
1

PAŹDZIERNIK 2014

Szczawnicki magistrat szuka sposobu na wypeł-
nienie turystami miesięcy jesiennych jakimi są paź-
dziernik i listopad. Sposobem była tygodniowa kam-
pania informacyjna na łamach radia RDN zachęcająca 
do przyjazdu w te strony w najbardziej kolorowych, 
spokojnych i relaksujących miesiącach roku. Barwne 
drzewa, luźne parkingi oraz niższe ceny powinny za-
chęcić słuchaczy radia do przyjazdu do Szczawnicy. 
W piątek 3 października utworzone zostało wyjazdo-
we studio na terenie uzdrowiska, gdzie przez blisko 
4 godziny prowadząca Alicja Stolarczyk rozmawiała 
ze swoimi słuchaczami. Tradycyjnie wszystkich słu-
chaczy powitał gospodarz miejsca burmistrz Grzegorz 
Niezgoda, który zaprosił do odwiedzenia Szczawnicy 
w tym wyjątkowym okresie. O walorach szczawnic-
kiego uzdrowiska i możliwości aktywnego spędzenia 
czasu przekonywali również szef zjazdów pontono-
wych Run&Fun Kamil Zaród oraz współzałożyciel 

Szczawnica z promocją w Radio RDN
Klubu Moto Pasja Roman Hamerski.  W niezwykle 
ciekawy sposób o Szczawnicy i Pieninach opowiadał 
kolejny gość – najsłynniejszy szczawnicki dorożkarz i 
gawędziarz Jan Majerczak „Studont”. Było to z pew-
nością najdłuższe wejście antenowe na żywo, gdyż 
szczawnicki rozmówca prawie wcale nie dopuścił pro-
wadzącej Stolarczyk do głosu. Całość zamknęli Ma-
riola Węglarz i Artur Klimek zachęcając wszystkich 
do kosztowania szczawnickich specjałów, których nie 
znajdą nigdzie indziej. 

„Taka forma promocji to moim zdaniem bardzo do-
bry pomysł. Zapraszamy ludzi z okolic Nowego Sącza, 
Krakowa, Rzeszowa czy Tarnowa, którzy mogą do nas 
dojechać maksymalnie w dwie godziny, wypełniając 
miesiące poza sezonem. Szczawnica w tym czasie jest 
naprawdę barwna i przynosi zupełnie inne doznania 
niż w zatłoczone miesiące letnie” – podkreśla bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda. 
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Prace przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w 
Szczawnicy realizowane przez PPK przy wsparciu fi-
nansowym  MiG Szczawnica są już realizowane w kilku 
miejscach gminy.

- Najwcześniej zakres prac został otwarty przy reali-
zacji kanalizacji na ulicy Skotnickiej. Mam nadzieję, że 
po pierwszych trudnych momentach współpracy z wyko-
nawcą robót dokończymy realizację tego zakresu w tym 
roku i kanalizacja na ulicy Skotnickiej zacznie funkcjo-
nować przed okresem zimowym – informuje Grzegorz 
Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skot-
nickiego w Szczawnicy obejmuje wykonanie kanali-
zacji sanitarnej o długości 1345m i podłączenia do 33 

budynków mieszkalnych o długości ok. 275 m. Wyko-
nawcą jest  F.H.U. KOŚMIDER z Rabki Zdroju. War-
tość netto zakontraktowana 568 104,50 zł, w tym kanał 
główny 464 597,00 zł oraz przyłącza 103 507,50 zł. 

- Rozpoczęliśmy również realizację kanalizacji na 
ulicy Staszowej. Udało nam się wynegocjować w PPK 
zmianę zakresu planowanych prac i rozszerzyć go o ska-
nalizowanie kolejnych ok. 15 gospodarstw domowych. 
Realizację kanalizacji w tym miejscu musimy pogodzić 
z realizacją odbudowy mostu na potoku Sopotnickim, 
zniszczonym w trakcie tegorocznej powodzi. Dodatko-
we utrudnienia wynikają z faktu, że w kilku miejscach 

jest bardzo wąsko i 
trzeba będzie zamykać 
odcinki drogi i roz-
bierać kostkę na całej 
szerokości – uzupełnia 
Grzegorz Niezgoda.

