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WRZESIEŃ 2015

Most w Malinowie oficjalnie 
oddany do ruchu

Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie oddano do użytku 
nowo powstały most na potoku Grajcarek w Szlachtowej (Malinów) 
- inwestycję realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Targu we współpracy ze szczawnickim samorządem.

W uroczystości, zorganizowanej 4 września br., oprócz radnych 
Rady Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych funk-
cjonujących na terenie miasta, instytucji i przedsiębiorców współ-
pracujących z lokalnym samorządem, uczestniczyli m.in. Anna Pa-
luch - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Świercz - Dyrektor Biura ds. 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller, 
Stanisław Siemek - Dyrektor Wydziału Rolnictwa w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim, Starosta Powiatu Nowotarskiego - Krzysz-
tof Faber, radni powiatowi, proboszcz parafii w Szlachtowej, przed-
stawiciele służb mundurowych, instytucji powiatowych, a także wy-
konawca inwestycji Stanisław Chryczyk – Prezes Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „ESBUD” z Ochotnicy Dolnej oraz mieszkańcy.

Starosta Powiatu Nowotarskiego - Krzysztof Faber po oficjal-
nym powitaniu przybyłych na uroczystość gości, przybliżył ze-
branym dane dotyczące całkowitego kosztu przebudowy obiektu 
mostowego oraz szczegółowe informacje na temat zakresu prac 
objętych inwestycją. „Inwestycja obejmowała m.in. rozbiórkę ist-
niejącego w ciągu drogi powiatowej starego mostu, wybudowanie 
nowej przeprawy, a także wykonanie nowych dojazdów do mostu, 
chodników, przebudowę pobliskich skrzyżowań, budowę odcinka 
wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej (...). Całkowity koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 4.100.000 zł w tym 700.000 zł pokryte 
zostało z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica natomiast pozostałe 
środki pochodziły z budżetu powiatu z pozyskanej z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji dotacji.” - mówił Starosta

Korzystając z obecności przedstawicieli ministerstwa oraz władz 
wojewódzkich, Starosta podkreślił, iż powiat nowotarski nie zmar-
nował przyznanych środków finansowych. Na potwierdzenie swo-
ich słów przytoczył dane z lat 2007-2014, czyli okresu w którym 
m.in. wykonano modernizację nawierzchni na odcinku 284 km, 
przebudowę lub odbudowę około 60 km chodników, a także prze-
budowę lub odbudowę łącznie 162 obiektów mostowych i przepu-
stów. Całkowity koszt zrealizowanych, w tym okresie inwestycji 

zamknął się kwotą 310 mln. zł. Kwota wydatków poniesionych na 
realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 
wyniosła ponad 90 mln złotych z czego dofinansowanie z budżetu 
Państwa stanowiło około 80 mln zł.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz 
Niezgoda podziękował wszystkim osobom i instytucjom bez któ-
rych, piątkowa uroczystość nie miałaby miejsca przez najbliższe 
kilka a może nawet kilkanaście lat. Wśród wymienionych znaleźli 
się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, władz wojewódzkich, Radni Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
władze Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w osobach 
Dyrektora - Roberta Waniczka i jego Zastępcy - Krzysztofa Szlagi, a 
także wykonawca inwestycji - Stanisław Chryczyk. Ostatnią wśród 
wymienionych osób był Starostwa Nowotarski Krzysztof Faber, 
któremu w podziękowaniu za wspólnie zrealizowane, na przestrze-
ni minionych ośmiu lat, inwestycje Burmistrz Szczawnicy wręczył 
symboliczną szkatułkę wypełnioną Szczawnickimi Dutkami. Szka-
tułka stała się nie tylko wyrazem wdzięczności za dotychczasową 
współpracę, ale przede wszystkim świadczyła o gotowości władz 
pienińskiego kurortu do podejmowania kolejnych, wspólnych dzia-
łań inwestycyjnych na rzecz lokalnej społeczności.

