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LUTY 2015

NoWY SAMoCHÓD 
DlA oSP W SZCZAWNICY

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy została  dopo-
sażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes 
Benz Atego. Samochód został wyprodukowany w 2014 r.  
posiada napęd 4 x 4, zabudowa pojazdu metalowo-kompo-
zytowa. Jest wyposażony  w zbiornik wody do 3500 dm³ , 
oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności  360 dm³. 
Dodatkowe wyposażenie, które posiada, to linia szybkiego 
natarcia wysokociśnieniowa z prądownicą wodno-pianową, 
działko wodno -pianowe, instalacja zraszacza, maszt oświe-
tleniowy oraz wyciągarka.  Załoga pojazdu wraz z kierowcą 
stanowi 6 osób. Samochód posiada świadectwo dopuszcze-
nia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochro-
ny Przeciwpożarowej.  

OSP Szczawnica znajduje się w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. Koszty utrzymania, wyposażenia i 
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożar-
nych ponosi w całości gmina.  Mercedes zastąpi wysłużony 
23-letni Jelcz 004, który ze względu na dużą awaryjność zo-
stanie wycofany ze stanu bojowego  jednostki.  Łączny koszt 
zakupu samochodu wyniósł 669.600,00 zł brutto. Z powyż-
szej kwoty 100.000,00 zł zostało przekazane przez Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 100.000,00 zł 
z firm ubezpieczeniowych za pośrednictwem Komendanta 
Głównego PSP.  Natomiast wkład własny został zabezpie-
czony przez Wspólnotę Leśno Gruntowa w Szczawnicy, któ-
ra przekazała 50.000,00 zł. wkład własny OSP Szczawnica 
to 19 600 zł., a samorząd  Miasta i Gminy Szczawnica po-
zyskał  brakujące 400.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

- Nasza jednostka strażacka jest jednostką, która co-
rocznie odnotowuje najwięcej wyjazdów spośród jednostek 
działających w Pieninach. Odległość jednostki państwowej, 
która mieści się w Nowym Targu spowodowała, że praktycz-
nie to nasze gminy zabezpieczają ochronę przeciwpożarową 
i powodziową poprzez swoje jednostki. Doposażamy nasze 
straże i praktycznie przejęliśmy to zadanie rządowe. Tryb 
i sposób pozyskiwania dofinansowania na sprzęt strażacki 
już nie mówiąc o jego wysokości jest często kontrowersyjne 
i niewystarczające – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta 
i Gminy – nie artykułujemy tego jako samorządowcy wy-
starczająco dobitnie i dobrze że czasami możemy liczyć na 
wsparcie takich instytucji jak Wspólnota Leśno – Gruntowa 
która już kolejny raz wspiera szczawnicką straż. Słowa uzna-
nia dla Pana Prezesa Mariana Dziedziny Wiwra i wszystkich 
członków wspólnoty za wygospodarowanie kwoty 50 tys. zł 
na samochód strażacki. 
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Projekt mapy turystycznej
Promocja obiektów, które funkcjonują w naszej gminie to zagad-
nienie z którym zwracamy się do osób prowadzących działalność 
na naszym terenie. Długo rozpatrywaliśmy różne koncepcje i pra-
cujemy obecnie nad pomysłem związanym z opracowaniem mate-
riałów promocyjnych nie tylko miasta, ale również poszczególnych 
obiektów. Zakres tego wsparcia będzie uzależniony od wielkości i 
systematyczności odprowadzania opłaty uzdrowiskowej – Grze-
gorz Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Głównym celem ma być promocja najciekawszych atrak-
cji turystycznych, dostępnych w gminie Szczawnica, a jednym 
z elementów projektu ma być stworzenie w najbliższym czasie 
mapy turystycznej Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej. Na mapę 
zostaną naniesione wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne 
znajdujące się na terenie gminy. Jednak to nie wszystko – na re-
wersie mapy znajdzie się także miejsce dla właścicieli obiektów 
noclegowych, którzy odprowadzają do urzędu opłatę klimatycz-
ną z tytułu świadczenia usług związanych z wynajmem miejsc 
noclegowych.  

Taka forma promocji bazy noclegowej z jednej strony jest 
„nagrodą” dla tych, którzy rzetelnie realizują ustawę o opłatach 
klimatycznych, z drugiej może stanowić mobilizację dla tych, 
którzy chcieliby, aby ich obiekty na takiej mapie się znalazły. 
Dlatego właściciele miejsc noclegowych, którzy nie płacili opłaty 
klimatycznej lub płacili stawkę nie adekwatną w stosunku ilości 
zakwaterowanych gości, a chcą, aby ich obiekty uzyskały wpis 
powinny jak najszybciej zapłacić nie odprowadzone środki za rok 
2014. Do opisania obiektów noclegowych posłuży rewers mapy, 
a wielkość miejsca, jakie będzie przysługiwać konkretnym obiek-

tom, uzależnione będzie od wysokości odprowadzanej opłaty kli-
matycznej. Właściciele miejsc noclegowych, odprowadzających 
najwyższe opłaty liczyć mogą nawet na zamieszczenie logo lub 
zdjęcia i krótkiego opisu swojego obiektu. Natomiast właścicie-
le obiektów symbolicznie wpłacający lub nie zarejestrowani nie 
znajdą swojego miejsca na publikacji.

