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LIPIEC 2013

XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, która odbyła 
się 25 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  
w Szczawnicy, zwyczajną była tylko z nazwy.

Wśród wielu uchwał w porządku obrad widniało co naj-
mniej kilka wyjątkowych punktów programu.

Jednym z nich, niecodziennym a corocznym wydarzeniem, 
było udzielenie burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorzowi Niezgodzie absolutorium za wykonanie budżetu 
za rok 2012. Uchwałę tę Rada Miasta podjęła jednomyślnie.

Kolejnym punktem porządku obrad było odwołanie ze 
stanowiska pani skarbnik Miasta i Gminy Szczawnica Marii 
Malinowskiej. 

Odwołanie skarbnika ze stanowiska to procedura standar-
dowa. Pani Maria Malinowska – wieloletni pracownik UMiG 
Szczawnica w tym roku zdecydowała, że przechodzi na eme-
ryturę. Ze wzruszeniem, ale i z pogodą ducha przyjmowała 
podziękowania za swoją pracę, kierowane do niej przez bur-
mistrza Grzegorza Niezgodę, przedstawicieli Rady Miasta, 
zastępcę burmistrza Tomasza Moskalika, sekretarza Tomasza 
Hurkałę oraz inne osoby reprezentujące miejscowe organiza-
cje pozarządowe - szkoły, stowarzyszenia itp.

Szczawnica z nowym Skarbnikiem
-„Pani Mario, myślę, że dla wielu osób pani zawsze bę-

dzie „Panią Skarbnik”. Ten tytuł przylgnął do pani na stałe. 
Dziękujemy za współpracę. Cenne rady, jakich pani często 
udzielała, pozostaną nam w pamięci. Życzę dobrego zarzą-
dzania domowym budżetem, oby jak największym.” – mówił 
burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Jednocześnie pani Maria za swoją pracę na rzecz Miasta i 
Gminy Szczawnica została odznaczona Medalem im. Józe-
fa Szalaya nadanym na tej samem sesji przez Radę Miejską 
Szczawnica. W uzasadnieniu uchwały Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Zachwieja napisał m.in.: „Zaangażowa-
nie oraz dbałość, jaką Pani Maria Malinowska wykazywała 
o finanse publiczne, w znaczący sposób przyczyniły się do 
rozwoju Szczawnicy i uczynienia z niej nowocześnie zarzą-
dzanego miasta. Perspektywa czasu pokazuje, że odpowiednie 
kompetencje, zapał do pracy w połączeniu z wielkimi ambi-
cjami, były siłą napędową skuteczności działań Skarbnika, 
którą potwierdzają wszystkie przepracowane lata.”

Uchwałą Rady Miejskiej następcą pani Marii Malinow-
skiej został pan Grzegorz Politowicz, dotąd pracownik refe-
ratu finansowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy, 
wcześniej zawodowo związany z Urzędem Miasta i Gminy 
Krynica – Zdrój, gdzie pełnił funkcje kierownicze. 
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 Szczawnica, 26 czerwca   2013 r.

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 26 czerwca 2013r. do 17 
lipca 2013 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych 
do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:

„Jak ryby w wodzie” czyli staw 
w Parku Dolnym zarybiony

W ostatnim czasie w Parku Dolnym w Szczawnicy nastą-
piło zarybienie nowo odrestaurowanego stawu. Wydatki po-
niesione na ten cel wyniosły ok. 1000 zł. 

Niedawno zrewitalizowany Park Dolny jeszcze bardziej 
zyskał na atrakcyjności.

Nad stawem zbudowano coś w rodzaju molo. Siódmego 
czerwca modelkom – kandydatkom do tytułu Miss Pienin 
– posłużyło ono za wybieg podczas pokazu mody organizo-
wanego m.in. na potrzeby programu telewizyjnego „Polska 
według Kreta”, do którego zdjęcia kręcono w Szczawnicy 
właśnie tego dnia. 

