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CZERWIEC 2013

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica - Grzegorz Niezgo-
da powołał komisję do weryfi-
kacji wniosków, złożonych w 
sprawie przyznania stypendiów 
oraz nagród za osiągnięcia spor-
towe uzyskane w 2012r. „Mia-
sto Szczawnica zabezpieczyło w 
budżecie środki, aby wesprzeć 
młodych sportowców, dlatego też 
zawodnicy oraz kluby sportowe 
mają w tym roku po raz pierw-
szy możliwość uzyskać stypen-
dium”- powiedział burmistrz.  
Komisja zgodnie z regulami-
nem określającym szczegó-
łowe zasady, tryb i przyzna-
wania nagród sportowych i 
wyróżnień dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki spor-
towe rozpatrzyła osiemnaście złożonych wniosków. 
Według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej, 
stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który 
ma miejsce zamieszkania na terenie Szczawnicy i nie jest 
członkiem klubu sportowego mającego siedzibę i działa-
jącego na terenie innej gminy. Wysoki wynik sportowy to 
medal olimpijski, mistrzostwa Świata czy Europy, jak rów-
nież medal mistrzostw Polski. Wysokość ewentualnego 
stypendium zależy zarówno od zajętego miejsca jak rów-
nież od tego czy wynik został osiągnięty w kategorii se-
niora czy juniora. Kwota stypendium sportowego stanowi 
sumę kwot przypadających za poszczególne osiągnięcia.  
Regulamin stypendiów miał na celu zachęcić naszych zawod-
ników do stałego reprezentowania naszego klubu Sportowego 
Pieniny. Stąd też te zapisy dotyczące reprezentowania klubu i 
miejsca zamieszkania – „Na mój wniosek jest odstępstwo od 
tej zasady, gdzie, jako Burmistrz mogę w wyjątkowych przy-
padkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji i 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej przyznać stypendium za-
wodnikowi będącemu członkiem klubu sportowego mającego 
siedzibę i działającego na terenie innej gminy. Zapis ten jest 
podyktowany aktualną sytuacją gdzie nasi mieszkańcy re-
prezentują inne kluby, ale zarazem reprezentują Szczawnicę, 
czego przykładem może być chociażby Mateusz Polaczyk” – 
wyjaśnił burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Po długiej i trudnej weryfikacji stypendia zostały przyznane 
sześciu zawodnikom, którzy uzyskali odpowiednie osiągnię-
cia sportowe i spełniali warunki regulaminu. Należą do nich: 
Dominik Węglarz, Grzegorz Majerczak, Michał Wiercioch, 
Grzegorz Kwiatek, Mateusz Polaczyk i Rafał Polaczyk. Naj-
niższe stypendium wynosi 1 200 zł a najwyższe 12 000zł rocz-

Stypendia zostały przyznane, umowy podpisane

nie. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 28 800 zł. 
Stypendia będą wypłacane z wyrównaniem za pięć miesięcy, 
które są już za nami.

Pozostałe wnioski, które zostały złożone nie kwalifikowa-
ły się do przyznania stypendium ze względów formalnych.

„W przypadku przyznania stypendium sportowego zasady 
są bardzo czytelne – konkretny wynik powoduje, że gratyfika-
cja finansowa jest udzielana. Głównym celem tej inicjatywy 
jest stała pomoc dla wybitnych sportowców w przygotowy-
waniu się do kolejnych zawodów, a tym samym dalszy wzrost 
osiągnięć sportowych. Myślę, że możemy czuć się dumni, że 
właśnie w Szczawnicy rozwinęli się tak wybitni sportowcy, są 
oni dowodem na to, że praca daje okazję odkryć nam nas sa-
mych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na 
jakich wyglądamy. ” – Podsumował Grzegorz Niezgoda
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 

Miasta i Gminy Szczawnica w 2013 roku

Końcem kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica – Grzegorz Niezgoda zatwierdził wyniki prac przedsta-
wione przez Komisję Konkursową powołaną do opiniowania 
wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych  
w roku 2013 z budżetu miasta i gminy Szczawnica.

Na ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Szczawnicy kon-
kurs wpłynęło jedenaście ofert. Ze względów formalnych 
jedna oferta nie podlegała rozpatrzeniu, albowiem wpłynęła 
po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, natomiast pozosta-
łe dziesięć ofert poddano ocenie formalnej i merytorycznej, w 
tym 5 ofert na realizację zadania w ramach obszaru współpra-
cy „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, 4 oferty 
na realizację zadania w ramach obszaru „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu” oraz 1 oferta na realizację zadania  
w zakresie obszaru współpracy „Porządek i bezpieczeństwo pu-
bliczne, ratownictwo i ochrona ludności”.

Ze względu, iż suma dofinansowania zgłoszonych ofert nie-
mal dwukrotnie przekroczyła wysokość środków przeznaczo-
nych na wsparcie zadań publicznych w tegorocznym budżecie 
miasta i gminy, dokonano proporcjonalnego zmniejszenia wiel-
kości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. 

Ostatecznie wsparcie finansowe na łączną kwotę 33.000,00 
zł otrzyma 7 organizacji pozarządowych. W zakresie obszaru 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” Zarząd Pie-
nińskiego Oddziału Związku Podhalan otrzyma kwotę 7.500,00 
zł na wsparcie realizacji  zadania pn. „X Góralski Festyn Ro-
dzinny”, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek 
uzyska wsparcie finansowe „VII Pienińskiego Festiwalu Kultur 
Górskich – Łemków, Rusnaków i Górali” w kwocie 5.000,00 zł 
natomiast Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Szczawnicy przy udzielonym wspar-
ciu finansowym w wysokości 2.500,00 zł realizować będzie 
nowatorski projekt promocji sztuki ludowej pn. „Dziedzictwo 
Szczawnickich Górali”. W ramach obszaru „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu” zadanie publiczne realizować będzie 
Klub Sportowy „Pieniny”, który na zadanie pn. „Kajakarstwo 
– sposób na aktywny wypoczynek” otrzyma dofinansowanie  
w wysokości 7.000,00 zł, Klub Sportowy „Jarmuta”, który uzy-
skane wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł przezna-
czy na organizację dni sportu dla mieszkańców Szczawnicy i 
zawodników piłkarskiego klubu, oraz Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczaw-
nicy, które przy wsparciu finansowym 3.000,00 zł zorganizuje 
„Spartakiadę osób niepełnosprawnych – Szczawnica 2013”. 