„(...) Panie Starosto dziękując za dotychczasową współpracę, de-
klarujemy w dalszym ciągu wspólne działania inwestycyjne na do-
tychczasowych warunkach. Na przyszły rok podjęliśmy stosowne 
uchwały aby przy udziale miasta zrealizować tzw. „Schetynówkę Po-
wiatową” na naszym terenie, dlatego już dziś proszę przyjąć tą szka-
tułkę z kilkoma tuzinami Dutków Szczawnickich aby nasza deklaracja 
miała również wymierne odzwierciedlenie. Pragnę jednak zaznaczyć, 
iż wspomniane dutki są walutą obowiązującą wyłącznie na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnicy i dlatego też mogą zostać zainwestowane 
jedynie w naszej gminie” - podsumował Burmistrz Niezgoda.

Po okolicznościowych wystąpieniach Wojewody Małopolskiego 
oraz Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uroczyście 
przecięto wstęgę i tym samym oficjalnie oddano do ruchu nowo po-
wstałą przeprawę mostową.

Uroczystość prowadził dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – 
Piotr Gąsienica, a oprawę artystyczną przygotowała kapela Biało-
potocanie.
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Przebudowa mostu na Zawodziu
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza 

Miasta i Gminy Grzegorza Niezgody z dniem 01 września 
ruszyły prace związane z przebudową mostu na potoku 
Grajcarek łączącego ulicę Zawodzie z centrum miasta. Za-
danie finansowane z budżetu państwa na które już w lutym 
tego roku zostały przyznane środki z rezerwy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Kwota przypadająca na tą in-
westycję to 2 mln 200 tys. zł.

Most na Zawodziu został zniszczony przez powódź w 
2014 roku, a sporządzona wówczas ekspertyza wykluczy-
ła możliwość przebudowy lub remontu mostu i zawierała 
jedynie wytyczne, po spełnieniu których będzie możliwe 
tymczasowe awaryjne korzystanie z przeprawy do czasu 
wykonania nowego obiektu mostowego. Wówczas wyko-
nano tymczasową przeprawę mostowej o tonażu do 3,5 t., 
którą wykonała firma SBUD Stanisław Chryczyk z Ochotni-
cy Dolnej za kwotę blisko 90 tys. zł. W istniejącej lokaliza-
cji zostanie wykonany nowy most żelbetowy w konstrukcji 
sprężonej. Nowy obiekt nie będzie posiadał podpory po-
średniej w korycie rzeki Grajcarek co dotychczas stanowi-
ło poważne zagrożenie powodziowe dla dotychczasowego 
obiektu. Część jezdna mostu będzie szerokości 5,5 m, a 
dodatkowo po obydwu stronach jezdni wykonane zostaną 
bezpieczniki dla ruchu pieszego o szerokości 1,2 m. Nowy 
obiekt pozwoli na dwukierunkowe wykorzystywanie dla ru-
chu samochodów i usprawni dotychczasowy ruch samocho-
dowy ulicy Zawodzie która również będzie przebudowana 
na odcinku bezpośredniej korony zjazdu.

Inwestycja jest wykonywana przez Przedsiębiorstwo Ro-

bót Drogowych i Mostowych z Nowego Targu i planowany 
termin zakończenia to 30 listopad tego roku.

Zabezpieczając tymczasowy dojazd na ulicę Zawodzie 
w czerwcu 2014 roku często spotykałem się z głosami że 
prędko nowy obiekt nie zaistnieje. Jeszcze w zeszłym roku 
przygotowaliśmy niezbędną dokumentację i już w 2014 roku 
zapewnialiśmy że będziemy gotowi do realizacji początkiem 
tego roku. W postępowaniu przetargowym zawarliśmy zapi-
sy dotyczące terminów realizacji tej inwestycji i określiliśmy 
że rozpoczęcie robót jest możliwe dopiero po sezonie tury-
stycznym od miesiąca września. Firma PRDM przystąpiła 
do prac i mam nadzieję że również dotrzyma terminu za-
kończenia przebudowy   – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy.