Gatunki ryb pływających obecnie w stawie to: karasie i 
karpie ozdobne. Rybki są kolorowe i w czystej wodzie dosko-
nale widoczne, kontrastują z brunatnym tłem dna zbiornika. 

Jedna z rybek wpuszczona do stawu ma na imię Oskar na 
cześć chłopca z Warszawy, który jako pierwszy w towarzy-
stwie burmistrza Szczawnicy Grzegorza Niezgody pozwolił 
jej wypłynąć z uwięzi i wpłynąć do wody. W zarybianiu sta-
wu udział brały także inne dzieci i ich rodzice.

To właśnie takie szczegóły jak ukwiecenie ulic czy obecne 
zagospodarowanie Parku Dolnego wpływają na atrakcyjność 
Szczawnicy. Estetyka miejsc jest bardzo ważna. Cieszę się 
także, że zarybiając staw mogliśmy dostarczyć tyle radości 
naszym najmłodszym mieszkańcom i turystom. – mówi bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda.

Od 10 maja rodzice wraz z dziećmi, spacerując po parku, 
nie tylko odwiedzają place zabaw, ale i, przesiadując nad 
stawem, obserwują rybki. Należy pamiętać, że ryb nie wol-
no karmić we własnym zakresie. Zajmą się tym pracownicy 
MZGK ze Szczawnicy. 

- położonej w  Szczawnicy przy ul. Szalaya zabudowanej 
kioskiem Ruch części działki  ewid.  nr 1945/5 o powierzch-
ni 7,70 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej

- położonej w Szlachtowej przy ul. Berech część działki 
ewid.  Nr 601 o powierzchni 1150 m2 na okres 3 lat z prze-
znaczeniem na uprawy rolne

- położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda część działki 
ewid. nr 227 o powierzchni 0.5386 ha na okres 3 lat z prze-
znaczeniem na uprawy rolne.

Puchar burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w piłce nożnej – 
Orlik 2013

Turniejowi rozgrywanemu pod 
koniec roku szkolnego patronuje 
burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda. 
Rozgrywki mają charakter 
towarzyski. Dzień wcześniej, też na 
Orliku, na podobnej zasadzie odbyła 
się „Licealiada”. 

W czasie rozgrywek uczniowie 
mają się zrelaksować przed 
czekającymi ich ostatnimi 
sprawdzianami i egzaminami. 
Ćwiczą się także w przestrzeganiu 
zasady fair play – mówi koordynator 
zajęć Józef Dyda. 
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K O M U N I K A T

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA i GMINY  SZCZAWNICA  W  PIŁCE NOŻNEJ

 /GIMNAZJADA/

      Organizator:  Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ , Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
      Data:                12.06.2013 r.   
      Miejsce:          Boisko „Orlik” w Szczawnicy
      Ilość drużyn:   4
      System gier:   „Każdy z każdym”
      Sędzia główny:  Ryszard Darlewski

    Wyniki:

1. Gimnazjum Krościenko n. D - Gimnazjum  Szczawnica 5 : 2 / 2 : 0 /
2. Gimnazjum Łapsze Niżne - Gimnazjum Tylmanowa 1 : 0 / 0 : 0 /
3.    Gimnazjum Krościenko n. D - Gimnazjum Tylmanowa 1 : 0 / 0 : 0 /
4.    Gimnazjum Łapsze Niżne - Gimnazjum Szczawnica 6 : 0 / 3 : 0 /
5.    Gimnazjum Krościenko n. D - Gimnazjum Łapsze Niżne 3 : 2 / 2 : 0 /    
6.    Gimnazjum  Tylmanowa - Gimnazjum Szczawnica 1 : 0 / 1 : 0 /
      

     Klasyfikacja końcowa:

       1  miejsce      Gimnazjum Krościenko n . D
       2  miejsce      Gimnazjum Łapsze Niżne
       3  miejsce      Gimnazjum Tylmanowa   
       4  miejsce      Gimnazjum Szczawnica

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został  
Adrian Derkacz  z Gimnazjum w Krościenku n. D

Komunikat sporządził koordynator sportu PCK Nowy Targ  
Józef Dyda

        Szczawnica 12.06.2013 r.