Zależy nam z pewnością na solidnym odprowadzaniu opłaty 
uzdrowiskowej. Jest to podatek dla wynajmujących z pewnością 
kłopotliwy do wyegzekwowania, natomiast dla naszego budżetu 
bardzo ważny. Wielkość wpływającej opłaty pozwala na pozyska-
nie z budżetu państwa kwoty odpowiadającej środkom ściągnię-
tym, czyli jest podwojona. To nie tylko 3 zł od naszego turysty ale 
także kolejne 3 zł z budżetu państwa dla nas jako miejscowości 
uzdrowiskowej na realizację inwestycji związanych z naszą gmi-
ną. Konsultując z prowadzącymi działalność sposób „zachęty” 
do wsparcia w tym zakresie często słyszałem, że zagwarantujcie 
nam promocję i uzależnijcie od wielkości wpływającej opłaty to 
będzie to stanowiło zachętę. Powoli wprowadzimy ten pomysł i 
zobaczymy jego efekty – Grzegorz Niezgoda – burmistrz Miasta 
i Gminy.

Szczawnica najpiękniej oświetlonym 
miastem Małopolski!!!

Serdecznie dziękujemy Państwu za oddane głosy w Plebi-
scycie „Świeć z Energą i Gazetą Krakowską”. 

Dzięki Państwa głosom, spośród 11 zgłoszonych do plebi-
scytu miast, to właśnie SZCZAWNICA została wojewódzkim 
laureatem tegorocznej edycji konkursu wygrywając rywalizację 
m.in. z Nowym Sączem, Bochnią, Gorlicami czy też Krako-
wem.

„Nie ukrywam zadowolenia z wyniku, jaki Szczawnica uzy-
skała w tegorocznym konkursie. Oddane przez Państwa głosy 
potwierdzają, że świątecz-
ny wystrój naszego miasta 
zachwycił nie tylko miesz-
kańców, ale również tury-
stów odwiedzających nasz 
kurort w okresie świątecz-
no – noworocznym. Osią-
gnięte zwycięstwo stanowi 
również wyzwanie zarów-
no dla mieszkańców jak 
i dla lokalnego samorzą-
du, by w kolejnych latach 
dołożyć wszelkich starań, 
aby Szczawnica wzboga-
ciła się o nowe aranżacje 
i elementy iluminacji świą-
tecznej” – powiedział bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda

Modernizacja ul. Języki
Jeszcze w grudniu 2014 roku zakończone zostały prace zwią-

zane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odwod-
nienia i nawierzchni ulicy Języki w Szczawnicy. W tym roku 
firma wykonująca prace jedynie uporządkowała teren. 

Roboty polegały na wykonaniu 500 mb nowego odcinka ka-
nalizacji sanitarnej, wykonaniu 300 mb kanalizacji deszczowej 
liniowej i 300 mb ścieków betonowych wraz z studzienkami  
i łapaczami wody. Zabezpieczono skarpy i pobocza drogi kosza-
mi siatkowo-kamiennymi i elementami betonowymi tzw. „L”. Na 
całej długości ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. 

Całkowity koszt robót w ramach umowy z wykonawcą to 
481 830 zł brutto, z czego dofinansowanie z budżetu państwa 
380 633 zł brutto.

Bardzo trudny teren, w którym prowadzone były prace bu-
dowlane powodował długi czas realizacji i znaczne utrudnienia 
dla mieszkańców w tym okresie czasu. Nie ma innej możliwo-
ści realizacji takiej inwestycji jak całkowite zamknięcie ruchu 
drogowego w pewnych okresach czasu. Mieszkańcy wykazali 
się cierpliwością i zrozumieniem i za to serdecznie dziękuje. 
Ponadto dziękuje Panu Robertowi Szczepaniakowi w pracow-
nikom jego firmy, że 
m i n i m a l i z o w a l i 
utrudnienia spraw-
nie realizując prace 
i wykazując dużą po-
moc dla osób korzy-
stających z tej ulicy 
– Grzegorz Niezgo-
da – burmistrz Mia-
sta i Gminy.
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Szczawnica,  14 stycznia  2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publiczny przetarg 

ustny nieograniczony na najem  na okres 3 lat   nieruchomości 

stanowiącej część działki ewid. nr  1467/10 o powierzchni  630 

m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznacze-

niem na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu przedmiotowej 

nieruchomości wynosi  33.900,00 zł /trzydzieści trzy  tysiące 

dziewięćset złotych / + Vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godzinie 

10.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-

laya 103- siedziba Rady Miejskiej w Szczawnicy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1.  uiszczenie wadium  w kwocie  6780,00 zł / słownie sześć 

tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych/, które należy wpła-

cić na konto Urzędu Miasta Szczawnica Bank Spółdzielczy w  

Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 

13.02.2015 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy oka-

zać Komisji Przetargowej, a w  przypadku osoby prawnej do-

wód wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

2.  nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wo-

bec Miasta i Gminy Szczawnica, potwierdzone stosownym za-

świadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczaw-

nica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 

przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nierucho-

mości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 

umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium 

wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone 

niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetar-

gu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem 

umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się 

w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Prze-

strzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta 

i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.1826222-

03.

