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STREFA  INTERNETU

SŁOWO KOMENTARZA

SD: Dziękuję za te prace, ale 
mam prośbę z dnia wczorajsze-
go, aby Pan zechciał iść napić się 
wody ze źródła „Szymona” bo 
szkoda mi słów na opisywanie, a 
to tak blisko wspaniałego traktu 
co jest na zdjęciach. Smacznego i 
miłych wrażeń.

Kuracjusz Jerzy: Gratuluję pięk-
nej Szczawnicy burmistrzu.  Odno-
szę jednak wrażenie, że wszystkie 
te Pana zabiegi to lifting mający 
przykryć obraz nędzy i rozpaczy 
jaki prezentuje umierające uzdro-
wisko. Ot takie kontrasty: piękna 
promenada - brud przy źródle Szy-
mon, piękny park, dziurawa alej- ka do źródła Wanda, urocza ulica 

Zdrojowa i Plac Dietla - sttraszące 
rudery i potwór nad potwory - sta-
ry zakład zdrojowy. Jeżeli uzdrowi-
sko kona, to dlaczego nie wyciągnie 
Pan pomocnej dłoni do prywatnych 
właścicieli i nie pozyska dla nich do-
finansowania albo nie udzieli dota-
cji z kasy miasta?

GRZEGORZ 
NIEZGODA
BURMISTRZ:

Często spotykam się 
z pytaniami, dlacze-
go inwestujemy w 
przestrzeń publiczną 
wybiórczo. Niestety, 
możemy realizować 
projekty tylko na te-
renach należących do 
miasta. Na terenach 
prywatnych możemy 

realizować przedsię-
wzięcia wspólnie z 
właścicielami dzia-
łek, tylko wtedy, gdy 
jest obopólna wola 
ku temu. Tak dziać się 
będzie chociażby w 
przypadku nawiąza-
nej współpracy z GS 
Szczawnica w zakre-
sie przebudowy placu 
przy Restauracji Hal-
ka. Realizując projekt 
rewitalizacji centrum 
uzdrowiska, wystą-
piliśmy do właścicieli 
uzdrowiska z prośbą o 
ujęcie ich terenów w 
naszym przedsięwzię-
ciu. Obejmowało ono 
właśnie opisywane 
tereny wokół parków, 
przy ul. Zdrojowej i 
w żaden sposób nie 
obciążało finansowo 
Uzdrowiska. Niestety 
do dzisiaj (wypowiedź 
z dnia 27 maja 2016) 

nie otrzymaliśmy ja-
kiejkolwiek odpowie-
dzi. Jeśli zaś chodzi o 
Zakład Przyrodolecz-
niczy, to z posiadanych 
przeze mnie informa-
cji wynika, że utracił 
on dofinansowanie. 
Należy więc domnie-
mywać, że nie będzie 
realizowany w najbliż-
szym czasie. Źródło 
Szymon również na-
leży do Uzdrowiska i 
prowadzimy rozmowy 
z jego właścicielami 
dotyczące wykonania 
przez miasto robót re-
witalizacyjnych na tym 
terenie. Roboty te nie-
stety realizowane by-
łyby także bez udziału 
środków Uzdrowiska, 
bo raczej nie ma co li-
czyć na szybkie pod-
jęcie działań napraw-
czych przez właścicieli 
terenu.
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WyWIAd MIESIącA

Jak szczawniczanie 
pomagali Węgrom cd.

W ostatnim numerze Szczawnickich 
Informacji Samorządowych opublikowali-
śmy wywiad z Panem Janem Wierciochem, 
który w mroźną, grudniową noc 1956 roku 
znalazł i zaprowadził do własnego domu 
dwóch powstańców węgierskich.

dzisiaj na temat wydarzeń z 1956 r. roz-
mawiamy z Panią Krystyną Papież, która 
wówczas pracowała w prewentorium gór-
niczym „Renata” na stanowisku kulturalno
-oświatowego.

Tomasz Ciesielka:

Kiedy i skąd się Pani dowiedziała o Wę-
grach przebywających w domu państwa 
Wierciochów?

Krystyna Papież:

dowiedziałam się rano, kilka godzin po 
ich przybyciu. Siostra Pana Jana Wiercio-
cha opowiedziała mi całą historię. O krwa-
wych wydarzeniach na Węgrzech wiedzie-
liśmy 

z radia, albowiem nocami wspólnie z 
mężem słuchaliśmy tzw. pionierki – czyli 
małego odbiornika radiowego, na którym 
można było wysłuchać informacje przeka-
zywane przez „Wolną Europę” albo „Głos 
Ameryki”. Stacje radiowe podawały wia-
domości o masowej ucieczce powstańców 
węgierskich z kraju, ale nigdy nie przypusz-
czaliśmy, że mogą zawędrować aż tutaj.

W dniu, kiedy dowiedziałam się o po-
bycie Węgrów w domu państwa Wiercio-
chów zawiadomiłam, w ośrodku w którym 

pracowałam, starostę turnusu o całym 
zdarzeniu i wraz z nim udałam się do dy-
rektora prewentorium - pana Alojzego 

Murka. dy-
rektor bez 
żadnego wa-
hania polecił 
mi zorganizo-
wać kilka sań 
i pojechać po 
Węgrów pod 
p r e t e k s t e m 
o r g a n i z a c j i 
kuligu dla 
górników. Tak 
też zrobiłam, 
choć nie było 
łatwo zorga-
nizować w 
tak krótkim 
czasie tylu 
sań jednak 

mieszkańcy Szczawnicy stanęli na wyso-
kości zadania i udało się. Podjechaliśmy 
tą kawalkadą pod dom państwa Wiercio-
chów na Samorodach, a tam rzesza ludzi 
z kijami, widłami i innymi narzędziami 
pilnowali aby Węgrzy nie dostali się w nie-
powołane ręce. Wiele musiałam się natru-
dzić by przekonać ten tłum, co do moich 
dobrych zamiarów. dodać tutaj należy, że 
ci chłopcy (Węgrzy – przyp. red) przerazi-
li się strasznie, bo zobaczywszy mundury 
górnicze byli przekonani, że to jest jakaś 
milicja, która chce ich aresztować. dopiero 
po sprowadzeniu tłumacza wyjaśniliśmy 
powód naszego przyjazdu.  Udało się ich 
zabrać do prewentorium „Renata” gdzie 
cały czas byli pilnowani przez górników.

