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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 na kolejną edycję wymiany  polsko 
– niemieckiej ze szkołą w Schöneiche

 12.06.2017 r. grupa trzydziestu uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 wraz z opiekunami wyruszyła na spotkanie z 
uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły z Schöneiche. 
Schöneiche jest malowniczym miasteczkiem leżącym 5 km od 
granic Berlina. Wymiana naszych szkół rozpoczęła się w 2000 
r. i od tego czasu spotykamy się systematycznie : jednego roku 
w Szczawnicy, a w kolejnym - w Schöneiche . Tym razem to my 
odwiedziliśmy naszych przyjaciół z Niemiec.
Do Schöneiche dojechaliśmy ok.godz.18.00. Po powitaniu z 
gospodarzami i kolacji, nasi uczniowie poznali rodziny swoich 
gospodarzy i wspólnie z nimi udali się do ich domów.
 
Następnego dnia miało miejsce oficjalne powitanie naszej 
delegacji. Na uroczystość zaproszono Burmistrza Miasta 
Schöneiche, przedstawiciela Ministerstwa Oświaty, przed-
stawicieli Urzędu Miasta oraz byłych dyrektorów Szkoły Pod-
stawowej w Schöneiche, którzy wraz z dyrektorem Marianem 
Dziwikiem rozpoczęli współpracę szkół.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali swoje wystą-
pienia artystyczne, które zostały przyjęte z wielkim entuzja-
zmem. Na zakończenie uroczystości, na dziedzińcu szkolnym 
uczestnicy wymiany wypuścili w niebo kilkadziesiąt balonów 
w kolorze flag niemieckiej   i polskiej. Następnie dzieci, podzie-

lone na grupy, wzięły udział w specjalnie  przygotowanych za-
jęciach szkolnych. Były to zajęcia sportowe, artystyczne oraz 
eksperymenty. Wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w 
tych lekcjach. 
 Po obiedzie  odbył się już tradycyjnie Mecz o Puchar 
Przyjaźni. Wygrała drużyna gospodarzy i puchar został w 
Schöneiche . Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam 
się go odzyskać. Popołudnie i wieczór dzieci spędziły w rodzi-
nach gospodarzy.

 We środę wszyscy uczestnicy wymiany udali się na 
wycieczkę do Berlina. Uczniowie mieli okazję podziwiać Bra-
mę Brandenburską, Wieżę Telewizyjną, Reichstag oraz wiele 
innych wspaniałych budowli Berlina.
 Czwartek był dniem sportu. Od godz. 9.00 do 14.00 
przebywaliśmy w Centrum Sportowym B1. Uczniowie mo-
gli skorzystać z różnych aktywności sportowych, takich jak: 
Bowling, Tennis, Badminton, tenis stołowy, Squash , siatków-
ka plażowa oraz bilard nożny. Wszyscy bardzo aktywnie spę-
dzili czas i zadowoleni wrócili do rodzin gospodarzy.
 Piątek, tradycyjnie już od wielu lat, jest dniem, który 
uczniowie spędzają ze swoimi gospodarzami. Każda rodzina 
planuje różnego rodzaju atrakcje dla swoich gości. Dzieci spę-
dziły ten dzień w parkach rozrywki, na pływalniach, na zaku-
pach w Berlinie i wielu innych ciekawych miejscach. 
 W sobotę pożegnaliśmy gościnne Schöneiche i w go-
dzinach wieczornych wróciliśmy do Szczawnicy. 
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

 2 czerwca uczniowie gimnazjum w Szczawnicy wraz z 

opiekunkami panią D. Smolarską, panią K. Ciesielką i panią D. 

Urban  wyjechali na Zieloną Szkołę do Włoch. Po 16- sto go-

dzinnej podróży dotarli do pięknego miasteczka Bellaria Igea 

Marina, leżącego nad Morzem Adriatyckim w pobliżu Rimi-

ni. Miejscowość jest podzielona przez kanał, który tworzy 

2 dzielnice: Bellaria i Igea Marina, łączy je most. Oczywiście 

pierwszym punktem pobytu, mimo zmęczenia, było przywita-

nie z morzem. 

 Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu pojechaliśmy na 

wycieczkę do Republiki San Marino, która jest jedynym pozo-

stałym do dziś włoskim miastem-państwem. Jest pozostało-

ścią z czasów, gdy Europa politycznie była złożona z małych 

państewek. Oprócz Watykanu jest to jedyne państwo w Eu-

ropie stanowiące enklawę. Zobaczyliśmy tam obronne zamki 

zbudowane na trzech wierzchołkach góry Titano, twierdzę La 

Rocca o Guaite, Katedrę św. Marino oraz Piazza Della Liberta 

z ratuszem, który jest siedzibą rządu republiki.

 Poniedziałek był dniem pełnym wrażeń… pojecha-

liśmy do Wiecznego Miasta. Po Rzymie poruszaliśmy się 

metrem i kolejką. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Watykanu. 

Mimo, że staliśmy w ponad godzinnej kolejce, aby dostać się 

do Bazyliki św. Piotra, to naprawdę było warto. Podziwialiśmy 

wnętrze Bazyliki i modliliśmy się przy grobie św. Jana Pawła 

II. Napełnieni wiarą i siłą wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie . 

Zobaczyliśmy Forum Romanum, Koloseum, Schody Hiszpań-

skie, Fontannę di Trevi , Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, 

Panteon. Miasto zrobiło na nas ogromne wrażenie, wzbudziło 

szacunek i podziw. Prawdą jest, że jeśli się raz zobaczy Rzym, 

to zawsze będzie się chciało do niego powracać. Późnym wie-

czorem, zmęczeni, ale szczęśliwi, że dane nam było zobaczyć  

Wieczne Miasto, powróciliśmy do Bellarii.

