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WRZESIEŃ 2012

Owacyjne powitanie Olimpijczyka 
Rodzina, najbliżsi przyjaciele, przedstawiciele Władz Samorządowych Miasta i Gminy Szczawnica, a także najmłodsi za-

wodnicy Klubu Sportowego „Pieniny” powitali w sobotę - 4 sierpnia, kajakarza górskiego – Mateusza Polaczyka.

Ceremonia powitania rozpoczęła się w pobliżu domu rodzinnego Olimpijczyka, w bezpośrednim sąsiedztwie toru kajako-
wego na Dunajcu, na którym Mateusz rozpoczynał swoją karierę sportową, będąc wówczas wychowankiem Klubu Sportowe-
go „Pieniny”.

Jak przystało na królewskie powitanie nie obyło się bez szampana i symbolicznego „klapsa” wiosłem.
Powrót Szczawniczanina z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie stał się okazją do złożenia mu serdecznych gratulacji. 

Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda wręczając szczawnicki witacz gratulował Mateuszowi znakomitego wyniku i 
życzył dalszych sukcesów na arenach sportowych. 

Dalsza część powitania odbyła się na przystani kajakowej w Pieninach, gdzie oprócz wykonywania pamiątkowych zdjęć 
odczytany został wiersz autorstwa Piotra Gąsienicy – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, napisany specjalnie dla Olim-
pijczyka.

„Uzyskane przez Mateusza Polaczyka zaszczytne, IV miejsce na Olimpiadzie w Londynie świadczy nie tylko o jego doskona-
łym przygotowaniu technicznym, ale przede wszystkim o wielkim talencie” powiedział Burmistrz – Grzegorz Niezgoda

fot. Jan Głąbiński, Tygodnik Podhalński
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W związku z udziałem mieszkańca Szczawnicy Mateusza 
Polaczyka na Olimpiadzie w Londynie, władze miasta zorga-
nizowały na placu pod kolejką otwartą strefę kibica. Niedzielne 
spotkanie, podczas którego Mateusz walczył o udział w półfina-
le zebrało pod kolejką takie osoby jak m.in. rodziców Mateusza 
wraz z rodzeństwem, Kazimierza Kuropeskę – wieloletniego 
szkoleniowca i trenera kadry olimpijskiej w kajakarstwie gór-
skim, władze Szczawnicy oraz wielu kibiców którzy mocno 
trzymali kciuki za naszego zawodnika. 

Na specjalnie rozstawionym telebimie, przy profesjonalnych 
komentarzach Kazimierza Kuropeski oraz Grzegorza Polaczy-
ka brata Mateusza oraz uczestnika Olimpiady w Atenach w 
2004r. widzowie podziwiali zmagania zawodników, podczas 
których Mateusz bez problemu zakwalifikował się do rozgry-
wek półfinałowych. Prawdziwe emocje zapowiadały się więc 
na środę 1 sierpnia. 

Strefa kibica prócz uczestników niedzielnych kwalifikacji 
zgromadziła dodatkowo Prezesa Klubu Sportowego Zawisza 
Bydgoszcz, gdzie trenuje Mateusz, Pana Waldemara Kajzera z 
gośćmi, kolegów Mateusza, którzy brali udział w poprzednich 
olimpiadach, przedstawicieli prasy i telewizji  (TVN24, Polsat, 
Tygodnik Podhalański, Podhale24) oraz cudownych kibiców ze 
Szczawnicy.  Komentowania przejazdów w tym dniu podjęli się 
Kazimierz Kuropeska oraz Joanna Mędoń – Polaczyk – siostra 
Mateusza, mistrzyni Europy w kajakarstwie górskim. Mateusz 
startował jako dziewiąty zawodnik, emocje więc z każdym jed-
nym przejazdem rosły coraz większe. Gdy 
na telebimach pokazano twarz Mateusza 
oklaskom nie było końca. Cały dziewięć-
dziesięciosekundowy  przejazd, w którym 
Mateusz pokazał prawdziwą mistrzowską 
klasę, rodzina obejrzała na bezdechu. 
Wszyscy inni podziwiali jazdę Mateusza i 
trzymali mocno kciuki, co przyniosło efekt, 
bo do rundy finałowej awansował na bardzo 
wysokim drugim miejscu. 

