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MARZEC 2015

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 19 lutego 2015 r. obchodzili-
śmy w naszej gminie Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, któ-
re obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 
Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia 
istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, któ-
remu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przy-
kład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeń-
skim zakładając rodzinę. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wycho-
wanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, 
radość, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali odzna-
czeni przez Prezydenta RP medalami. 

Słowa uznania pod adresem Jubilatów oraz aktu dekoracji do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza 
Zachwiei oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jo-
anny Stychno-Ciesielki. Był to najbardziej wzniosły i wzruszający 
moment podczas spotkania jubileuszowego. 

Wśród jubilatów uhonorowanych medalami, którzy ponad pół 
wieku temu w 1964 roku  stanęli na ślubnym kobiercu, przysięgali 
sobie wierność i nieskończoną miłość, a dziś mieli okazje usłyszeć 
gratulacje za tak pięknie dotrzymane zobowiązania znalazło się 7 
par z terenu Miasta i Gminy Szczawnica:

Państwo Krystyna i Ernest Beczała 
Państwo Władysława i Jan Ciesielka
Państwo Zofia i Antoni Duda
Państwo Irena i Stanisław Gabryś
Państwo Elżbieta i Jan Manowscy
Państwo Krystyna i Kazimierz Moskalik
Państwo Maria i Bronisław Sarata

      Uroczystość wręczenia medali odbyła się w wyjątkowej at-
mosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i życze-
nia. Za pomyślność i następne 50 lat we dwoje wzniesiono toast 
lampką szampana. 

Uczestnicy spotkania odśpiewali obchodzącym tak zacny jubi-
leusz chóralne Sto lat. Dla  Jubilatów wystąpiły młode talenty z 
Gimnazjum Publicznego w Szczawnicy - grupa wokalna pod kie-
runkiem Pani Ewy Zachwiei, śpiewając polskie piosenki o miłości.  

Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez 
Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. 
Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie dzieliły się swoimi wspo-
mnieniami i  przeżyciami ze wspólnie spędzonych lat, opowiadali 
m.in. o tym, w jakich okolicznościach się poznali oraz jaka jest 
recepta na długie pożycie małżeńskie. 

„Wszystkim Złotym Jubilatom, życzę kolejnych lat w zdrowiu 
i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku 
zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu 
i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie….” – 
mówił Burmistrz Grzegorz Niezgoda

JSC

50 lat razem - Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego
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TOMASZ CIESIELKA
nowym sekretarzem miasta

W konkursie na stanowi-
sko Sekretarza Miasta i Gminy 
Szczawnica który został ogło-
szony przez Burmistrza Szczaw-
nicy swoje kandydatury złożyły 
cztery osoby. Komisja konkur-
sowa w dniu dzisiejszym zdecy-
dowała o wyborze na to stano-
wisko Tomasza Ciesielkę.

Tomasz Ciesielka jest ro-
dowitym szczawniczaninem, 
pochodzi z rodziny o bogatych 
korzeniach góralskich, wraz z 
swoją małżonką jest członkiem 
Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan. Ma wykształcenie wyż-
sze magisterskie z zakresu politologii i nauk społecznych .Od maja  
2000 r. pracuje jako urzędnik Starostwa Powiatowego w Nowy 
Targu, gdzie przez 15 lat pracy zdobywał bogate doświadczenie w 
sprawach administracji i obowiązującego prawa. Ukończył wiele 
szkoleń i kursów potwierdzonych zaświadczeniami i certyfikata-
mi, posiada miedzy innymi : poświadczenie bezpieczeństwa upo-
ważniające do dostępu do informacji niejawnych oraz certyfikat 

Przebudowa mostu 
na Zawodziu

W 2015 roku na terenie gminy Szczawnica będą realizowa-
ne jednak dwie inwestycje związane z budową nowych mostów. 
Planowana wcześniej wspólna realizacja przez Starostę Powiatu 
Nowotarskiego i Burmistrza Szczawnicy mostu w Malinowie to 
jedna z inwestycji, a drugą jest budowa nowego mostu na ulicy 
Zawodzie. 

Wczoraj w Auli Głównej Akademii Górniczo – Hutniczej wrę-
czane były przez ministra Stanisława Huskowskiego oraz Jerzy 
Millera wojewodę małopolskiego promesy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych dla powiatów i gmin. Miasto i Gmina Szczaw-
nica uzyskała największą kwotę spośród wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego. Na inwestycje w Szczawnicy zostały 
przyznane środki w łącznej wysokości 10 mln zł. 

Starosta Nowotarski na wspólną realizację z Burmistrzem 
Szczawnicy uzyskał 4 mln zł na budowę mostu w Malinowie, na-
tomiast w kwocie 6 mln zł którą odebrał Burmistrz Miasta 
Szczawnica Grzegorz Niezgoda znalazło się zadanie zwią-
zane z przebudową mostu na potoku Grajcarek łączącego 
ulicę Zawodzie z centrum miasta. Kwota przypadająca na tą 
inwestycję to 2 mln 200 tys. zł.

Most na Zawodziu został zniszczony przez powódź w 
2014 roku, a sporządzona ekspertyza wykluczyła możli-
wość przebudowy lub remontu mostu i zawierała jedynie 
wytyczne, po spełnieniu których będzie możliwe tymczaso-
we awaryjne korzystanie z przeprawy do czasu wykonania 
nowego obiektu mostowego. Wówczas wykonano tymcza-
sową przeprawę mostowej o tonażu do 3,5 t., którą wykona-
ła firma SBUD Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej za 
kwotę blisko 90 tyz. zł. 

W istniejącej lokalizacji zostanie wykonany nowy most 
żelbetowy w konstrukcji sprężonej. Nowy obiekt nie bę-

wydany przez MSWiA o Ochronie Danych Osobowych w Syste-
mie Centralnej Ewidencji Pojazdów  i Kierowców.

Przez lata pracy w Starostwie zdobywał kolejne szczeble awan-
su zawodowego ; podinspektora, inspektora , głównego specjalisty 
, a od sierpnia 2012 r. został Zastępcą Naczelnika Wydziału Ko-
munikacji  i Transportu. W związku z tym miał okazję wykazać się 
na stanowisku kierowniczym. Od czerwca 2008 r. pełni również 
nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w imieniu Starosty Nowa-
torskiego .

Jestem osobą kreatywną, obowiązkową, bezkonfliktową, potra-
fiącą współpracować z zespołem ludzi. Dodatkowo  moją zaletą 
jest umiejętność organizacji pracy, znajomość ogólnych przepisów 
niezbędnych w administracji.  Nie boję się podejmować trudnych 
decyzji, wielokrotnie rozwiązywałem trudne sprawy w Wydziale.  
Jestem odporny na stres – Tomasz Ciesielka – przyszły Sekretarz 
Miasta i Gminy Szczawnica 

 - W latach 2002-2006 pełniliśmy z Tomaszem Ciesielką funkcję 
radnych miejskich, a nawet byliśmy obydwaj członkami ówczesnej 
Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnie lata nie współpracowaliśmy 
ale mam nadzieję że ta solidność i zaangażowanie w dotychczaso-
wej pracy zostanie przez nowego Sekretarza wykorzystana na no-
wym stanowisku. Jest to funkcja publiczna która wymaga przede 
wszystkim odporności na stres i umiejętności organizacyjnych, a 
szczególnie stawiania sobie wysokich wymagań w pracy, które po-
winny stanowić  przykład dla pozostałych pracowników – Grze-
gorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy.

dzie posiadał podpory pośredniej w korycie rzeki Grajcarek co 
dotychczas stanowiło poważne zagrożenie powodziowe dla do-
tychczasowego 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 ruchu samocho-
dów i usprawni dotychczasowy ruch samochodowy ulicy Zawo-
dzie która również będzie przebudowana na odcinku bezpośred-
niej korony zjazdu.