Ulica Sielska w Szlachtowej
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica w grudniu 2014 

r. wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o 
zaliczenie ulicy Sielskiej w Szlachtowej do odbudowy, po 
intensywnych opadach atmosferycznych które miały miej-
sce w maju. W lutym 2015 r. Miasto i Gmina Szczawnica 
otrzymała promesę od Wojewody Małopolskiego na zadanie 
pn. „Odbudowa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej ulica 
Sielska nr 364851K na odcinku w km 0+170 do 0+960 w 
Szlachtowej” . W kwietniu 2014 r. urząd miasta i gminy, 
wystąpił z zapytaniem ofertowym skierowanym do firm 
budowlanych na wykonanie powyższych robót. Wyłonio-
ny został wykonawca robót, którym zostało Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Nowego Targu. W 
lipcu br. podpisano umowę dotacyjną z Wojewodą Małopol-
skim na dofinansowanie zadania w wysokości 80% warto-
ści. Całkowita wartość prac brutto objętych umową z wyko-
nawcą wyniosła 232.137,90 zł. Wnioskowana kwota dotacji 
z budżetu państwa wyniesie 185.709,00 zł. Wkład własny 
miasta i gminy wyniósł 46.428,90 zł. Umowa z wykonaw-
cą przewidywała zakończenie zadania do dnia 17.08.2015 r. 
Nawierzchnia asfaltowa ulicy Sielskiej składa się z podbu-
dowy, dwóch warstw po 4 cm nawierzchni z mieszanek mi-
neralno – bitumicznych, wraz z poboczem z kruszywa.
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Konsultacje społeczne 
- Lokalna Strategia Rozwoju 

na lata 2015 – 2022 
dla Lokalnej Grupy Działania 

Gorce Pieniny

Drodzy mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze Lo-
kalnej Grupy Działania Gorce Pieniny!

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2015 – 2022 dla Lokalnej Grupy Działania Gorce Pieni-
ny. Opracowany dokument umożliwi nam pozyskanie środków 
finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2013 – 2020 na realizację zadań, inwestycji i wydarzeń, które 
określimy w strategii.

Aby zapewnić udział lokalnej społeczności przy opracowywa-
niu Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy przeprowadzić szereg 
spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i 
gospodarczego oraz z mieszkańcami z każdej z gmin wchodzą-
cych w skład LGD.

Znamy już terminy konsultacji społecznych, które obejmują 
spotkania w gminach Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dol-
na, Czorsztyn oraz Miasto i Gminę Szczawnica.

Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności 
analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów 
LSR.

Spotkania konsultacyjne odbędą się 24.09.2015 r. tj. (czwar-
tek) według niżej przedstawionego harmonogramu:

- Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, Urząd Gminy, godz.9.00
- Krościenko n/D, ul. Rynek 35, Urząd Gminy, godz. 11.30
- Szczawnica, ul. Szalaya 103, Urząd Miasta, godz. 14.00
- Maniowy, ul. Gorczańska 3, Urząd Gminy, godz. 16.30
Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecz-

nych. Oddolne podejście zapewni właściwe zdefiniowanie po-
trzeb i problemów lokalnej społeczności, co z kolei ukierunkuje 
finansowanie w potrzebne obszary.

O pozostałych spotkania w sprawie opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju poinformujemy Państwa na naszej stronie in-
ternetowej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENI-
NY”

OGŁOSZENIE
W związku z przystąpieniem Podhalańskiego Przedsiębior-

stwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu do realizacji pro-
jektu pn: „ Modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej w 
Szczawnicy”, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX, Sądelski, Łukasz-
czyk Spółka Jawna z siedzibą Zaskale, os. Za Torem 3, Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica informuje, od dnia 02 września do 
30 października 2015 r. tj. na czas prowadzenia robót, ul. Szlach-
towska w godzinach 07.00 – 18.00 będzie zamknięta na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Samorody do skrzyżowania z ul. Sopot-
nicką.

Objazd wyznaczony będzie drogami gminnymi zgodnie z po-
niższym schematem:

- ul. Samorody w kierunku od Jaworek do centrum Szczaw-
nicy,

- ul. Św. Krzyża i ul. Sopotnicką dla kierunku centrum 
Szczawnicy-Jaworki.

Wniosek o dofinansowanie 
przebudowy mostu  

w Jaworkach
Burmistrz Miasta i Gminy w nawiązaniu do sierpniowego 

spotkania z Panią Premier Ewą Kopacz w Kancelarii Premiera 
złożył wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych 
z rezerwy budżetowej. Wnioski obejmowały realizację projektu 
parkingu miejskiego w Jaworkach przy Wąwozie Homole oraz 
przebudowy mostu na drodze gminnej obok Bacówki w Jawor-
kach. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest dyspo-
nowanie aktualną dokumentacją projektową z pozwoleniem na 
budowę. 