Po zakończeniu rundy półfinałowej 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda nagrodził 
innych kajakarzy – mieszkańców Szczaw-
nicy.  Osada szczawnickiego Klubu Sporto-
wego Pieniny w składzie Michał Wiercioch 
i Grzegorz Majerczak wywalczyła na 

Mistrzostwach Świata Juniorów i U-23 w Wausau w Stanach 
Zjednoczonych brązowy medal w konkurencji indywidualnej 
C-2 młodzieżowców. Mistrzowie świata prócz gratulacji 
otrzymali również nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł. 
Jak podkreślił sekretarz Tomasz Hurkała sukces tej dwójki to 
kolejny dowód na to, że Szczawnica jest kolebką i centrum 
kajakarstwa górskiego w Polsce, a nawet Europie. 

W serii finałowej zawodnicy startowali w odwrotnej kolej-
ności do zajmowanych miejsc po półfinale. Tylko uczestnicy 
strefy kibica mogą opisać emocje i klimat, jakie panowały 
podczas zjazdów finałowych. Gdy przyszła kolej na Mateusza 
nikt nie ukrywał już emocji. Każda bramka bezbłędnie trafiona 
nagradzana była owacją na stojąco. W połowie przejazdu Mate-
usz miał najlepszy czas i prowadził,  jednak bardzo trudna trasa 
i ułamki sekund sprawiły, iż ukończył zawody na czwartym 
miejscu. Jak podkreślał wielokrotnie tata Mateusza – to jest 
sport i najmniejsze detale decydują o wszystkim. 

A zwycięstwo na olimpiadzie to suma przygotowania, deter-
minacji, profesjonalizmu oraz szczęścia. I tak jak determinacji, 
profesjonalizmu, siły charakteru, woli walki i  zwycięstwa, 
odwagi, konsekwencji, umiejętności, sprawności i ciężkiej pra-
cy Mateuszowi nie zabrakło, to szczęścia troszeczkę. Czwarte 
miejsce na olimpiadzie to marzenie tysięcy sportowców. Mieć 
mieszkańca z takim wynikiem to marzenie każdej miejscowo-
ści. Dlatego gratulujemy naszemu olimpijczykowi i chcemy 
by wiedział, że JESTEŚMY Z NIEGO DUMNI.

SZCZAWNICA DUMNA ZE SWOJEGO OLIMPIJCZYKA

fot. Jan Głąbiński, Tygodnik Podhalński

fot. Jan Głąbiński, Tygodnik Podhalński
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nostką samorządu terytorialnego, przyczyniającą się w 
znaczący sposób do rozwoju gospodarczego regionu, jak 
również ma nieocenione zasługi w promowaniu walorów 
kulturalnych i turystycznych powiatu nowotarskiego”. 

„To miło jak wysiłki nasze i mieszkańców Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek doceniają inni wręczając 
najwyższe wyróżnienia. Takie tytuły zobowiązują jednak 
do coraz cięższej pracy i udowodnienia, iż się należały” 
– podkreśla Burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

INFORMACJE

Szczawnica, 31 sierpnia  2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 01 września 2012 r. do 21 wrze-
śnia  2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  1. 
działki ewid. zmod. Nr 2975 o powierzchni 0.0953 ha ob-
jętej księgą wieczysta nr NS1T/00052901/9 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej / Piaski /.
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lo-2. 
kalu mieszkalnego nr 10 w bloku nr 2 na osiedlu XX-lecia 
w Szczawnicy.
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-3. 
dawcy działki ewid. zmod. Nr 708/56 o powierzchni 432 
m2 z przeznaczeniem na estakadę dla narciarzy na okres 3 
lat.  

„Po raz pierwszy w historii Powiatu Nowotarskie-
go tytuł „Zasłużony dla Podhala” otrzymał samorząd 
gminny czyli Miasto i Gmina Szczawnica” – powiedział 
podczas wręczania nagrody Przewodniczący Rady Po-
wiatu Nowotarskiego Jan Krzak. Ten prestiżowy tytuł na 
wniosek Starosty Nowotarskiego przyznała jednogłośnie 
Rada Powiatu Nowotarskiego podczas  sesji początkiem 
tego roku. Okazją do wręczenia tytułu był Redyk, podczas 
którego z rąk Starosty Krzysztofa Fabera i Przewodni-
czącego Rady Jana Krzaka nagrodę odebrali Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda oraz Sekretarz, a równocześnie radny 
powiatowy, Tomasz Hurkała. Jak zaznaczył burmistrz, 
to wielki zaszczyt dla samorządu Szczawnicy zostać 
wyróżnionym w ten sposób, sekretarz zaś zaznaczył, iż 
była to pierwsza uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego, 
za którą głosował obiema rękami. 