TC: Skąd Pani wzięła środki na utrzy-
manie ich i ubranie?

KP: Tu znowu trzeba oddać wielki sza-
cunek Szczawniczanom, bo to oni spon-
tanicznie i bez żadnego przymusu zebrali 
pieniadze. Byli bardzo ofiarni i zaangażo-
wani w pomoc naszym gościom. Za środ-
ki zebrane od mieszkańców kupiliśmy im 
nowe, jednakowe ubrania: spodnie, kurtki 
itd. Węgierscy powstańcy mieszkali w pre-
wentorium, a o ich zdrowie dbali tamtejsi 
lekarze. często zabieraliśmy ich na wy-
cieczki. Aby zapewnić im ochronę zawsze 
towarzyszyło nam kilkudziesięciu górni-
ków. 

TC: Wspomniała Pani o wielkim za-
angażowaniu Szczawniczan w pomoc 

Węgrom. Można powiedzieć, że do rangi 
legendy urosły spontaniczne akcje, kiedy 
przyjeżdżał WOP czy milicja a nasi miesz-
kańcy w pośpiechu przychodzili by unie-
możliwić aresztowanie powstańców. 

KP: To żadna legenda, to prawda. Jak to 
sobie wspominam to zawsze płaczę. Pew-
nego dnia po przybyciu do pracy otrzyma-
łam telefon „Pani Krystyno przyjechała 
suka (okratowany samochód z żołnierzami 
- przyp. red.) na plac dietla”. Po tej infor-
macji zwróciłam się telefonicznie o pomoc 
na pocztę, gdzie pracowała Jula Gackula 
- tak ją nazywali. To właśnie ona natych-
miast powiadamiała o sytuacji, kogo tylko 
było można m.in. GS, Kamieniołomy, FWP 
i PPU. Liczne grupy pracowników udały 
się z pomocą na Plac dietla, gdzie otoczyli 
wopistów. Wojskowi widząc, że zatrzyma-
nie Węgrów jest niemożliwe po pewnym 
czasie odjechali. Takich spontanicznych 
akcji było więcej. 

I zawsze podobny scenariusz i zawsze 
tłum Szczawniczan uniemożliwiający ak-
cje WOP-u.

Natomiast należy tu sprostować, bo 
słyszałam różne głosy o przemocy WOP- 
istów. chcę powiedzieć, że oni mnie nigdy 
nie uderzyli, nigdy nie podnosili na mnie 
głosu. Podczas naszych rozmów spokojnie 
powiedzieli mi tylko, że to są zbrodniarze, 
że powinni za to odpowiedzieć itp. 

TC: Jak długo Węgrzy zostali pod waszą 
opieka? 

KP: Zaprosiłam ich do siebie na Wigilię i 
Boże Narodzenie, które spędziliśmy razem, 
natomiast w „Renacie” przebywali do 16-
17 stycznia. W tych dniach skontaktowa-
ła się ze mną jakaś pani z Krakowa, powie-
działa, ze jest studentką UJ i wraz z innymi 
studentami pomagają uciekinierom wę-
gierskim. Przyjechali po nich w nocy, za-
brali ich. Po pewnym czasie dowiedziałam 
się, że Zoltan Imrecze zaczął pracować, 
jako stolarz artystyczny przy odnawianiu 
krakowskich zabytków, a Erwin Flödes po 
pewnym czasie wyjechał do Łodzi. 

TC: dziękuję Pani bardzo za rozmowę. 

KP: Ja również dziękuję i proszę napi-
sać prawdę, a ta jest taka, że ja nie czuję 
się żadną bohaterką, robiłam co do mnie 
należało. Bohaterstwem i nieocenionym 
zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy 
Szczawnicy i to o nich powinno się mówić.
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UcHWAŁy, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica  
informuje, 
że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 31 maja 
2016 r. do 20 czerwca 2016   wywie-
szono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy :
- działka ewid. nr 74 o powierzchni 
1.9975 ha położona w Jaworkach 
przy ul. Czarna Woda z przeznacze-
niem na cele rolnicze na okres 3 lat
- działka ewid. nr 5444/5 o po-
wierzchni 0.0073 położona w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z 
przeznaczeniem jako droga dojazdo-
wa oraz zieleniec na okres 3 lat
- działki ewid. nr 215/3, 216/1 i 
216/2  o powierzchni ogólnej 0.2003 
ha położone w Szlachtowej przy 
ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem 
jako droga dojazdowa oraz na cele 
rolnicze na okres 3 lat
- działki ewid. nr 26 i 27 o po-
wierzchni 3.2695 ha położone w 
Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z 
przeznaczeniem na  cele rolnicze na 
okres 3 lat
- część działki ewid. nr 77 o po-
wierzchni 0.5065 ha położonej w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze .

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami 
/ tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774/ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprze-

daż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/11 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o 
powierzchni 0.2297 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 230 
000,00  zł / słownie : dwieście trzy-
dzieści tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  46 000,00 zł / 
słownie czterdzieści sześć tysięcy 
złotych/
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.
    Dla w/w działki obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 
211/11 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej / letniskowej / 
i oznaczone symbolem E 33b MN.
Przetarg odbędzie się w dniu  21 
czerwca 2016  r. o godzinie 10.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.
Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03 wew.29

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami 
/ tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774/ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-

cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/12 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o 
powierzchni 0.1218 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 130 
000,00  zł / słownie : sto trzydzieści 
tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  26 000,00 zł / 
słownie dwadzieścia sześć tysięcy 
złotych/
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.
Dla w/w działki obowiązuje Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 
211/12 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej / letniskowej / 
i oznaczone symbolem E 33b MN.
Przetarg odbędzie się w dniu  21 
czerwca 2016  r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.
Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03 wew.29

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami 
/ tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774/ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
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UcHWAŁy, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/13 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o 
powierzchni 0.1213 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 136 
000,00  zł / słownie : sto trzydzieści 
sześć tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  27 200,00 zł / 
słownie dwadzieścia siedem tysięcy 
dwieście złotych/
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.
Dla w/w działki obowiązuje Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 
211/13 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej / letniskowej / 
i oznaczone symbolem E 33b MN.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 
czerwca 2016  r. o godzinie 10.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.
Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03 wew.29

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami 
/ tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774/ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/14 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o 
powierzchni 0.0874 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 100 
000,00  zł / słownie : sto  tysięcy  
złotych/ + Vat
Wadium wynosi  20 000,00 zł / 
słownie dwadzieścia tysięcy  zło-
tych/
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.      
Dla w/w działki obowiązuje Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570.
Zgodnie z w/w Planem działka 
211/14 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej / letniskowej / 
i oznaczone symbolem E 33b MN.
Przetarg odbędzie się w dniu  22 
czerwca 2016  r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.
Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03 wew.29

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami 
/ tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774/ w wykonaniu Uchwały nr 
XII/83/2015 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 października 
2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprze-
daż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 
211/15 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o 
powierzchni 0.0880 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 100 
000,00  zł / słownie : sto  tysięcy  
złotych/ + Vat
Wadium wynosi  20 000,00 zł / 
słownie dwadzieścia tysięcy  zło-
tych/
O wysokości postąpienia decydu-
ją uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej.     
Dla w/w działki obowiązuje Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570.
Zgodnie z w/w Planem działka 
211/15 przeznaczona  jest pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem zabudowy 
rekreacyjnej / letniskowej / 
i oznaczone symbolem E 33b MN.
Przetarg odbędzie się w dniu  23 
czerwca 2016  r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

Bliższe informacje udzielane są w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 
262 22-03 wew.29
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INFORMAcJE RAdy MIEJSKIEJ

INFORMACJA 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY

W maju, Rada obradowała na 
dwóch posiedzeniach Komisji Re-
wizyjnej, wspólnym posiedzeniu 
wszystkich komisji oraz XXI zwy-
czajnej sesji. 

Komisja Rewizyjna badała roczne 
sprawozdania finansowe MOK i Bi-
blioteki oraz analizowała sprawoz-
danie z wykonania budżetu miasta 
i gminy za rok 2015, opracowując 
opinię i wniosek dotyczący absolu-
torium dla Burmistrza, kierowany 
do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie. 

Na zaproszenie Przewodniczące-
go Rady, we wspólnym posiedzeniu 
Komisji uczestniczyła Pani Krystyna 
Pysz Węglarz Kierownik Delegatu-
ry Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Nowym Targu. 

Celem spotkania, było zapoznanie 
komisji z obowiązującymi przepisa-
mi i procedurami w zakresie two-
rzenia publicznych i niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, zawie-
rania kontraktów z NFZ na świad-
czenie usług medycznych na pozio-
mie podstawowej i specjalistycznej 
opieki, dostępnych rodzajów specja-
lizacji, wymogów dotyczących liczby 
i kwalifikacji zatrudnianej kadry, wy-
posażenia medycznego, zasad finan-
sowania kontraktów w ramach pu-
blicznych i niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

Szczegółowy i merytoryczny spo-
sób przekazania informacji przez 
Kierownika Delegatury NFZ oraz 
wyjaśnienia udzielone na liczne py-
tania, w istotny sposób poszerzyły 
wiedzę członków Rady, która bę-
dzie pomocna w dalszej dyskusji na 
temat powołania Pienińskiego Cen-
trum Medycznego.

Podczas posiedzenia, radni zde-
cydowali o wycofaniu z porządku 
obrad XXI sesji projektu uchwały 
dotyczącego Centrum, w oparciu o 
wniosek Burmistrza uzasadniony 

trwającymi negocjacjami z inwesto-
rem.

XXI zwyczajna sesja Rady Miej-
skiej, która odbyła się 30 maja, 
była poświęcona podjęciu uchwał 
związanych z bieżącą działalnością 
samorządu (zmiany w budżecie 
miasta, zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, dzierżawa nieru-
chomości) oraz współpracą z Zarzą-
dem Województwa Małopolskiego 
(przebudowa drogi wojewódzkiej).

W maju, delegacja Rady wraz z 
pocztem sztandarowym uczestni-
czyła w obchodach Święta 3 Maja 
na Przysłopie i uroczystościach upa-
miętniających 140 rocznicę śmierci 
Józefa Szalaya. Radni brali też udział 
w innych imprezach o charakterze 
miejskim. 

Tegoroczne Święto 3 Maja wią-
zało się także z bardzo smutnym 
dla Rady Miejskiej pożegnaniem 
śp. Jana  Krzyśko  radnego kadencji 
2006 – 2010 oraz Wiceprzewodni-
czącego Rady kadencji 2010 – 2014.  