Zabezpieczając tymczasowy dojazd na ulicę Zawodzie w czerw-
cu 2014 roku często spotykałem się z głosami że prędko nowy 
obiekt nie zaistnieje. Zapewniałem o uzgodnieniach z Wojewodą 
Małopolskim i o świadomości konieczności szybkiej pomocy finan-
sowej dla realizacji tej inwestycji. Potrzebowaliśmy jednak trochę 
czasu aby przygotować niezbędną dokumentację i już w 2014 roku 
zapewnialiśmy że będziemy gotowi do realizacji początkiem tego 
roku. Dziękuje za poważne potraktowanie przez Pana Wojewodę 
i jego służby mojej prośby. Mogę dzięki temu dotrzymać moich 
zobowiązań wobec mieszkańców ulicy Zawodzie   – Grzegorz Nie-
zgoda – Burmistrz Miasta i Gminy.
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 Szczawnica, 20 lutego  2015 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 20 lutego 
2015 r. 12 marca 2015 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego :

- działka ewid. nr 211/3 o powierzchni 
0.1407 ha położona w Jaworkach przy ul. Bia-
ła Woda

-  działka ewid. nr 211/4 o powierzchni 
0.1447 ha położona w Jaworkach przy ul. Bia-
ła Woda

-  działka ewid. nr 211/5 o powierzchni 
0,1411 ha położona w Jaworkach przy ul. Bia-
ła Woda

-  działka ewid. nr 211/7 o powierzchni 
0.1043 ha położona w Jaworkach przy ul. Bia-
ła Woda

-  działka ewid. nr 211/8 o powierzchni 
0.1028 ha położona w Jaworkach przy ul. Bia-
ła Woda

działki objęte są księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8 prowadzoną przez Sąd Re-
jonowy w Nowym Targu

Szczawnica, 27 lutego  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 27 lutego 
2015 r. do 20 marca 2015  wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki ewid. nr 1114/4 o powierzchni 

0,0120 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. 
Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na ogród 
przydomowy oraz dojazd do działki Wniosko-
dawcy na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 172/1 o powierzchni 
0.2909 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod 
Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1467/10 o po-
wierzchni 10 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowej w budynku 
stanowiącym własność Dzierżawcy

- część działki ewid. nr172/1 o powierzch-
ni 0.0200 ha  położonej w Jaworkach przy ul. 
Pod Homolami z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe

- działki ewid. nr 429/2 o powierzchni 
0.3991 ha położonej w Szlachtowej przy ul. 
Cieśliska na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
cele rolnicze.

Uchwały podjęte na V, nadzwyczajnej sesji w dniu 16 lutego 2015 roku:

Nr V/23/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2015,

Nr V/24/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Uchwały podjęte na VI zwyczajnej sesji w dniu 26 lutego 2015 roku:

Nr VI/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr VI/26/2015 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce sta-
nowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica, 

Nr VI/27/2015 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji, 

Nr VI/28/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ad-
ministracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych, 

Nr VI/29/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Woje-
wództwa Małopolskiego, 

Nr VI/30/2015 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szczawnica do realizacji 
projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 
9.1.1 -„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, 

Nr VI/31/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przed-
szkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, 

Nr VI/32/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy 
na rok 2015,  

Nr VI/33/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gmi-
ny Szczawnica,

Nr VI/34/2015 w sprawie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. 

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodar-
stwa domowego.
2. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierany-
mi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego

a) jednoosobowego 7,50 zł
b) dwuosobowego 10,50 zł
c) trzyosobowego 14,00 zł
d) czteroosobowego 17,00 zł
e) pięcioosobowego 19,00 zł
f) sześcioosobowego i więcej 21,00 zł

3. Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierany-
mi w sposób nieselektywny od gospodarstwa domowego:

a) jednoosobowego 26,00 zł
b) dwuosobowego 37,00 zł
c) trzyosobowego 55,50 zł
d) czteroosobowego 74,00 zł
e) pięcioosobowego 93,00 zł
f) sześcioosobowego i więcej 111,50 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/202/2013 z dnia 22 lutego 2013 r w sprawie wybo-
ru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Burmistrz podsumowuje miniony rok

W czwartek, 05 lutego br., odbyło się spotkanie Burmistrza – 
Grzegorza Niezgody z osobami oraz podmiotami gospodarczy-
mi czynnie uczestniczącymi w życiu kulturalnym i społecznym 
Szczawnicy.

Na tę okoliczność do Hotelu Smile przybyło szerokie grono 
zaproszonych przez Burmistrza gości, wśród których znaleźli się 
m.in. przedstawiciel Starostwa Nowotarskiego Bogusław Wak-
smundzki - Urzędujący Członek Zarządu pełniący jednocześnie 
funkcję Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”, 
Krzysztof Szlaga - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Nowym Targu, Stefan Bielak – burmistrz słowackiego 
miasta partnerskiego Spiska Bela, wójtowie sąsiednich gmin, byli 
burmistrzowie Szczawnicy, przedstawiciele duchowieństwa, Ja-
nusz Ryś - Prezes Polskich Kolei Linowych, Jan Sienkiewicz - 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Grzegorz 
Podlewski – Prezes ZEW Niedzica SA, Olaf Dobrowolski - Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Krościenko n/D, radni, kierownicy i dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, a 
także przedstawiciele firm, instytucji, organizacji pozarządowych 
i mediów.

Po powitaniu przez Burmistrza przybyłych na spotkanie gości, 
prowadzący spotkanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - 
Piotr Gąsienica odczytał list od Marszałka Województwa Mało-
polskiego – Marka Sowy, który ze względu na podjęte wcześniej 
zobowiązania zawodowe nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Burmistrz Szczawnicy 
przypomniał genezę organizowanych od kilku lat spotkań „ (…) 
Tradycja moich spotkań z Państwem jest kontynuowana od 2007 
roku, a od 2013 roku spotkania te stały się także okazją do uho-
norowania wyróżnieniem „Perłą Pienin” szczególnych wydarzeń 
danego roku kalendarzowego, inicjatyw, organizacji a wreszcie 
ludzi, którzy za nimi stoją, którzy na trwałe wpisują się w historię 
naszego miasta (…)”.

Kontynuując swoja wypowiedź włodarz pienińskiego ku-
rortu przypomniał najważniejsze wydarzenia, jakie miały miej-
sce w minionym roku, a także odniósł się do planów na rok 
2015. Największą inwestycją 2014 roku była rozbudowa sys-
temu wodnego poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodocią-
gowej w Jaworkach, realizowanego w ramach projektu trans-
granicznego wspólnie ze słowackim miastem Spiska Bela. 
Ponadto w minionym roku samorząd rozpoczął wraz z Podha-
lańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym realizację największe-
go projektu na terenie gminy - rozbudowę kanalizacji sanitarnej.  
W bieżącym roku szczawnickie władze planują zrealizować dwa 
duże projekty - przebudowę mostu w Malinowie o wartości blisko 

6 mln złotych oraz ochronę przeciwpowodziową miasta poprzez 
remont i rozbudowę murów bulwarowych prowadzących wzdłuż 
potoku Grajcarek od dolnej stacji Kolei Linowej Palenica do za-
pory w Malinowie. 