Szczawnica, 30 stycznia  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 

tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-

nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.

szczawnica.pl w terminie od 30 stycznia 2015 r. do 20 lutego 

2015  wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących wła-

sność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki ewid. nr 182 o powierzchni 0,0353 ha położonej w 

Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele 

rolnicze  na okres 3 lat.

MoSt W MAlINoWIE
W 2015 roku na terenie gminy Szczawnica planowana jest 

wspólna realizacja przez Starostę Powiatu Nowotarskiego i Bur-
mistrza Szczawnicy kolejnej inwestycji związanej z drogą powia-
tową. Po wcześniejszych rozmowach prowadzonych przez samo-
rządy w dniu 13 stycznia Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się 
z oficjalnym pismem o współfinansowanie zadania „Odbudowa 
obiektu mostowego Malinów na potoku Grajcarek”.

Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnym pozwoleniem 
na budowę została zlecona przez obydwa samorządy już w 2012 
roku. Podczas ostatnich dwóch lat został zaprojektowany nowy 
obiekt w nowej planowanej trasie i uzyskane wszystkie niezbęd-
ne uzgodnienia. W 2015 roku zostanie wykorzystana część do-
kumentacji związana ściśle z obiektem mostowym. Na odcinku 
500 metrów bieżących powstaną oprócz nowego mostu również 
chodniki i nowa nawierzchnia na dojazdach do nowej budowli.

Po uzyskaniu na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej akceptacji 
przez radnych miejskich zostały wprowadzone stosowne zmiany 
w projekcie budżetu na 2015 rok i przeznaczona kwota w wyso-
kości 700 tys. zł jako wkład własny szczawnickiego samorządu. 
Całość inwestycji będzie kosztować ok. 6 mln zł a jej ostateczna 
wysokość będzie wynikiem stosownego postepowania przetargo-
wego. Starosta Powiatu Nowotarskiego ze swojej strony zabez-
pieczy wkład własny w wysokości 700 tys. zł., oraz pozostałe 
środki finansowe pozyska z budżetu państwa.

Dotychczasowa dobra współpraca samorządów zaowocowała 
już kilkoma inwestycjami w poprzednich latach. Została zreali-
zowana etapowo wymiana nawierzchni na odcinku od mostu w 
Krościenku do centrum miasta, wybudowany w 2014 nowy most 
na potoku Sielskim, nawierzchnia drogi w miejscowości Jaworki, 
czy chociażby w 2008 roku wspólna realizacja mostów wjazdo-
wych leżących jeszcze w gminie Krościenko. 

Bardzo cenię sobie współpracę ze Starostą Nowotarskim 
Krzysztofem Faberem, czy z Dyrektorem PZD Robertem Wa-
niczkiem. To dzięki dobrym kontaktom i współpracy udało się 
wspólnie zrealizować wiele inwestycji powiatowych w Szczaw-
nicy. Mogę spełnić również pewne oczekiwania w stosunku do 
mieszkańców na spotkaniach z którymi zapewniałem że prioryte-
tem współpracy ze Starostwem w nowej kadencji będzie budowa 
nowego mostu w Malinowie.   – Grzegorz Niezgoda – burmistrz 
Miasta i Gminy.

Więcej na kulturę i sztukę

Do 25 lutego br. organizacje pozarządowe mogą aplikować o 
środki finansowe na realizację w 2015 roku zadań publicznych 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda zarządzeniem 
z dnia 30 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na re-
alizację w bieżącym roku kalendarzowym zadań publicznych  
w formie dofinansowania. 

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118).

Zakres rzeczowy tegorocznego, otwartego konkursu ofert obej-
muje następujące obszary współpracy:

1) obszar Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, na realizację którego przeznaczono kwotę 20.000 zł, 

2) obszar Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 14.000 zł,

3) obszar Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3.000 zł,
4) obszar Turystyka i krajoznawstwo 2.000 zł,
5) obszar Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1.000,00 zł
Szczegółowe informacje o otwartym konkursie ofert wraz z 

formularzem oferty oraz instrukcją uzupełniania wniosku, za-
mieszczone są na oficjalnym portalu internetowym miasta www.
szczawnica.pl.
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Rusza budowa dwupoziomowego 
parkingu w Pieninach

W dniu 08 stycznia br. w Restauracji „Nad Grajcarkiem” w 
Szczawnicy, przy udziale lokalnych władz samorządowych, 
mieszkańców Szczawnicy Niżnej oraz zaproszonych gości, 
odbyła się uroczystość oficjalnego podpisania umowy z Przed-
siębiorstwem Budowlano-Transportowym WIKAR sp. z o.o. 
wykonawcą robót budowlanych dla zadania realizowanego w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i 
Leśnicy – miast pogranicza polsko – słowackiego poprzez roz-
budowę infrastruktury turystycznej”.