Projekt pn. „Budo-
wa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Staszowa w 
Szczawnicy” pierwot-
nie obejmował wyko-
nanie kanalizacji sa-
nitarnej o długości ok 
.630 m, podłączenia do 
12 budynków miesz-
kalnych o długości  
ok. 135 m oraz sieciową przepompownię ścieków. Za-
kres ten został poszerzony o dodatkowy odcinek kolek-
tora głównego i wpięcie kilkunastu nowych gospodarstw 
domowych. Wykonawcą  jest również F.H.U. KO-
ŚMIDER. Wartość netto zakontraktowana 547 467,20 
zł, w tym kanał główny 456 144,00 zł oraz przyłącza 
91 323,20 zł. 

W najbliższym czasie kolejni wykonawcy przystąpią 
do robót budowlanych na ulicach Języki, Szlachtowska, 
Kunie oraz Pienińska.

- Koordynacja tych prac jest dużym wyzwaniem dla 
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ale 
również dla nas, jako zarządcy dróg lokalnych. Musimy 
dopilnować, aby utrudnienia w ruchu były jak najmniej-
sze oraz realizowane odtworzenia nawierzchni po ka-
nalizacji były wykonane z należytą starannością. Zdaję 
sobie sprawę, że  przy tak głębokich wykopach, jakość 
odtworzeń będzie jeszcze raz podlegała naszej ocenie w 
okresie wiosennym przyszłego roku i dlatego apeluję do 
mieszkańców o cierpliwość i zgłaszanie wszelkich nie-
dociągnięć do Urzędu – 
dodaje burmistrz.

Największym przed-
sięwzięciem wyko-
nywanym w ramach 
projektu jest „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: 
Szlachtowa i Jaworki”, 
obejmująca wykonanie 
kanalizacji sanitarnej 
o długości ok.20 km i 
podłączenia do ok. 300 
budynków mieszkal-
nych o długości ok. 3,4 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Szczawnicy
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Interwencja w sprawie 
rozkładów jazdy

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w 
Szczawnicy padło pytanie o jakość rozkładów jazdy 
znajdujących się na szczawnickich przystankach auto-
busowych. Radna sugerowała, iż informacje znajdują-
ce się na tablicach są nieaktualne, często nieczytelne i 
wprowadzają w błąd podróżujących. Zgodnie z przepi-
sami zarówno o przystanki, jak również rozkłady jazdy 
powinni dbać sami przewoźnicy, jednak nad całością 
kontrolę sprawuje Wydział Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Targu. 

„Informacje te docierały do mnie już wcześniej i dla-
tego przez ostatnie trzy lata jako radny powiatowy zwo-
ływałem w tej sprawie swoją komisję” – oświadczył na 
sesji Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Po-
wiatu Nowotarskiego Tomasz Hurkała. 

W posiedzeniu komisji, jak mówi dalej, uczestniczy-
li pracownicy Wydziału Komunikacji nowotarskiego 
starostwa, Komendanci Powiatowej Policji, Dyrekcja 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz sami zaintereso-
wani czyli przedstawiciele prywatnych przewoźników. 
Ci ostatni twierdzili, iż dbają o czytelność i aktualność 
swoich rozkładów jazdy, bo tak naprawdę leży to w ich 
interesie, jednak chuligani wracający nocami z imprez, 
celowo je niszczą, mając z tego dobrą zabawę. Poza 
tym, przewoźnicy konkurując ze sobą naklejają swoje 
informacje o przejazdach na rozkładach konkurencji i 
stąd wynika cały problem.

„Zaproponowałem zatem, żeby to starostwo zajęło 
się aktualizacją kursów, zbierało informacje od wszyst-
kich przewoźników i w sposób jednolity, uporządkowa-
ny i trwały umieszczało na tablicach wszystkich prze-
woźników” – zaznacza radny Tomasz Hurkała. Do tego 
konieczny był jednak specjalny program komputerowy, 
który starostwo zobligowało się zdobyć. Należy podkre-
ślić, iż służby Wydziału Komunikacji Starostwa uporały 
się z tym problemem bardzo szybko i na dzień dzisiej-
szy samodzielnie gromadzą wszystkie informacje, opra-
cowują w sposób jednolity i rozwieszają na przystan-
kach w całym powiecie. 

„Moim zdaniem ten system się sprawdza, bo od tej 
pory nie było już interwencji mieszkańców. Jeżeli jest 
inaczej to bardzo proszę o kontakt do Urzędu Miasta lub 
Starostwa Powiatowego a na pewno zajmiemy się tym 
ponownie” – dodaje Hurkała. 

km. Wykonawcą jest  PBI „MACHNIK” z Mochnaczki 
Wyżnej. Wartość netto zakontraktowana 12 672 902,88 
zł, w tym kanał główny 12 049 035,94 zł oraz przyłącza 
623 866,94 zł. Termin wykonania zamówienia do 30 
czerwca 2015 roku. 