Udogodnienia na ścieżce 
pieszo-rowerowej 

Burmistrz Szczawnicy wprowadza nowe udogodnienia 
na ścieżce pieszo-rowerowej. Tym razem wychodzi naprze-
ciw właścicielom psów, dla których trasa spacerowa wiodąca 
wzdłuż Grajcarka i dalej, jest częstym celem codziennych prze-
chadzek. 

Wzdłuż promenady i ścieżki pieszo-rowerowej ustawiono 
specjalne kosze na psie nieczystości. Pojemniki wyposażone są 
w udostępniane za darmo worki i sprzęt potrzebny do sprząta-
nia po wszystkich czworonożnych pupilach.

Równocześnie ścieżka pieszo-rowerowa pięknieje dzięki 
nowym barierkom zamontowanym na odcinku: przystań fli-
sacka w Szczawnicy – pawilon wystawowy PPN przy wejściu 
parku narodowego. Nowe barierki są wyższe i dzięki temu bez-
pieczniejsze, ponieważ rowerzysta lub dziecko nie są w stanie 
przechylić się ponad nimi. Poręcze są też dużo ładniejsze od 
starych, zużytych już i zardzewiałych. Te nowo ustawione, wy-
glądają solidnie i estetycznie. Prace nad montażem trwały trzy 
tygodnie. 

- „W planach, poza wykonaniem barier mamy odpowiednie 
oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej, według najnowszych 
standardów” - mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Jeśli chodzi o spacer z psem, jedyną bolączką na Drodze 
Pienińskiej pozostaje fakt, że 10-minutowy odcinek drogi od 
pawilonu PPN do granicy ze Słowacją leży na terenie parku 
narodowego i na tej trasie obowiązuje już zakaz wprowadzania 
psów. Jest to oczywiście zgodne z przepisami PPN-u, ale w 
rzeczywistości niewygodne i uciążliwe dla właścicieli psów. 
Obok pawilonu biegnie niebieski szlak na Sokolicę a w stronę 
Czerwonego Klasztoru – czerwony. Tyle, że po stronie słowac-
kiej zakaz wprowadzania psów do parku nie obowiązuje. Zro-
zumiałe jest, że zwierzęta domowe nie powinny przebywać na 
szlakach górskich, w lesie czy w rezerwatach, jednak może taki 
rekreacyjny szlak jak Droga Pienińska powinien być udostęp-
niony dla turysty z psem?

Może ta kwestia zostanie kiedyś uzgodniona pomiędzy 
PPN-em a władzami miasta Szczawnica?

Agnieszka Stopka
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Szczawnica w telewizji
Ledwie zakończyły się zdjęcia do programu „Polska we-

dług Kreta” (odcinek o Szczawnicy wyemitowano w niedzie-
lę 16 czerwca w TVP Info), a już powstaje nowy program, dla 
którego tłem będzie miasto Szczawnica.

W dniach 14-16 czerwca na Placu Dietla odbywały się 
finały znanego programu telewizyjnego „Polski turniej wy-
pieków”, który prowadzi równie znana para polskiej telewizji 
Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. 

„Polski turniej wypieków” to program kulinarny, które-
go formuła opiera się na konkursie między uczestnikami. 
Zawodnicy wybrani podczas castingów, rywalizują ze sobą, 
przygotowując w każdym z odcinków pyszne wypieki. Ten 
sezon składać się będzie z siedmiu 60-minutowych odcinków. 
Program, którego premiera miała miejsce w październiku 
2012 r., był jedną z najbardziej udanych lokalnych produkcji 
Discovery Networks CEEMEA w ubiegłym roku. „Polski tur-
niej wypieków” okazał się wielkim sukcesem - premierowe 
odcinki przyciągnęły przed telewizory w sumie ponad dwa 
miliony widzów. 