Rozpoczynający spotkanie burmistrz Szczawnicy - Grzegorz 
Niezgoda powitał zebranych gości m.in. uczestniczącego w uro-
czystości Przewodniczącego Rady Związku Euroregion TATRY 
– Bogusława Waksmundzkiego, słowackiego partnera projektu 
Jana Gondka – Wójta Gminy Lesnica, Krzysztofa Dudczaka - 
Prezesa spółki Scanpol Construction z Piwnicznej Zdroju, któ-
ra przez blisko 15 lat administrować będzie terenem parkingu 
po zakończeniu inwestycji, a także Prezesa Polskiego Stowa-
rzyszenia Flisaków Pienińskich – Jana Sienkiewicza, radnych 
Rady Miejskiej, przybyłych mieszkańców i uczestniczących  
w spotkaniu przedstawicieli mediów.

Następnie na podstawie przygotowanej specjalnie na tę 
okoliczność prezentacji multimedialnej burmistrz Szczawnicy 
przybliżył zebranym genezę przedsięwzięcia, główne założenia 
projektu, a także przedstawił szczegółowe informacje na temat 
działalności wykonawcy inwestycji - przedsiębiorstwa WIKAR 
oraz spółki Scanpol Construction, która dzierżawić będzie teren 
po zakończeniu i oddaniu do użytku parkingu i powstałego pa-
wilonu handlowo-usługowego.

„Temat budowy dwupoziomowego parkingu w Pieninach 
pojawiał się od wielu lat. Przez dwa ostatnie lata - 2013 i 2014 
- Miasto i Gmina Szczawnica zabiegało o utrzymanie przyzna-
nego na realizację projektu dofinansowania na poziomie 85% 
niemniej jednak z uwagi, iż powstałe w ramach zadania inwe-
stycje generować będą zyski instytucja dofinansowująca anulo-
wała przyznane dofinansowanie. Podjęte wówczas przez władze 
lokalne działania, kilkukrotna aktualizacja dokumentacji oraz 
sporządzane wyjaśnienia sprawiły, iż udało się przywrócić do-
finansowanie na poziomie 85% niemniej jednak ostatecznie w 
wyniku kolejnych uzgodnień łączna wartość dotacji dla szczaw-
nickiej części projektu wyniosła 52,30% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu. W tej sytuacji, bezpośrednio po za-
kończeniu realizacji projektu, dopuszczona została możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej na obiekcie i pozyski-

wania z tego tytułu dochodów.” - mówił burmistrz Grzegorz 
Niezgoda „ (…) W związku z obniżeniem kwoty dofinansowania 
oraz zaistniałą sytuacją finansową, Miasto i Gmina Szczaw-
nica zmuszone zostało do zmiany sposobu realizacji projektu 
w okresie jego trwałości. Zaproponowane rozwiązanie w for-
mie pozyskania dzierżawcy, który z góry ureguluje należność 
z tytułu dzierżawy parkingu, miało na celu zapewnić  gminie 
jednorazowy wpływ środków finansowych z przeznaczeniem 
na wkład własny konieczny do finansowej realizacji projek-
tu. W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowe-
go wyłoniony został podmiot – spółka Scanpol Construction,  
z którą w kwietniu minionego roku Miasto zawarło umowę 
dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 14,5 roku” 
dodał burmistrz.

W ramach działań inwestycyjnych objętych projektem po 
stronie Miasta i Gminy Szczawnica – lidera projektu – prze-
widywana jest przebudowa istniejącego parkingu znajdujące-
go się przy wjeździe na końcową przystań spływu Dunajcem 
oraz utworzenie nad zewnętrzną częścią obecnego parkingu 
drugiej płyty na wysokości jezdni. Łącznie planuje się budowę 
217 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 16 
miejsc postojowych dla autokarów. Dodatkowo wzdłuż drogi 
nad Dunajcem powstanie pasaż handlowo-usługowy oraz cen-
trum informacji turystycznej nawiązujące swą architekturą do 
tradycyjnego stylu szczawnickiego. Całkowity koszt realizacji 
inwestycji po polskiej stronie granicy wyniesie blisko 4,5 mln 
zł a termin jej realizacji zakończony zostanie do 30 czerwca 
2015r.

Z kolei po stronie słowackiego partnera projektu – gminy Le-
snica, wykonane zostaną prace wyburzeniowe, modernizacyjne 
budynku „Chata Pieniny”, budowa basenu, założenie central-
nego ogrzewania, instalacji elektrycznej, zbiorników PB i ga-
zowni oraz wykonanie pomieszczeń fitness, sauny i siłowni, w 
efekcie czego powstanie nowoczesny obiekt oferujący wysokiej 
jakości usługi hotelowe i gastronomiczne.

