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MAJ 2014

Budowa Komisariatu Policji  
w Szczawnicy wkroczyła w kolejny etap

W środę 09 kwietnia br., w Kancelarii Notarialnej w Kro-
ścienku n/D, podpisany został akt notarialny darowizny doty-
czący przekazania przez Miasto  i Gminę Szczawnica dział-
ki położonej przy ul. Skotnickiej pod budowę komisariatu 
policji. Podpisy na dokumencie złożyli Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Szczawnicy oraz nadinspektor Mariusz Dąbek – 
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Zgodnie z podpisanym uprzednio porozumieniem intencyj-
nym zawartym pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Krakowie, miasto zobowiązało 
się do  pokrycia kosztów punktowej zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego, tak aby możliwa była realizacja planowa-
nej inwestycji. Ponadto zobowiązało się do udzielenia pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na opracowanie projektu budow-
lanego obiektu. Z kolei Komenda Wojewódzka zobowiązała się 
podjąć w 2014 roku działania w kierunku rozpoczęcia budowy 
docelowej siedziby Komisariatu Policji z budynkiem garażu  
i parkingiem na przekazanych działkach, a całą inwestycję za-
kończyć do 31 grudnia 2015 r., tak aby komisariat mógł rozpo-
cząć funkcjonowanie w nowym budynku od 01 stycznia 2016r.  
„Obecna sytuacja lokalowa komisariatu, który dzierża-
wi pomieszczenia od Banku Spółdzielczego w Krościenku 
n/D, jest niezadawalająca. Powstanie Komisariatu Policji  
w Szczawnicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców pienińskiego kurortu, a przede wszystkim wpły-
nie na polepszenie warunków obsługi obywateli oraz na pod-
niesienie standardu pracy policjantów i pracowników cywil-
nych” – powiedział Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Miasto i Gmina Szczawnica uzy-
skało nominację do tytułu Lider 
Rozwoju Regionalnego 2014 w pro-
gramie promocyjnym prowadzonym 
przez Polską Agencję Przedsiębior-
czości oraz redakcję „Forum Przed-
siębiorczości” ukazującego się na ła-
mach Dziennika Gazety Prawnej.

Program Lider Rozwoju Regional-
nego jest ogólnopolskim programem 
medialnym. Jego zasadniczym celem 
jest promowanie dobrych standardów 
zarządzania oraz wzorcowego modelu 
funkcjonowania podmiotów (przed-
siębiorstw, instytucji), które uczestni-
czą w konkursie, a także profesjonalne 
rozpowszechnianie ich działań, osią-
gnięć i sukcesów.

W ramach programu przyznawane 
są nagrody dla podmiotów działają-
cych na rynkach regionalnych, których 
głównym wyznacznikiem działalności 
jest dbanie o dobro mieszkańców i 
praca nad rozwojem swojego regionu.

„Nominacja Szczawnicy do tytułu 
Lider Rozwoju Regionalnego jest dla 
nas nobilitacją. Świadczy o pozytyw-
nym postrzeganiu naszej miejscowości 
w kontekście zachodzących zmian jak 
i podejmowanych przez władze lokal-
ne działań. Rzetelna analiza przepro-
wadzona przez niezależny zespół osób 
jest dowodem na to, że przyjęty przez 
nas program działania, pozyskiwanie 

zewnętrznych środków finansowych i 
realizacja najważniejszych zadań na 
rzecz społeczności lokalnej jest po-
twierdzeniem właściwego kierunku 
działań i słuszności podejmowanych 
decyzji” powiedział Grzegorz Niezgo-
da Burmistrz Szczawnicy.

 
Prócz Szczawnicy, nominowanych 

zostało jeszcze 29 innych samorządów 
z całej Polski odnoszących sukcesy w 
dziedzinie rozwoju. Nagrody Lider 
Rozwoju Regionalnego 2014 zosta-
ną wręczone jesienią bieżącego roku 
podczas Polskiego Kongresu Przed-
siębiorcy w Katowicach.