Ostatnim zakwalifikowanym do dofinansowania stowarzy-
szeniem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, która w 
zakresie obszaru „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” reali-
zować będzie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
oraz zorganizuje zawody sportowo-pożarnicze z udziałem lokal-
nych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kwota dofinanso-
wania przedmiotowego działania wyniesie 3.000,00 zł

„Miasto i Gmina Szczawnica dąży do wypracowania jak 
najlepszych standardów współpracy samorządu lokalnego z or-
ganizacjami pozarządowymi, które mają sprzyjać zaspokajaniu 
potrzeb lokalnej społeczności, pełnemu wykorzystaniu zasobów 
obu podmiotów oraz efektywniejszej realizacji zadań własnych 
gminy. Z roku na rok obserwować można coraz większą ak-
tywność i kreatywność lokalnych stowarzyszeń, klubów, grup 
społecznych, które podejmują działania sprzyjające poprawie 
jakości życia mieszkańców i zaspokajaniu ich potrzeb. Należy 
podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania 
samorządów lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich społeczeń-
stwo jest świadectwem coraz większego profesjonalizmu i sku-

teczności ich działania” powiedział Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Szczawnicy.

Po dostosowaniu, do poziomu przyznanej dotacji, zakre-
su rzeczowego i finansowego zakwalifikowanych do dofi-
nansowania działań, podpisane zostaną pomiędzy miastem  
a organizacjami pozarządowymi umowy na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w roku 2013.

 ASz

Szczawnicka młodzież 
na meczu Wisły Kraków

Niebywałą okazję kibicowania w meczu Wisła Kraków 
vs Zagłębie Lubin na stadionie „Białej Gwiazdy”  w Krako-
wie miała młodzież  Klubu Sportowego Jarmuta oraz OSP 
Szczawnica. 

„Dzięki dobrej współpracy z władzami Klubu Sportowego 
Wisły Kraków udało mi się zorganizować bezpłatny wstęp dla 
naszej młodzieży na tak prestiżowy mecz” – podkreśla Sekre-
tarz Szczawnicy Tomasz Hurkała. 

Szczawnicka młodzież ulokowana została na specjalnie 
przygotowanej trybunie, gdzie nad ich bezpieczeństwem czu-
wała wydzielona grupa ochrony. Mecz przebiegał w bardzo 
przyjemnej sportowej atmosferze, bez żadnych incydentów a 
organizatorzy zapewniają, iż za każdym razem, gdy na try-
bunach znajdują się dzieci czy młodzież, priorytetem jest ich 
bezpieczeństwo i sportowe emocje. „Osobiście uczestniczy-
łem z młodzieżą w tym wydarzeniu sportowym, by przekonać 
się, że poziom bezpieczeństwa jest wystarczający. Teraz je-
stem przekonany, że wszystko jest na najwyższym poziomie i 
z przyjemnością pomogę zorganizować podobne wyjazdy po 
rozpoczęciu nowego sezonu piłkarskiego” – zapewnia To-
masz Hurkała 
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Spotkanie z przedstawicielem 
Urzędu Skarbowego

W związku z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców 
i osób fizycznych – w zakresie  prawidłowego stosowania 
prawa podatkowego (w tym:  ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, ustawy Ordynacja  podatkowa i in.) - w dniu 30 
kwietnia br. zostało zorganizowane spotkanie o charakterze 
szkoleniowo – instruktażowym, na które zostały zaproszone 
firmy i  osoby prowadzące usługi hotelarskie oraz  działal-
ność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi. 

Pierwsza część spotkania - poświęcona była tematyce do-
tyczącej poboru opłaty uzdrowiskowej, w kontekście zmiany 
ustawy o ewidencji ludności znoszącej obowiązek zameldo-
wania na pobyt czasowy. Pani Maria Kowalik, będąca specja-
listą prawa podatkowego, finansowego i rachunkowości jak 
również praktykiem zajmującym się od wielu lat problema-
tyką podatkową oraz byłym pracownikiem Izby Skarbowej, 
Urzędu Skarbowego oraz członkiem Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego – przybliżyła zebranym istotę opłaty 
uzdrowiskowej, zasady jej ustalania i poboru oraz pojęcie 
inkasenta w świetle ustawy Ordynacja podatkowa. Pani  Ko-
walik – powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 
29 października 2001 r. (znak: LK 1302/LP/01/IP) podkreśliła 
również brak zależności powstania obowiązku zapłaty opła-
ty uzdrowiskowej od warunku spełnienia wymogów innych 
ustaw. W związku z czym nie ma podstaw prawnych, by przy 
ustalaniu osób zobowiązanych do zapłaty opłaty uzdrowisko-
wej powoływać się wyłącznie na przepisy ustawy o ewiden-
cji ludności i dowodach osobistych regulującej obowiązki 
meldunkowe obywateli polskich i cudzoziemców. Ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera również żadnych 
uregulowań co do czasu pobytu, od którego uzależniony jest 
obowiązek zapłaty opłaty miejscowej. W konsekwencji ozna-
cza to, że obowiązek zapłaty opłaty miejscowej dotyczy także 
osób, na które nie zostały nałożone obowiązki meldunkowe.

Druga część spotkania obejmowała swym zakresem wy-
stąpienie Pana Zdzisława Cięciela – Zastępcę Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Nowym Targu – prezentującego za-
gadnienia związane z kompetencjami tego organu podatko-
wego, w szczególności zasady opodatkowywania przycho-
dów pochodzących z działalności gospodarczej oraz zasady 
przeprowadzania kontroli podatkowej. 