Odnosząc się do pojawiających się w mieście dyskusji na 
temat słuszności budowy parkingu w Pieninach, burmistrz Nie-
zgoda zaznaczył, iż bez wątpienia najbardziej strategicznym 
dla miasta parkingiem, który w zasadniczy sposób rozwiązałby 
problem miejsc postojowych w centrum pienińskiego kurortu, 
jest parking pod dolną stacją Kolei Linowej Palenica, jednak ze 
względu na roszczenia własnościowe nie ma obecnie możliwo-
ści na realizację inwestycji na tym obszarze. Ponadto burmistrz 
podkreślił, iż docelowo planowana jest realizacja koncepcji 
trzech parkingów: parkingu w Pieninach, parkingu pod Kole-
ją Linową Palenica oraz rozbudowa parkingu Pod Homlami w 
Jaworkach, które ostatecznie winny rozwiązać problem parko-
wania w mieście. 
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską na IV 
zwyczajnej sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Nr IV/11/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr IV/12/2015 w sprawie ustanowienia służebności dro-
gi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr IV/13/2015 w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Szczaw-
nica,

Nr IV/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA,

Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr 
XLV/283/2014 z dna 30 stycznia 2014 roku (Dz. U. Woj. Mało-
polskiego z dnia 6 lutego 2014 r. poz. 769), 

Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – 
działka Nr 1740/11, część działek Nr 1739, 1740/10, 708/49 obr. 
1 przy ulicy Zawodzie,

Nr IV/17/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budże-
towej Miasta  i Gminy na rok 2015,

Nr IV/18/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

Nr IV/19/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskie-
mu pomocy finansowej,

Nr IV/20/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczawnicy,

Nr IV/21/2015 w sprawie przejęcia zadania z zakresu właści-
wości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

Nr IV/22/2015 w sprawie wyboru delegatów Miasta i Gminy 
Szczawnica w Kongresie Związku Euroregion „Tatry”.

PlAN ZAGoSPoDARoWANIA 
PRZEStRZENNEGo 

DlA JARMUtY

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla Jarmuty zostało poprzedzone w 
latach 2013-2014 dokonaną i co najważniejsze zaopiniowaną 
pozytywnie przez wszystkie instytucje zmianą studium uwarun-
kowań dla miasta Szczawnica w tym zakresie. To był pierwszy 
krok w kierunku docelowej zmiany przeznaczenia terenu obję-
tego tymi dokumentami strategicznymi.

Opracowanie planu dla Jarmuty obejmuje tereny częściowo 
już objęte obowiązującymi planami miejscowymi, a częściowo 
tereny rolno-leśne i będzie dotyczyć wyznaczenia terenów dla 
budowy stacji narciarskiej Jarmuta, w tym budowę wyciągu 
krzesełkowego i tras narciarskich zjazdowych z instalacjami 
do zaśnieżania i oświetlenia a także dla lokalizacji obiektów i 
urządzeń towarzyszących. Planowana stacja jest przewidziana 
w terenach stanowiących własność prywatną. Obszar posiada 
dostęp do istniejącej drogi publicznej powiatowej, dlatego też 
nie ma problemu dojazdu do niej a tym samym realizacji inwe-
stycji celu publicznego.

- Zgodnie z ustaleniami studium, a zaopiniowanymi pozy-
tywnie przez wszelkie instytucje w tym oczywiście Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska tereny są wskazane jako tereny 
potencjalnego rozwoju usług i urządzeń turystyki, sportu i re-
kreacji. Mam nadzieję, że przy uszczegółowieniu w formie planu 
zagospodarowania przestrzennego nie napotkamy na przeszko-
dy które utrudniłyby tę procedurę. Projekt jest bardzo ważny dla 
okresu zimowego w  Szczawnicy, a pozwoliłby również wzboga-
cić letnią ofertę turystyczną.- Grzegorz Niezgoda – burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Już od 2008 roku temat zagospodarowania Jarmuty pojawiał 
się w pomysłach zimowych Szczawnicy. Wówczas we współ-
pracy z firmą Trans Południe z Dębicy zostały rozpoczęte pro-
cedury związane z umowami przedwstępnymi kupna działek 
prywatnych i zmianami dokumentów planistycznych dotyczą-
cych tego terenu. Zarówno zmiana studium, jak i w najbliższym 
roku przygotowanie planu zagospodarowania jest na podstawie 
porozumienia miasta Szczawnica z firmą Trans Południe regu-
lowane po połowie przypadających płatności. 

- Nasza współpraca jest datowana faktycznie od 2008 roku, 
ale z uwagi na pewne kłopoty naszego partnera w tym przypadku 
były przez pewien okres wstrzymane. Powoli temat nabierze kon-
kretne plany zabudowy i mam nadzieję, że zostanie zrealizowany 
przez naszego partnera, którego ciągle wspieramy w realizacji 
pomysłu   – Grzegorz Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy.

Po podpisaniu umowy uczestniczący w spotkaniu mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście mieli możliwość podzielenia się spo-
strzeżeniami odnośnie rozpoczynającej się w Pieninach inwe-
stycji jak również zadawania pytań dotyczących jej przebiegu. 

Zaproszony na spotkanie Józef Mrugała – były zastępca 
burmistrza, który był jednym z inicjatorów powstania, w nieco 
odmiennej formie, tzw. Bramy Pienińskiej obejmującej budo-
wę parkingu w Pieninach oraz pawilonu usługowo-handlowego 
pogratulował obecnym włodarzom skuteczności i determinacji 
w działaniach, które doprowadzą do ostatecznej realizacji inwe-
stycji, planowanej od kilkunastu lat.

