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CZERWIEC 2015

Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca znalazł się w gronie 30 samorządowców z całego kraju, 
którzy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego.

Podczas uroczystych obchodów „Dnia Samorządu Teryto-
rialnego”, które zorganizowane zostały 27 maja br. w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie, prezydenckie odznaczenia przy-
znane zostały samorządowcom za wybitne zasługi dla rozwoju 
samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w po-
dejmowaniu z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działal-
ności społecznej.

W gronie odznaczonych znaleźli się wybitni samorzą-
dowcy m.in. Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, 

Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni oraz Piotr Uszok 
– były Prezydent Katowic, którzy podczas gali uhonoro-
wani zostali Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski, a także wielu innych działaczy samorządowych.  
Wśród małopolskich włodarzy odznaczenie przyjął również 
Władysław Bieda – Burmistrz Limanowej.

Krzyż Zasługi - polskie cywilne odznaczenie państwowe 
ustanowione zostało w 1923 r. Nadawane jest osobom, które 
położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przyno-
szące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną dzia-
łalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność 
charytatywną.

Srebrny Krzyż Zasługi dla Burmistrza Szczawnicy  
na 25. lecie Samorządu Terytorialnego
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Realna szansa na budowę  
Komisariatu Policji w Szczawnicy

W piątek, 15 maja br., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda 
przekazał na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji – 
Jacka Fabisiaka całość dokumentacji projektowej nowej siedziby 
komisariatu policji w Szczawnicy wraz z pozwoleniem na budo-
wę.

Wartość przekazanej, w formie protokołu zdawczo-odbiorcze-
go, dokumentacji sięga blisko 55.000 zł.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji od wielu lat czy-
nił starania o pozyskanie nowej siedziby dla Komisariatu Policji, 
który obecnie mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach 
Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku n/D. Obecna 
siedziba ma liczne mankamenty i niedostatki w zakresie metra-
żu, warunków sanitarnych, zaplecza parkingowego dla pojazdów 
służbowych, a także wymogów resortowych dotyczących obiek-
tów służbowych Policji.

Lokalizacja komisariatu w sercu Pienin stanowi strategiczne 
znaczenie dla działalności tejże jednostki, albowiem obsługiwany 
rejon zamieszkuje znaczna ilość mieszkańców powiatu nowotar-
skiego oraz odwiedzają go liczni turyści i kuracjusze.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania na drodze bezinwe-
stycyjnej odpowiedniej nieruchomości dla Komisariatu Policji w 
Szczawnicy – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przekazał 
aktem notarialnym na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie działki w Szczawnicy 
przy ulicy Skotnickiej.

Ponadto zgodnie z podpisanym w 2013 roku porozumieniem 
intencyjnym zawartym pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica, a 
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, miasto zobowiązało 
się do pokrycia kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowa-

nia przestrzennego tak, aby możliwa była realizacja planowanej 
inwestycji, a także do udzielenia pomocy finansowej przeznaczo-
nej na opracowanie projektu budowlanego obiektu. Z kolei Ko-
menda Wojewódzka zobowiązała się podjąć w 2014 roku działania 
w kierunku rozpoczęcia budowy docelowej siedziby Komisariatu 
Policji z budynkiem garażu i parkingiem na przekazanych dział-
kach, a całą inwestycję zakończyć do 31 grudnia 2015r., tak, aby 
komisariat mógł rozpocząć funkcjonowanie w nowym budynku 
od 1 stycznia 2016 r.

 
„Miasto i Gmina Szczawnica wywiązało się ze zobowiązań zawar-
tych w podpisanym porozumieniu intencyjnym. Chociaż przyjęte w 
dokumencie terminy nie są realne do zachowania pozostaje wie-
rzyć, że planowana przy ul. Skotnickiej inwestycja zostanie zreali-
zowana i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
pienińskiego kurortu, a przede wszystkim wpłynie na polepszenie 
warunków obsługi obywateli oraz na podniesienie standardu pra-
cy policjantów i pracowników cywilnych” – powiedział burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

foto: archiwum Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie

ePUAP - czyli urząd przez 
Internet. W Szczawnicy powstanie Punkt 
Potwierdzania Profili Zaufanych

Załatwianie urzędowych spraw bez 
wychodzenia z domu i posiadania płat-
nego podpisu elektronicznego kwalifi-
kowanego – czy to niemożliwe? TAK!!! 
Wystarczy założyć konto na platformie 
e-PUAP, złożyć wniosek o utworzenie 
profilu zaufanego, a następnie udać się 
do punktu potwierdzania profili zaufa-
nych, który już niebawem uruchomio-
ny zostanie w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica. Od tego momentu 
posiadacz profilu zaufanego będzie mógł 
załatwiać sprawy urzędowe z dowolnego 
miejsca na świecie z dostępem do inter-
netu.