 We wtorek i środę spacerowaliśmy po naszym uro-

kliwym miasteczku, plażowaliśmy i kąpaliśmy się w cieplut-

kim morzu. Przeprowadziliśmy rozgrywki sportowe, a po nich 

postanowiliśmy wybudować na plaży kanał. Dołączyli się do 

nas również włoscy plażowicze, obserwując wcześniej naszą 

świetną zabawę. Po południu był również czas na naukę. We 

wtorek odbyła się lekcja matematyki, a w środę języka pol-

skiego.

 W czwartek czekała na nas Wenecja. Zaraz po bar-

dzo wczesnym śniadaniu udaliśmy się najpierw autokarem, a 

następnie statkiem do pięknego miasta na wodzie. W czasie 

rejsu podziwialiśmy Lagunę Wenecką, zapierające oddech 

widoki i napawaliśmy się cudowna pogodą. Miasto powitało 

nas tradycyjnymi gondolami wypełnionymi turystami. Oglą-

daliśmy zabytki skali ogólnoświatowej jak bazylikę, plac i 

dzwonnicę św. Marka – patrona Wenecji, pałac Dożów, prze-

chodziliśmy przez most westchnień. Ważnym punktem na-

szej wycieczki była również wizyta w tradycyjnej wytwórni 

szkła weneckiego, mieliśmy okazję zobaczyć, jak powstają 

prawdziwe dzieła sztuki ze szkła. Oglądaliśmy liczne mostki 

i spotykaliśmy wesołych gondolierów dodających uroku „pły-

wającemu” miastu. Cała nasza grupa zgodnie stwierdziła, że 

można Wenecję zaliczyć do cudów świata. 

 W piątek znów chcieliśmy się nacieszyć włoskim  

słońcem i wodami Adriatyku. Odkrywaliśmy nowe plaże i 

zwiedzaliśmy w dalszym ciągu Bellarie Igea Marinę. Nie mo-

gliśmy również zapomnieć o nauce i obowiązkach. Mieliśmy 

lekcję języka niemieckiego. Cały czas panie opiekunki dbały 

również o to, abyśmy jak najwięcej nauczyli się języka wło-

skiego. Nawet udało się nam zaśpiewać kilka włoskich piose-

nek.

 Sobota była niestety ostatnim dniem naszego po-

bytu na Zielonej Szkole. Wcześnie rano wstaliśmy i zaraz po 

śniadaniu wyruszyliśmy jeszcze na ostatnią wycieczkę do 

średniowiecznego, nadmorskiego miasteczka Cesenatico. 

Jest to kurort ze wspaniałą starówką, z kanałami podobnymi 

do tych, jakie są w Wenecji i portem zaprojektowanym przez 

samego Leonarda Da Vinci. Nie zapomnieliśmy również, aby 

posmakować pysznych włoskich lodów i pizzy.

Po powrocie do hotelu i obiedzie pożegnaliśmy Bellarię Igeę 

Marinę, w której nieustannie świeciło cudowne słońce. Około 

godziny 17- nastej rozpoczęliśmy naszą podróż powrotną do 

Szczawnicy. Przyjechaliśmy rano o godzinie 9- tej pełni wra-

żeń i nadziei, że za rok ponownie odwiedzimy piękną Italię.

        

K. Ciesielka
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PISZĄ O NAS

Nie będzie żadnego rozliczenia

-Budżet trochę się skurczył przez niezaplanowane 
wydatki związane chociażby z odejściem dyrekto-
ra. Tę dziurę trzeba będzie jakoś załatać – tłumaczy 
Tomasz Hurkała, nowy dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy w rozmowie z Anetą Du-
sik.

Po kilku latach przerwy i niekoniecznie dobrym 
rozstaniu z burmistrzem wraca pan do pracy w sa-
morządzie w Szczawnicy. Dlaczego?

- Szczawnica zawsze była i jest dla mnie bardzo 
ważna i praca w niej oraz dla niej sprawia mi wiele 
satysfakcji. Prócz pracy jako sekretarz przez osiem 
lat byłem przewodniczącym Zarządu Osiedla 
Szlachtowa, a obecnie już drugą kadencję jestem 
radnym powiatu nowotarskiego, czyli w samorzą-
dzie tak naprawdę działam od bardzo dawna. Tro-
chę tęskniłem za pracą zawodową w samorządzie 
i bardzo chętnie do niej wróciłem. Komisja konkur-
sowa zdecydowała, że to właśnie ja powinienem 
kierować ośrodkiem kultury, więc postaram się 
zrobić to jak najlepiej.

- Część osób wybór pana na stanowisko dyrektora 
ocenia dobrze, część niekoniecznie.

- Każdy ma prawo do własnego zdania i szanuję 
tych, którzy negatywnie podchodzą do wyboru 

mojej osoby. Postaram się jednak moją pracą prze-
konać ich do siebie – mam nadzieję, że mi się to uda.

- Czy rozpocznie pan działalność od rozliczania po-
przednika? Czy prawdziwe są informacje o tym, że 
nie ma w MOK-u sceny, nagłośnienia czy namiotu?

- Żadnego rozliczania nie będzie. Moim zdaniem 
dyrektor Gąsienica bardzo dobrze wykonywał 
swoją pracę, a informacje o braku sprzętu, sceny 
czy nagłośnienia są nieprawdziwe, gdyż są one wy-
najmowane przez inne podmioty na podstawie od-
rębnych umów korzystnych dla MOK-u.