 

W uzasadnieniu uchwały Starosta napisał:” Szczawni-
ca w tym momencie podejmuje wiele wspaniałych działań, 
które przywrócą jej dawną świetność. Na przestrzeni 
historii począwszy od samych początków Szczawnica 
weszła na rynek uzdrowiskowy jako takie miejsce, gdzie 
kuracjusze mogą korzystać z właściwości leczniczych 
wód miejscowych, dzięki którym wartość uzdrowiska 
wzrosła. Szczawnica jest wyjątkowym miejscem również 
pod względem dorobku kulturowego, który jest naprawdę 
imponujący. Jest również prężnie rozwijającą się jed-

Szczawnica nagrodzona tytułem 
„Zasłużony dla Podhala”
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

L.P Nazwa i wartość* inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są ostatnie prace 
związane z odtworzeniem nawierzchni. 

2 Solarna Szczawnica 
7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych dla 
obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i 
odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

3

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 
z elementami małej architektury 

uzdrowiskowej
4 512 400, 00 zł.

Projekt zakłada rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na 
terenie Parku oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie 
jak np: altano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, 
staw czy rabaty kwiatowe. Obecnie trwają prace związane z budową placu 
zabaw oraz zagospodarowaniem terenu. Zakończenie inwestycji planuje się 
na koniec września br.

4

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do pijalni 

wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu odkryty 
został potok płynący pod ul. Zdrojową, wykonane zostały fontanny na 
Placu Dietla i przy ZPL oraz wybudowane schody do Inhalatorium. Nadzór 
nad inwestycją sprawuje inwestor, którym jest Urząd Miasta i Gminy w 
Szczawnicy.

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet do 110 gospodarstw domowych na 
obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, oraz dostarczono zestawy 
komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem. Zakup sprzętu i dostawa 
internetu dla mieszkańców w 100%  pokrywane są ze środków unijnych oraz 
budżetu samorządu.  

6 Odnowa centrum wsi Szlachtowa
588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wyłoniona w przetargu firma zakończyła roboty budowlane. 
Trwa rozliczanie wniosku.

7 Edukacja przez sztukę
50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych 
dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych (skrzypce , basy) oraz 
estradowych (gitara, keyboard, perkusja). Projekt w 100% finansowany ze 
środków unijnych. Trwają zajęcia dla 35 uczestników. 

8 Nasze artystyczne przedszkole
50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych, przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do sfinansowania. Trwa 
procedura przetargowa. Zajęcia rozpoczynają się od września br.  

9 Indywidualizacja nauczania w 
klasach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia 
przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i 
logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany 
ze środków unijnych. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany 
do dofinasowania. Trwa wyłonienie wykonawców. Zajęcia rozpoczną się we 
wrześniu. 

10
II edycja projektu „Internet w 

domach mieszkańców Szczawnicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców 
jak również dla szkół. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalna i 
merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. 100% kosztów 
pokrywane jest z funduszy unijnych
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PROJEKTY

11 Poprawa gospodarki segregacji 
śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. 
Wniosek zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary 
wiejskie. W ramach wniosku zakupiony zostanie m.in. hakowiec do 
kontenerów. Trwają procedury przetargowe

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12 Budowa poziomowego parkingu w 
Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. 
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowywane jest 
podpisanie umowy. 

13 Oznaczenie ścieżki pieszo – 
rowerowej w Pieninach

Projekt złożony w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 
zakłada przemalowanie oznaczeń wzdłuż ścieżki biegnącej w stronę Słowacji 
oraz wymianę barier ochronnych.

14
Renowacja zabytkowego 

cmentarza i kaplicy Szalayowskiej 
w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 
Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i znajduje się na liście 
o dofinasowanie. Przyznana kwota w wysokości 30000 zł wystarczy w tym 
roku na podstawowe i bardzo ograniczone prace konserwatorskie kaplicy.   

15 Budowa ujęcia wody w Jaworkach 
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. 
Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla 
Szlachtowej i Jaworek. Trwa ocena formalna wniosku. 

16 Oznakowanie turystyczne 
Szczawnicy 

Projekt zakłada kompleksowe oznakowanie turystyczne Miasta i Gminy 
Szczawnica

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

17 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak m.in.: 
zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i 
muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, 
wyjazdy do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych 
i przewidziany jest dla szkół znajdujących się na terenie wiejskim. 