Wiele pytań skierowanych do przedstawiciela Urzędu 
Skarbowego świadczyło o dużym zainteresowaniu w/w tema-
tami. 

Kończąc spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy – Grzegorz 
Niezgoda podkreślił, że wielkość opłaty uzdrowiskowej po-
dwojona (o środki liczone od kwoty wpływu do budżetu) o 
środki otrzymywane w formie dotacji Budżetu Państwa na za-
dania związane z utrzymaniem funkcji uzdrowiskowych gmi-
ny, co oznacza, że w efekcie środki te wracają  do poborców 
opłaty uzdrowiskowej w postaci większej liczby turystów co-
raz chętniej odwiedzających naszą gminę.  

Dziękując za przybycie wszystkim uczestnikom spotkania 
Burmistrz zadeklarował również możliwość organizacji po-
dobnych spotkań w przyszłości  - także z innymi instytucjami 
- w miarę występowania takich potrzeb. 

Naprzeciw potrzebującym  
w oczekiwaniu na decyzje

Ważą się losy projektu pod nazwą 
„Poprawa warunków działalności Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  w Szczawnicy poprzez rozbu-
dowę istniejącego budynku przy ulicy 
Szalaya”,  złożonego przez Urząd Miasta 
i Gminy w Szczawnicy w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek, 
po pozytywnej ocenie części formalnej i 
merytorycznej, znajduje się obecnie na 
pierwszych miejscach listy rezerwowej 
i jak zapewniają władze województwa, 
otrzyma dofinansowanie po uzyskaniu 
oszczędności z realizowanych obecnie 
wniosków. 

Istotą projektu jest stworzenie właści-
wych warunków dla Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, tak aby 
mógł on efektywnie realizować zadania 

z zakresu opieki społecznej i przyczynić 
się do zwiększenia dostępności mieszkań-
ców do wysokiej jakości usług społecz-
nych. Obecnie MGOPS w Szczawnicy 
rozlokowany jest w wynajmowanych lo-
kalach , których całkowita powierzchnia 
nie przekracza 90 metrów kwadratowych. 
Mając na uwadze , iż działalność ośrod-
ka nie powinna sprowadzać się tylko do 
realizowania świadczeń pieniężnych, ale 
powinna przede wszystkich skupiać się na 
wykorzystaniu nowoczesnych rodzajów 
pomocy społecznej takich jak poradnic-
two, opieka psychologiczna i programy 
grup wsparcia dostosowanych również do 
osób niepełnosprawnych, to obecne wa-
runki, w których funkcjonuje ośrodek w 
praktyce uniemożliwiają takie działania. 

W ramach projektu przeprowadzona 
zostanie rozbudowa istniejącego budynku 
urzędu miasta w wyniku czego powstanie 
całkowicie nowe skrzydło z przeznacze-
niem na potrzeby Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach 

rozbudowy przeprowadzone zostaną ro-
boty budowlane oraz roboty instalacyjne 
w zakresie instalacji: wodno – kanaliza-
cyjnej, elektrycznej i przeciwpożarowej 
oraz centralnego ogrzewania i wentyla-
cyjnej. Budynek MGOPS, jak również 
Urzędu Miasta i Gminy, zostanie również 
przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

 „Nie dla wszystkich jasne jest dlacze-
go nie wyburzymy szpecących wyglądem 
magazynów przylegających do Urzędu 
Miasta w Szczawnicy, a powodem jest 
właśnie złożony projekt, który obejmuje 
te prace. Do czasu uzyskania pozytywnej 
decyzji o przyznaniu dofinansowania nie 
możemy rozpocząć żadnych prac remon-
towych. Dzięki realizacji wniosku popra-
wi się więc nie tylko jakość obsługi osób 
korzystających z usług MOPS i Urzędu 
Miasta, ale również wygląd obecnych po-
mieszczeń magazynowych..” – podkreśla 
z zadowoleniem burmistrz Grzegorz 
Niezgoda.
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Na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Krakowie trwają prace dotyczące 
wykonania projektu planu zadań ochronnych 

obszaru Natura 2000 PLH 120037 Podkowce w Szczawnicy, 
obejmującego centrum Szczawnicy o powierzchni 569,1 ha.
Plan Zadań Ochronnych sporządzany jest w celu:

	 określenia stanu, w jakim znajdują się zwierzęta, dla 
których wyznaczono obszar Natura 2000, 

	 identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmio-
tami ochrony

	 ustalenie działań ochronnych
	 ustalenie koniecznych zmian w istniejących doku-

mentach planistycznych
- Obszary Natura miały być szansą dla gmin, a przykład 
Szczawnicy pokazuje, że ważniejszym jest przyroda, a my 
mieszkańcy nie mamy nic do gadania. Ile już dokumentów 
konsultowaliśmy i opiniowaliśmy w tej sprawie a nasze uwagi 
poszły do kosza. Tak samo będzie z tymi planami ochronny-
mi – możemy zgłaszać swoje uwagi, analizować a RDOŚ i 
tak zrobi po swojemu – mówi Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Szczawnicy.

Przedmiotem planu ochrony jest Podkowiec mały, 
którego kolonie rozrodcze zidentyfikowano w Kościele Para-
fialnym w Szczawnicy p.w. Św. Wojciecha, oraz w DW „Maria”. 
W ramach prac przewidziano poszerzenie terenu Natura 2000 
o Park Górny, który równocześnie uznano za żerowisko dla 
podkowca. Projekt planu zadań ochronnych niesie za sobą 
szereg kolejnych utrudnień dla inwestorów, jak i też mieszkań-
ców Szczawnicy. Utrudnienia polegają na zablokowaniu dal-
szych inwestycji rekreacyjno-sportowych w rejonie Palenica-
-Szafranówka, gdyż oprócz lasów, do terenów żerowiskowych 
podkowca włączono wszystkie zadrzewienia, nie będące la-
sami od Bereśnika, poprzez Bryjarkę, Groń, do granicy Pań-
stwa ze Słowacją. Jak podkreśla Burmistrz nie ma informacji 
w formie badań, które przeprowadza się poprzez wykonanie 
nasłuchów detektorowych, jednoznacznie potwierdzających 
fakt pokonywania tak dużych odległości przez podkowca w 
poszukiwaniu pożywienia na Bereśniku, czy też w okolicy Łaź-
nich Skał.