***
„Zył wroz nami tak zacny cłowiek” 

napisał Andrzej Dziedzina-Wiwer 
w wierszu upamiętniającym postać 
Jana Krzyśki – jaworczanina, które-
go pogrzeb odbył się w Jaworkach 3 
maja. 

Zmarły 30 kwietnia Jan Krzyśko, 
wieloletni komendant i prezes OSP 
Jaworki, został przez Kapitułę św. 
Floriana Komandorii w Polsce po-
śmiertnie odznaczony Medalem św. 

Floriana. Krzyśko zasłużył się dla Ja-
worek i dla jaworczańskiej strażac-
kiej braci tym, że był człowiekiem 
życzliwym, pracowitym, otwartym i 
gościnnym. O tym, jak potrafił zjed-
nać sobie serca innych ludzi, świad-
czy obecność na jego pogrzebie wie-
lu osób, które, odprowadzając go na 
cmentarz, wciąż nie mogą uwierzyć 
w przedwczesną śmierć tak sympa-
tycznego człowieka.

Krzyśkę żegnali licznie zebrani 
rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, dru-
howie strażacy z jednostek OSP w 
Jaworkach, Szlachtowej, Szczawni-
cy, Spiskiej Beli, Spiskiej Soboty, Spi-
skiej Starej Wsi, druhowie pełniący 
służbę zawodową, władze samorzą-
dowe Miasta i Gminy Szczawnica, 
sołtysi wsi Jaworki i Szlachtowa, 
Związek Podhalan, księża i siostry 
zakonne… nie sposób wymienić 
wszystkich. Pogrzeb był niezwykle 
uroczysty. Ksiądz Władysław Górak 
podczas homilii zaznaczył, że wyda-
rzenie to można potraktować jako 
uroczystość „narodzin dla nieba no-
wego człowieka”.

W czasie mszy pożegnalnej zagra-
ła kapela Jaworcanie, w wykonaniu 
Ewy Marty Zachwiei zabrzmiało 
uroczyste Ave Maria, zaś grupa 
śpiewacza uświetniła uroczystość 
psalmem i śpiewami liturgicznymi. 
Wśród mów pożegnalnych nieraz 
padło stwierdzenie, że Jan Krzyśko 
nie zmarnował swojego czasu na 
ziemi. Udzielał się społecznie często 
kosztem własnego czasu i energii, 
jednak zawsze szczerze i z zaanga-
żowaniem. Na pożegnanie wierne-
mu druhowi zawyła po raz ostatni 
syrena strażacka. W tym roku Ja-
worki obchodzą jubileusz 70-le-
cia istnienia we wsi jednostki OSP. 
Krzyśce, którego syn i wnuczęta 
także są strażakami, bardzo zależa-
ło na jak najlepszym przygotowaniu 
się do świętowania tego jubileuszu 
(informacje o J. Krzysko za www.
pieninyinfo.pl 

autor: Agnieszka Stopka)
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TEMAT MIESIącA

 Wspomnienie 
o Józefie Szalayu

Wspomnienie śmierci założy-
ciela pienińskiego kurortu, to ko-
lejna uroczystość wpisująca się w 
bogaty kalendarz wydarzeń ob-
chodzonego w Szczawnicy - Roku 
Szalayowskiego.

Uroczystości upamiętniające 
140 rocznicę śmierci Józefa Sza-
laya, przypadające na 11 maja br., 
rozpoczęły się w Parku Górnym, 
pod pomnikiem wywodzącego 
się z narodu węgierskiego - twór-
cy szczawnickiego uzdrowiska. 
Przedstawiciele Konsulatu Ge-
neralnego Węgier w Krakowie, 
lokalnych władz samorządowych 
oraz delegacje młodzieży szkol-
nej, zakładów pracy i stowa-
rzyszeń działających na terenie 
miasta, złożyli pod pomnikiem 
wiązanki kwiatów wyrażając tym 
samym pamięć i hołd dla wybit-
nej postaci Józefa Szalaya.

Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce w galerii Pijalni Wód 
Mineralnych, gdzie otwarta zo-
stała okolicznościowa wystawa 
pod tytułem „Wspomnienie o 
Józefie Szalayu” przygotowa-
na przez Barbarę Węglarz - Ku-

stosz Muzeum Pienińskiego w 
Szlachtowej.

Otwarcie wystawy poprzedzo-
ne zostało krótkim wystąpieniem 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury - Piotra Gąsienicy, który 
przywitał przybyłych na uroczy-
stość gości, a wśród nich m.in. pra
-pra-pra wnuczkę Józefa Szalaya 
- Marię Maciukiewicz wraz z ro-
dziną, Konsul Generalną Węgier 
w Krakowie - Adrienne Körmen-
dy, Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica - Grzegorza Niezgo-
dę, radnych Rady Miejskiej, mło-
dzież szkolną, a także przedsta-
wicieli instytucji i organizacji 
pozarządowych działających w 
mieście. Ponadto dyrektor przy-
pomniał genezę ustanowienia 
Roku Szalayowskiego. „Jako wy-
raz szacunku i wdzięczności dla 
Józefa Stefana Szalaya - osoby, 
która w szczególny sposób zasłu-
żyła się dla pienińskiego kuror-
tu, szczawniccy radni podjęli w 
styczniu uchwałę ustanawiającą 

rok 2016 - Ro-
kiem Szalayow-
skim” – mówił 
Piotr Gąsienica. 
Następnie Bar-
bara Węglarz 
w s p o m i n a ł a 
osobę Józefa 
Szalaya, pierw-
szego obywa-
tela Szczaw-
nicy, któremu 
m i e j s c o w o ś ć 
z a w d z i ę c z a 