Szczawnica nominowana do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2014
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Ogłoszono konkurs na najpiękniejsze 
ukwiecenie prywatnych posesji

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłosił kolejną edy-
cję konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie prywatnych pose-
sji przy budynkach jednorodzinnych.

Konkurs skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłoszony został w dwóch kategoriach: I kate-
goria obejmować będzie prywatne posesje przy budynkach 
jednorodzinnych z kolei II kategoria dotyczyć będzie balko-
nów w budynkach jednorodzinnych.

Oceny zgłoszonych do konkursu posesji i balkonów doko-
na Komisja w składzie :

• dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Rady Miejskiej,

• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
W celu wyłonienia laureatów komisja konkursowa prze-

prowadzi w terminie od 01 czerwca do 01 października br. 
wizytację zgłoszonych posesji, natomiast oficjalne ogłosze-
nie wyników konkursu odbędzie się podczas sesji Rady Miej-
skiej planowanej w IV kwartale 2014 r.

Łączna pula nagród wyniesie 3.500,00 zł, w tym:
I kategoria: prywatne posesje przy budynkach jednoro-

dzinnych
I miejsce 1.000,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce 400,00 zł
II kategoria balkony w budynkach jednorodzinnych
I miejsce 800,00 zł
II miejsce 400,00 zł
III miejsce 300,00 zł
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 31 

maja 2014 r.
„Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań 

dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców Miasta i 
Gminy Szczawnica w swoich ogródkach i na balkonach po-
zytywnie wpłynie na podniesienie wyglądu i estetyki naszej 
gminy. Różnorodność gatunkowa wykorzystanych kwiatów 
i roślin oraz ogólny wygląd kwietników i rabat sprawi, że 
Szczawnica stanie się kurortem na wzór tonących w kwiatach 
andaluzyjskich miast” – powiedział Burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda.

Szczegółowy regulamin konkursu udostępniony jest na 
oficjalnym portalu internetowym Miasta i Gminy Szczawnica 
www.szczawnica.pl

Radni powiatu walczą 
o inetrnet oraz telewizję 

cyfrową
„Nie możemy sobie po-

zwolić na to, by traktowano 
nas jak obywateli drugiej 
kategorii, pozbawionych do-
stępu do sieci internetowej 
oraz naziemnej telewizji cy-
frowej a zwłaszcza kanałów 
społecznych i religijnych  
o k tóre  dopomina  s ię 
tak wielu mieszkańców 
Podhala” – rozpoczął posie-
dzenie Komisji Infrastruktu-
ry Rady Powiatu Nowotar-
skiego jej przewodniczący 
Tomasz Hurkała. 

Problem związany z bra-
kiem dostępu do sieci in-
ternetowej, komórkowej 
oraz naziemną telewizją cyfrową na terenie Podhala, Spisza i 
Orawy sygnalizowany jest już nie od dzisiaj. Pamiętamy jakie 
problemy przez lata miały miejscowości Gminy Czorsztyn z 
dostępem do sieci komórkowej, jak w zeszłym roku Szczawnica 
walczyła o dostosowanie przekaźnika na Jarmucie a jak teraz 
o sygnał telewizyjny dopomina się Ochotnica. Tymi właśnie 
problemami zajęli się radni powiatowi podczas majowego 
posiedzenia komisji. Jednogłośnie ustalono, iż w najbliższym 
czasie komisja zwróci się do włodarzy wszystkich gmin po-
wiatu nowotarskiego z pismem o poparcie apelu w sprawie 
rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i dostosowania 
przekaźników na terenie Podhala, Spisza i Orawy do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej, a zwłaszcza programów takich 
jak Polsat, TVN czy Telewizja Trwam. Wspólnie podpisane 
pismo trafi następnie pod obrady Rady Powiatu Nowotarskiego 
celem podjęcia Rezolucji w tej sprawie a później skierowane 
zostanie do parlamentarzystów, senatorów, Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
oraz prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Zdaniem radnych, tak silny 
i solidarny głos całego samorządu powiatu nowotarskiego nie 
powinien być obojętny dla osób oraz instytucji odpowiedzial-
nych za poruszane problemy.   