- Nowy dyrektor, nowe pomysły – co chce pan za-
proponować Szczawnicy?

- Najpierw trzeba dopiąć organizacyjnie i finan-
sowo zaplanowane już imprezy oraz wydarzenia i 
jest to teraz najważniejsze. Jak wiadomo, budżet 
trochę się skurczył przez niezaplanowane wydat-
ki związane chociażby z odejściem dyrektora i tę 
dziurę trzeba będzie jakoś załatać.

- Jak pan chce to zrobić?

- Liczę, że ściągnę nowych sponsorów do Szczaw-
nicy. Chciałbym wrócić do kilku fajnych imprez, 
takich jak np.: piknik country czy Miss Pienin. Do-
datkowo zorganizować więcej warsztatów rozwi-
jających talenty dzieci i młodzieży, odnowić dzia-
łalność kina czy wyjść z imprezami w różne części 
miasta i gminy. Jaki to będzie sezon? Czas pokaże, a 
mieszkańcy ocenią.

*

W ubiegły czwartek komisja konkursowa wyłoni-
ła nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Konkurs ogłoszono po tym, jak w czerwcu ze stano-
wiska zrezygnował Piotr Gąsienica. Kandydatów 
było trzech. W tajnym głosowaniu Tomasz Hurkała 
otrzymał 3 głosy, a 2 osoby nie oddały swojego gło-
su na żadnego z kandydatów. 

ad
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WYDARZENIA

Miejskie obchody Dnia Dziecka

Tegoroczne obcho-

dy Dnia Dziecka były 

pełne zabawy i atrak-

cji. W upalne popo-

łudnie na terenie 

Szczawnicy odbyła 

się oficjalna impreza, 

której organizatorami 

byli Burmistrz Miasta 

i Gminy Szczawnica 

oraz Centrum Rekre-

acji i Kultury „Prome-

CHATKA”. 

Przedstawiciele grona najmłodszych chętnie uczestni-

czyli w różnych grach i zabawach próbując swoich sił w 

wspinaczce na ściance, piłce nożnej, strzelaniu z łuku 

oraz wiele innych. Z zaciekawieniem oglądały koncert 

zespołu „BETI & BOBAS”, a także brały udział w różnego 

rodzaju konkursach, gdzie mogły zaprezentować swoje 

ukryte talenty oraz odebrać wyczekiwaną nagrodę. 

Dla wszystkich biorących udział w dzisiejszym wyda-

rzeniu dostępne były kiełbaski z grilla, napoje oraz ła-

kocie. Wszystkie atrakcje budziły wiele emocji, gdyż  był 

to dzień pełen niespodzianek, a dobry humor dopisywał 

każdemu. 

„Wszystkim osobom, które nie szczędziły swego wysił-

ku, czasu i często bezinteresownej pomocy oraz które 

w jakikolwiek sposób włączyły się w organizację tego-

rocznego festynu, a w szczególności Centrum Rekreacji 

i Kultury „PromeCHATKA” oraz właścicielom Masarni-

-Zdrój pragnę złożyć serdeczne podziękowania” – po-

wiedział Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grze-

gorz Niezgoda.
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FOTO FLASH

W niedzielę, 25 czerwca br. w Ja-
workach odbył się Jaworczański 
Festyn Rodzinny organizowany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorza Niezgodę, 
Sołtysa i Radę Sołecką wsi Ja-
worki oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury w Szczawnicy. Tegoroczny 
festyn stał się ponadto debiutem 
nowego Dyrektora szczawnickie-
go MOK-u – Tomasza Hurkały, 
który wspólnie z Sołtysem Wsi – 
Bożeną Solecką gorąco powitali 
mieszkańców Jaworek oraz przy-
byłych na imprezę plenerową 
turystów. Cała impreza budziła 
wiele emocji i atrakcji. Uczestni-
cy mogli oglądać występ śląskie-
go Koła Gospodyń Wiejskich pod 
nazwą „Kochciczanki” reprezen-
tujących lokalny folklor, kuchnię 
śląską, piosenki biesiadne, pre-
zentacje dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Szlachtowej, posłuchać 
występu znanego zespołu „Ja-
worcanie” czy ciekawych gawęd 
opowiedzianych przez rodowitą 
mieszkankę Jaworek oraz laure-
atkę konkursu Sabałowe Bajania 
Irenę Stopę. Dużą niespodzianką 
zaskoczył wszystkich pokaz walk 
kick boxingu w wykonaniu Marci-
na Stopki i Przemysława Krzyśki, 
którzy na co dzień trenują w Fi-
ght House Nowy Sącz. Przedsta-
wiciele grona najmłodszych mieli 
do dyspozycji trampoliny, dmu-
chane zjeżdżalnie, watę cukrową 
oraz łakocie przygotowane przez 
lokalne gospodynie. O atmosferę 
imprezy zadbał również DJ Salis, 
który prowadził konkursy z cen-
nymi nagrodami dla dzieci i do-
rosłych, a na zakończenie trwają-
cą do późnych godzin dyskotekę.

Bardzo dziękuję sponsorom fe-
stynu, zespołom występującym, 
wszystkim którzy się przyczyni-
li by ta impreza zaistniała, oraz 
mieszkańcom Jaworek

Bożena Solecka- Sołtys Jaworek

BIESIADA 
JAWORCZAŃSKA



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  7

Z ŻYCIA RADY

 Na czerwcowej sesji Rada 
Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia Burmistrzowi 
Grzegorzowi Niezgodzie abso-
lutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za rok 2016.
 Celem postępowania ab-
solutoryjnego jest ocena realiza-
cji budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego przez organ 
wykonawczy. Postępowanie to 
stanowi jeden z elementów pro-
cedury zatwierdzania wykonania 
budżetu, w której najważniejszą 
rolę odgrywa organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorial-
nego (rada gminy, rada powiatu, 
sejmik województwa), początko-
wo działający przez komisję re-
wizyjną. 