W odpowiedzi obydwa pisma zostały wstępnie zaakceptowa-
ne przez kancelarię oraz przekazane do dalszego procedowania 
do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Wyraziliśmy potrzebę pilnego pozyskania środków na prze-
budowę mostu w Jaworkach i zadeklarowaliśmy zabezpieczenie 
wkładu własnego w wysokości 20 % w tegorocznym budżecie. 
Zabiegam o środki z budżetu państwa na realizację tego zada-
nia jeszcze w tym roku budżetowym. Jesteśmy w stanie wykonać 
prace do końca 2015 roku. Natomiast po wnikliwej analizie dru-
giego projektu związanego z parkingiem odstąpiliśmy od tego 
projektu, gdyż krótki termin realizacji i duży zakres inwestycji 
mogłyby spowodować nie wywiązanie się z terminu, konieczność 
zwrotu dotacji oraz finansowanie tylko własnymi środkami. Tych 
zagrożeń jest zbyt wiele, ale planujemy ponowienie wniosku w 
w pierwszej połowie przyszłego roku co dawałoby szanse na 
bezpieczną realizację tej inwestycji – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda. 

Aktualnie jest procedowana możliwość wsparcia finanso-
wego w 2015 roku projektu „Odbudowy uszkodzonego mostu 
na potoku Grajcarek w miejscowości Jaworki”. Istniejący most 
znajduje się w ciągu ul. Czarna Woda i składa się z jednego przę-
sła o konstrukcji stalowej opartej na przyczółkach masywnych 
zatopionych. Nawierzchnia wykonana jest z drewnianej dyliny. 
Ogólny stan techniczny obiektu pozwala dopuszczać ruch sa-
mochodowy o ograniczonym tonażu natomiast koniecznym jest 
gruntowna przebudowa mostu nie tylko z uwagi na jego zły stan 
techniczny ale również z uwagi na konieczność polepszenia jego 
parametrów technicznych. Teren miejscowości Jaworek i ulicy 
Czarna Woda to rejon gminy o dużym potencjale turystycznym 
i dużych możliwościach kontynuacji rozwoju budownictwa jed-
norodzinnego i obiektów związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego. Bezpośrednie sąsiedztwo unikatowych terenów przyrodni-
czo- krajobrazowych ze znanymi nie tylko w Polsce atrakcjami 
jakimi są Wąwóz Homole, rezerwaty Biała Woda i Zaskalnik 
oraz bezpośrednie sąsiedztwo Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego i Pienińskiego Parku Narodowego wpływają na coroczny 
znaczny wzrost ruchu turystycznego co determinuje kolejne in-
westycje Miasta i Gminy w tej miejscowości. Ponadto zagroże-
nie zamknięcia mostu z uwagi na zły stan techniczny zarówno 
przyczółków jak i części konstrukcyjnej płyty jezdnej może w 
przyszłości pozbawić jedynego dojazdu do znacznej części miej-
scowości Jaworki w tym strategicznych dla gminy obiektów ta-
kich jak – straż pożarna, szkoła muzyczna, ujęcia wody na po-
toku Czarna Woda. Jest to jedyny możliwy dojazd do tej części 
gminy.

Miasto i Gmina Szczawnica dysponuje aktualną dokumenta-
cją techniczną, a wartość kosztorysowa niezbędnych prac wyno-
si 1 410 474 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt cztery złote).
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Szczawnicka Liga Orlika  
- podsumowanie

We wtorek -  4 sierpnia, zakończył się turniej „Szczawnickiej 
Ligi Orlika 2015”, rozgrywany od 16 lipca na wielofunkcyjnym 
boisku sportowym Orlik w Szczawnicy.

Uczestnikami turnieju piłkarskiego byli mieszkańcy miasta i 
gminy Szczawnica oraz gmin pienińskich, zorganizowani w dru-
żynę, co najmniej 8 – osobową. Do rozgrywek dopuszczeni zostali 
zawodnicy zrzeszeni w klubach piłkarskich do IV ligi włącznie w 
liczbie nie większej niż czterech zawodników w jednej drużynie.