18 Budowa parkingu i ścieżek 
edukacyjnych w Jaworkach

Projekt zakłada budowę parkingu i toalet obok wejścia do Wąwozu Homole, a 
w nim samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

19

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane 
zostały nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania 
Wody oraz zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

20
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury.

21

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. 
Obecnie budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

22 Odnowa centrum Wsi Jaworki
1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

23

Promocja Szczawnicy na 
międzynarodowym rynku 

turystycznym
200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  

24

Przenikanie kultur: polsko – 
słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez 
kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz 
wystaw i wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, 
ławeczki dla widowni itp. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót. 
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INFORMACJE

Dodatkowe zajęcia dla najmłodszych

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła się reali-
zacja dwóch projektów, których ostatecznymi uczestnikami są 
najmłodsi mieszkańcy naszych miejscowości. Pierwszy z nich 
pod nazwą „Nasze artystyczne przedszkole” adresowany jest do 
wszystkich dzieci Przedszkola Miejskiego w Szczawnicy. Dzie-
ci skorzystają za darmo z dodatkowych zajęć plastycznych, ru-
chowych, tanecznych oraz tych w ramach kółka teatralnego. By 
zajęcia były pełne i przyniosły pożądane rezultaty zaplanowano 
również cztery wyjazdy do teatru. Z kompleksowej i fachowej 
pomocy specjalistów skorzystać będą mogły dzieci posiadające 
dysfunkcje. Do dyspozycji dzieci będzie logopeda i psycho-
log. Do każdego rodzaju zajęć zakupione zostaną również 
konieczne materiały – sztalugi, farby, instrumenty muzyczne, 
trampoliny, pacynki oraz wiele innych zabawek rozwijających 
zdolności dzieci. Drugim realizowanym projektem, na który 
pozyskano dofinansowanie jest „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I-III”. Celem projektu, który realizowany jest w 
dwóch szkołach podstawowych (Szczawnica, Szlachtowa) jest 
wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowane do 
zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych. 
W ramach projektu przewidziane są zajęcia logopedyczne, za-
jęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności 
z matematyki, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, 

zajęcia informatyczne, przyrodnicze i językowe, zajęcia z gim-
nastyki korekcyjnej jak również rozwijające zainteresowania. 
W tym przypadku również zostaną zakupione specjalistyczne 
programy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne. 

Obydwa projekty realizowane są w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki na co Urząd Miasta pozyskał 100% 
dofinansowania w łącznej kwocie ponad 100 000 zł. 

„Cieszę się, że udało się nam pozyskać tak wielką kwotę 
na dodatkowe zajęcia dla naszych najmłodszych mieszkańców. 
Bardzo ważne jest to, iż uczniowie ani samorząd nie muszą do-
płacać do tych projektów ani złotówki, a korzyści jakie osiągną, 
są bezcenne” – podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Podziękowania
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica składa ser-

deczne podziękowania Panu Kazimierzowi Wolskiemu  
właścicielowi firmy Wolski z Kluszkowiec,  za ufundo-
wanie kamienia oraz tablic odsłoniętych przez Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego podczas wizyty w 
Szczawnicy 4 września 2012r. Równie gorąco dziękuję 

również Panu Janowi Giemzie, właścicielowi Hotelu Jan 
w Szlachtowej, za wsparcie i pomoc podczas organizacji 
wizyty głowy Państwa. Dziękuję wszystkim (zespołowi, 
pracownikom urzędu, góralom i innym),  którzy nawet 
najmniejszą drobnostką pomogli  godnie powitać Pana 
Prezydenta w Szczawnicy. Taka spontaniczna i bezinte-
resowna pomoc zasługuje na uznanie i wdzięczność  całej 
społeczności Miasta i Gminy Szczawnica. 
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INWESTYCJE

W niedzielę – 5 sierpnia, zakończył 
się turniej „Szczawnickiej Ligi Orlika 
2012 o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica”, który od 11 lipca roz-
grywany był na wielofunkcyjnym boisku 
sportowym Orlik w Szczawnicy.

Uczestnikami turnieju piłkarskiego 
byli mieszkańcy miasta i gminy Szczaw-
nica oraz gmin pienińskich, zorganizo-
wani w drużynę, co najmniej 8 – osobo-
wą. Do rozgrywek dopuszczeni zostali 
zawodnicy zrzeszeni w klubach piłkar-
skich do IV ligi włącznie w liczbie nie 
większej niż trzech zawodników w jed-
nej drużynie.