Pierwsze prace związane z budową dwupoziomowego par-
kingu w Pieninach rozpoczną się końcem stycznia br.
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Szczawnica aplikuje 
o środki finansowe
 w województwie

Aktywność szczawnickich 
władz samorządowych w zakre-
sie aplikowania o zewnętrzne 
środki finansowe przełożyła się 
na intensyfikację działań podję-
tych w styczniu br. przez orga-
nizacje pozarządowe funkcjo-
nujące na terenie miasta i gminy 
Szczawnica.

Spośród 27 zarejestrowanych 
w mieście stowarzyszeń pięć z 
nich, przy merytorycznym wsparciu udzielonym przez pracow-
ników tut. magistratu, złożyło wnioski w ramach ogłoszonego 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wo-
jewództwa Małopolskiego w 2015 roku.

Organizacje pozarządowe wnioskowały o dofinansowanie 
zadań z dziedziny kultury fizycznej - „Małopolska na sporto-
wo”, turystyki – „Małopolska Gościnna” oraz kultury - „Mece-
nat Małopolski”.

Klub Sportowy Pieniny w celu popularyzacji kajakarstwa 
górskiego oraz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia 
złożył projekt na organizację Pucharu Szczawnicy w slalo-
mie kajakowym dla dzieci i młodzieży. Z założeń wniosku 
wynika, iż projekt miałby charakter ogólnopolski (skierowa-
ny do wszystkich klubów kajakarstwa górskiego w Polsce)  
i objąłby swoim zasięgiem około 120 osób. Rywalizacja zawod-
ników, zaplanowana na lipiec br., odbywałaby się na odcinku 
rzeki Dunajec w bezpośrednim sąsiedztwie przystani kajakowej 
KS Pieniny w Szczawnicy. Całkowity koszt realizacji zadania 
oszacowany został na 10 550,00 zł, w tym wnioskowana kwota 
dotacji 8 450,00 zł natomiast wkład własny 2 100,00 zł.

Kolejny wniosek w dziedzinie kultury fizycznej złoży-
ło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Szczawnicy, które w jeden z 
październikowych weekendów pragnie zorganizować, dla 
120 osób niepełnosprawnych z województwa małopolskie-
go, Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych Szczawnica 2015. 
W ramach spartakiady przewidziano organizację zarów-
no indywidualnych jak i drużynowych konkurencji sporto-
wych takich jak: pływanie, biegi, rzut do celu, sztafeta itp. 
Wielkość środków finansowych niezbędnych do realizacji 
w/w zadania oszacowana została na poziomie 18 948,00 zł 
z czego kwota wnioskowanej dotacji stanowi 12 828,00 zł,  
a wielkość środków własnych 6 120,00 zł

W zakresie turystyki oddział Pieniński Polskiego towa-
rzystwa turystyczno Krajoznawczego złożył wniosek o do-
finansowanie projektu pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych 
w celu krzewienia turystyki”. W ramach projektu przewidziano 
przegląd istniejącego oznakowania szlaków rowerowych w ob-
szarze Pasma Małych Pienin, uporządkowanie starego znako-
wania i ponowne, czytelne oraz zgodne z regułami sztuki ozna-

kowanie około 124 km szlaków rowerowych wokół Małych 
Pienin w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Szczaw-
nica wraz z instalacją tablic informacyjnych przy wjeździe na 
każdy z traktów rowerowych. Ponadto projekt przewiduje pu-
blikację folderów z naniesionym nowym przebiegiem tras, któ-
re kolportowane będą wśród turystów odwiedzających pieniń-
ski kurort. Wartość zadania opiewa na kwotę 19 520 zł, z czego 
600 zł stanowią środki własne, wnioskowana kwota dotacji 17 
920 zł natomiast wkład osobowy stowarzyszenia skalkulowany 
został na poziomie 1000 zł.

ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, w ramach dzia-
łań w dziedzinie kultury, złożyła do Województwa Małopol-
skiego wniosek o doposażenie orkiestry dętej działającej przy 
w/w jednostce. W ramach projektu przewidziano zakup instru-
mentów dla członków orkiestry celem dalszego jej funkcjo-
nowania zwłaszcza w zakresie szkolenia nowych muzyków. 
Wśród niezbędnych do realizacji zadania instrumentów wymie-
niono m.in. trąbki, saksofon altowy, saksofon tenorowy, puzon 
suwakowy, klarnet.

Wielkość środków finansowych przewidziana do realizacji 
w/w zadania oszacowana została na poziomie 24 670,00 zł, z 
czego wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 19 736,00 
zł natomiast finansowy wkład własny stowarzyszenia ustalony 
został na poziomie 4 934,00 zł.