System ligi piłkarskiej odbywał się metodą „każdy z każdym”. 
W tegorocznej Szczawnickiej Lidze Orlika wzięło udział sześć 

drużyn. Po emocjonujących i niejednokrotnie zaciętych meczach, 
które na przestrzeni blisko jednego miesiąca odbywały się na 
wielofunkcyjnym boisku sportowym, w dniu 04 sierpnia 2015 r. 
podsumowano zdobyte przez poszczególne drużyny punkty i wy-
łoniono zwycięzców.

Laureaci tegorocznej edycji ligi – NIE NA CZAS, oprócz 
pamiątkowego pucharu otrzymali z rąk Burmistrza Szczawnicy 
– Grzegorza Niezgody, pamiątkowy dyplom oraz czek na kwotę 
440,00 zł. Drużyna PEWNIAKI, która zajęła II miejsce odebra-
ła puchar, okolicznościowy, dyplom oraz czek na kwotę 300,00 
zł., z kolei laureat III miejsca – drużyna TO TYLKO MY otrzy-
mała okolicznościowy puchar, dyplom i czek na kwotę 200,00 zł. 
Pozostałe drużyny uczestniczące w lidze otrzymały pamiątkowe 
dyplomy za uczestnictwo w imprezie sportowej. Oprócz nagro-
dzonych zwycięskich drużyn, Burmistrz Szczawnicy wręczył 
również wyróżnienie dla najlepszego strzelca ligi, którym został 
przedstawiciel zespołu PEWNIAKÓW – Bartłomiej Kołodziej. 
Najlepszy strzelec oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymał rów-
nież okolicznościową statuetkę.

Od 1 września przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy 
można korzystać z przebudowanego i powiększonego parkingu 
dla samochodów osobowych. Inwestycja została zrealizowana 
przez miejscowego wykonawcę w ostatnich dwóch tygodniach, a 
środki finansowe pochodziły z budżetu miasta.

Dotychczasowy parking został przebudo-
wany, na całej powierzchni została wymie-
niona nawierzchnia. Zamiast nawierzchni tzw. 
„zielonej” wykonanej jeszcze w 2008 roku 
została położona kostka betonowa. Ponadto 
niezagospodarowane miejsce za budynkiem 
urzędu zostało również wyłożone kostką i po-
wstały dodatkowe miejsca parkingowe. Łącz-
nie zostało wyznaczonych 21 miejsc parkingo-
wych.

Przebudowa parkingu przy Urzędzie Mia-
sta to tylko jedna z planowanych inwestycji 
związanych z naszym budynkiem. Po wcze-
śniejszej rozbudowie były również wykony-
wane dodatkowe prace związane z przeniesie-
niem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
przeniesieniem Straży Miejskiej, przeprowadz-
ką Zespołu Organizacyjno- Administracyjnego 
Oświaty z budynku szkoły podstawowej, a te-
raz wykonywany jest remont starych pomiesz-
czeń parteru gdzie jest umieszczona kasa oraz 
referat finansów i podatków. Do końca tego 
roku wszystkie miejskie instytucje znajdą się w 

„Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tegorocznej edy-
cji ligi piłki nożnej oraz gratuluję zwycięzcom. Wszystkim druży-
nom biorącym udział w turnieju składam podziękowania za wspa-
niałą grę i wysoki poziom sportowy. Mam nadzieję, że z nowymi 
siłami i być może przy jeszcze większym zainteresowaniu piłkar-
skimi zmaganiami spotkamy się na kolejnym turnieju” - powie-
dział na zakończenie Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda. 

WYNIKI 
I miejsce – NIE NA CZAS 
II miejsce – PEWNIAKI 
III miejsce – TO TYLKO MY 
IV miejsce – POWERADE 
V miejsce - BOSS 
VI miejsce – CHAOS TEAM 
 

jednym budynku i nie będą rozproszone w różnych lokalizacjach. 
Oczywiście nie dotyczy to naszego Miejskiego Zakładu Gospodar-
ki, który w dalszym ciągu znajduje się przy ulicy Zawodzie – Grze-
gorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.  

 

Parking obok Urzędu