 Komisja Rewizyjna, wy-
wiązując się z obowiązku nało-
żonego przepisami, dokonała 
analizy sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za 2016 r. wraz z in-
formacją o stanie mienia komu-

nalnego oraz analizy przedłożo-
nych sprawozdań finansowych i 
wystąpiła do rady z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2016. Komisja rewizyjna 
szczegółowo zbadała poziom 
wykonania dochodów budżeto-
wych, występujące przypadki 
odchyleń realizacji dochodów 
z niektórych źródeł w stosun-
ku do uchwalonego planu i ich 
przyczyny, realizację wydatków 
budżetu w poszczególnych dzia-
łach, w tym wyjaśnienia doty-
czące niższego wykonania wy-
datków od ustalonego planu w 
kilku działach oraz stan zobo-
wiązań Miasta i Gminy na koniec 
roku 2016. Sformułowane przez 

Komisję Rewizyjną stanowisko 
zostało przekazane przez Prze-
wodniczącego Rady do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie. 
 Wykonanie budżetu Mia-
sta i Gminy Szczawnica za rok 

2016 zostało pozytywnie oce-
nione zarówno przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej, jak 
również przez Skład Orzekają-
cy Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, po dokonaniu 
wnikliwej analizy wyżej wymie-
nionych dokumentów. 

 Wykonanie budżetu Mia-
sta i Gminy Szczawnic na dzień 
31 grudnia 2016 roku wyniosło 
po stronie dochodów 29 002 
759,15 zł co stanowi 101,34% 
wykonania w stosunku do planu, 
po stronie wydatkowej wyniosło 
ono natomiast 28 537 008,80 zł 
co stanowi 95,04% planowanych 
wydatków. Oznacza to że budżet 
Miasta i Gminy Szczawnica w 
roku 2016 zamknął się nadwyż-
ką w kwocie 465 750,35 zł. 

 Przychody roku 2016 zo-
stały zrealizowane w wysokości 
4 655 965,75 zł i pochodziły z 
wolnych środków rozumianych 
jako nadwyżka środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym bu-
dżetu w kwocie 2 655 965,75 zł 
oraz z kredytu zaciągniętego w 
Mikołowskim Banku Spółdziel-
czym w kwocie 2 000 000 zł. 

Rozchody w wysokości 3 250 
000 zł zostały przeznaczone na:
• wykup 5 letnich obligacji 
komunalnych serii E na kwotę 2 
000 000 zł (BGK);
• wcześniejszą spłatę kre-
dytu w wysokości 1 000 000 zł 
(Pieniński Bank Spółdzielczy); 
• spłatę II raty pożyczki z 
WFOŚiGW w wysokości 250 
000 zł.
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TEMAT MIESIĄCA

16 kolejka – mecz u siebie:  
KS Zakopane  3-0 (3-0) 3’ Marcin Folwarski, 11’ Damian 

Mrówka, 17’ Marcin Folwarski
Szybko zdobyte trzy bramki pozwoliły na spokojne rozpo-

częcie rundy wiosennej. W dalszej części spotkania kontrolo-
wanie sytuacji na boisku. Zwycięstwo wywalczone z drużyną 
z Zakopanego nie zapowiadało że przeciwnik będzie prze-
żywał bardzo duży kryzys sportowy zakończony w efekcie 
spadkiem do A klasy.

17 kolejka – mecz wyjazdowy :
Łosoś Łososina Dolna 1-0 (0-0) 64’ Damian Mrówka, 
Bardzo trudne spotkanie na boisku w Łososinie gdzie go-

spodarze „schowani” na własnej połowie wyprowadzali groź-
ne kontrataki a prowadząca grę Jarmuta nie potrafiła przebić 
się przez obronę Łososia. Dopiero bramka Mrówki odmieniła 
grę w tym spotkaniu ale szczęśliwie dowiezione trzy punkty 
do końca meczu.

18 kolejka – mecz u siebie :
Orawa Jabłonka 3-0 (0-0) 77’ Damian Mrówka, 84’ Marcin 

Folwarski, 90’ Jacek Pietrzak,
Przeciwnik złamany w końcówce spotkania. Gdyby otwie-

rająca wynik spotkania padła wcześniej to końcowy wynik 
byłby dużo wyższy, a tak niedosyt zespołu z Jabłonki któremu 
brakło zaledwie 13 minut na wywiezienie remisu ze Szczaw-
nicy..

20 kolejka – mecz u siebie :
Orkan Raba Wyżna 1-3 (0-0) 47’ Jacek Pietrzak, 
Nagły powrót zimy spowodował dwutygodniową przerwę 

w rozgrywkach, a po powrocie na boisko strata 3 punktów z 
Orkanem na własnym boisku. Mecz który był zapowiedzią 
problemów Jarmuty w rundzie wiosennej ze skutecznością 
pod bramką przeciwnika. Gdyby chociaż jedna z pierwszej po-
łowy została wykorzystana to wynik byłby z pewnością inny, 
a tak bramka dla Orkana, otwarcie zespołu Jarmuty i kolejne 
dwie bramki z kontrataku.