- W przypadku tej części zadania dopiero „regulu-
jemy” sobie wzajemne relacje z wykonawcą. Myślę, że 
jak się „dotrzemy” i ustalimy pewne zasady to wszystko 

będzie przebiegać sprawnie i bez zbędnych komplikacji 
– podkreśla Grzegorz Niezgoda.

Program kanalizacji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica jest realizowany  w ramach działania „I.1 
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach po-
wyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno 
– ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na podstawie umowy o dofinansowaniu nr 
POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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Szczawnica, 17 września  2014 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza 
I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w na-
jem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej dział-
kę ewid. zmod. Nr 1668/1 o powierzchni 0.0401 ha 
zabudowaną pawilonem handlowo - usługowym o 
powierzchni użytkowej 204 m 2 – bez wyposażenia 
– położoną w Szczawnicy przy ul. Szalaya 41B w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną 
pod działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydzierżawi 
w/w nieruchomość dzierżawcy, który zobowiąże się 
spełnić następujące warunki : 

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, 
zezwoleń lub decyzji organów w przedmiocie zamie-
rzonej działalności gospodarczej jak również remontu 
budynku.

Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno praw-
nych.

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób 
trzecich oraz ubezpieczenie obiektu.

Udostępnianie Wydzierżawiającemu obiektu celem 
kontroli realizacji postanowień umowy.

Dokonywanie bieżących  konserwacji i remontów 
budynku objętego dzierżawą na swój koszt, po uprzed-
nim uzgodnieniu zakresu z Wydzierżawiającym.

Dbanie o przedmiot dzierżawy wykorzystując go 
zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu zasad sta-
ranności.

Niespełnienie przez przyszłego Dzierżawcę warun-
ków określonych w pkt. 1-7 niniejszego ogłoszenia sta-
nowić będzie podstawę do rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 
3019,00 zł + Vat miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 603,80 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 
2014r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – biuro Rady 
Miejskiej w Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uisz-
czenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na 
konto Urzędu Miasta Szczawnica Bank Spółdzielczy 
w Krościenku 

Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 14 
października 2014 r. z odpowiednim wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Mia-

sta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 14 paź-
dziernika 2014 r. Dowód wpłaty wadium oraz dowód 
tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która 
wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu 
dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia 
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium prze-
pada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel. 18 262 
22-03 wew.29

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Szczawnica,  17 września 2014   r.       

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 2014 r. poz. 518 z późn. zmianami / w 
wykonaniu Uchwały nr LII/333/2014 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony 
przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieru-
chomości położonej w Szczawnicy  przy ul. Zdrojowej 
stanowiącej:

Niezabudowaną działkę ewid. zmod. Nr 1273 z ob-
rębu 1 położoną w Szczawnicy  przy ul. Zdrojowej o 
powierzchni 0.0447 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00002067/5

Cena wywoławcza  wynosi 34 808,00  zł / słownie : 
trzydzieści cztery tysiące osiemset osiem złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  3 480,80 zł / słownie trzy tysiące 
czterysta osiemdziesiąt złotych 80/100 groszy /

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Za-
gospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z dnia 
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Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wyli-
cytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi 
nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospo-
darki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 
262 22-03 wew.29.

Szczawnica, 26 września   2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 26 
września 2014 r. do 17 października 2014 r. wywieszo-
no wykaz nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego:

- części działki ewid. nr 161/1 i 5/6 o powierzchni 
0,2140 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homo-
lami z przeznaczeniem na działalność parkingową oraz 
część działek ewid. nr 5/6, 161/1 oraz działki 161/2 i 5/1 
o powierzchni 1.0949 ha z przeznaczeniem jako teren 
przyległy  na okres 3 lat

2. dzierżawy trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy:

- część działki ewid. zmod. Nr 4819/1 o powierzchni 
100 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtow-
skiej z przeznaczeniem na parkowanie samochodu na 
okres 3 lat

- część działki ewid. nr 148 o powierzchni 1,5000 ha 
położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z prze-
znaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 124/7 o powierzchni 0.0682 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z prze-
znaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 333/4 i 334/6 o powierzchni 0.1186 
ha zabudowane budynkiem magazynowym o po-
wierzchni użytkowej 277,70 m2 z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.