W swoim wystąpieniu Burmistrz nawiązał również do ubiegło-
rocznych wyborów samorządowych. Podziękował wszystkim za 
okazane wsparcie podczas kampanii wyborczej oraz za oddane na 
jego osobę głosy. Podkreślił, iż uzyskany wynik wyborczy daje moż-
liwość kontynuacji przyjętych kierunków rozwoju Miasta i Gminy 
Szczawnica, realizacji planów i zamierzeń, które powstały w wyni-
ku zaangażowania i pracy wielu ludzi dwóch poprzednich kadencji.  
Odnosząc się z kolei do sytuacji finansowej miasta Burmistrz pod-
kreślił, że zadłużenie zostało zmniejszone o kwotę blisko 4 mln 
złotych, co wynikało głównie z przesunięcia wydatków związa-
nych z projektami parkingu w Pieninach i siecią wodociągową na 
Jaworkach. W tej części wypowiedzi odniósł się również do rosz-
czeń spadkobierców hrabiego Adama Stadnickiego „ (…) W mojej 
ocenie, którą opieram na ocenie prawników, sytuacji finansowej 
Szczawnicy nie zagrażają roszczenia finansowe spadkobierców 
związane z użytkowaniem przez nas terenów, do których zosta-
ły zgłoszone żądania. (…) Wspominałem o ciążących nad naszą 
współpracą konfliktowych aspektach, które muszą zostać rozstrzy-
gnięte przez stosowne sądy. Niepokojącym jest z pewnością prze-
dłużający się okres, w którym nasze sprawy zalegają w sądach. 
Długi czas ich rozpatrywania nie sprzyja wyciszaniu konfliktu, a 
wręcz go zaognia, gdyż każda ze stron musi zgodnie z prawem 
bronić swoich racji  (...)” - zaznaczył Niezgoda.

Kulminacyjnym punktem spotkania było przyznanie i wrę-
czenie przez Burmistrza specjalnych wyróżnień - statuetek 
„Perła Pienin”. Statuetki otrzymały osoby oraz organizacje, któ-
re swoją aktywnością, profesjonalną, pełną zaangażowaną po-
stawą pozytywnie wpływały na to, co działo się w minionym 
roku w różnych dziedzinach życia szczawnickiej wspólnoty. 
Tegorocznymi laureatami zostali: Szczawnicki Chór Kameralny za 
organizację międzynarodowego, muzycznego festiwalu Barokowe 
Eksploracje promującego Szczawnicę w kraju i za granicą, Klub 
Sportowy Jarmuta za historyczny awans do Ligii Okręgowej (V 
Liga Nowy Sącz) oraz burmistrz słowackiego miasta partnerskiego 
Spiska Bela Štefan Bielak za okazywaną pomoc oraz za całokształt 
działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-słowackiej.  
Uzasadnienia do przyznanych wyróżnień przedstawił Tomasz 
Moskalik – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Spotkanie uświetnił swoim występem znany polski aktor te-
atralny, telewizyjny i filmowy - Andrzej Grabowski, który naj-
większą popularność zdobył dzięki produkcjom telewizyjnym 
m.in. rolą Andrzeja Jurewicza w „Bożej podszewce” i Ferdynanda 
Kiepskiego w serialu „Świat według Kiepskich”.
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OBWIESZCZENIE
      Działając na podstawie § 13 Statutu 
Sołectwa Jaworki, Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica z a r z ą d z a  wy-
bory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa 
Jaworki.
Zebranie Wyborcze, dla dokonania wybo-
rów, odbędzie się w dniu 22 marca 2015 
roku w remizie OSP w Jaworkach, o go-
dzinie 1000. 
W przypadku braku wymaganej dla waż-
ności wyborów, obecności co najmniej 5% 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 
głosowania, drugi termin Zebrania Wybor-
czego w dniu 22 marca 2015 roku,  wyzna-
cza się na godzinę 1030. 
Program Zebrania.
1. Otwarcie Zebrania Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie Sołtysa z pracy w okre-
sie kadencji.
4. Wybory Sołtysa.
a/ informacja o procedurze wyborów, 
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
c/ zgłaszanie kandydatów,
d/ głosowanie tajne,
e/ ogłoszenie wyników głosowania.
5. Wybory Rady Sołeckiej.
a/ informacja o procedurze wyborów, 
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
c/ zgłaszanie kandydatów,
d/ głosowanie tajne,
e/ ogłoszenie wyników głosowania.
6. Wystąpienie Burmistrza Miasta i 
Gminy.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
8. Zakończenie Zebrania.

          Burmistrz Miasta i Gminy
             (-) Grzegorz Niezgoda

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie § 13 Statutu So-
łectwa Szlachtowa, Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica  z a r z ą d z a  wy-
bory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa 
Szlachtowa.
Zebranie Wyborcze, dla dokonania wybo-
rów, odbędzie się w dniu 29 marca 2015 
roku w remizie OSP w Szlachtowej, o go-
dzinie 1200. 
W przypadku braku wymaganej dla waż-
ności wyborów, obecności co najmniej 5% 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 
głosowania, drugi termin Zebrania Wybor-
czego w dniu 29 marca 2015 roku,  wyzna-
cza się na godzinę 1230. 
Program Zebrania.
1. Otwarcie Zebrania Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie Sołtysa z pracy w okre-
sie kadencji.
4. Wybory Sołtysa.
a/ informacja o procedurze wyborów, 
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
c/ zgłaszanie kandydatów,
d/ głosowanie tajne,
e/ ogłoszenie wyników głosowania.
5. Wybory Rady Sołeckiej.
a/ informacja o procedurze wyborów, 
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
c/ zgłaszanie kandydatów,
d/ głosowanie tajne,
e/ ogłoszenie wyników głosowania.
6. Wystąpienie Burmistrza Miasta i 
Gminy.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
8. Zakończenie Zebrania.

          Burmistrz Miasta i Gminy
             (-) Grzegorz Niezgoda

Nagroda ze świątecznego 
Plebiscytu Miast trafiła  
do szczawnickiej remizy

Organizacjom społecznym, posiada-
jącym siedzibę w budynku Remizy OSP 
w Szczawnicy, przekazano podczas dzi-
siejszej sesji Rady Miejskiej (26 lutego 
br.) sprzęt AGD na łączną kwotę ponad 
1.200,00 zł.

Sprzęt gospodarstwa domowego Mia-
sto i Gmina Szczawnica otrzymało, za 
zwycięstwo w regionalnej edycji Ogólno-
polskiego Plebiscytu „Świeć Się z Ener-
gą” organizowanego przez Grupę Energa. 
Szczawnica została laureatem tegorocznej 
edycji konkursu na najpiękniej oświetlone 
miasto Małopolski wygrywając rywaliza-
cję z innymi wojewódzkimi miastami m.in. 
z Nowym Sączem, Bochnią, Gorlicami czy 
też Krakowem.