21 kolejka – mecz wyjazdowy :
Płomień Limanowa 3-0 (1-0) 9’ Marcin Folwarski, 73’ Mar-

cin Folwarski (k), 76’ Damian Mrówka
 
Udany wyjazd do Limanowej. Pewna wygrana po dwóch 

bramkach Folwarskiego i wyraźnej przewadze w stworzo-
nych sytuacjach bramkowych po stronie Jarmuty. Wynik 
powinien być efektowniejszy ale w końcówce dwukrotnie 
znakomite okazje bramkowe zaprzepaszczone przez napast-
ników ze Szczawnicy.

22 kolejka – mecz u siebie :
Kolejarz Stróże 0-2 (0-1) 
W spotkaniu o 6 pkt lepszy ostatecznie Kolejarz. Przeciw-

nik w zasięgu Jarmuty ale trudne warunki i katastrofalna mu-
rawa po opadach deszczu utrudniała zorganizowane rozgry-
wanie piłką. Lepiej do istniejących warunków dostosował się 
Kolejarz i dwa kontrataki „załatwiły sprawę”.

23 kolejka – mecz wyjazdowy :
Olimpia Pisarzowa 4-2 (1-1) 30’ Marcin Folwarski (k), 53’ 

Damian Mrówka, 82’ Kamil Kuziel, 94’ Wojciech Wiercioch 
(k),

Cykl kilku spotkań rozgrywanych co trzy dni zaczyna Jar-
muta najlepszym spotkaniem w rundzie wiosennej na boisku 
V-ce lidera a po zakończeniu rozgrywek IV ligowca. Potwier-
dza się, że gdy faworytem jest przeciwnik to gra się zespołowi 
ze Szczawnicy zupełnie inaczej. Od spotkania z Jarmutą roz-
poczęły się problemy gospodarzy skończone jednak „happy 

endem”. Gratulacje!.

24 kolejka – mecz u siebie :
AKS Ujanowice 4-4 (2-2) 30’ Ja-

cek Pietrzak, 38’ Damian Mrówka, 
67’ Łukasz Ojrzanowski, 93, Damian 
Mrówka,

Remis wywalczony w ostatniej 
akcji meczu a nie powinno tak to 
wyglądać. Błędy w obronie i ciągłe 
nadrabianie zaległości. Dwie bramki 
na początku każdej z połówki spo-
tkania i męczarnie z pokonaniem 
zagęszczonej obrony przeciwnika. 
Szczęśliwe uniknięcie porażki na 
własne życzenie.

25 kolejka – mecz wyjazdowy :
Sokół Słopnice 3-1 (0-1) 52’ Da-

mian Mrówka, 56’ Damian Mrówka,  

Podsumowanie 
Jarmuty
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TEMAT MIESIĄCA

73’ Damian Mrówka,
Kolejne dobre spotkanie na boisku drużyny z czołówki. Hat 

trick Damiana Mrówki który był zapowiedzią dobrej końców-
ki sezonu w wykonaniu tego zawodnika. Przewaga Jarmuty w 
całym spotkaniu, tylko że w pierwszej połowie jedna bramka 
dla Sokoła a w drugiej trzy dla Jarmuty.

spotkanie zaległe z 19 kolejki – mecz na wyjeździe :
Gród Podegrodzie 2-3 (2-2) 25’ Damian Mrówka (k), 29’ Ja-

cek Pietrzak (k) 
Boisko w Podegrodziu nigdy nie było łatwym terenem w 

meczach wyjazdowych, tylko wielka szkoda że w tym spotka-
niu głównym aktorem był arbiter spotkania. Zasłużona wy-
grana ambitnych gospodarzy i wykorzystanie niemocy w tym 
dniu zawodników Jarmuty.

26 kolejka – mecz u siebie  :
Orzeł Wojnarowa 2-2 (2-1) 38’ Damian Mrówka, 41’ Da-

mian Mrówka
Kolejna strata punktów na własne życzenie. Do 50’ to Jar-

muta była stroną przeważającą w tym spotkaniu i prowadziła. 
Decydującym dla ostatecznego wyniku był moment pokaza-
nia czerwonej kartki dla defensora gospodarzy i związana z 
tym zmiana obrazu meczu. To broniący się przed spadkiem 
z okręgówki Orzeł był drużyną dominującą i dobrze że tylko 
raz udało się zawodnikom Wojnarowej pokonać bramkarza 
Jarmuty.

Spotkanie zaległe  z 12 kolejki jeszcze z rundy jesiennej– 
mecz u siebie :

Sandecja II Nowy Sącz 5-3 (1-2) 34’ Damian Mrówka, 56’ 
Kamil Kuziel, 59’ Jacek Pietrzak, 68’ Damian Mrówka, 79’ Da-
mian Mrówka

Mecz miał dwa oblicza. Po pierwszej połowie gdy gospoda-
rze skoncentrowani na obronie i wyprowadzaniu groźnych 
kontrataków przegrywali 1-2. Natomiast w drugiej to Jarmu-
ta przycisnęła lidera rozgrywek który jednak nie przyjechał 
w najmocniejszym składzie i zdobyła cztery bramki wygrywa-
jąc ostatecznie spotkanie na które kibice czekali od listopada 
2016 roku.

27 kolejka – mecz wyjazdowy :
Sandecja II Nowy Sącz 2-3 (1-0) 18’ Jacek Pietrzak,          71’ 

Wojciech Wiercioch
Na swoim boisku w Nowym Sączu lider wystąpił już w skła-

dzie wzmocnionym zawodnikami z kadry pierwszego zespo-
łu i miało to znaczenie dla końcowego wyniku. Ciekawostką 
tego meczu było to że było to ostatnie spotkanie seniorskie 
na dotychczasowym stadionie przy ulicy Kilińskiego który zo-
stanie poddany długo oczekiwanej przebudowie.