26.07.2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 289 poz. 3146

Zgodnie z w/w Planem działka ewid. zmod. Nr 
1273 leży w terenie zieleni publicznej urządzonej, 
strefa A Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i tere-
nie górniczym Szczawnica I, w strefie ochrony kon-
serwatorskiej - „A”ZP 2

Opis nieruchomości :
Działka o kształcie prostokątna. Nie posiada faktycz-

nego i formalnoprawnego dostępu do drogi publicznej. 

Przetarg odbędzie się w dniu  17 października 2014  
r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w 
Krościenku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 
do dnia  14 października 2014 r. Za datę wpłacenia 
wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje 
się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okaza-
nie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z re-

jestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz wła-
ściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te pod-
mioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, któ-
ra wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny 
nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknię-
ciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wyni-
kiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestni-
ków, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic 
nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie 
stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  
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mem przy gwałtownych opadach zarówno dla miasta, które 
już kilkakrotnie musiało poprawiać nawierzchnię, jak i dla 
samych mieszkańców, którzy w pewnych okresach nie mogli 
dojechać do swoich gospodarstw – Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

 
Przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony 04 
września br., a potencjalni wykonawcy mogli składać swo-
je oferty do dnia 19 września do godziny 11.00. Przedmio-
tem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pole-
gających na odbudowie kanalizacji deszczowej na długości 
400 mb z przykanalikami i studniami ściekowymi wraz z 
odbudową nawierzchni. Przebudowana droga będzie zreali-
zowana z płyt drogowych i częściowo z kostki betonowej.  

W drodze przetargu, który został rozstrzygnięty  dnia  23 
września br. wyłoniony został wykonawca. Jest nim Zakład 
Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu pana Roberta 
Szczepaniaka ze Szczawnicy.

Uchwały Rady Miejskiej 
w Szczawnicy, 

podjęte na LIII zwyczajnej sesji 
22 września 2014 roku:

Nr LIII/335/2014 w sprawie ustanowienia programu 

osłonowego „Pierwszy dzwonek”,

Nr LIII/338/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr LIII/339/2014 w sprawie oddania w najem nieru-

chomości położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkow-

skiej. 

Podczas LIII sesji Rada podjęła ponadto uchwały:

Nr LIII/336/2014 w sprawie zmian w budżecie i 

uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 

2014,

Nr LIII/337/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

Usuwanie skutków powodzi na 
ul. Maćka zza Ławy

 
„Odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej na długości 
400 metrów z przykanalikami i studniami ściekowymi wraz z 
odbudową nawierzchni na ulicy Maćka zza Ławy” to kolejne 
zadanie, na które miasto i gmina Szczawnica otrzymało środ-
ki finansowe w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

 
- Zakwalifikowanie tego zadania przez służby Wojewody 
Małopolskiego możliwe było dzięki uzyskaniu dodatkowych 
środków z rezerwy budżetu państwa oraz decyzji Wojewody  
o przesunięciu tej promesy na zadanie związane z ulicą Mać-
ka zza Ławy. Jesteśmy w stanie w przypadku tej inwestycji do-
trzymać wszelkich narzuconych terminów tj. podpisać umowę  
z wykonawcą do 22 września, oraz wykonać zadanie do końca 
listopada br. Górny odcinek tej ulicy stanowi ciągły proble-

Była pracownica Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica – Ambasadorką Polskiej Wsi

24-letnia Małgorzata Cebula z Zabrzeży (gm. Łącko), zo-
stała finalistką I edycji konkursu „Jagna 2014”, pokonując 70 
rywalek z całej Polski. Konkurs odbył się 19 września 2014 w 
amfiteatrze Żywego Skansenu Folkloru Polskiego w Nagaw-
kach koło Łodzi. W nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca 
Małgosia będzie reprezentować Polskę na Targach Tradycji 
w Brukseli.

Małgorzata Cebula zanim została „Jagną”, wcześniej, w 
tradycyjnym konkursie Związku Podhalan w Białym Dunajcu 
uzyskała tytuł Najśwarniejsej Góralecki Górali Białych.

Gratulujemy!!!
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W dniach od 05 do 08 września 
br. na zaproszenie Burmistrza Sán-
dor Imri delegacja szczawnickich 
samorządowców z burmistrzem 
– Grzegorzem Niezgodą gościła  
z wizytą w węgierskim mieście part-
nerskim Harkány. Okazją do tego-
rocznej wizyty było spotkanie miast 
partnerskich, z którymi Harkány mają 
podpisane umowy współpracy. 