„Cztery pory roku w twórczości członków Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych jako promocja Regionu Pieniny” 
to kolejny projekt złożony do dofinansowania przez Woje-
wództwo Małopolskie w dziedzinie kultury. Szczawnic-
ki oddział tPSP, w złożonym za pośrednictwem Zarządu 
Głównego w Nowym Sączu, wniosku pragnie przeprowadzić 
działania mające na celu krzewienie kultury górali pieniń-
skich jak i aktywną promocję regionu. W ramach projektu 
przewidziano organizację czterech plenerów artystycznych 
nawiązujących tematyką do czterech pór roku w Pieninach, 
które na zakończenie realizacji projektu podsumowane zosta-
ną wystawą poplenerową. Plenery artystyczne powiązane zo-
staną z warsztatami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a 
ich zakres obejmować będzie: malarstwo na szkle, malarstwo 
olejne i pastele, haft regionalny, decoupage oraz makramy. 
W ramach projektu przewidziano ponadto wydanie folderu o 
artystach zrzeszonych w szczawnickim oddziale TPSP i twór-
cach ludowych związanych z Pieninami wraz z opisem technik 
wykorzystywanych w twórczości ludowej. Całkowita wartość 
projektu skalkulowana została na kwotę 48 760 zł , z czego 38 
760 zł stanowi wnioskowana kwota dotacji natomiast wkład 
osobowy stowarzyszenia oszacowano na poziomie 10 000 zł.

Należy przypomnieć, że również Miasto i Gmina Szczawni-
ca podjęło kolejne starania o pozyskanie środków finansowych, 
które będą mogły umożliwić wykonanie remontu wnętrza kapli-
cy Szalayowskiej zlokalizowanej na starym cmentarzu w cen-
trum miasta oraz remontu schodów zewnętrznych wraz z wej-
ściem do krypty. Pozyskane środki finansowe pozwoliłyby na 
kontynuację rozpoczętych, dwa lata temu, prac remontowych w 
ramach zadania „Rewitalizacja kaplicy Szalayowskiej i cmenta-
rza Szalayowskiego”, a tym samym umożliwiłyby wykorzysta-
nie wnętrza kaplicy do odprawianie nabożeństw.
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Szczawnica członkiem Stowarzyszenia 
lokalna Grupa Działania 

„Gorce – Pieniny”

Zgodnie z Uchwałą nr LI/324/2014 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 
czerwca 2014 r. Miasto i Gmina Szczaw-
nica przystąpiło z dniem 01 stycznia br., 
na prawach członka zwyczajnego, do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Kro-
ścienku n/D.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny” 
zrzesza w swych szeregach aktywnych działaczy reprezentują-
cych trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. 

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospo-
litej Polskiej, a w szczególności obszar gmin Krościenko nad 
Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn i Szczawnica. 

Generalnym celem, który przyświecał idei powołania tego 
typu grupy było utworzenie zwartego obszaru, który stanowił-
by jednorodny pod względem przyrodniczym czy turystycznym 

OGŁOSZENIE!
POTRZEBNA POMOC DLA RODZINY, KTÓRA W 

WYNIKU POŻARU W DNIU 29.01.b.r. STRACIŁA CAŁY 
DOBYTEK. OSOBY ORAZ  INSTYTUCJE, KTÓRE 
CHCIAŁYBY POMÓC RODZINIE, PROSZONE SĄ  

O WPŁATY NA KONTO:
Pieniński Bank Spółdzielczy - numer konta: 

72 8817 0000 2001 0020 5030 0006
Z DOPISKIEM „ POMOC DLA RODZINY, KTÓRA 

UCIERPIAŁA W  POŻARZE”

kierownik MGOPS w Szczawnicy Lidia Misztal

MoDERNIZACJA 
oCZYSZCZAlNI ŚCIEKÓW

Trwają prace w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków
Rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową 

miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej (Piaski).

Modernizacja oczyszczalni stanowi jeden z etapów realizacji 
- przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym 
Targu - projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudo-
wę istniejącej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowo-
ści średniej Qśr = 3600 m3/d i 15 500 RLM

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Bu-
dowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX z Zaskala, a całkowita 
wartość kontraktu oszacowana została na kwotę 9 990 000 zł.

teren, który mógłby zaoferować turystom, a także swoim miesz-
kańcom różnorodną ofertę, wzmocnioną i rozwiniętą dzięki 
uzyskanym funduszom w ramach Programu Rozwoju dla Ob-
szarów Wiejskich.

Do lokalnej Grupy Działania mogą wstępować gminy, 
jako jednostki samorządu terytorialnego, a także rolnicy, osoby 
fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, jak rów-
nież przedstawiciele różnorodnych stowarzyszeń funkcjonują-
cych w poszczególnych gminach członkowskich.

Wszystkich zainteresowanych działalnością oraz współ-
pracą z lGD „Gorce-Pieniny” zachęcamy do wstąpienia do 
stowarzyszenia oraz do odwiedzenia jego strony internetowej 
www.leadergorce-pieniny.pl, na której znajdą Państwo szcze-
gółowe informacje na temat celów LGD, sposobu ich realiza-
cji, korzyści wynikających z przystąpienia do LGD, deklaracje 
członkowskie jak również szereg materiałów poświęconych do-
tychczasowej działalności stowarzyszenia i jego osiągnięciom.

Uzupełnione deklaracje członkowskie prosimy dostar-
czyć do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Sza-
laya 103 (II piętro, pokój nr 17) lub przesłać za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty na w/w adres w terminie do dnia 20 lutego 
2015 r. 
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Narciarskie zmagania 
na stoku w Jaworkach

W poniedziałek, 26 stycznia br., na 
stoku Areny Narciarskiej w Jaworkach 
rozegrano organizowane pod patronatem 
burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
- Grzegorza Niezgody „Otwarte Mistrzo-
stwa Ośrodka Sportowego Szczawnica w 
Narciarstwie Alpejskim”.