- Najpierw przygotowano obszar, na którym znajdu-
je się podkowiec, póżniej wyznaczono korytarze przelotu dla 
nietoperza, a teraz wyznaczamy obszary żerowiskowe. Cała 
Szczawnica musi się dostosować do podkowca, dlaczego te-
raz. Podkowiec zawsze był i nikomu nie przeszkadzał, a teraz 
staje się szkodnikiem dla nas. Może za dwa lata będziemy wy-
znaczać miejsce dla urlopowania się podkowca. Nie wiadomo 
co w tym temacie przyrodnicy są w stanie jeszcze wymyślić 
– Grzegorz Niezgoda.

Wobec powyższego Burmistrz złożył wniosek o wyłą-
czenie z obszarów żerowiskowych, terenów rolnych z zadrze-
wieniami w rejonie Szafranówki (część planowanej kolejki Pa-
lenica II i rejon „Kaczego”). Wskazane tereny, jako obszary że-
rowiskowe, zgodnie z ewidencją gruntów stanowią tereny rol-
ne, na których wskutek zaniechania prowadzenia gospodarki 
rolnej przez prywatnych właścicieli, oraz sukcesji wtórnej po-
jawiły się zakrzaczenia i zadrzewienia, niezgodne ze stanem 
siedlisk w omawianym terenie. Ochrona zadrzewień, które na 
omawianym obszarze pojawiły się na skutek braku prowadze-
nia tradycyjnej gospodarki pasterskiej jest zdaniem Burmistrza 
działaniem, zmierzającym do utrwalania niekorzystnych zmian 
w krajobrazie Małych Pienin. Jest to pewien paradoks, gdyż z 
jednej strony chroni się tereny otwarte przed zarastaniem w 

celu ochrony cennych gatunków i ich siedlisk, z drugiej strony 
blokuje się możliwość prowadzenia działań przez właścicieli 
działek, mających na celu niedopuszczenie do dzikiego zara-
stania łąk i pastwisk, uznając je za tereny żerowiskowe.

Takie działanie stanowi ograniczenie dla właścicieli 
działek do wykonywania prawa własności, z czym nie można 
się zgodzić. Tereny te nie stanowią lasów, w świetle ustawy 
o lasach, jak i też w ewidencji gruntów. Ponadto, w rejonie 
„Kaczego”, były zlokalizowane sady z drzewami owocowymi, 
które do tej pory stanowią dużą część zadrzewień w omawia-
nym terenie.

- Niestety sami sobie jesteśmy jako mieszkańcy po 
części winni. Tereny, na których była kiedyś prowadzona go-
spodarka, zostały bez użytkowania, a tym samym zarastają. 
Pojawiają się tam gatunki roślin, które przyrodnicy uznają za 
zagrożone i które powinny podlegać ochronie. I powoli zaczy-
nają nas wypierać z terenów potencjalnie inwestycyjnych. A co 
jak przyrodnik znajdzie gatunek chroniony na moim podwórku, 
będę musiał wyznaczyć dla niego teren objęty ochroną ? – 
Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, właściciel 
działki bez występowania o pozwolenie do Burmistrza może 
wyciąć drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, 
oraz drzewa owocowe bez względu na wiek na działce innej, 
niż oznaczonej, jako użytek Ls, oraz wykonać. To ustawowe 
przyzwolenie zostanie zdaniem Burmistrza znacznie ograni-
czone, gdyż każde takie działanie wymagające, czy też niewy-
magające pozwolenia od Burmistrza musi zostać każdorazo-
wo poprzedzone akceptacją ze strony Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Krakowie.
 Położenie w obszarze Natura 2000 wiąże się z każ-
dorazową koniecznością przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko przed przystąpieniem do jakiejkolwiek 
inwestycji, wydłuża czas przystąpienia do prac budowlanych, 
jak i też generuje ogromne koszty, o czym przekonali się in-
westorzy prywatni, jak i też sam Urząd Miasta i Gminy, przy 
realizacji inwestycji publicznych. 

Wobec powyższego, złożono wniosek do opracowywa-
nego projektu o wyłączenie z obszaru Natura 2000 terenów, 
zainwestowanych, które stanowią 15% z całej powierzchni 
obszaru, obejmujących centrum Szczawnicy, w rejonie ulic: 
Pienińskiej, Flisackiej, Głównej, Ogrodowej, Alei Parkowej, 
Skotnickiej,  Kwiatowej i Zielonej z następujących względów:

	 Teren jest intensywnie zainwestowany zabudową 
mieszkaniową i usługową

	Na powyższym obszarze w projekcie planu zadań 
ochronnych nie wyznaczono tras   przelotu podkow-
ca, gdyż w terenie nie występują drzewa, ukształto-
wane w sposób liniowy, co jest podstawą do korzy-
stania z takiej trasy przez podkowca. Nie wyznaczo-
no też terenów żerowiskowych dla podkowca, gdyż 
w terenie nie występują drzewa zwarte w większe 
kompleksy leśne, które można uznać za żerowisko

Jak wskazano w projekcie zadań ochronnych podkowiec mały 
nie wylatuje na otwartą przestrzeń, wobec czego utrzymy-
wanie tych terenów rolnych w Naturze 2000, które stanowią 
50% obszaru jest nieuzasadnione, wobec czego Burmistrz 
zawnioskował o wyłączenie z obszaru Natura 2000 otwartych 
terenów rolnych, uznając przy tym, że skoro możliwe jest po-
szerzenie obszaru bez większych komplikacji, to zmniejszenie 
również nie powinno być problemem.
Utrzymywanie powyższych terenów w Naturze 2000, które 
zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania prze-
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strzennego częściowo są położone w terenach budowlanych, 
jest nieuzasadnione i powoduje niepotrzebne opóźnianie in-
westycji. 