Oprócz szczawnickiej delegacji, w 
węgierskim uzdrowisku przebywali 
także przedstawiciele miasta Crikve-
nica /Chorwacja/, Péterréve /Serbia/, 
Tusnáafrürdö /Rumunia/, Bruchköbel 
/Niemcy/ oraz węgierskiego miasta 
Hajdúböszörmény.

Podczas kilkudniowego pobytu 
zagraniczne delegacje miały okazję 
omówić dalsze kierunki współpracy 
zwłaszcza w kontekście planowane-
go pozyskania środków finansowych 
w ramach Programu „Europe for Ci-
tizens”, poznać region Baranya i jego 
kulturę zwiedzając miasto Harkány, 
a także jego najbliższe okolice /Pécs, 
Villány, Siklós/.

Tegoroczne spotkanie połączo-
ne zostało z Festiwalem Winobrania, 
który od dwudziestu lat jest imprezą 
gromadzącą przedstawicieli branży 
winiarskiej w regionie Villány-Siklós 
zwanym „Toskanią Węgier”, uatrak-
cyjnioną dodatkowo licznymi impre-
zami kulturalnymi oraz koncertami. 
Należy wspomnieć, iż na Węgrzech 
znajdują się 22 regiony winiarskie,  
a produkowane tam wina zdobywają 
nagrody na konkursach międzynaro-
dowych, dlatego zarówno Węgrzy jak i 
cudzoziemcy coraz częściej wyruszają 
w podróż, by osobiście poznać regiony 
produkcji wina i odwiedzić winne piw-
nice. 

„Uczestniczący w wyjeździe Dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum w Szczaw-
nicy podjął rozmowy o rozpoczęciu 
współpracy pomiędzy gimnazjum a 
węgierską szkołą, która odpowiadać 
będzie  profilem nauczania, a przede 
wszystkim wiekiem uczniów. Zawarcie 
porozumienia przyczyni się do rozwo-
ju przyjaźni i współpracy pomiędzy 
placówkami oświatowymi oraz zapo-
czątkuje wymianę w dziedzinie kultury, 
sportu i ekologii pomiędzy szkołami” 
– powiedział burmistrz Szczawnicy. 

Szczawniccy samorządowcy z wizytą w węgierskim Harkány
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Mistrzowie z wizytą 
w Szczawnicy

Na zaproszenie Lucjana Malinowskiego, współwłaściciela 
Areny Narciarskiej w Jaworkach, do Szczawnicy przyjechali z 
dwudniową wizytą mistrzowie świata i Europy oraz trzykrotni 
olimpijczycy w snowboardzie bracia Ligoccy. 

Mateusz Ligocki swoją przygodę ze snowboardem rozpoczął 
w 1996r. od freestyle`u. Debiutował w Pucharze Świata: 
11 marca 1999r. Olang/ITA. Od 2007r. skoncentrowany i 
specjalizujący się w szybkościowych i extremalnych wyścigach 
na torze z przeszkodami - konkurencji Olimpijskiej - 
SNOWBOARDCROSS (SBX) 

 W imprezach rangi mistrzowskiej reprezentował nasz kraj 
na wszystkich 5 kontynentach:
•	 Europa: Podwójny zwycięzca Pucharu Europy w Cortina 

d’Ampezzo (2012), Zwycięzca Finałowych zawodów 
Pucharu Świata we włoskim Valmalenco.

•	 Azja: Międzynarodowy Mistrz Korei Południowej w 
slalomie gigancie (GS), oraz brązowy medalista Pucharu 
Świata SBX.

•	 Australia z Oceanią: Międzynarodowy Mistrz Nowej 
Zelandii w SBX,

•	 Ameryka Północna: Brązowy medalista Mistrzostw Świata 
Juniorów SBX z amerykańskiego Telluride,

•	 Ameryka Południowa: Srebrny i brązowy medalista Pucharu 
Świata SBX z Chile i Argentyny, brązowy medalista Pucharu 
Kontynentalnego w Slope Style w Argentynie