„Podjęte przez Szczawnicę w zeszłym roku działania, sku-
tecznie doprowadziły do modernizacji przekaźnika na górze 
Jarmuta i uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej. I cho-
ciaż Urząd Komunikacji Elektronicznej zapewnia, iż sygnał 
dociera wszędzie (odpowiedź w piśmie poniżej) to mieszkańcy 
nadal zgłaszają brak sygnału cyfrowego na terenie Szczawni-
cy. Odpowiedzią na nasz apel musi być kompleksowe i pełne 
objęcie terenu Podhala, Spisza i Orawy sygnałem cyfrowym 
nie na podstawie teoretycznych komputerowych wyliczeń, ale 
faktycznych  doniesień jego mieszkańców. Liczę na to, że okres 
przedwyborczy będzie sprzyjał aktywności parlamentarzystów 
i skutecznie doprowadzi do rozwiązania tego problemu” 

– podsumowuje radny powiatowy i sekretarz Szczawnicy 
Tomasz Hurkała.  
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Szczawnica,  25 kwietnia   2014 r.       

Znak: NPOŚ.6845.2-P.2014.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza 
II  przetarg pisemny nieograniczony  na dzierża-
wę nieruchomości obejmującej działki ewid. zmod. 
Nr 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 
529/10 i 528/11 oraz część działek ewid. nr 529/1, 
528/29, 528/28, 529/27 położone w Szczawnicy 
przy ul. Flisackiej i Pienińskiej o powierzchni ok. 
6000 m2 na których zrealizowana zostanie inwesty-
cja polegająca na rozbudowie parkingu, na którym 
powstanie 217 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych oraz 16 miejsc parkingowych dla 
autobusów, a także 6 pawilonów o charakterze ko-
mercyjnym, 1 pawilon do prowadzenia informacji 
turystycznej oraz pomieszczenia szaletów publicz-
nych w ramach projektu „ Wzrost atrakcyjności 
turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogra-
nicza polsko słowackiego poprzez rozbudowę in-
frastruktury turystycznej” w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej – Program Współpracy 
Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Repu-
blika Słowacka 2007 - 2013.

Umowa dzierżawy może zostać zawarta na okres 
do 15 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 
cały okres dzierżawny przedmiotowej nieruchomo-
ści wynosi  2 500 000,00 zł brutto

Wadium wynosi  250.000,00 zł

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 
do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

Planowany termin zakończenia modernizacji 
parkingu przypada na koniec 2014 r. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapo-

znał się z warunkami przetargu, projektem umowy 
dzierżawy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uisz-
czenie wadium w pieniądzu , które należy wpłacić 
na konto Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica Bank 
Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 
0000 0589 0106 do dnia 23 maja 2014 r. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpły-
wu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie-
wpłacenie wadium. 

Dowód wpłaty wadium  należy dołączyć do oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie nale-
ży składać osobiście lub za drogą pocztową /przy 
czym za datę złożenia oferty rozumie się datę wpły-
wu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica/ 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w koper-
tach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działek 
przy ul. Flisackiej i Pienińskiej w Szczawnicy” po-
kój Nr 10 /sekretariat / do dnia  26 maja 2014 r. w 
godzinach pracy Urzędu. Nieprawidłowe opisanie 
koperty zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki 
dla oferenta. Oferta złożona po terminie zostanie 
odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub na-

zwę firmy i adres jej siedziby 
- w przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowe 
przedłożenie aktualnego zaświadczenia o dokona-
niu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej

- w przypadku podmiotów innych niż osoby fi-
zyczne konieczne jest dodatkowe przedłożenie ak-
tualnego dokumentu / oryginał /, z którego wynika 
upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, 
a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedło-
żenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego 
do dokonywania czynności na każdym etapie prze-
targu