Ponadto Burmistrz złożył również wniosek o usunię-
cie jako przedmiotów ochrony objętych Planem: Rysia i Gór-
skich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk, ze względu na brak rzetelnych i po-
twierdzonych dowodów na ich występowanie. 

Ponadto według Instytutu Nauk o Środowisku UJ oraz 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, korytarze lokalne rejonu 
Pieniny – Gorce – Beskid Sądecki, przebiegają na zachód od 
obszaru objętego opracowaniem planu. Jeden z nich przeci-
na dolinę Dunajca na wysokości Piasków w odległości ok. 2,5 
km, drugi natomiast – na wysokości linii wyznaczonej szczyta-
mi Trzech Koron oraz Holicy („Korytarze ekologiczne w Mało-
polsce” - Kraków 2005 r.). 

Dlatego też nieprawdą jest, iż obszar Planu stanowi ko-
rytarz ekologiczny. Zakładając nawet hipotetycznie, że kory-
tarz w rejonie Planu istnieje, to jest on już przecięty istnieją-
cą drogą - ulica Główna, bardzo ruchliwą, i jak sama nazwa 
wskazuje, stanowiącą jedyny dojazd do Szczawnicy. Droga ta, 
podobnie jak wysokie obetonowanie brzegów Dunajca spowo-
dowała, iż teren objęty Planem stanowi obszar nieodwracalnie 
odizolowany od terenów Popradzkiego Parku Krajobrazowe-
go (Beskidu Sądeckiego), stanowiąc tylko obrzeże bytowania 
gatunków występujących na terenie Pienin. Poprzez drogę tą 
nie ma powiązań PPN- u PIENAP- u z terenem Popradzkiego 

 Szczawnica, 31 maja   2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie 
od 31 maja 2013 r. do 20 czerwca 2013 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodaw-
cy:

- położonej w  Szczawnicy przy ul. Główna zabudowanej kioskiem 
handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 33 m2 działki  ewid.  nr 
1233/7 o powierzchni 97 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej

- położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej część działki ewid. 
zmod. Nr 5444/1 o powierzchni 70 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na składowanie materiału opałowego i parkowanie samochodu

- położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda część działki ewid. 
nr 252 o powierzchni 0.8715 ha na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
uprawy rolne

- położonych w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej działki ewid. nr 
215/1, 215/2, 216/1 i 216/2 o powierzchni 2159 m2 na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na drogę dojazdową i tereny rolne

- położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 41b działki ewid. nr 
1668/8 o powierzchni 321 m2 zabudowanej pawilonem handlowo usłu-
gowym o powierzchni użytkowej 204 m2 na okres 3 lat z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności gospodarczej

- położonej w Jaworkach przy ul.Biała Woda działki ewid. nr 239/1 
o powierzchni 2171 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne

- położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II działki ewid. nr 
289/2 o powierzchni 192 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na rozbu-
dowę budynku mieszkalnego na działce 290

- położonych w Jaworkach przy ul. Czarna Woda działki ewid. nr 
90/1 i 81 o powierzchni 2.1233 ha na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
cele rolnicze.

- położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda części działki ewid. 
nr 77 o powierzchni 5065 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele 
rolnicze.

Szczawnica,  20 maja  2013  r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny 
nieograniczony przetarg na najem na okres  3 lat  nieza-
budowanej nieruchomości składającej się z działki  ewid. 
nr 86 o powierzchni  2.1094 ha  położonej w Jaworkach 
przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności rolniczej

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
przedmiotowej nieruchomości wynosi  131,00 zł / słownie 
sto trzydzieści jeden złotych/ 

Wadium wynosi 26,00 zł / słownie dwadzieścia sześć 
złotych /

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca  2013  r. o 
godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
wadium.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy Krościen-
ko Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 21 
czerwca 2013 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby 
środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy 
Szczawnica  najpóźniej w dniu 21 czerwca 2013 r. Przed  
przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty 
wadium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieru-
chomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmują-
cego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 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

Parku Krajobrazowego. 
Drugi istotny dla funkcjonowania PPN korytarz ekologiczny 
przebiega w kierunku Holicy na terenie Słowacji
Nie zidentyfikowano (nie udowodniono) miejsc/miejsca wy-
stępowania gatunków objętych ochroną prawną - Górskich i 
nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzyco-
wisk i mechowisk.
Wpisanie powyższych przedmiotów ochrony opiera się jedy-
nie na możliwości ich występowania, co nie jest wystarczającą 
podstawą do dokonania takiego wpisu.

Wpisanie przedmiotów ochrony, jak słusznie wska-
zano w Projekcie, wymaga weryfikacji, polegającej jednak na 
przeprowadzeniu obserwacji i inwentaryzacji przyrodniczej 
gatunków.

- Dlaczego u nas w Polsce, bo ta sytuacja nie doty-
czy tylko Szczawnicy, wszystkie tego typu zaganienia robi się 
na kolanie, pod dyktando lobby przyrodniczego. Samorządy 
nie mają nic do gadania, a urzędnicy m.in. RDOŚ będąc jeden 
czy dwa razy w życiu w Szczawnicy wypowiadają się na temat 
jej walorów przyrodniczych, podając przykłady zniszczenia 
gatunków chronionych np. z Austrii. Niemcy wyznaczyli tereny 
Natury na morzu, Słowacy też nie są tak skrupulatni, tylko w 
Polsce przyrodnicy z dnia na dzień uznają roślinę za gatunek 
chroniony. Póżniej się dziwimy, że tzw. „psia trawa” też jest 
chroniona, a rośnie wszędzie i jest niezłym przykładem na na-
szą „głupotę” w tym zakresie.
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DURBASZKA W SĄDZIE

Procedura uzgadniania projektu Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica dla Jawo-
rek rozpoczęła się już w 2009 roku. Pierwsza próba ze strony 
miasta uzgodnienia planu zakończyła się niepowodzeniem, 
postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 r. Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Krakowie odmówił uzgod-
nienia tego projektu wskazując jednak szereg uwag do tego 
dokumentu.