Program oparty jest na oryginalnym formacie Love Pro-
ductions „The Great British Bake Off”, który był emitowa-
ny na antenie BBC2 i stał się hitem w Wielkiej Brytanii.  
Drugi sezon „Polskiego turnieju wypieków” jest produkowa-
ny dla Discovery Networks CEEMEA przez Endemol. Plano-
wany termin premiery to jesień 2013 roku a program oglądać 
będzie można na antenie TLC. 

„To dobry sygnał dla Szczawnicy, że przyciąga nie tylko 
coraz więcej turystów, ale również produkcje telewizyjne. W 
końcu nasza miejscowość zaczyna się powtórnie podobać i 
zachwycać nie tylko krajobrazem ale również infrastrukturą 
taką jak promenada, pijalnia wody, Park Dolny, ul. Zdrojowa 
czy Plac Dietla.” – podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda.  

Strefa, w której nagrywano program, była zamknięta. Na 
szczęście udało się nam „przyłapać” zarówno panią Katarzy-
nę jak i pana Piotra, zrobić zdjęcia, zdobyć autograf. Sfoto-
grafowaliśmy także finalistów – uczestników programu. Re-
alizatorzy programu ubolewają nad tym, że nie mają czasu 
zwiedzić Szczawnicy, ponieważ okolicą są zauroczeni, tym 
bardziej, że pogoda dopisała. 

UMiG Szczawnica

Szczawnica 
według Kreta

Jarosław Kret – znany prezenter telewizyjny – odwiedził 
Szczawnicę siódmego czerwca. Okazję do zaprezentowa-
nia się w programie „Polska według Kreta” miały: miasto 
Szczawnica, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na 
Rzece Dunajec, Polskie Koleje Linowe i ich kompleks rekre-
acyjny usytuowany na zboczu Palenicy, Arena Narciarska w 
Jaworkach, hotel Solar Spa oraz Sanatorium Budowlani Spa. 

„Polska według Kreta” nie jest zwykłym programem kra-
joznawczym. Ma także charakter rozrywkowy. Jarosław Kret 
z właściwym sobie dowcipem i błyskotliwością prezentuje 
miejsca, którymi widz się zachwyci, a potem z pewnością od-
wiedzi je jako turysta. Pieninami pan Jarosław był autentycz-
nie zachwycony. Z chęcią wypróbowywał na sobie tutejszą 
ofertę turystyczną: płynął tratwą jako flisak, na szczycie Pale-
nicy zjeżdżał rynną grawitacyjną a monsterrollerem w Jawor-
kach. W bacówce nad Homolami cyrpokiem pełnym żentycy 
wzniósł toast za zdrowie tutejszego bacy. Z uznaniem przy-
glądał się pokazowi mody organizowanemu w Parku Dolnym 
przez Martę Polaczyk.

W dniu nagrania odwiedził też obie miejscowe cerkwie 
(w Szlachtowej i w Jaworkach) i znalazł czas na chwilę 
rozmowy z księdzem Józefem Włodarczykiem. Materiał ze 
spotkania został wykorzystany w programie. Z kolei na te-
mat oferty kulturalnej Szczawnicy rozmawiał z dyrektorem 
MOK-u Piotrem Gąsienicą. Ekipę programu a w szczególno-
ści prowadzącego wszędzie witano entuzjastycznie. Uczniom 
z Gimnazjum nr 2 w Kobyłce k/W-wy, spotkanym na Paleni-
cy, obiecał pozdrowienia na antenie i słowa dotrzymał. Roz-
mowę z nimi nagrano i odtworzono w telewizji. Młodzieży 
z tej szkoły Szczawnica również bardzo przypadła do gustu. 

Jak się okazuje, w Szczawnicy atrakcji jest moc. Do wy-
mienionych wcześniej doszły jeszcze wieczorny koncert or-
ganizowany na scenie przy dolnej stacji PKL i pieczenie ba-
rana przy góralskiej muzyce. 

Odcinek programu „Polska według Kreta” nagrany w 
Szczawnicy emitowała TVP Info w niedzielę 16 czerwca o 
9.00. Zdjęcia do kolejnego odcinka o Pieninach – już za nie-
cały miesiąc.
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