- w przypadku małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków   lub jednego z nich ze sto-
sownym pełnomocnictwem / oryginał / drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w 
przetargu w celu wydzierżawienia nieruchomości

- w przypadku osób prawnych, osoba upoważ-
niona do reprezentowania uczestnika powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, konieczne jest przed-
łożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego

Datę sporządzenia oferty
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-

kami przetargu, projektem umowy i przyjmuje je 
bez zastrzeżeń

Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego 
Proponowany sposób zagospodarowania dzier-

żawionej nieruchomości
Proponowany czasookres dzierżawy nierucho-

mości
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Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła 
tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 
ogłoszeniu o przetargu

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 
2014 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedzi-
ba Rady Miejskiej w Szczawnicy. Komisja Prze-
targowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę 
otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia 
wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza 
kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, 
które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmu-
je wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez 
oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty 
zostały zakwalifikowane do części niejawnej prze-
targu, a ponadto zawiadamia oferentów o terminie 
i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewi-
dywanym terminie zamknięcia przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa 
odbędzie w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 13.00

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zo-
stanie osoba fizyczna lub prawna która przyjmie 
warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz 
umowie i przedstawi najkorzystniejszą ofertę fi-
nansową, korzystny czaookres dzierżawy nieru-
chomości oraz przedstawi sposób zagospodarowa-
nia wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstą-
pienia od przetargu i prawo unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyn. 

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, 
która wygrała przetarg zaliczone zostanie na po-
czet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w 
przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawar-
cia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzier-
żawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknię-
ciu przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 23.04.2014 r.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Prze-
strzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03. Osoby zainte-
resowane przetargiem mogą zapoznać się z projek-
tem umowy dzierżawy oraz projektem zagospoda-
rowania terenu.

Szczawnica, 05 maja   2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  infor-
muje, 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 05 maja 2014 r. do 26 maja 2014 
r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy:

- działkę ewid. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 
ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej zabu-
dowaną kioskiem handlowo usługowym z przezna-
czeniem na prowadzenie gospodarczej  na okres 3 
lat

- część działki ewid. nr 700  o powierzchni 
0.0018 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. Głów-
nej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na 
okres 3 lat

- działki ewid. nr 206 o powierzchni 0.4032 ha 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda  z 
przeznaczeniem na cele rolnicze okres 3 lat

- część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.0850 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 528/32 o powierzchni ok. 
60 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z 
przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 
3 lat

- działkę ewid. nr 1159/4 o powierzchni 0.0398 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z 
przeznaczeniem na parkowanie busów i autobusów 
na okres 3 lat

- część działki ewid. 869/23 o powierzchni 
0.0500 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skot-
nickiej z przeznaczeniem na plac parkingowo ma-
gazynowy na okres 3 lat

2. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy

- 2 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 
29,46 m2 + wc o powierzchni 3,36 m2 położone w 
budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul.  Sza-
laya 84 / Remiza / z przeznaczeniem na świadcze-
nie usług medycznych na okres 3 lat

3. sprzedaży nieruchomości komunalnej w 
trybie art. 231 kc na rzecz wnioskodawcy

- działka ewid. nr 211/10 o powierzchni 0.2486 
ha położona w Jaworkach przy ul. Biała Woda za-
budowana budynkiem użytkowym stanowiącym 
własność Wnioskodawcy.
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Plebiscyt 

„Korony Małopolski”

„Gazeta Krakowska” wspólnie z Samorządem 
Województwa, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Małopolski, Radiem Kraków oraz Telewizją Polską 
Oddział w Krakowie organizują czwarty konkurs 
miast o „Korony Małopolski”.
Celem plebiscytu, nad którym patronat objął 
marszałek województwa – Marek Sowa, jest wybór 
miast Małopolski (za wyjątkiem Krakowa), które w 
ciągu kadencji samorządowej 2010-2014 zasłużyły 
na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych 
swym mieszkańcom.