Uwagi dotyczyły głównie propozycji miasta związane z 
lokalizacją na górze Durbaszka wyciągu narciarskiego, wiel-
kości terenu przewidzianego pod górną stację kolei, możliwo-
ści lokalizacji usług gastronomicznych w sąsiedztwie górnej 
stacji, konieczności wykonania dodatkowych inwentaryzacji 
przyrodniczych oraz prognoz oddziaływania tej inwestycji na 
florę i faunę z uwzględnieniem obszarów przyległych, w tym 
obszarów chronionych jak rezerwat Wąwóz Homole, Obszar 
Natura 2000 „Małe Pieniny” oraz integralność tych obszarów 
z obszarami wytyczonymi dla podkowca. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dalszym cią-
gu nie wyrażała zgody na poszerzenie terenów wyciągu nar-
ciarskiego „Arena Jaworki” argumentując brak swojej zgody 
przede wszystkim faktem występowania puchacza „Bubo 
Bubo” w rejonie rezerwatu na Zaskalskiem. Postulowano 
również wyłączenie terenów budowlanych w sąsiedztwie re-
zerwatu „Biała Woda” oraz na wschód od wyciągu na Za-
skalskiem. Kontrowersje budził również zapis umożliwiający 
stosowanie na terenie Jaworek przydomowych oczyszczalni 
biologicznych.

- Po kilku spotkaniach i sugestiach, przede wszystkim Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody, w większości spraw 
problematycznych zgodziliśmy się z RDOŚ. Ustąpiliśmy w 
wielu tematach i zleciliśmy dodatkowe dokumenty, przede 
wszystkim związane z wpływem kolei na Durbaszkę na przy-
rodę. Obserwacje i inwentaryzacja trwały ponad rok czasu i 
kosztowały nas niemałe pieniądze. Zleciliśmy pracę fachow-
com, którzy znają Durbaszkę jak własną kieszeń. Profesor Ry-
szard Kostuch i jego syn Pan Jacek zaangażowali się bardzo 
w obronę swojej pracy, a przecież Pan Profesor jest osobą 
znaną, która miała udział w wykształceniu wielu przyrodni-
ków w tym nawet pracowników Regionalnej Dyrekcji – mówi 
Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Wreszcie, w związku ze stwierdzeniem możliwości zna-
czącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, czy-
li na stronę słowacką wszczęto postępowanie transgraniczne 
z udziałem strony słowackiej. Po długim procesowaniu, za 
pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie z Ministerstwem Ochrony Środowiska w Braty-
sławie, Słowacy poinformowali, iż nie zamierzają uczestni-
czyć w dalszym postępowaniu w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie, po-
nieważ przesłana dokumentacja dostarczyła wystarczających 
informacji na temat potencjalnego szkodliwego oddziaływa-
nia na środowisko Republiki Słowackiej, którego oni nie do-
strzegają.

- Chciałbym, aby procesowanie z naszymi instytucjami 
związanymi z przyrodą przebiegało tak jak ze stroną słowac-
ką. Niestety u nas przyrodnicy nigdy nie liczyli się zbytnio z 
samorządami i prędko się to nie zmieni – Grzegorz Niezgoda.

Po uwzględnieniu wszystkich uwag Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska W Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica we wrześniu 2012 roku przekazał do RDOŚ w  Krako-

wie powtórnie do zaopiniowania i uzgodnienia projekt Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Szczawnicy dla Jaworek, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

- Wielkie nasze zdziwienie wzbudził fakt, że pismem z dnia 
28 września 2012 r. a więc w ostatnim dniu ustalonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica terminu, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie 
przepisu art. 36 § 1 KPA, w związku z art. 106 § 6 KPA oraz 
art. 24 ust. 1 ustawy o planowaniu, poinformował Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica o tym, że zajęcie stanowiska w 
przedmiotowej sprawie wymaga uprzedniego przeprowadze-
nia wyjaśniającego i nie jest możliwe dotrzymanie ustawo-
wego terminu załatwienia sprawy oraz, że rozstrzygnięcie 
nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 roku. Uważa-
my, że Dyrektor RDOŚ złamał przepisy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym i że mamy pełne prawo 
uznać projekt planu za uzgodniony, gdyż RDOŚ spóźnił się o 
184 dni, jednocześnie zlecając dodatkowe ekspertyzy mające 
ewidentnie na celu uniemożliwienie realizacji kolei na Dur-
baszkę i całkowicie podważającą dokumentację przyrodniczą 
przygotowaną przez Pana Kostucha. –przedstawia Burmistrz 
Szczawnicy.

Burmistrz zwrócił się do Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie, który jest organem kontrolującym 
m.in. poprawność przeprowadzonej procedury planistycznej 
przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego 
o interpretację prawną zaistniałej sytuacji.Z przedstawionego 
stanowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie jasno wynika, iż Burmistrz w myśl art. 25 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma pełne 
prawo do uznania powyższego planu za uzgodniony, czyli 
interpretacja zapisów ustawy o planowaniu przez RDOŚ jest 
błędna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po wykonaniu 
własnej ekspertyzy, zgodnie z przewidywaniami postanowie-
niem z dnia 31 stycznia 2013 r. odmówił uzgodnienia przed-
miotowego projektu planu. Dodatkowo zarządzeniem Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody w dniu 30 stycznia 2013 
r. ustalono strefę ochronną ostoi, miejsca rozrodu i regularne-
go przebywania puchacza Bubo bubo wokół ścian skalnych, 
znajdujących się na terenie rezerwatu przyrody Wąwóz Ho-
mole. Utworzono 2 miejsca lęgowe i kołowe strefy ochrony 
całorocznej, oraz strefy ochrony okresowej w odległościach 
odpowiednio 200m i 500m, które swoim zasięgiem obejmu-
ją w całości centralną część północnych stoków Durbaszki. 
Ustanowienie powyższego skutecznie uniemożliwia realiza-
cję budowy kolejki linowej, oraz trasy narciarskiej, zgodnie 
z założeniami projektu planu dla Jaworek. Powyższa niepra-
womocna decyzja została również użyta, jako argument do 
odmowy uzgodnienia planu dla Jaworek.