„Zgodnie z założeniami Plebiscytu na-
groda rzeczowa winna zostać przekazana 
na cel społeczny (…). Zestaw małego AGD 
obejmujący toster, parowar, robot kuchen-
ny oraz czajnik bezprzewodowy, znajdo-
wać się będzie na wyposażeniu zaplecza 
kuchennego szczawnickiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, z którego korzystają nie 
tylko druhowie pożarniczej jednostki ale 
również inne organizacje pozarządowe 
m.in.: szczawnicki Oddział Związku Ren-
cistów i Emerytów, Stowarzyszenie Młodzi 
Inaczej 60+, a także członkowie Regional-
nego Zespołu im. Jana Malinowskiego” 
mówił Grzegorz Niezgoda - Burmistrz 
Szczawnicy.

Jaworki – zakończono I etap budowy 
sieci wodociągowej

Prezentacją multimedialną dotyczącą inwestycji zrealizowanej 
w ramach projektu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
Szczawnicy i Spiskiej Beli, jako element ochrony środowiska i 
budowania wspólnej oferty turystycznej”, rozpoczęło się w czwar-
tek - 12 lutego br. spotkanie podsumowujące zakończenie robót 
budowlanych przewidzianych w przedmiotowym projekcie.

Inwestycja, obejmująca budowę w sołectwie Jaworki ujęcia 
wody i stacji jej uzdatniania, a także budowę blisko 4 km sieci 
wodociągowej wraz z wykonaniem 111 przyłączy do budynków, 
pochłonęła blisko 4,8 mln zł, z czego około 3,6 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospo-
lita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W uroczystości oprócz radnych Rady Miejskiej, przedstawicie-
li organizacji pozarządowych i innych instytucji funkcjonujących 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, uczestniczyli reprezentan-
ci słowackiego partnera projektu - Miasta Spiska Bela na czele 
z Burmistrzem Stefanem Bielakiem, członek zarządu starostwa 
powiatowego – Bogusław Waksmundzki, Stanisław Wikar – wła-
ściciel firmy realizującej inwestycję, Wojciech Studziński – kie-
rownik budowy, a także mieszkańcy Jaworek.

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda po oficjalnym powi-
taniu przybyłych na uroczystość gości, przedstawił szczegółowe 
założenia zadania w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność 
prezentacji. 

„Dzisiejsza uroczystość to częściowe zwieńczenie kilkudziesię-
ciu lat oczekiwań mieszkańców i gości, że w Jaworkach popłynie 
woda z miejskiego wodociągu. To inwestycja na kolejne dziesiątki 
lat, która stanowi dopełnienie przedsięwzięć zrealizowanych do-
tychczas w dziedzinie gospodarki wodnej na terenie całej gminy. 
Zakończony dotychczas etap inwestycji obejmował ulicę Czarna 
Woda, ulicę Kościelną oraz ulicę Pod Homolami. W następnych 
latach planowana jest budowa sieci wodociągowej obejmującej 
kolejne ulice sołectwa tj. ul. Biała Woda oraz ul. Zaskalskie, a tak-
że rozbudowę sieci na terenie Szlachtowej i połączenia jej z siecią 
wodociągową miasta” – mówił Burmistrz Szczawnicy

W swoim wystąpieniu Grzegorz Niezgoda podkreślił solid-
ność, terminowość i 
rzetelność realizacji in-
westycji przez firmę Wi-
kar. Wykonawca z kolei 
podziękował za miłą i 
owocną współpracę oraz 
za wspólne rozwiązywa-
nie problemów podczas 
realizacji inwestycji.
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Wieloletni proboszcz odchodzi  
ze szlachtowskiej parafii

Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia. Wiedz, że zawsze 
będą dla Ciebie otwarte serca, drzwi naszej świątyni i naszych 
domów ...

W sobotę, 14 lutego br., w jaworczańskim kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela, należącym do parafii pw. Matki Bożej Pośred-
niczki Łask w Szlachtowej, parafianie pożegnali ks. Józefa Wło-
darczyka - dotychczasowego proboszcza, który po 15. letniej po-
słudze kapłańskiej w szlachtowskiej parafii odszedł na urlop dla 
podratowania zdrowia.

Duszpasterza żegnali licznie zebrani parafianie: dzieci, mło-
dzież, reprezentanci grup i ruchów parafialnych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, środowisk twórczych a także władze 
samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica reprezentowane przez 
Burmistrza – Grzegorza Niezgodę, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej - Kazimierza Zachwieję oraz radnego Mariana Dziedzinę-
-Wiwra.

Przy pożegnaniu Ks. Józefa, nie zabrakło ciepłych słów 
wdzięczności od poszczególnych delegacji, naręczy kwiatów, 
ukradkiem wycieranych łez i serdecznych wzruszeń.

„ C z c i g o d n y 
Księże Proboszczu! 
W imieniu lokalnej 
wspólnoty samorzą-
dowej i własnym, 
pragnę złożyć ser-
deczne podziękowa-
nia za długoletnią 
posługę kapłańską 
oraz za działalność 
na rzecz Parafii i 
całej gminy. Na sta-
łe zapisałeś się nie 

tylko w kartach historii tutejszej wspólnoty parafialnej, ale także 
w sercach parafian, którzy wspominać Cię będą jako doskonałego 
gospodarza, wspaniałego kapłana a przede wszystkim prawdziwe-
go przyjaciela (...)” – powiedział w swoim wystąpieniu Burmistrz.

Ponadto podczas sobotniej Mszy Świętej powitano - ks. 
Marka Bacha, który decyzją biskupa tarnowskiego, mianowa-
ny został nowym proboszczem parafii w Szlachtowej. Ks. Ma-
rek przyjął święcenia kapłańskie w 1995 r. Od tego czasu pełnił 
posługę wikariusza w parafiach: Przeczyca, Bolesław i Mielec 
- św. Mateusza. Następnie podjął posługę duszpasterską w Pol-
skiej Misji Katolickiej w Hanowerze. Po powrocie z Niemiec 
został wikariuszem w Przecławiu, następnie w Jodłowej oraz 
w Rytrze. Od 2010 roku pełnił posługę w parafii w Radłowie.  
Pod adresem nowego proboszcza padło wiele ciepłych słów, w 
których witający zapewniali o swej życzliwości oraz wyrażali na-
dzieję na harmonijną współpracę.

Oprawę artystyczną sobotniej liturgii Mszy Świętej przygoto-
wał i zaprezentował Chór Jaworczanie z Jaworek, szczawnicki 
Zespół Pieśni i Tańca 
Juhasy, oraz kapela 
Jaworcanie.

Nazajutrz w ko-
ściele parafialnym 
w Szlachtowej odbył 
się ingres – litur-
giczne uroczystości 
objęcia parafii przez 
nowego proboszcza 
– ks. Marka Bacha.

Zdrowy uśmiech dziecka

W dniu 06 lutego bieżącego roku zostało podpisane porozu-
mienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica, oraz 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy 
„SANACJA” reprezentowanym przez Barbarę Kalatę – Gurgul w 
sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci z terenu miasta i gminy 
Szczawnica.