Rywalizacja przeprowadzona zostanie w trzech 
kategoriach:

•	 miasta i gminy miejsko-wiejskie do 15 tys. 
mieszkańców,

•	 miasta i gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. do 
30 tys. mieszkańców,

•	 miasta powyżej 30 tys. mieszkańców.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 
29.IV 2014 r. do 23.V 2014 r. za pomocą SMS 
Premium poprzez zakup e-wydania Gazety 
Krakowskiej  oraz poprzez głosowanie na stronach 
www.gazetakrakowska.pl. a także za pośrednictwem 
stron współorganizatorów. 

Głosowanie na SZCZAWNICĘ będzie trwało od 
29.IV 2014 r. do 23.V 2014 r. do godz. 15.59.59 na 
następujących warunkach: 

•	 zakupu e-wydania dokonuje się poprzez 
przesłanie SMS na numer 72355 o 
treści  KORONAM.10.TAK w odpowiedzi 
na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do 
e-wydania, 

•	  koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT 
•	  jeden wysłany SMS to 10 punktów 
•	  uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu 

dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać 
dowolną liczbę głosów. 

Głosowanie na stronie internetowej www.
gazetakrakowska.pl  poprzez kliknięcie na 
odpowiedni przycisk będzie trwało od 29.IV 2014 r. 
do 22.V 2014 r. na następujących warunkach: 

•	 uczestnicy głosowania posiadający 
indywidualne konto na stronie www.
gazetakrakowska.pl powinni się zalogować, 
a uczestnicy nie posiadający takiego konta 
winni je założyć, 

•	 głosujący wybiera kandydaturę i oddaje swój 
głos przez kliknięcie na przycisk „TAK” lub 
„NIE” , 

•	  jedno kliknięcie oznacza uzyskanie 1 punktu 
na Tak lub na NIE 

•	  dzienny limit oddanych głosów

Plebiscyt zakończy się 13 czerwca uroczystą galą 
finałową w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Zwycięzcy 
zostaną wyłonieni w oparciu o: informacje zawarte 
w ankiecie, która została rozesłana do wszystkich 
małopolskich miast, ocenę zgłoszonych przez miasto 
własnych, zrealizowanych przy wsparciu środków 
unijnych przedsięwzięć, liczbę głosów oddanych za 
pomocą SMS-ów i przez internet.

Serdecznie zachęcamy Państwa 
do oddawania głosów na 

SZCZAWNICĘ  
Kategoria I 

- miasta i gminy miejsko-wiejskie do 15 tys. 
mieszkańców

SZCZAWNICA
Głosowanie przez SMS Premium 

(SMS pod nr 72355 o treści KORONAM.10.TAK) 
Koszt jednego SMSa: 2.46 zł z VAT

Głosowanie przez Internet 
www.gazetakrakowska.pl  
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Sportowe zmagania 
w Szczawnicy

W sobotę, 26 kwietnia br. Szczawnica stała się pienińską 
stolicą biegaczy. W II edycji górskiego maratonu wystartowało 
blisko 600 osób, które mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych podjęli sportowe zmagania odpowiednio 
na dystansie 6 km, 42 km, a także po raz pierwszy na trasie 
liczącej blisko 94 km obejmującej swym zasięgiem obszar 
pogranicza polsko-słowackiego. 

Największą popularnością wśród zawodników cieszyła 
się 42 km trasa – Wielka Prehyba - prowadząca szlakami 
Beskidu Sądeckiego przez Radziejową i granią Małych Pienin 
do samej Szczawnicy, którą ukończyła blisko 300 osobowa 
grupa biegaczy. Wśród mężczyzn najlepszy czas uzyskał 
Bartosz Gorczyca ze Skołyszyn natomiast wśród kobiet 
zwyciężyła Wiktoria Piejak z Sant’Antonio Mavignola.

Najlepszy mieszkaniec Szczawnicy startujący w tej  
kategorii – Piotr Mędoń przedstawiciel KS Kandahar - 
zakończył sportową rywalizację na bardzo wysokim V 
miejscu osiągając czas 4 godz. 3 min. 45 sek.