- Jest to ewidentny przykład, że prawo obowiązuje, ale nie 
przyrodników. Miałem wrażenie, że dyskutujemy, aby stwo-
rzyć możliwość realizacji kolejki, a nie aby wydać pieniądze 
i odwlekać temat w nieskończoność. Szkoda, że Wojewódzki 
Konserwator Przyrody swobodnie ustala np. strefę ochronną 
puchacza w Homolach, a przez ostatnie 10 lat blokował roz-
wój wyciągu na Zaskalskiem, gdyż puchacz był w rezerwacie 
Zaskalskie. Teraz tym samym puchaczem blokuje Durbaszkę, 
a przy okazji spisuje na straty ruch turystyczny w rezerwacie 
Homole, gdyż zgodnie z zarządzeniem ten ruch powinien być 
ograniczony. 

Zostały złożone zażalenia do Generalnego Dyrektora 
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Remontujemy parking
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie 

robót budowlanych polegających na odbudowie zapadniętej 
kanalizacji deszczowej wraz z odbudową uszkodzonej na-
wierzchni bitumicznej oraz remontem chodnika na drodze 
dojazdowej do dolnej stacji PKL w Szczawnicy. Remont 
chodnika na drodze dojazdowej do dolnej stacji PKL polegał 
będzie na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
a także ułożeniu balustrady z prętów stalowych nawiązującej 
do tej na wiadukcie. Termin realizacji całości zadania prze-
widziany jest do końca czerwca br., natomiast roboty wyko-
nywane na parkingu miejskim pod dolną stacją PKL przewi-
dziane zostały na miesiąc wrzesień br. 

Wykonanie zadania, z wyjątkiem remontu chodnika, reali-
zowane będzie w ramach środków pozyskanych przez  Urząd 
Miasta i Gminy w Szczawnicy z  Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie. Remont chodnika natomiast 
pokryty zostanie ze środków własnych MiG Szczawnica. 
Działki, na których wykonywane będą roboty, w operacie 
ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych 
figurują jako własność Miasta i Gminy Szczawnica, jednak są 
one objęte roszczeniami spadkobierców hr. A. Stadnickiego.

- Nie możemy w nieskończoność oczekiwać na rozstrzy-
gnięcie kwestii roszczeń. Sprawa roszczeń ciągnie się już 
przynajmniej 8 lat, a na dzień dzisiejszy jest bardziej sensacją 

medialną niż sprawą, która jest w toku. W związku z nieści-
słościami w złożonej dokumentacji spadkobiercy hr. Stad-
nickiego wycofali wszelkie wnioski w tej sprawie i tyle czasu 
zajmuje im przygotowanie nowego, poprawionego m.in. wy-
kazu zmian gruntowych. Ostatnich 6 lat ciągle słucham, że 
nie potrafimy rozwiązać problemu parkingu przy dolnej stacji 
PKL, a jego wygląd jest antyreklamą. Ten remont jest remon-
tem bardzo potrzebnym i mamy prawo go przeprowadzić. A 
poważnie muszę zastanowić się, jak rozwiązać ten długoletni 
pat w sprawie potencjalnych roszczeń własnościowych, gdyż 
planem naszym jest budowa w tym miejscu  – Grzegorz Nie-
zgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Ochrony Środowiska, celem wyeliminowania postanowienia 
dotyczącego odmowy uzgodnienia planu dla Jaworek z obro-
tu prawnego, gdyż zostało ono wydane z naruszeniem obo-
wiązującego prawa, oraz w sprawie zarządzenia dotyczącego 
strefy ochronnej dla puchacza, gdyż materiały na podstawie 
których podjęto decyzję są co najmniej wątpliwe tj. emaile 
przyrodników zaświadczających o jego obecności w Homo-
lach oraz bardzo złej jakości zdjęcia sowy na wierzchołkach 
drzew.

- Sprawa puchacza jest jeszcze o tyle kontrowersyjna, że 
Wojewódzki Konserwator powinien wystąpić do Rady Miasta 
o opinię. Co prawda ta opinia nie jest wiążąca, ale pośpiech 
w tym temacie jest widoczny, a cel jasny – Grzegorz Niezgoda.

W dniu 23 maja 2013 r. Generalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska postanowił utrzymać w mocy postanowienie Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie uzgod-
nienia planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek, 
oraz nie dopuścił Stowarzyszenia na Rzecz Istot Żywych do 
postępowania. 

- Praktyka pokazuje, że większość odwołań do GDOŚ koń-
czy się po myśli RDOŚ. Fakt niedopuszczenia Stowarzyszenia 
odbieram jako doraźne działanie. Stowarzyszenie jest już do-

brze zorientowane i na pewno wkroczy tylko w odpowiednim 
momencie. Zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. Utrzymanie w mocy posta-
nowienia, które zostało wydane z przekroczeniem terminu, 
gwarantowanego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest precedensem na skalę całego kraju i zda-
niem Burmistrza oraz zgodnie z opinią Wojewody godzi w 
podstawowe zasady sporządzania planów zagospodarowania 
przestrzennego. Działania podejmowane przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, wobec  pominięcia oczywistej regulacji 
art. 25 ust. 2 wskazanej ustawy nie mają prawnego znaczenia, 
co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych. Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego tego typu 
sprawy trwają tak długo i kosztują tak wiele. Jako Burmistrz 
mogę sobie planować przedsięwzięcia i czasem potrzebuję 
dyskusji również z przyrodnikami, ale z drugiej strony nie je-
stem w stanie przewidzieć intencji i interpretacji przepisów 
przez przyrodników – podsumowuje Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Grzegorz Niezgoda.
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PERŁY MAŁOPOLSKI
19 maja w Szczawnicy ok. 450 zawodników wzięło udział 

w odbywających się cyklicznie zawodach biegowych i Nor-
dic Walking pod hasłem Perły Małopolski-Biegi po Parkach 
Narodowych Małopolski. 