niemal wszystko: uzdrowisko, 
zamożniejszy byt mieszkańców 
oraz rozwój turystyki z najwięk-
szą atrakcją Pienin, jaką jest 
spływ łodziami flisackimi przeło-
mem Dunajca. Barbara Węglarz 
przedstawiła osobę Szalaya w 

kontekście specjalisty ds. mar-
ketingu, który wizji stworzenia 
ze Szczawnicy uzdrowiska na 
europejskim poziomie, podpo-
rządkował swoją niemal 40 let-
nią działalność w tym również 
artystyczną, albowiem to wła-
śnie Józef Szalay narysował kil-
kadziesiąt rysunków, pejzaży 
Szczawnicy, Pienin i okolic, które 
częściowo opublikowane zosta-
ły w formie folderu promujące-
go region. Na wystawie można 
zatem podziwiać oryginalne, 
opatrzone wspólnym tytułem, 
cztery zeszyty „Album Szczaw-
nickie czyli Nabrzeża górnego 
Dunajca w dwudziestu czterech 
widokach rysowanych z natury 
przez J. Szalaya”, które stanowią 
najstarszy w Polsce przykład tak 
zwanego content marketing czy-
li marketingu treści (przyp. red. 
strategii polegającej na pozyski-
waniu potencjalnych klientów 
poprzez publikowanie atrakcyj-
nych i przydatnych treści, które 
zainteresują ściśle sprecyzowa-
ną grupę odbiorców). Wydany 
w 1858 roku album, z tekstem 
historyka Szczęsnego Moraw-
skiego, składa się z 16 grafik spo-
rządzonych z rysunków Szalaya, 
litografowanych w pierwszo-
rzędnych zakładach Wiednia i 
Berlina i wydrukowanych w kra-
kowskiej drukarni „Czas”. W każ-
dym z zeszytów znajdują się po-
numerowane 4 grafiki, opatrzone 
tytułem oraz herbem właścicieli 
ziemskich terenów uwiecznio-
nych na rysunku oraz dedyka-
cje dla Prezydenta Ziem Galicji 
Zachodniej – Henryka Jarosła-
wa hr. Clam-Martinic, który w 
latach 1856-1860 rezydował w 
Krakowie. Ponadto w gablotach 
wystawowych podziwiać moż-
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na oryginalne księgi gości przy-
jeżdżających do szczawnickiego 
kurortu, Przewodnik dla podró-
żujących do wód szczawnickich, 
a także Kronikę Zakładu Wód 
Mineralnych w Szczawnicy pro-
wadzoną przez Józefa Szalaya w 
latach 1852-1866 zawierającą 
odpisy ważniejszych dokumen-

tów i aktów prawnych oraz od-
notowywane artykuły prasowe. 
Na szczególną uwagę zasługują 
dwa unikatowe obrazy: portret 
Józefiny Szalay udostępniony 
na okres wystawy dzięki uprzej-
mości pra-pra-pra wnuczki Marii 
Maciukiewicz oraz oryginalny 
portret Józefa Szalaya, wypoży-
czony przez Akademię Umiejęt-
ności (przyp. red. kopia portretu 
znajduje się w Muzeum Pieniń-
skim w Szlachtowej).  

Zanim zaproszeni goście roz-
poczęli zwiedzanie wystawy 
mieszkanka Szczawnicy - Janina 
Zachwieja Buliś odczytała wiersz 
pt. „Przed wiekami” odnoszący 
się do działalności Józefa Sza-
laya, a także do wydarzeń sprzed 
kilkunastu lat, gdy z cokołu przy 
Dworku Gościnnym skradziono 
popiersie Józefa Szalaya.   

Zwieńczeniem wydarzeń była 

Msza Święta na cmentarzu Sza-
layowskim sprawowana pod 
przewodnictwem i ze słowem 
bożym Biskupa Diecezji Tarnow-
skiej Andrzeja Jeża. Eucharystia 
poprzedzona została wystąpie-
niem Burmistrza Szczawnicy – 
Grzegorza Niezgody, który od-
niósł się do wydarzeń sprzed 140 

lat. „(…) Znaj-
dujemy się na 
starym cmen-
tarzu szczaw-
nickm.. To tutaj 
140 lat temu 
został pocho-
wany Józef 
Szalay, więc 
p r z y s z l i ś m y 
tu dzisiaj, do-
kładnie w dniu 
jego pogrze-
bu by oddać 
cześć człowie-

kowi, który położył podwaliny 
pod wielką historię Szczawnicy, 
jako uzdrowiska i kurortu na 
miarę europejską. Należną mu 
wdzięczność wyrażamy poprzez 
trwający w 2016 roku Rok Sza-
layowski, w którego przebieg 

wpisuje się obecna Msza Święta 
w 140 rocznicę jego śmierci. Wi-
tam wszystkich państwa na dzi-
siejszej Mszy Świętej i dzisiejszej 
uroczystości” – mówił Burmistrz 
– Grzegorz Niezgoda. 

Oprawę muzyczną nabożeń-
stwa przygotowała orkiestra 
dęta krościeńskiej jednostki OSP 
oraz solistki z Zespołu Pieśni i 
Tańca Juhasy. Na mszy św. obec-
ne były również poczty sztanda-
rowe.

W podziękowaniu za sprawo-
wanie uroczystej Mszy Świętej 
oraz w związku ze zbliżającymi 
się imieninami Andrzeja, Bur-
mistrz Szczawnicy oraz Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
wręczyli Biskupowi kwiaty oraz 
godło Szalayowskie „Pod Złotym 
Krzyżem”.