Na dystansie 6 km Hardego Rollingu prowadzącego 
stokiem narciarskim pod górę na Szafranówkę i w dół 
wąwozem w kierunku promenady spacerowej nad Grajcarkiem, 
wystartowało ponad 100 zawodników i zawodniczek. Dużą 
niespodziankę sprawił mieszkaniec Szczawnicy – zaledwie 
12 letni Michał Kalata, który pokonał trasę biegu osiągając 
czas 38 min 49 sek. i tym samym uplasował się na wysokim 
XX miejscu w ostatecznym rankingu. Najlepszy na trasie 
okazał się Robert Faron z Zalesia, który uzyskał czas 26 min 
06 sek. z kolei najlepszą kobietą została przedstawicielka 
UKS-u Olimp Danuta Woszczek z Kozienic.

Nie mało emocji dostarczyła zawodnikom nowa, około 94 
km trasa - Niepokorny Mnich - biegnąca szlakami Beskidu 
Sądeckiego przez Halę na Przehybie, Rytro, Eliaszówkę  
w kierunku Małych Pienin, następnie przecinając granicę 
polsko-słowacką, zataczała pętlę przez  Vyšné Ružbachy i 
poprowadziła do Czerwonego Klasztoru, aby ostatecznie 
wzdłuż rzeki Dunajec doprowadzić do Szczawnicy. Spośród 
100 startujących zawodników najszybciej dystans pokonał 
Lucjan Chorąży ze Skawinki (10 godz. 29 min. 22 sek.) 
natomiast najszybszą kobietą w tej kategorii okazała się Ewa 
Majer z Dobczyc, która trasę maratonu pokonała w czasie 11 
godz. 47 min. 49 sek.

Wśród mieszkańców Szczawnicy najlepszy wynik w tej 
kategorii osiągnął Kamil Zaród, który dystans 94 km pokonał 
w czasie 13 godz. 38 min. 36 sek. i zajął 27 miejsce.

Ceremonia wręczenia nagród dla laureatów Hardego 
Rollingu odbyła się bezpośrednio po zakończeniu zawodów 
na danym dystansie, z kolei ceremonia zakończenia dla 
uczestników „długich dystansów” odbyła się wieczorową porą 
przed Karczmą „u Polowacy”. Nagrody laureatom wręczali 
gospodarz Szczawnicy - Burmistrz Grzegorz Niezgoda oraz 
organizatorzy: Eliza Czyżewska i Jakub Wolski. Wśród 

wszystkich uczestników rozlosowane zostały ponadto liczne 
nagrody-upominki.

Szczegółowe wyniki Maratonu Szczawnica dostępne są 
na stronie www.maratonszczawnica.pl
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Z okazji 223. rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, na Przysłopie - w pobliżu małej 
osady górskiej położonej na szlaku na Przehybę, odbyły się 
miejskie uroczystości upamiętniające jedno z ważniejszych 
wydarzeń w dziejach naszego kraju.

Podczas uroczystości uczczono pamięć poległych za 
ojczyznę i wspomniano tragiczne wydarzenia z okresu II 
wojny światowej - poległych partyzantów AK i spaloną 
żywcem rodzinę Fijasów, w ich rodzinnym domu.

Uroczystą mszę św. w kaplicy, sprawowaną w dniu święta 
Matki Bożej Królowej Polski, odprawił kapelan Pienińskiego 
Oddziału Związku Podhalan ks. Grzegorz Salamon, w 
asyście honorowego kapelana Związku Podhalan – ks. Józefa 
Słowika, księdza proboszcza z Obidzy oraz miejscowych 
księży. Mszę Świętą poprzedził montaż poetycko-muzyczny 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Szczawnicy.

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Mimo niekorzystnej aury, która towarzyszyła tego dnia 

organizatorom, mieszkańcom Szczawnicy i zgromadzonym 
turystom, cała uroczystość uświadomiła uczestnikom, że 
Konstytucja z 3 maja 1791 roku zaczęła budować nową 
historię Polski, której jesteśmy spadkobiercami.