Wydarzenie uroczyście otworzył Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda. Przed rozpoczęciem głównych zawodów 
na starcie stanęli najmłodsi biegacze, rywalizujący na krót-
kim dystansie po promenadzie. Kolejno do biegu przystąpili 
zawodnicy, gotowi zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem. 
Wystartowali w samo południe, wybierając jedną spośród 
trzech tras: 21 km, 10 km i 3 km. „Trójka” i „dziesiątka” pro-
wadziły w większości przez centrum Uzdrowiska Szczawni-
ca, natomiast najdłuższa trasa wytyczona została na terenie 
pomiędzy Szczawnicą, a Jaworkami. Zawodnicy, którzy się 
na nią zdecydowali, musieli pokonać sześciokilometrową 
pętlę przez miasto, następnie płaski odcinek do Jaworek,  a 
stamtąd ostre podejście, aż do schroniska na Durbaszce. Da-
lej trasa przebiegała malowniczym szlakiem wzdłuż grani-
cy polsko-słowackiej. Do centrum Szczawnicy zawodnicy 
zbiegali kamienistą drogą prowadzącą przez Dolinę Jarmuty. 
Swoje zmagania zakończyli na moście na ul. Pienińskiej, po 
pokonaniu blisko dwukilometrowego odcinka wzdłuż potoku 
Grajcarek.  

Zawodników gorąco dopingowali mieszkańcy oraz przy-
byli do Szczawnicy goście. 

Trasy zawodów stanowiły poważne wyzwanie dla uczest-
ników biegu. Mimo wysoko postawionej poprzeczki zawod-
nicy doskonale dawali sobie radę pokonując trudne dystanse.                       

Niezwykle wymagającą trasę w Pienińskim półmaratonie 
najszybciej ukończyli: Bartosz Gorczyca (ULKS Technik 
Trzcinica) z czasem 1:36:07, a wśród kobiet Gabriela Rolka 
(Metropolia Nieruchomości Kraków), która pokonała dystans 
21 km w 2:03:49. 

Europejski Kongres Gospodarczy  
z udziałem Szczawnicy

Tomasz Hurkała – Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica w 
imieniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP skupiające-
go 36 uzdrowisk Polski (z 44) prezentował na Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym w Katowicach funkcje i wpływ rozwoju 
uzdrowisk Polski na rozwój gospodarczy regionu. Jako przykład 
gminy, która dzięki zrównoważonemu rozwojowi wpłynęła na 
rozwój regionu, przytoczył Szczawnicę, która dzięki temu zaist-
niała na tak ważnej międzynarodowej imprezie.  

Europejski Kongres Gospodarczy pozostaje najbardziej zna-
czącym tego typu wydarzeniem w Europie Centralnej, ważnym 
dla całej Europy. Jednocześnie impreza zyskuje wymiar glo-
balny. W trakcie trzech kongresowych dni (13-15 maja 2013), 
wypełnionych niemal setką sesji tematycznych i licznymi wyda-
rzeniami towarzyszącymi, poruszono tematy najważniejsze dla 
polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. Debaty, toczące 
się w jedenastu lokalizacjach z udziałem 700 panelistów i 6 ty-
sięcy gości były okazją do dialogu i skonfrontowania wizji euro-
pejskich polityków oraz reprezentantów środowiska biznesowe-
go i nauki. Jego uczestnikami byli m.in.: Jerzy Buzek, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego, Tomáš Malatinský, Minister Gospodarki Słowacji, 
Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, 
Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, 

Wśród zawodników rywalizujących na dystansie 10 km 
zwyciężyli: Wojciech Kański z Wielkiej Wsi i Aleksandra Fi-
rek z Jordanowi, natomiast w biegu na  3 km  najlepsi okazali 
się Piotr Firek i Anna Konieczny. 

Najstarszą zawodniczką biegów była Pani Barbara Pryma-
kowska z Tarnowa, która w tym roku kończy 71 lat. Pokonała 
najdłuższą trasę, tym samym zasłużyła na uznanie i brawa, 
a do kolekcji dołączyła kolejny puchar. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli Marszałek Województwa Małopolskie-
go Marek Sowa, Maratony polskie.pl oraz Miasto i Gmina 
Szczawnica, finansując część nagród, które wraz z dyploma-
mi wręczył zawodnikom Burmistrz Grzegorz Niezgoda, za-
pewniając, że w przyszłym roku ponownie z ogromna przy-
jemnością ugości „Perły Małopolski”.

 Na zakończenie głos zabrał dyrektor biegów Robert 
Drogosz, dziękując zawodnikom za udział i władzom samo-
rządowym miasta za włączenie się do organizacji imprezy. 

Mihaly Varga, Minister Gospodarki Narodowej Węgier, Varu-
jan Vosganian, Minister Gospodarki Rumunii, Janusz Lewan-
dowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finanso-
wego, Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Rozwoju, Aleksander 
Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005, Pierre Buh-
ler, Ambasador Francji w Polsce, Marcin Korolec, Minister 
Środowiska RP

„Mój udział w Kongresie to wielka korzyść przede wszystkim 
dla Szczawnicy, która dzięki temu dała się poznać jako nowocze-
sne, wielofunkcyjne i przystosowane do potrzeb każdego uzdro-
wisko na miarę Europy. Jest to zarazem dowód, iż Szczawnicą 
można się chwalić nie tylko w Polsce ale również na imprezach 
międzynarodowych, co znaczy, że jej rozwój idzie w dobrą stro-
nę” – podkreśla Tomasz Hurkała 