28 kolejka – mecz u siebie :
Zalesianka Zalesie 4-4 (3-3) 3’ Jacek Pietrzak, 7’ Damian 

Mrówka 33’ Jacek Pietrzak, 61’ Wojciech Wiercioch
Mecz z gatunku – „cios za cios”. Dobra gra w ofensywie 

kolejny raz niestety nie wystarczyła na zrekompensowanie 
prezentów w obronie. Jeden zawodnik Zalesianki czyniący 

spustoszenia w szeregach defensywnych i sprawiedliwy wy-
nik remisowy.

29 kolejka – mecz wyjazdowy :
LKS Szaflary 0-4 (0-2) 
Spotkanie po którym wydawało się że Szaflary mają już 

awans w „kieszeni”. Rzeczywistość pokazała że wszystko 
możliwe a upragniony awans w ostatniej kolejce pewnym sie-
bie gospodarzom odebrał zespół który został już wcześniej 
zdegradowany. A na spotkanie z Jarmutą „cień” rzuca bru-
talny faul Babonia na bramkarzu Jarmuty w wyniku którego 
Mateusz Borzęcki doznaje groźnej kontuzji – złamania nogi. 
Chociażby z tego powodu nie żałujemy drużyny z Szaflar i 
utraty przez nich w ostatniej kolejce awansu. Brawo KS Zako-
pane za sportową postawę !

   
30 kolejka – mecz u siebie :
Helena Nowy Sącz 7-1 (4-0) 3’ Kamil Kuziel, 12’ Damian 

Mrówka 38’ Damian Mrówka, 42’ Damian Mrówka, 57’ Da-
mian Mrówka, 72’ Damian Mrówka, 73’ Damian Mrówka

Ostatni mecz ligowy miał sparingowy już charakter. Kilku 
dotychczasowych zmienników w składzie Jarmuty i show Da-
miana Mrówki. Zdobycie przez jednego z zawodników sześciu 
bramek w jednym spotkaniu nie zdarza się często, ale takie 
podsumowanie sezonu przez napastnika gospodarzy jest jak 
najbardziej zasłużone za pracę i poświęcenie w ciągu całego 
sezonu 2016/17, a zwieńczeniem którego jest tytułu króla 
strzelców klasy okręgowej i nominacja to „jedenastki” sezonu 
Podhala.
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OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta i Gmi-

ny Szczawnica przy ul. Szalaya 

103 oraz na stronie internetowej 

www.szczawnica.pl w terminie 

od 28 czerwca 2017 r. do 19 lipca 

2017 r.   wywieszono wykaz nie-

ruchomości stanowiących wła-

sność Miasta i Gminy Szczawnica 

przeznaczonej do :

1. Oddania w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym na rzecz wnio-

skodawcy :

1. część działki ewid. nr 1660/2 

o powierzchni 0.0038 ha położo-

nej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 

z przeznaczeniem na zieleniec 

przydomowy na okres 3 lat.

2. część działki ewid. nr 869/23 o 

powierzchni 0.0500  ha położoną 

w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 

z przeznaczeniem jako plac par-

kingowo magazynowy na okres 

3 lat

3. działkę ewid. nr 537/2 o po-

wierzchni 0.0094 ha położoną  

w Szlachtowej przy ul. Łemkow-

skiej z przeznaczeniem na funk-

cjonowanie stacji transformato-

rowej Nr 6896/K-613-06-04849 

na okres 3 lat

4. działkę ewid. nr 287 o po-

wierzchni 0.4973 ha położoną w 

Jaworkach przy ul. Zaskalskie z 

przeznaczeniem na cele rolnicze 

na okres 3 lat

5. działkę ewid. nr 1220/23 o po-

wierzchni 0.0117 ha położoną 

w Szczawnicy przy ul. Głównej 

zabudowaną kioskiem handlowo 

usługowym o powierzchni użyt-

kowej 390 m2 z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności go-

spodarczej na okres 3 lat

6. działkę ewid. nr 1159/4 o po-

wierzchni 0.0398 ha położoną 

w Szczawnicy przy ul. Głównej z 

przeznaczeniem na parkowanie 

busów i autobusów na okres 3 lat

7. część działki ewid. nr 1917/246 

o powierzchni 0.0010 ha położo-

nej w Szczawnicy na oś.XX-lecia z 

przeznaczeniem na zieleń urzą-

dzoną na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 1917/246 

o powierzchni 0.0108 ha położo-

nej w Szczawnicy na oś.XX-lecia 

z przeznaczeniem na miejsca po-

stojowe dla mieszkańców bloku 

nr 4 na oś.XX-lecia  na okres 3 lat

2. oddania w najem w drodze 

przetargu ustnego nieograniczo-

nego na okres 3 lat

1. działka ewid. nr 1233/7  o po-

wierzchni 0.0097 ha zabudowa-

na kioskiem handlowo usługo-

wym o powierzchni użytkowej 33 

m2 położona w Szczawnicy przy 

ul. Główna 4 z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności go-

spodarczej.