Z wyżej wymienionych usług mogą korzystać dzieci i młodzież 
z terenu Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej w wieku do szesnastu 
lat. W pierwszej kolejności w ramach porozumienia będą przyj-
mowani pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy, czyli z 
bólem zęba, z postępującą próchnicą oraz kwalifikujące się do 
usunięcia zęba. NZOZ Sanacja został ponadto zobowiązany do 
wykonania bezpłatnych przeglądów stomatologicznych dla dzieci 
przedszkoli, szkół podstawowych, oraz młodzieży gimnazjalnej. 
Wniosek i propozycję porozumienia pozytywnie zaopiniowały 
stosowne Komisje Rady Miejskiej, a w tym w szczególności Ko-
misja Edukacji i Spraw Społecznych. 

- Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z NZOZ 
Sanacja i duże zainteresowanie jakim do tej pory cieszyły się nie-
odpłatne świadczenia stomatologiczne zaopiniowaliśmy pozytyw-
nie przeznaczenie na ten cel środków finansowych z naszego bu-
dżetu – Przewodniczący Komisji Edukacji Jacek Śliwiński.

W poprzednich latach samorząd Szczawnicy dofinansowywał 
opiekę stomatologiczną, ale była to kwota o wiele mniejsza.

- Kwota która została zabezpieczona w tym roku jest dużo więk-
sza niż w poprzednich latach. Planujemy wydać na opiekę stoma-
tologiczną 20 tys. zł., ale ważniejszym jest że w naszych szkołach 
wszystkie dzieci zostaną przez panią dentystkę zdiagnozowani a 
rodzice będą mieć świadomość potrzeb w tym zakresie. – Grzegorz 
Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
zaprasza Mieszkańców ulic:

Brzeg, Gabańka,  Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, 
Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, Maćka zza Ławy

na Zebranie Wyborcze
Osiedla Szczawnica Wyżna.

Zebranie odbędzie się w dniu  20  marca 2015 roku,   o godzinie 
1900, w remizie OSP, ul. Szalaya 84. 

Program Zebrania.
Otwarcie Zebrania Wyborczego.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
ubiegłej kadencji.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wybory Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy. 
Sprawy bieżące.
Zakończenie Zebrania. 

              Burmistrz Miasta i Gminy
               (-) Grzegorz Niezgoda
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Wniosek w zakresie gospodarki wodno 
– ściekowej związany z Jaworkami zgod-
nie z deklaracją Burmistrza przy okazji 
otwarcia nowego ujęcia na Czarnej Wodzie 
w Jaworkach został w dniu wczorajszym 
złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Do-
datkowa możliwość pozyskania środków 
pojawiła się w ostatnich tygodniach i jest 
związana z przesunięciami środków przez 
Zarząd Województwa na działanie 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki ludno-
ści wiejskiej”.

Miasto i Gmina Szczawnica dysponu-
je wcześniej przygotowaną dokumentacją 
całej sieci wodociągowej na terenie za-
równo Jaworek jak i Szlachtowej. Projekt 
został podzielony na etapy i w wcześniej 
zrealizowanego pierwszego etapu zaistnia-
ło ujęcie wody oraz sieć wodociągowa w 
ulicach : Czarna Woda, Kościelna i Pod 
Homolami. Kolejny etap przewidziany 
w złożonym wniosku to rozbudowa sieci 
obejmująca ulicę Biała Woda, Zaskalskie i 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
zaprasza Mieszkańców ulic:

Al. 1 Maja, Bereśnik, Główna do nr 30, Jana Wiktora, Języki, 
Kowalczyk, Osiedle XX-lecia, Osiedle Połoniny, Park Górny, 

Park Dolny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawo-
dzie, Zdrojowa

na Zebranie Wyborcze
Osiedla Szczawnica Centrum.

Zebranie odbędzie się w dniu   20  marca 2015 roku, 
o godzinie 1700, w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Główna 12. 

Program Zebrania.
Otwarcie Zebrania Wyborczego.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu Osiedla ubie-
głej kadencji.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wybory Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy. 
Sprawy bieżące.
Zakończenie Zebrania. 

              Burmistrz Miasta i Gminy
               (-) Grzegorz Niezgoda

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
zaprasza Mieszkańców ulic:

Al. Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, 
Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sada-
mi, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, 

Zyblikiewicza 

na Zebranie Wyborcze
Osiedla Szczawnica Niżna.

Zebranie odbędzie się w dniu  20  marca  2015 roku, 
o godzinie 1800, w Gimnazjum Publicznym, ul. Główna 116. 

Program Zebrania.
Otwarcie Zebrania Wyborczego.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
ubiegłej kadencji.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wybory Zarządu Osiedla:
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy. 
Sprawy bieżące.
Zakończenie Zebrania. 

              Burmistrz Miasta i Gminy
               (-) Grzegorz Niezgoda

kontynuację ulicy Pod Homolami z dopro-
wadzeniem sieci wodociągowej do granic 
administracyjnych Jaworek.

Łączna wartość projektu to 3 mln 600 
tys. zł., z czego wnioskowana kwota 2 mln 
927 tys. zł. W przypadku zakwalifikowania 
przez Urząd Marszałkowski projektu do 
dofinansowania Burmistrz Miasta będzie 
zobligowany do prze-
prowadzenia postępo-
wania przetargowego 
i zrealizowania robót 
do końca czerwca bie-
żącego roku.

Zdecydowaliśmy 
się na złożenie tego 
wniosku i podjęcie ry-
zyka realizacji tej in-
westycji w tak krótkim 
terminie. Uzyskaliśmy 
stosowną uchwałę 
Rady Miejskiej i jej 
akceptację. Konse-

kwentnie poszerzamy sieć wodociągową i 
korzystamy z dokumentacji odpowiednio 
wcześniej zrealizowanej. Wartość szacun-
kowa obejmująca wodociąg na Jaworkach 
a w kolejnym etapie na Szlachtowej to łącz-
nie ok. 20 mln zł. Zainwestowaliśmy już w 
I etap blisko 5 mln zł., a planujemy teraz 
kolejny za 3 mln 600 tys. zł. Nawet biorąc 
pod uwagę zmniejszenie ogólnej kwoty po 
przetargach to jest jeszcze mnóstwo do re-
alizacji w tym zakresie – Grzegorz Niezgo-
da – Burmistrz Miasta i Gminy.

Złożono wniosek na realizację kolejnego  
etapu sieci wodociągowej na Jaworkach
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Nagrodzono iluminacje 
świąteczne

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
która odbyła się 26 lutego br., wręczone zostały przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgodę i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Zachwieję 
dyplomy i czeki pieniężne dla laureatów „Konkursu na naj-
ładniejszą dekorację świąteczną na terenie miasta i gminy 
Szczawnica 2014/2015”.

„Mieszkańcy pienińskiego kurortu oraz licznie odwiedza-
jący go kuracjusze i turyści, od początku grudnia minionego 
roku mogli podziwiać świąteczną iluminację miasta, która 
prezentowała się wyjątkowo imponująco. Różnego rodzaju 
podświetlane ozdoby świąteczne i lampki dodały blasku nie 
tylko centrum Szczawnicy, ale również innym ulicom mia-
sta podkreślając tym samym urok i wyjątkowość Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku (…)” – mówił Burmistrz 
– Grzegorz Niezgoda. „ (…) Podsumowując minioną edycję 
konkursu świątecznego chciałbym serdecznie podziękować 
za staranność i za zaangażowanie, z jakim corocznie przy-
gotowują Państwo iluminacje świąteczne. Wszystkim uczest-
nikom konkursu składam gratulacje i zapraszam do udziału 
w przyszłych jego edycjach”.

Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, skierowa-
ny do mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na te-
renie miasta, ogłoszony został w następujących kategoriach: 
I kategoria: 

- sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz 
handlowe

II kategoria:
- budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie 

prowadzące działalności handlowej i gastronomicznej). 
III kategoria: 
- balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.

Oceny dekoracji świątecznych dokonywała Komisja 
Konkursowa w składzie:

- jeden przedstawiciel Klubu Twórczego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło „Pieniny”,

- jeden przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej,

- dwóch przedstawicieli Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica,

- oraz jeden przedstawiciel Miej-
skiego Ośrodka Kultury.

Członkowie Komisji Konkurso-
wej w okresie od 24 grudnia 2014 
r. do 09 stycznia 2015 r. dokony-
wali oceny dekoracji świątecznych, 
a w dniu 02 stycznia i 05 stycznia 
br. odbyły się spotkania wyjazdo-
we, podczas których wytypowane 
zostały do udziału w przedmioto-
wym konkursie budynki mieszkal-
ne, a także zakłady pracy, placów-
ki gastronomiczne oraz handlowe. 

Komisja dokonując oceny poszczególnych obiektów przy-
dzielała od 1-10 punktów za: ogólne wrażenie estetyczne, 
różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji oraz 
pomysłowość i oryginalność kompozycji.

Poprzez cykliczne organizowanie konkursu świątecznego 
Burmistrz pragnie zmobilizować mieszkańców do upiększa-
nia Szczawnicy i do podnoszenia jej walorów estetycznych, 
ponadto dekoracje świąteczne bez wątpienia mają na celu 
podkreślenie wyjątkowej magii Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku.

 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ 

ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE MIASTA 

I GMINY SZCZAWNICA 2014/2015

KATEGORIA I 
I miejsce Willa Marta - Thermaleo sp. z o.o ., Plac 
Dietla 7 
II miejsce Karczma Pienińska, ul. Główna 240 
III miejsce Pani Elżbieta Czaja - Sklep Wielobranżo-
wy „Trzy Korony”, ul. Główna 59 

KATEGORIA II 
I miejsce Pan Krzysztof Hurkała, Szlachtowa 
II miejsce Państwo Barbara i Roman Zachwieja, ul. 
Szlachtowska 
III miejsce Państwo Grażyna i Andrzej Wierciocho-
wie, ul. Sopotnicka

KATEGORIA III 
I miejsce Państwo Krystyna i Kazimierz Moskalik, 
Os. Połoniny  
II miejsce Pani Rozalia Ślimak, Os. Połoniny  
III miejsce Państwo Adrianna i Tomasz Berszakiewi-
czowie, os. Połoniny
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Zarządzanie gminą związane jest z podejmowaniem szeregu 
działań i decyzji ważnych dla lokalnej społeczności. Aby efektyw-
nie zarządzać gminą potrzebny jest wieloletni plan, który będzie 
wskazywać kierunki rozwoju danej jednostki.

Głównym celem tworzenia dokumentu strategicznego, jakim 
jest Strategia Rozwoju, jest zdiagnozowanie priorytetowych kie-
runków zmierzających do rozwoju społeczno - gospodarczego.

Strategia Rozwoju Gminy to długoterminowy plan działania, 
określający strategiczne cele rozwoju gminy i zawierający takie 
kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne do realizacji 
przyjętych założeń. Opracowanie Strategii Rozwoju pozwala na 
określenie najbardziej efektywnych działań mogących zapewnić 
dynamiczny rozwój całego obszaru, stworzenie dogodnych wa-
runków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych 
inicjatyw społecznych.

Za sprawą dokumentu strategicznego dana jednostka terytorial-
na może efektywnie wykorzystać własne zasoby, w tym zasoby 
finansowe, rzeczowe czy społeczne, oraz określić sposoby prze-
ciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom

Powstał projekt Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 – 2020

Opracowany projekt dokumentu jest wynikiem zaangażowania 
szerokiego grona osób i instytucji zainteresowanych rozwojem 
Szczawnicy, uczestniczących w pracach nad tym dokumentem. 
W efekcie prowadzonych konsultacji, spotkań i warsztatów uda-
ło się wypracować spójny i przejrzysty plan strategiczny rozwoju 
Szczawnicy w perspektywie najbliższych kilku lat, który wykra-
cza poza kompetencje samorządu i powinien stać się podstawą 
budowania swoistego konsensusu wokół wspólnych celów rozwo-
jowych.

Zaprezentowany poniżej projekt zawiera informacje do-
tyczące kierunków rozwoju Miasta i Gminy Szczawni-
ca oraz działań związanych z ich realizacją na lata 2015-
2020. Horyzont czasowy, jakim objęta jest Strategia, 
związany jest z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej.  
W tym celu opracowano Strategię, jako podstawowy dokument 
zawierający priorytetowe kierunki rozwoju gminy obejmujący 
przyszły okres programowania unijnego.

Treść całego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl

Zmagania sportowców 
z trasą FIS i z zimową aurą

W niedzielę, 08 lutego br., mimo śnieżnej i wietrznej pogody 
na starcie Eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie 
Alpejskim stanęło blisko 90. zawodników.

Zawodnicy pokonując rozstawioną na stoku Palenica I trasę 
slalomu rywalizowali o uzyskanie najlepszego czasu przejazdu w 
siedmiu kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast zawodnicy 
zajmujący lokaty od I do III otrzymali dodatkowo ufundowane 
przez Miasto i Gminę Szczawnica medale, puchary oraz nagrody 
rzeczowe, które wręczone zostały przez Burmistrza Szczawnicy – 
Grzegorza Niezgodę.

Najstarszą zawodniczką tegorocznej edycji Mistrzostw była 
Małgorzata Sobolska, natomiast najstarszym zawodnikiem okazał 
się Bolesław Koprowski. 

Pośród wszystkich startujących w zawodach uczestników roz-
losowano cenne nagrody rzeczowe m.in. ufundowany przez wła-
ścicieli Hotelu Spa Budowlani weekendowy pobyt dla czterech 
osób z wyżywieniem do wykorzystania w uzgodnionym z hotelem 
terminie.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców odbyła się pod dolną sta-
cją Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy, a część tegorocznych 
sportowych zmagań transmitowana była przez goszczącą w pie-

nińskim kurorcie śląską telewizję TVS.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele 

firmy Intermed z Nowego Targu. Techniczną organizacją zawo-
dów zajmowała się firmą Czorsztyn-Ski sp. z o. o. z Kluszkowiec, 
a całość zawodów prowadził Józef Dyda. Po sportowych zmaga-
niach ciepły posiłek serwowała zawodnikom Restauracja „Pod 
Kolejką”.