Organizatorami jubileuszo-
wych uroczystości byli: Muzeum 
Pienińskie w Szlachtowej, Para-
fia Rzymskokatolicka p. w. Św. 
Wojciech w Szczawnicy, Miasto 
i Gmina Szczawnica oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Szczawnicy.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  10

FOTO FLASH



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  11

Posiedzenie Komitetu 
Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny  
Województwa Małopolskiego 

(pieninyinfo.pl z 20.05.2016r.)

W dniach 19-20 maja 2016 r. 
w Szczawnicy pod przewodnic-
twem Stanisława Sorysa - Wice-
marszałka Województwa Mało-
polskiego, odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komitetu Monitoru-
jącego Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Małopol-
skiego.

Komitet tworzą dyrektorzy de-
partamentów Urzędu Marszał-
kowskiego, członkowie stowa-
rzyszeń miast, gmin i powiatów 
polskich,  a także przedstawiciele 
ministerstw do spraw: Rozwoju 
Regionalnego, Finansów Publicz-
nych, Cyfryzacji, Kultury 
i Dziedzictwa Narodo-
wego, Edukacji Narodo-
wej, Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Środowiska oraz 
Zdrowia. Na posiedzenie 
przybyli również przed-
stawiciele Komisji Eu-
ropejskiej, środowiska 

naukowego oraz organizacji po-
zarządowych.

Posiedzenie otworzył wicemar-
szałek Sorys, który przedstawił 
zgromadzonym  Szczawnicę jako 
lidera w zakresie efektywnego 
pozyskiwania środków europej-
skich nie tylko w województwie 
Małopolskim ale i na arenie ca-
łego kraju. „(…) Zmiany jakie do-
konały się w Szczawnicy w ciągu 
ostatnich 10 lat są na tyle znaczą-
ce, że inne gminy mogą brać przy-
kład z tego małopolskiego samo-
rządu” mówił Wicemarszałek.

Następnie Burmistrz Szczawni-
cy – Grzegorz Niezgoda przybli-
żył uczestnikom spotkania infor-

macje na temat realizowanych 
w minionych latach inwestycji z 
MRPO. (...)

Uczestnicy wizytujący projekty 
unijne podkreślali, że Szczawni-
ca stanowi wspaniałe miejsce na 
wypoczynek z pięknymi zakąt-

kami i odnowionymi atrakcjami. 
Osoby, które po raz pierwszy 
odwiedziły naszą miejscowość 
nie kryły swego zauroczenia. Z 
kolei dla tych którzy pieniński 
kurort odwiedzali wiele lat temu 
zaskoczeniem była niesamowita, 
pozytywna metamorfoza jaką 
Szczawnica przeszła w ostatnich 
latach. Wszyscy stwierdzili, że 
środki z dotacji jakie szczawnic-
ki samorząd pozyskał z różnych 
programów europejskich zostały 
dobrze wykorzystane. 

PISZą O NAS

KOMENTARZ           
BURMISTRZA:
 
Cieszę się, że posiedzenie Ko-
mitetu Monitorującego RPO 
Województwa Małopolskie-
go odbywało się właśnie w 
Szczawnicy. Lokalizacja ta 
stanowi jednoznaczny sygnał 
wysyłany  w Polskę oraz do po-
zostałych krajów Unii Europej-
skiej. Sygnał, że nasze miasto 
jest wizytówką odpowiedniego 
korzystania ze środków unij-
nych i władze wdrażające mogą 
się Szczawnicą chwalić. Po raz 
kolejny należy tutaj podzięko-
wać członkom komitetu, a w 
szczególności Panu Marszałko-
wi Stanisławowi Sorysowi, za 
przychylność i przyjaźń, który-
mi obdarzają nasze wyjątkowe 
uzdrowisko. Ponadto, chociaż 
wydawać się może, że nie jest 
to artykuł sprzyjający ku temu, 
należy podziękować mieszkań-
com naszej gminy - nie da się 
bowiem korzystać ze środków 
pomocowych i inwestować w 
potrzeby miasta, jeżeli zabiegi 
te nie znajdują zrozumienia za-
równo w społeczności lokalnej, 
jak i organach odpowiedzial-
nych za dysponowanie dotacja-
mi.
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NA PLAcU BUdOWy

Szczawnica ściągnie 
jeszcze więcej 
rowerzystów w Pieniny

Szczawnica otrzymała kolejne dofi-
nansowanie. Tym razem w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 na Rozwój Lokalnych Zaso-
bów Subregionów. W ramach tych dzia-
łań przyznano Miastu i Gminie Szczaw-
nica dofinansowanie w wysokości 1 156 
000 złotych (stanowiące 2/3 wartości 
projektu) na zadanie polegające na bu-
dowie Centrum Aktywnego Wypoczyn-
ku z trasami biegowo-rowerowymi w 
Jaworkach.

Inwestycja realizowana będzie w 
oparciu o projekt realizowany przez 
Szczawnicę wspólnie z Fundacją Sądec-
ką, który również finansowany był ze 
środków UE.

Projekt zakładał wykonanie całego 
szeregu ścieżek biegowo-rowerowych 
oraz kilku budynków wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą od Tarnowa, po 
Szczawnicę. Całość ma stanowić prze-
myślany kompleks oferujący nową ja-
kość w przemyśle spędzania czasu wol-
nego w regionie.

Co prawda w bezpośredniej okolicy 
Pienin tylko Szczawnica była zaintere-
sowana udziałem w projekcie budowy 
Centrów Aktywnego Wypoczynku, jest 
to jednak w pełni zrozumiałe, ponieważ 
gmina ta od kilku lat kładzie szczególny 

nacisk na rozbudowę infrastruktury re-
kreacyjno-sportowej.