Organizatorami tegorocznych mi-
strzostw było: Powiatowe Centrum 
Kultury w Nowym Targu, Urząd Mia-
sta i Gminy Szczawnica oraz Are-
na Narciarska Jaworki - Homole.
Na starcie stanęło 120 zawodników, któ-
rzy rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych. O uzyskanym wyniku decy-
dowała suma czasu dwóch przejazdów.

„W narciarskich zmaganiach po praz 
pierwszy wzięli udział przedstawiciele 
Gminy Ochotnica Dolna” – mówi Józef 
Dyda z Powiatowego Centrum Kultury 
w Nowym Targu. „Wysoką formę za-
prezentowali uczniowie, którzy w ubie-
głorocznych zawodach międzyszkolnych 
zajmowali wysokie miejsca. Mistrz wo-
jewództwa z ubiegłego roku Mateusz 
Hurkała ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Szczawnicy wygrał i dziś. Dobra dys-
pozycja startujących zapowiada wysoki 
poziom zawodów powiatowych i woje-
wódzkich, które już w marcu odbędą się 
w Kluszkowcach”.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy nato-
miast zawodnicy zajmujący lokaty od 
I do III otrzymali dodatkowo okolicz-

Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych

W odpowiedzi na nabór ogło-
szony przez Wojewódzki Urząd 
Pracy, Gmina Szczawnica złoży-
ła dnia 23.01.2015r. wniosek o 
dofinansowanie projektu syste-
mowego w ramach Poddziałania 
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej POKL. Wniosek nr 
WND-POKL.09.01.01-12-010/15 
pt. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych” dnia 28.01.2015r. 
został zatwierdzony do realizacji. 

Wartość o jaką wnioskuje Gmi-
na to 221.481,01 zł., wydatki ponoszone w ramach projektu są 
finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz w 15% z krajowych środków publicznych. W przypadku 
tego projektu nie jest wymagalny wkład własny Gminy.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie oraz wzrost 
dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich na 
terenie Gminy Szczawnica. W ramach projektu zostaną zmo-
dernizowane i doposażone oddziały przedszkolne znajdujące 
się przy Szkole Podstawowej nr.1 w Szczawnicy oraz Szkole 
Podstawowej w Szlachtowej. Zakres wsparcia udzielanego w 
ramach projektów systemowych obejmie następujące zadania:

Zadanie 1. Organizacja placu zabaw
Zadanie 2. Dostosowanie pomieszczeń
Zadanie 3. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych

- Korzystamy w ostatnim okresie z wszystkich możliwości 
pozyskania środków na realizację zadań, jakie pojawiają się w 
ogłaszanych naborach. Projekty z Kapitału Ludzkiego są naj-
częściej dofinansowywane w 100 % i związane są z projektami 
szkoleniowymi. W tym przypadku, dzięki temu wnioskowi dopo-
sażymy sale, w których uczą się dzieci z klas „0”, dostosujemy 
toalety, z których korzystają do wymogów w tym zakresie, ale 
również zostaną zrealizowane inwestycje związane z placami do 
gier, do zabaw dla uczniów naszych szkół – Grzegorz Niezgoda 
– burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

nościowe puchary, które wręczone zo-
stały przez burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica. Oprócz szczawnickiego 
włodarza gratulacje zwycięzcom złożyli 
Mariusz Staszel - prezes CZORSZTYN 
SKI, Lucjan Malinowski – współwłaści-
ciel obiektu Arena Narciarska Jaworki - 
Homole oraz Mateusz Ligocki – polski 
snowboardzista, olimpijczyk.

Wyniki:
KlASY I - IV

Dziewczęta
1. Maria Złydaszyk ( SP Kluszkowce) 
2. Patrycja Gabryś (SP Krościenko)
3. Zuzanna Koza (SP Maniowy)
Chłopcy
1. Kamil Dulak (SP Szlachtowa)
2. Mateusz Fryżlewicz (SP Szlachtowa)
3. Paweł Mądry (SP Kluszkowce)

KlASY V - VI
Dziewczęta 
1. Laura Oleś (SP Nr 1 Szczawnica)

2. Anna Chrobak (SP Ochotnica Dolna 
Centrum)
3. Weronika Hurkała (SP Szlachtowa)
Chłopcy
1. Mateusz Hurkała (SP Nr 1 Szczaw-
nica)
2. Denis Madeja ( SP Nr 1 Szczawnica)
3. Patryk Słowik (SP Nr 1 Szczawnica)

GIMNAZJUM
Dziewczęta 
1. Aleksandra Lewoniec (Gimnazjum 
Szczawnica)
2. Barbara Tkaczyk (Gimnazjum Ma-
niowy)
3. Kinga Hurkała (Gimnazjum Szczaw-
nica)
Chłopcy
1. Michał Foltyn (Gimnazjum Maniowy)
2. Jakub Wolski (Gimnazjum Maniowy)
3. Mateusz Zachwieja (Gimnazjum 
Szczawnica)