Poza tym, jest jedynym przedstawicielem polskiego snowboardu, 
który miał zaszczyt rywalizować w największych i 
najbardziej prestiżowych zawodach sportów akcji na świecie: 
WINTER X-GAMES (Aspen/Colorado/USA - 2008, 2011, 
2012), 6-ciokrotnie stawał na podium snowboardowego 
Pucharu Świata (1 zwycięstwo). Najwyższą w karierze 
lokatę (3cią!) na światowej liście rankingowej FIS POINTS 
LIST w konkurencji Olimpijskiej - SNOWBOARDCROSS 
(SBX) - utrzymywał NIEPRZERWANIE przez bardzo 
długi okres - 403 dni! 2-krotny Mistrz Świata Juniorów i 
2-krotny brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów, 
8-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Europy (HP, SBX), 
w tym zwycięzca Generalnej Klasyfikacji sezonu 2006 
konkurencji SBX. (2gie miejsce w generalce P.E. SBX w 
2005r). Tytuł Snowboardowego Mistrza Polski w latach 
1997-2011 zdobył blisko 30 razy. (SBX, HP, BA, PSL, PGS, 
GS, KOMBINACJA w kategoriach zarówno SENIOR jak i 
JUNIOR. Mistrz Świata Juniorów Boardercross (BX) - 2000r 
Les Menuires (FRA) - International Snowboard Federation 
(ISF), Mistrz Świata Juniorów Overall (OV) - 2000r Les 
Menuires (FRA) - International Snowboard Federation (ISF) 
– to tylko nieliczne sukcesy Mateusza.

Jego brat Michał od 2000 roku jest członkiem kadry Polski w 
Snowboardzie, dzięki czemu ma możliwość rozwijania swojej 
zajawki znacznie częściej, w najlepszych miejscówkach w 
Europie i na Świecie. Przez te wszystkie lata Michał reprezentował 
Polskę na wielu międzynarodowych zawodach najwyższej rangi 
z Igrzyskami Olimpijskimi (Turyn 2006, Vancouver 2010) czy 
US Open włącznie, niejednokrotnie odnosząc spore sukcesy na 
arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Jednak pasja Breloka do Snowboardu nie kończy się wraz z 
ostatnimi zawodami w sezonie. Michał również bardzo dobrze 
odnajduje się na skoczniach czy poza trasą, kiedy tylko może 
i warunki na to pozwalają bierze udział w różnych sesjach 
zdjęciowych, nagrywaniu snowboardowych filmów Video albo 
po prostu bierze deskę i idzie pojeździć ze swoimi kolegami, 
którzy tak samo jak on kochają Snowboarding. 

Jego osiągnięcia to m.in.: 3 m-ce Uniwersiada, Insbruck 
2005, 1 m-ce Puchar Europy, Zermatt 2006, 29 m-ce Igrzyska 
Olimpijskie Turyn 2006, 1 m-ce Puchar Europy, Klinovec 
2006, 2 m-ce Puchar Europy, Klinovec 2006, 1 m-ce Quiksilver 
SnowRider, Big Air 2006, 1 m-ce generalna klasyfikacja Pucharu 
Europy 2006, 1 m-ce Uniwersjada Turyn 2007, 1 m-ce Snow 
Soul, Big Air - Pilsko 2007, 1 m-ce Quiksilver SnowRevolution, 
Big Air 2007, 1 m-ce Puchar Świata, Valmalenco 14.03.2010 
oraz wielokrotny Mistrz Polski w konkurencjach Freestylowych 
BA, HP, SS (junior i senior). 

Bracia Ligoccy spotkali się z sekretarzem Miasta i Gminy 
Szczawnica Tomaszem Hurkałą, by wspólnie zaplanować 
zimowe warsztaty snowboardowe na stokach Bukowinek dla 
młodzieży Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek. Ich pasja, 
sukcesy oraz zauroczenie się Gminą Szczawnica dają duże 
szanse na to, iż mistrzowie zorganizują sporą imprezę sportową 
zimą przyszłego roku. Będzie to spore wydarzenie sportowe, 
które prócz tłumu fanów i sportowców przyciągnie również 
media, na co bardzo liczą organizatorzy. 

„To bardzo skromni Panowie, którzy nie dają po sobie poznać 
jakie odnieśli sukcesy. Podczas rozmowy okazało się, iż znają 
bardzo wiele sławnych osób ze świata sportu oraz mediów, 
które postanowili również zarazić Szczawnicą. Osobiście liczę, 
że dotrzymają słowa i na przyszły sezon zimowy doczekamy 
się wielu miłych niespodzianek” – dodaje sekretarz Hurkała.