Twórcy projektu wyszli z założenia, 
iż istotną barierą w dalszym rozwoju 
profesjonalnych form uprawiania ta-

kich sportów 
jak bieganie 
czy jazda na 
rowerze jest 
bardzo nie-
wielka liczba 
obiektów w 
sposób profe-
sjonalny przy-
g o t o w a nyc h 
do uprawia-
nia tych form 
rekreacji – tj. 
bezpiecznych, 
opisanych i 
o z n a k o w a -
nych (długość 
pętli, prze-
w y ż s z e n i e , 

szacowany czas przebycia, a zimą przy-
gotowanych do narciarstwa biegowego 
poprzez zaznaczenie śladów), a także 
w y p o s a ż o n y c h 
w infrastrukturę 
towarzyszącą po-
cząwszy od parkin-
gu, po urządzenia 
do ćwiczeń, a na 
sanitariatach koń-
cząc. Stąd osta-
tecznie dla 15 loka-
lizacji w Małopolski 
powstały najpierw 
spójne i wspólne 
wytyczne projek-
towe dotyczące 
budowy i oznako-
wania tras biegowo
-rowerowych oraz 
obiektów szatniowo-sanitar-
nych.

Szczawnica jako partner w 
projekcie opracowała doku-
mentacje dwóch tras biego-
wo-rowerowych wraz z tzw. 
budynkiem biegacza. Infra-
struktura rekreacyjno-tury-
styczna zlokalizowana będzie 
w miejscowości Jaworki, w 
rejonie parkingu przy wejściu 
do wąwozu Homole, gdzie 

powstanie obiekt Centrum Biegacza i 
skąd początek będą brały dwie trasy 
biegowo-rowerowe. 

- Chcemy zakończyć realizację robót 
do końca 2019 roku – informuje bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda – Tak odległy 
termin wynika z tego, że przygotowali-
śmy również inne wnioski o dofinanso-
wanie, które pozwolą zrealizować ścież-
ki rowerowe na terenie całej gminy. Rok 
2019 stanowi w harmonogramie naszej 
pracy taki punkt, w którym wszystkie 
elementy układanki – istniejące odcinki 
ścieżek, nowo budowane o charakterze 
ciągów głównych pomiędzy Szczaw-
nicą, Szlachtową i Jaworkami, a także 
te drugorzędne – jak właśnie realizo-
wane w ramach tego projektu, zamkną 
się w spójną, przemyślaną całość. Go-
rąco zachęcam również włodarzy gmin 
ościennych do rozbudowywania infra-
struktury drogowej dla rowerzystów i 
biegaczy, ponieważ wspólna oferta tu-
rystyczna jest dodatkową atrakcją dla 
gości Szczawnicy, ale również pozwala 
korzystać z zasobów naszego miasta tu-
rystom przebywającym w okolicy.
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PRZEPISANE Z TABLIcy SZKOLNEJ

„Na pocontku wsyndy byli górale…”
25 maja 2016r. swój jubileusz obchodziło  szczawnickie gimnazjum. 10 lat temu szkoła ta otrzymała imię 
ks. prof. Józefa Tischnera. Święto zainaugurowane zostało Mszą Świętą w kościele parafialnym, po której 
cała społeczność szkolna na czele z pocztem sztandarowym udała się w orszaku do budynku gimnazjum. 
Tam odbyła się uroczysta akademia, którą rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkoły. Zaproszonych gości 
powitał dyrektor Sebastian Walosczyk. Na jubileusz przybyli: proboszcz szczawnickiej parafii ksiądz To-
masz Kudroń, Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica pan Tomasz Ciesielka, Prezes Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan pani Elżbieta Wiercioch, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół: pani Beata Kowalska, pani 
Renata Kubik, pan Paweł Sypek i pan Krzysztof Koper,  przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani na-
uczyciele . Szczególnie serdecznie dyrektor Walosczyk powitał osoby, które dziesięć lat temu przyczyniły 

się do nadania szczawnickiemu gimnazjum imienia ks. 
prof. J. Tischnera. Część artystyczna rozpoczęła się 
fragmentem filmu pt. „Historia filozofii po góralsku”, 
w którym ksiądz profesor Tischner w specyficzny 
dla siebie sposób objaśnia, że: „Na pocontku wsyn-
dy byli górale…”. Następnie Patron szkoły „zwrócił 
się” do zgromadzonych słowami „Towarzysze moich 
przygód…”, po czym gimnazjaliści podziękowali za-
służonym osobom dla gimnazjum, wręczając  pamiąt-
kowe statuetki „Przyjaciel Szkoły”.  Tytuł ten otrzy-
mali: wieloletni dyrektor szczawnickiego gimnazjum 
i inicjator nadania szkole imienia pan Jan Czaja, brat  
Patrona pan Kazimierz Tischner, ówczesny burmistrz 
Szczawnicy pan Roman Trojnarski, obecny burmistrz 
Szczawnicy pan Grzegorz Niezgoda,  ksiądz prałat 