System ligi piłkarskiej odbywał się 
metodą „każdy z każdym”. 

W tegorocznej Szczawnickiej Lidze 
Orlika wzięło udział osiem drużyn, a 
każda z nich rozegrała po 7 meczy. Po emocjonujących i nie-
jednokrotnie zaciętych meczach, które na przestrzeni blisko 
jednego miesiąca odbywały się na wielofunkcyjnym boisku 
sportowym, w dniu 5 sierpnia 2012 r. podsumowano zdobyte 
przez poszczególne drużyny punkty i wyłoniono zwycięz-
ców.

Laureaci tegorocznej edycji ligi – Disco Bajka z Tylma-
nowej, oprócz pamiątkowego pucharu otrzymali z rąk Burmi-
strza Szczawnicy – Grzegorza Niezgody, pamiątkowy dyplom 
oraz czek na kwotę 600,00 zł. Drużyna Sami Swoi, która zaję-
ła II miejsce odebrała puchar, okolicznościowy, dyplom oraz 
czek na kwotę 300,00 zł., z kolei laureat III miejsca – dru-

żyna Immortals otrzymała okolicznościowy puchar, dyplom 
i czek na kwotę 200,00 zł. Pozostałe drużyny uczestniczące 
w lidze otrzymały pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo  
w imprezie sportowej. 

Oprócz nagrodzonych zwycięskich drużyn, Burmistrz 
Szczawnicy wręczył również wyróżnienie dla najlepszego 
strzelca ligi, którym został przedstawiciel zespołu Heavenly 
Team – Rafał Szczepaniak (strzelił 18 goli). Najlepszy strze-
lec oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymał także okoliczno-
ściową statuetkę.

„Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tegorocznej 
edycji ligi piłki nożnej oraz gratulu-
ję zwycięzcom. Wszystkim drużynom 
biorącym udział w turnieju składam 
podziękowania za wspaniałą grę i 
wysoki poziom sportowy. Mam na-
dzieję, że z nowymi siłami i być może 
przy jeszcze większym zainteresowa-
niu piłkarskimi zmaganiami spotka-
my się na kolejnym turnieju” - po-
wiedział na zakończenie Burmistrz 
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda. 
 
WYNIKI
I miejsce – Disco Bajka
II miejsce – Sami Swoi
III miejsce – Immortals
IV miejsce – Heavently Team
V miejsce - Turbo Jet
VI miejsce – Extream Team      
VII miejsce – FC Podwórko  
VIII miejsce - Lux torpeda soki Py-
sio   

Laureaci Szczawnickiej Ligi Orlika 2012
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

„Wybudowane przez nas fontanny w ramach projektu 
przebudowy ulicy Zdrojowej i Placu Dietla  zachwycają nie 
tylko turystów i gości ale również mieszkańców którzy mówią 
nam o tym na każdym kroku” – z dumą podkreśla burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 

Chociaż inwestycja nie została jeszcze oficjalnie zakończo-
na już budzi wiele emocji i pozytywnych doznań. Początkiem 
września nastąpi uroczyste otwarcie nowych obiektów na które 
zapowiedziały się już znane osobistości. Wybudowane schody 
do inhalatorium inspirowane były schodami hiszpańskimi  w 
Rzymie, na których odbywają się największe pokazy mody. 
Również w Szczawnicy podczas ich otwarcia zorganizowany 
zostanie oryginalny i stylowy pokaz mody. Miejsce przed 
schodami z Pijalnią Wody Magdalenka to placyk przezna-

czony na wypoczynek i relaks dla gości i mieszkańców ale 
również organizację kameralnych koncertów i występów w 
pijalni. Przebudowany Plac Dietla już sam w sobie zachwyca 
a fontanna z kolorowym podświetleniem dodaje mu uroku 
zwłaszcza nocą.

„Jak teraz patrzę na efekty naszej pracy to wiem że warto 
było ciężko popracować najpierw by pozyskać  fundusze unijne 
a potem by wykonać te wszystkie obiekty: schody do inhalato-
rium, obie fontanny,  deptak, pijalnię i rzeczkę. Proszę jednak 
wszystkich którzy z nich korzystają by uszanowali naszą ciężką 
pracę i pozwolili cieszyć się tym również przyszłym pokoleniom, 
gdyż mamy już niestety pierwsze zniszczenia i uszkodzenia. 
Zrobiliśmy to dla Was więc wszyscy o to zadbajmy” – dodaje 
Grzegorz Niezgoda. 

Szczawnickie fontanny zachwycają