Finał Mistrzostw Polski Amatorów odbędzie się w Zakopanem 
na Kasprowym Wierchu w dniu 14 marca br.
WYNIKI 
Grupa I – kobiet 
I miejsce - Ewa Derwinis 
II miejsce - Monika Blautch 
III miejsce - Małgorzata Sobolska

Grupa II – kobiet 
I miejsce - Oksana Lubowiecka 
II miejsce - Luiza Olmińska 
III miejsce - Monika Rasiewicz-Szafran

Grupa III – kobiet 
I miejsce - Agnieszka Schwenk-Sapeta 
II miejsce - Hanna Głowacka 
III miejsce - Maria Kwiatkowska

Grupa I – mężczyźni 
I miejsce - Marek Smetana 
II miejsce - Marcin Blautch 
III miejsce - Zbigniew Skrzypczyński

Grupa II – mężczyźni 
I miejsce - Grzegorz Aszkiełowicz 
II miejsce - Zdzisław Talik 
III miejsce - Tomasz Lubowiecki

Grupa III – mężczyźni 
I miejsce - Grzegorz Majcher 
II miejsce - Maciej Komorowski 
III miejsce - Bartłomiej Ptak

Grupa IV – mężczyźni 
I miejsce – Bartosz Kujawski 
II miejsce – Rafał Szymura 
III miejsce – Mieszko Kuczański

Szczegółowe wyniki dostępne będą na oficjalnej stronie PZN 
w zakładce „sezon bieżący”.
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Sportowe zmagania na stoku Areny 
Narciarskiej Jaworki - Homole

W niedzielne przedpołudnie - 15 lutego, przy wspaniałych 
warunkach narciarskich i cudownej, słonecznej pogodzie ucznio-
wie placówek oświatowych sprawdzili swe umiejętności podczas 
„Małego Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w nar-
ciarstwie alpejskim”, który zorganizowany został w Jaworkach na 
stoku Ośrodka Arena Narciarska Jaworki - Homole.

W tegorocznych sportowych zmaganiach wzięło udział 61 za-
wodników zameldowanych na terenie gminy, którzy rywalizowali 
w pięciu kategoriach wiekowych:
Grupa I – klasy I-II 
Grupa II – klasy III-IV 
Grupa III – klasy V-VI 
Grupa IV – Gimnazjum klasy I-III  
Grupa V - szkoły ponadgimnazjalne

Zgodnie z opra-
cowanym regula-
minem zawodów 
zwycięzcy od I do 
V miejsca w po-
szczególnych kate-
goriach wiekowych 
otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy na-
tomiast zawodnicy 
zajmujący od I do 
III lokaty otrzyma-
li dodatkowo nagrody rzeczowe oraz medale ufundowane przez 
Miasto i Gminę Szczawnica. Ponadto najlepszy zawodnik w danej 
grupie wiekowej otrzymał puchar Burmistrza za najlepszy wynik 
w określonej kategorii.

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgrywanego Pucharu zo-
stał Michał Barnaś, który podczas tegorocznej edycji zawodów, 
uzyskał najlepszy czas przejazdu (27.84) i tym samym otrzymał z 
rąk Burmistrza – Grzegorza Niezgody pamiątkową statuetkę.

Oprócz szczawnickiego włodarza gratulacje zwycięzcom zło-
żyli Lucjan Malinowski – współwłaściciel obiektu Arena Narciar-
ska Jaworki - Homole oraz Mateusz Ligocki – polski snowboar-
dzista, olimpijczyk.

Ponadto wśród wszystkich startujących w zawodach uczniów 
rozlosowano vouchery w formie karnetów na basen oraz dwudnio-
wego, całodziennego karnetu do wykorzystania w Ośrodku Arena 
Narciarska Jaworki-Homole.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przedstawiciele 
Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy.

WYNIKI: 
Grupa I – klasy I-II 
dziewczęta 
I miejsce – Klara Kołodziejska 
II miejsce – Paulina Słowik 
III miejsce – Emilia Mastalska

chłopcy 
I miejsce – Dawid Węglarz 
II miejsce – Maciej Styrylski 
III miejsce – Filip Szołtysik

Grupa II – klasy III-IV 
dziewczęta 
I miejsce – Natalia Węglarz 
II miejsce – Sandra Dyda 
III miejsce – Emilia Dulak

Chłopcy 
I miejsce – Kamil Dulak 
II miejsce – Szymon Hinc 
III miejsce – Paweł Poremba

 
Grupa III – klasy V-VI 
dziewczęta 
I miejsce – Laura Oleś 
II miejsce – Weronika Hurkała 
 
Chłopcy 
I miejsce – Denis Madeja 
II miejsce – Patryk Słowik 
III miejsce – Kamil Węglarz 

Grupa IV - Gimnazjum klasy I-III 
dziewczęta 
I miejsce – Aleksandra Lewoniec 
II miejsce – Kinga Hurkała 
III miejsce – Martyna Hurkała

Chłopcy 
I miejsce – Jakub Zachwieja 
II miejsce – Jarosław Zarotyński 
III miejsce – Maciej Krzyśko

Grupa V - szkoły ponadgimnazjalne 
dziewczęta 
I miejsce – Liliana Bogdan 
 
Chłopcy 
I miejsce – Michał Barnaś 
II miejsce – Jacek Szczepaniak 
III miejsce – Filip Nowak

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie 
www.szczawnica.pl
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Burmistrz Miasta Szczawnica wystąpił do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska o udzielenie informacji pisemnej w sprawie 
działań zrealizowanych przez RDOŚ w Krakowie w odniesieniu 
do strefy ochrony ostoi w zakresie inwentaryzowania, oceny sta-
nu zachowania i monitorowania ostoi i populacji puchacza „Bubo 
bubo” oraz informacji w sprawie dowodów potwierdzających jego 
obecność od momentu ustalenia strefy do dnia dzisiejszego. Do-
wody w formie dokumentacji fotograficznej, zeznań świadków, 
raportu z monitoringu powinny obejmować okres ostatnich dwóch 
lat, gdyż decyzja o ustaleniu strefy została podjęta przez RDOŚ w 
styczniu 2013 roku. 

Na podstawie wielu obserwacji i doświadczeń leśników oraz 
ornitologów stwierdzono, że niektóre strefy ochrony mogą być po 
pewnym czasie opuszczone przez ptaki i wówczas strefy te mo-
głyby zostać zlikwidowane. W kontekście wąwozu Homole waż-
nym jest że strefy zostały wyznaczone nie wokół gniazd ale wokół 
dwóch i to potencjalnych miejsc lęgowych puchacza. Wyszukiwa-
nie miejsc gniazdowania uważa się za bardzo trudne, gdyż są to 
przeważnie trudno dostępne półki skalne. 

Strefa ochrony puchacza została ustalona w 2013 roku bez ja-
kiejkolwiek możliwość odniesienia się do niej ze strony miasta. Po-
nadto dokumentacja dowodowa od samego początku wywoływała 
wiele kontrowersji, gdyż były to wątpliwej jakości zdjęcia pasma 

leśnego w obrębie Homoli gdzie usilnie wskazywano wypoczywa-
jącego na szczycie drzewa puchacza. Zeznania świadków też wów-
czas były zebrane w ostatnich kilku tygodniach przed ustaleniem 
strefy. To wszystko w kontekście naszych planów związanych z 
stokami Durbaszki spowodowało nasze ówczesne protesty i sprze-
ciwy. Należy domniemywać że temat występowania puchacza w 
Jaworkach jest na bieżąco monitorowany przez powołane do tego 
służby i chcielibyśmy po dwóch latach zapoznać się z wynikami 
tych prac jeżeli były prowadzone   – Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Miasta i Gminy.