Franciszek Bondek, pani Janina Zachwieja – Buliś, pani Stanisława Wiercioch, pani Anna Ratułowska, pani 
Halina Mastalska, pani Ewa Zachwieja, była dyrektor gimnazjum pani Barbara Waruś, państwo Elżbieta i 
Jan Czajowie, pani Barbara Węglarz, pani Alicja Gacek, pan Karol Zachwieja. Prowadzący uroczystość 
uczniowie podkreślili, że nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do nadania szkole 10 lat 
temu imienia oraz osób wspierających młodzież w krzewieniu myśli Tischnera. W imieniu całej społeczności 
szkolnej z serca Im podziękowano. W prezentacji multimedialnej przypomniana została historia szkoły, uro-
czystość nadania gimnazjum imienia księdza Tischnera, a także uczniowie, którzy w ciągu dekady zdobywali 
w konkursach związanych z osobą Patrona najwyższe wyróżnienia. Montaż słowno-muzyczny składał się z 
wierszy napisanych przez uczniów, zainspirowanych myślą Tischnera oraz piosenek przygotowanych przez 
szkolne kółko muzyczne. Na zakończenie został odśpiewany hymn szkół tischnerowskich. Scenariusz i reży-
serię uroczystości przygotowała pani Katarzyna Cie-
sielka, która była koordynatorem święta, a oprawę 
muzyczną zapewniła pani Danuta Urban wraz 

z kapelą Białopotocanie. 
  Pod koniec akademii dyrektor S. Walosczyk wręczył 
nauczycielowi wychowania fizycznego  panu Jackowi 
Żebrackiemu medal za szczególne osiągnięcia spor-
towe i pedagogowi szkolnemu pani Marcie Tabasz 
Odznakę im. Janusza Korczaka.  Nagrodzeni  zostali 
również uczniowie, którzy brali udział w projektach 
„Kumulacja Aktywności” oraz „Szkoła Demokracji”. 
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przed 
szkołą czekały na uczniów kiełbaski z grilla oraz 
ścianka wspinaczkowa.
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PROSTO Z JAWOREK, PROSTO ZE SZLAcHTOWEJ

Konkurs

 „Podwórko NIVEA”

Tegoroczna edycja Konkur-
su „Podwórko Nivea” prze-
widuje wybudowanie w 40 
lokalizacjach w całej Polsce 
niepowtarzalnych placów 
zabaw tzw. „Rodzinnych 
miejsc Zabaw”, w których 
rodzice i dzieci będą mogli 
wspólnie spędzać czas.

„Podwórko NIVEA” stanie 
się retro-nowoczesnym pla-
cem zabaw, który za pomo-
cą zastosowanych elemen-
tów będzie odpowiadał na 
potrzeby dzieci w różnym 
wieku oraz nawiązywał do 
klasycznych zabaw, popu-
larnych w czasach dzieciń-
stwa współczesnych ro-
dziców, takich jak: gra w 
klasy, skakanka lub zabawa 

na trzepaku.
W przypadku Miasta i Gmi-
ny Szczawnica plac zabaw 
planuje się wybudować w 
Jaworkach, przy ul. Czarna 
Woda 9 (w bezpośrednim 
sąsiedztwie mieszkalnego 
budynku komunalnego).

Elementy obecne w Rodzin-
nym Miejscu Zabaw zosta-
ną przystosowane zarówno 
dla dużych jak i małych, co 
jeszcze lepiej pozwoli zinte-
grować rodzinę i zapewni jej 
niezapomniane przeżycia.

Głosy można oddawać za 
pośrednictwem strony in-
ternetowej:
www.nivea.pl/podworko

Konkurs Podwórko NIVEA 
składa się z dwóch etapów 
głosowania:
- Etap I od dnia 5 maja 2016r. 

do 2 czerwca r. do godziny 
23:59:59

- Etap II od dnia 3 czerw-
ca 2016r. do 30 czerwca 
2016r. do godziny 23:59:59

W każdym etapie głosowa-
nia wyłaniamy 20 Zwycię-
skich Lokalizacji. 

Zwycięstwo w konkursie za-
leży wyłącznie od ilości gło-
sów oddanych na daną loka-
lizację, czyli tak naprawdę 
od zaangażowania lokalnej 
społeczności, dlatego jesz-
cze raz serdecznie zachęca-
my do oddawania głosów na 
SZCZAWNICĘ.

Głosy można oddawać 
wchodząc na poniższy link:
http://www.nivea.pl/Po-
rady/ext/pl-PL/podwor-
ko2016
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NA SPORTOWO

MOPS, OSP, POLIcJA, SM, OPP

Bezpłatne zajęcia 
kajakowe w Szczawnicy

Klub Sportowy „Pieniny” 
Szczawnica zaprasza od czerwca 
na bezpłatne zajęcia kajakowe. 
Oferta skierowana jest do dzie-
ci i młodzieży z terenu gminy 
Szczawnica w wieku od 9 do 15 
lat i umiejących pływać wpław w 
stopniu podstawowym.
Więcej informacji można uzy-
skać w każdą środę na przystani 
kajakowej K.S.”Pieniny” ul. Pie-
nińska 13 o godz. 16.00 lub pod 
nr. telefonu 602 727 271.
Zajęcia współfinansowane są ze 
środków Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica w ramach realizacji 
zadania „Kajakarstwo sposób na 
aktywny wypoczynek -2016”.

Komisariat Policji jednak 
w Szczawnicy!

„Kraków KW Policji. Jest zielone światło 

dla budowy nowego Komisariatu Poli-

cji w Szczawnicy i posterunku w Kro-

ścienku. Gratulacje i podziękowania dla 

Burmistrza Szczawnicy i Rady Miasta 

za przygotowanie projektu.” - tymi sło-

wami, na swoim profilu facebook poseł 

Edward Siarka przekazał jakże ważną 

dla Szczawnicy informację. Kwestia bu-

dowy komisariatu na ulicy Skotnickiej 

wydaje się zatem przesądzona. Szcze-

gólne podziękowania należą się naszym 

parlamentarzystom -Pani Annie Paluch,  

Panu Edwardowi Siarce oraz Panu Jano-

wi Hamerskiemu za wsparcie inicjatywy 

władz miasta.
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