*

Uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, podjęte pod-
czas XXXVII zwyczajnej 
sesji, w dniu 26 czerwca 
2017 roku:

Uchwała Nr XXXVII/256/2017 w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 
2016,  

Uchwała Nr XXXVII/257/2017 w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2016, 

Uchwała Nr XXXVII/258/2017 
w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargo-
wym,

Uchwała Nr XXXVII/259/2017 w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Powiatu Nowotarskie-
go na realizację zadania pn. „Mo-
dernizacja połączenia drogowego 
Pienińskich Parków Narodowych 
– Etap II”,

Uchwała Nr XXXVII/260/2017 w 
sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2017, 

Uchwała Nr XXXVII/261/2017 w 
sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Uchwała Nr XXXVII/262/2017 
w sprawie uzgodnienia projektu 
uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr XXXVII/263/2017 
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 
1/2017 na działalność Przewodni-
czącego Rady Miejskiej,

Uchwała Nr XXXVII/264/2017 w 
sprawie wyrażenia zgody na używa-
nie w obrocie nazwy Miasta i Gminy 
Szczawnica.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  11

OGŁOSZENIA

Każdy może skorzystać 
z bezpłatnych porad  
z ekspertami ZUS !

19 czerwca br. o godz. 10:00 w 

sali obrad tut. urzędu odbyły się 

bezpłatne konsultacje dla miesz-

kańców Miasta i Gminy Szczaw-

nica z pracownikami ZUS pod 

nadzorem Dyrektora Oddziału 

ZUS w Nowym Sączu P. Krzysz-

tofa Saczki. W ramach spotkania 

eksperci ZUS udzielali porad w 

zakresie świadczeń emerytal-

no-rentowych, zasiłków choro-

bowych i macierzyńskich oraz 

prowadzenia działalności go-

spodarczej. Zainteresowani mo-

gli zapoznać się z instruktażem 

dot. obsługi programu e-Płatnik 

oraz założyć konto na Platformie 

Usług Elektronicznych zyskując, 

tym samym pełny wgląd w swoje 

indywidualne konto w ZUS.
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INTERNETOWO

 !!!!!!!! Tęgie głowy z zarządu 
dróg powiatowych w porozumieniu lub 
nie z naszym Urzędem Miasta Szczaw-
nica dzisiaj postawili znak, zakaz do-
stawy towarów w godzinach od 9.00 
do 17.00 na odcinku ul.Szalaya 95 do 
ul.Głównej na wysokosci stacji PKS , co 
oznacza utworzenie strefy, która doty-
czy również wszystkich dróg bocznych 
odchodzących na tym odcinku po obu 
stronach drogi ( znak B 39). !!! 
Powodzenia przedsiębiorcy płacący 
podatki ....

 Faktycznie, na początku 
czerwca służby Powiatowego Zarzą-
du Dróg zamontowały znaki strefowe 
ograniczające godziny dostawy towa-
rów w ścisłym centrum Szczawnicy.
 Działanie to po części wyni-
kało z przesłanek, które zawarte zo-
stały w naszym piśmie skierowanym 
do Powiatowego Zarządu Dróg dnia 
27.04.2017r.

  Oto fragment jego treści:
„W związku z zapytaniami radnych 
Rady Miejskiej oraz mieszkańców 
Szczawnicy występuję do Panów z 
wnioskiem o współpracę przy podjęciu 
działań mających na celu usprawnie-
nie ruchu samochodowego w centrum 
Szczawnicy.
 Szczawnica jest miastem, 
które w sezonie turystycznym oraz w 

czasie weekendów przeżywa najazd 
turystów. Układ komunikacyjny mia-
sta, opierający się na jedynej głównej 
drodze przechodzącej przez całą miej-
scowość powoduje systematyczne 
korkowanie centrum. Istotnym ele-
mentem, który powoduje paraliż ruchu 
samochodowego oraz zagrożenie na 
bezpieczeństwa, jest regularny postój 
samochodów dostawczych na drodze 
ul. Główna i ul. Szalaya. Postój ten nie-
stety ma miejsce w czasie największe-
go natężenia ruchu.  
Służby miejskie, jak na razie, nie mają 
odpowiednich narzędzi, aby rozwiązać 
opisany problem. Oczywiście dostawy 
do sklepów zlokalizowanych wzdłuż 
ul. Głównej i ul. Szalaya odbywać się 
muszą, niemniej jednak, mogą mieć 
miejsce w godzinach, w których ruch 
samochodowy w centrum ma mniejsze 
natężenie. Niestety, dopóki nie będzie 
regulacji, które przymuszą firmy do-
stawcze do respektowania tego wymo-
gu, prośby o współpracę nie przyniosą 
żadnego skutku.”
 
 Jak podkreślono w piśmie, 
prośba nasza podyktowana była uwa-
gami mieszkańców, ich przedstawicieli 
w radzie miasta, a także gości, którzy 
zauważali uciążliwości związane z po-
ruszaniem się samochodem po Szczaw-
nicy, powodowane głównie przez duże 
samochody dostawcze, które stojąc na 

światłach awaryjnych blokowały cały 
pas ruchu. Niestety, przy dużym ruchu 
samochodowym i pieszym, zauważal-
nym szczególnie w sezonie turystycz-
nym, blokowanie w ten sposób drogi 
w centrum miasta błyskawicznie ge-
nerowało korki i frustracje kierowców, 
a co za tym idzie niebezpieczne próby 
ominięcia stojących samochodów cię-
żarowych. Jako że wyładunek niejed-
nokrotnie odbywał się w bezpośred-
nim sąsiedztwie przejść dla pieszych, 
zagrożeni byli szczególnie piesi.
 Wyznaczenie przez Powiato-
wy Zarząd Dróg strefy, w której do-
stawa towarów może odbywać się w 
określonych godzinach, nie jest w skali 
świata i Polski niczym nowym. Tego 
typu rozwiązania stosowane są wszę-
dzie, gdzie w określonych godzinach 
następuje intensyfikacja ruchu samo-
chodowego i pieszego (jak chociażby 
w Zakopanem). Zaproponowany prze-
dział godzin (9:00-17:00) określony zo-
stał w taki sposób, aby graniczny czas 
dostawy pokrywał się z granicznymi 
godzinami otwarcia sklepów. 
 Warto podkreślić również, 
że strefa zakazu dostawy towarów w 
godzinach od 9.00 do 17.00 dotyczy 
wyłącznie samochodów dostawczych 
wyładowujących produkty przewidzia-
ne do sprzedaży. Pozostałych uczest-
ników ruchu, w tym klientów sklepów, 
oznakowanie to nie dotyczy.
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WYDARZENIE