Monitoring występowania puchacza w wąwozie Homole

Na stronie internetowej miasta Szczawnica została opubliko-
wana specyfikacja istotnych warunków zamówienia związana z 
opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo 
– rowerowej od dolnej stacji PKL w kierunku Jaworek.

Planowana ścieżka pieszo – rowerowa ma stanowić przedłu-
żenie istniejącej już ścieżki wzdłuż potoku Grajcarek i umożliwić 
bezpieczną, pełną walorów krajobrazowych komunikację między 
Szczawnicą a Jaworkami, poprzez Szlachtową. Założeniem pro-
jektu jest zwiększenie oferty rekreacyjnej oraz możliwości upra-
wiania sportu, oraz promocja zdrowego trybu życia i komunikacji. 
Wykonawca ma zaproponować w pierwszym etapie koncepcje 
przebiegu do akceptacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nica a po pozytywnej weryfikacji przystąpić do projektu technicz-
nego. W ramach inwestycji planuje się również uwzględnienie 
elementów oświetlenia ulicznego, wysepek, elementów małej ar-
chitektury – ławki, kosze a także koniecznego odwodnienia.

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 3 marca 

Przetarg na dokumentację ścieżki rowerowej do Jaworek
bieżącego roku. Wykonanie I etapu, czyli koncepcji do akceptacji 
zostało przewidziane jeszcze w 2015 roku, natomiast komplet do-
kumentacji technicznej powinien być w dyspozycji szczawnickie-
go samorządu w roku 2016.

W nowej perspektywie finansowej będzie kilka możliwości po-
zyskania środków finansowych na tego typu projekt, ale trzeba 
być do tego przygotowanym. Dlatego zlecamy dokumentację już 
na obecnym etapie, zakładając że wnioski aplikacyjne będziemy 
mogli złożyć końcem 2015 roku na podstawie koncepcji oraz sza-
cunkowych kosztorysów. Potrzeba realizacji tego projektu jest 
bezsporna i pojawia się często w pytaniach nie tylko mieszkańców 
Szczawnicy Wyżnej, Szlachtowej i Jaworek ale przede wszystkim 
naszych gości wypoczywających w Szczawnicy aktywnie na spor-
towo    – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
będzie inwestorem zastępczym przy reali-
zacji rozbudowy i remontu murów bulwa-
rowych wzdłuż potoku Grajcarek. W mi-
niony wtorek Grzegorz Niezgoda odebrał 
również promesę zabezpieczającą środki 
finansowe na realizację zadania w kwocie 
3 mln 500 tys. zł. Przekazana kwota pokry-
wa w 100 % koszty przedsięwzięcia które 
należy do zadań Rejonowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej jako instytucji państwo-
wej a będzie realizowane przez Szczawni-
cę.

Na podstawie wzajemnych uzgodnień 
w 2011 roku Burmistrz zobowiązał się 
przygotować dokumentację techniczną z 
pozwoleniem na budowę na którą zostały 
zresztą odpowiednio wcześniej zabezpie-
czone środki w budżecie miasta. Po wie-
lomiesięcznych perypetiach związanych 
z uzgodnieniem projektu ostatecznie w 
listopadzie zeszłego roku zostało wydane 
pozwolenie na budowę.

Planowana inwestycja polega głównie 
na modernizacji już istniejącej zabudowy 
potoku, a w wyniku realizacji inwestycji 
nie przewiduje się zmian w dotychcza-

sowym sposobie 
zagospodarowania 
terenu. Dodatkowo 
zostaną wykonane: 
opaska brzegowa 
z koszy siatkowo 
kamiennych na 
fundamencie z ga-
bionów stalowych 
podtrzymująca osu-
wisko, oraz bystrza 
kaskadowe z prze-
pławkami w celu 
zmniejszenia spad-
ku dna i prędkości 
przepływu wody, a 
w efekcie zmniej-
szenie erozji.

- Zdecydowaliśmy się na wyłożenie na-
szych środków finansowych na projekt bu-
dowlany aby przygotować potężne zadanie 
związane z naszym głównym ciekiem wod-
nym jakim jest Grajcarek. Bez niezbędnej 
dokumentacji nie bylibyśmy w stanie prze-
jąć tego zadania od RZGW i uzyskać na nie 
środki finansowe. Ryzyko, że zostaniemy 
z dokumentacją i nie będzie środków na 

jego realizację było duże i dlatego już w 
listopadzie zeszłego roku podjąłem z Wo-
jewodą Małopolskim rozmowę i prosiłem o 
pomoc w zabezpieczeniu tych środków. Bez 
dotacji, dużych środków takie zadanie mo-
głoby być realizowane latami a zagrożenia 
występują ostatnio praktycznie corocznie 
– Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta 
i Gminy.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachtowskiej to 
najtrudniejsze zadanie które będzie realizowane w bieżącym roku 
na terenie miasta i gminy Szczawnica. Projektów realizowanych w 
tym roku nie można porównywać do tej inwestycji pod względem 
niezbędnych rozwiązań związanych z ruchem drogowym, zasto-
sowanych objazdów i spodziewanych uciążliwości w trakcie jej 
realizacji. W związku z powyższym inwestor którym w tym przy-
padku jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w uzgod-
nieniu z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Burmistrzem Miasta 
Szczawnica planują krótki czas realizacji tej inwestycji. Prace po-
winny zostać ukończone do 30 czerwca, czyli jeszcze przed sezo-
nem turystycznym.

Roboty zostały podzielone na etapy. Część prac będzie prowa-
dzona przy dwukierunkowym ruchu i częściowym zajęciu jezd-
ni. Natomiast w pewnych okresach czasu ruch jednokierunkowy 
zostanie skierowany na równoległą biegnącą drugim brzegiem 
Grajcarka ulicę Samorody. Jeżeli podczas robót będą tworzyły 
się zatory lub podczas prowadzenia robót nie będzie zapewniona 
wzajemna widoczność poruszających się pojazdów to wówczas 
ruch będzie kierowany ręcznie przez przeszkolonych pracowni-
ków wykonawcy.

Zadanie jest wykonywane w ramach rozbudowy kanalizacji sa-
nitarnej w Szczawnicy i budowy nowej kanalizacji na Jaworkach i 
Szlachtowej, a jego wykonawcą została firma Astex. Roboty roz-
poczną się już w najbliższych tygodniach w marcu, a ich wartość 
po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym to 4 mln 300 
tys. zł.

Odcinek kanalizacji w ulicy Szlachtowskiej musi zostać prze-
budowany, aby była możliwość podłączenia nowej kanalizacji z 

Jaworek i Szlachtowej to oczyszczalni ścieków na Piaskach. Jest 
to końcówka starej sieci kanalizacyjnej o nie odpowiednich prze-
krojach, a brak jej przebudowy skutkowałby przelewami ścieków. 
Zadanie bardzo trudne ze względu na głębokie wykopy i bardzo 
wąskie w tym miejscu odcinki drogi powiatowej. Od mostu Św. 
Jana do budynku OHP zostanie po realizacji kanalizacji wykona-
na nowa nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości     – Grzegorz 
Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy.

Przebudowa kanalizacji w ulicy Szlachtowskiej

Przebudowa bulwarów wzdłuż potoku Grajcarek