Szczawnica pełna kwiatów
Wzorem lat ubiegłych ukwiecenie Miasta i Gmi-

ny Szczawnica zostało zakończone sukcesem. Od-
powiedni dobór kwiatów i tworzenie z nich czaru-
jących wzorów stanowi dla wykonawców nie lada 
wyzwanie wymagające wiedzy, staranności oraz 
codziennej pielęgnacji. W tym roku donice i rabaty 
zdobi blisko 14 tys. roślin, wśród których znalazły 
swoje miejsce m.in. begonia, aksamitka czy pelar-
gonia. Ich utrzymaniem oraz późniejszą kosmety-
ką zajmie się firma SUEZ Małopolska z siedzibą w 
Nowym Sączu. Znacznie więcej, bo aż blisko 68 tys. 
roślin wykorzystanych zostało do obsady 18 figur 
kwiatowych takich jak m.in. wiewiórka, słoń, herb 
miasta czy zegar, których nieustanne upiększanie i 
hodowla będzie spoczywać na barkach firmy Gra-
minis z Krynicy- Zdroju. 

K o n s e -
k w e n t n i e 
p r o w a d z o n e 
przez wła-
dze Szczaw-
nicy szero-
kie działania 
p r o m o c y j n e 
przyczyniają 
się nie tylko 
do wzmocnie-
nia turysty-
ki, ale przede 
w s z y s t k i m 

do zmiany wizerunku regionu, a także do wzrostu 
liczby odwiedzających ( zarówno krajowych jak i 
zagranicznych ), a tym samym do jego rozwoju go-
spodarczego. Duże znaczenie przywiązuje się do 

kompleksowej promocji regionu, a zwłaszcza jego 
walorów turystycznych oraz estetycznych. Przeko-
nali się o tym mieszkańcy Szczawnicy, w której od 
kilku lat szczególny akcent kładzie się na piękne 
kompozycje kwiatowe barwnie otaczające prze-
strzenie publiczne” – powiedział Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.
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FOTO FLASH

15 czerwca - procesje w Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

18 czerwca - Odpust z okazji święta patronalne-
go M.B. Nieustającej Pomocy w Szczawnicy oraz 
jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich Księdza 
Proboszcza Tomasza Kudronia
zdjęcia : Jan Niezgoda
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NA SPORTOWO

Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica w piłce 
nożnej – Gimnazjada 2017

W czwartek, 8 czerwca br. na wie-
lofunkcyjnym boisku sportowym 
Orlik 2017 rozegrany został mecz o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica w piłce nożnej – Gimna-

zjada Ośrodka Szczawnica. Turniej 
zorganizowany został przez Powia-
towe Centrum Kultury w Nowym 
Targu oraz Miasto i Gminę Szczaw-
nica.

W tegorocznym Pucharze wzięły 
udział 4 drużyny piłkarskie. Suma-
rycznie rozegrano 6 pojedynków 
w systemie każdy z każdym. Sędzią 
głównym zawodów był Marcin Bo-
bak. 

Drużyny zajmujące od I do III miej-
sca otrzymały dyplomy oraz pucha-
ry natomiast drużyna zajmująca IV 
miejsce odebrała  pamiątkowy dy-
plom.

Klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco:

I miejsce – Gimnazjum Tylmanowa
II miejsce – Gimnazjum Łapsze 

Niżne
III miejsce – VI Gimnazjum MCE 

Krościenko n/D
IV miejsce – Gimnazjum Szczaw-

nica

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Sebastian Adamczyk 
reprezentujący Gimnazjum w Tyl-
manowej, który w uznaniu za wy-
bitne osiągnięcia sportowe podczas 
piłkarskich zmagań uhonorowany 
został dyplomem oraz pamiątkową 
statuetką.

Wysokie lokaty naszych 
wychowanków na Mistrzostwach 
Europy Seniorów

W Mistrzostwach Europy Seniorów w kaja-
karstwie górskim, które odbywały się w dniach 
01-04.06.2017 r w Tacen w Słowenii, brali udział 
wychowankowie Klubu Sportowego „PIENINY”. 
Ogromny sukces osiągnął Mateusz Polaczyk, któ-
ry w konkurencji K-1 M został Mistrzem Europy a 
z kolegami z drużyny przywiózł medal brązowy w 
konkurencji zespołowej. Michał Wiercioch wraz z 
Grzegorzem Majerczakiem wywalczyli indywidu-
alnie wysokie 6 miejsce w C-2 M. A w konkurencji 
zespołowej wraz z kolegami wywalczyli Vice Mi-
strzostwo Europy.   

W Mistrzostwach Europy brała także udział Ewa 
Hurkała, która ukończyła rywalizację na kwalifika-
cjach.  Serdecznie wszystkim gratulujemy wysokich 
wyników oraz życzymy dalszych sukcesów sporto-
wych. 
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