W niedzielę 31 maja br. podczas 
ogólnopolskich zawodów biegowych 
pn. „Perły Małopolski” odbyła się pro-
mocja projektu pt. „Od dziś - szybciej, 
łatwiej sprawniej - cyfrowa admini-
stracja w małopolskich JST” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Stoisko pro-
mocyjne zorgani-
zowane zostało w 
pobliżu przystani 
flisackiej w Pieni-
nach przy deptaku 
prowadzącym do 
słowackiej Le-
śnicy, gdzie usy-
tuowany został 
„start” i „meta” 
tegorocznej edycji 
Pereł Małopol-
ski. Na stoisku 
oprócz ulotek 
promujących pro-
jekt, pracownicy 
szczawnickiego 
magistratu ofero-
wali fachową pomoc i udzielali szczegóło-
we informacje na temat korzyści wynikają-
cych z „e-usług dla mieszkańca”. Ponadto 
uczennice placówki oświatowej ubrane w 
stroje regionalne zajmowały się dystrybu-
cją ulotek promocyjnych i słodyczy za-
równo na promenadzie spacerowej jak i na 
ścieżce pieszo-rowerowej. 

Obok stoiska zlokalizowany został stra-
gan z regionalnym poczęstunkiem, który 

przygotowały gaździny z Pienińskiego 
Oddziału Związku Podhalan, a z którego 
korzystali wszyscy odwiedzający stoisko.

W czasie promocji stoisko zwizytowa-
ło około 1000 osób.  Oprócz mieszkańców 
Szczawnicy zainteresowanie tematem e-
-administracji wykazywali również liczni 
turyści, którzy niejednokrotnie podkreślali, 
iż ich świadomość na temat możliwości za-
łatwiania spraw urzędowych przez Internet 
jest znikoma.
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Szczawnica, dnia 19.05.2015 r

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199) oraz Uchwały Nr XXII/123/2012 z dnia 27 
kwietnia 2012 roku i Uchwały Nr XXVIII/167/2012 z dnia 26 paź-
dziernika 2012 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego SZLACHTOWA, 

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 
26 maja 2015r. do 24 czerwca 2015 r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego SZLACHTOWA obejmujące-
go tereny w granicach administracyjnych wsi Szlachtowa, a także 
działki w mieście Szczawnica nr 390/32/34/35 oraz części działek 
nr 390/31 i 390/33 obr.4.

Projekt ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko 
będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy, pokój 
nr 207, w godzinach pracy Urzędu oraz  na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Szczawnicy. 

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 12.06.2015 r. o godzinie 
1000 w Remizie OSP w Szachtowej, ul. Jana Pawła II 4, odbędzie 
się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz.1235 z późn. zmia-
nami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związa-
nym z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Szczawnicy, pokój nr 207 dostępne są następujące 
dokumenty:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
SZLACHTOWA;

prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu;
opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Pań-

stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu planu 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko;

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgod-
nie z art. 17 pkt 11) i art. 18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 199) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz.1235 z 
późn. zmianami ), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów 
w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu 
wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica - Urząd Miejski w Szczawnicy, 34 – 460 
Szczawnica, ul. Szalaya 103, na piśmie lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 262) lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo wnie-
sione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu 
oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA  

W SPRAWIE WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2016 - 2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku 
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom 
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgło-
szenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca zawiadamia, że do dnia 30 czerwca 2015 roku przyjmowane są 
zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych Sądu Rejonowego w 
Nowym Targu (w tym Sądu Pracy), na kadencję 2016 – 2019. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i 

obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w 

miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 

ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem po-

winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw 
pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 

w prokuraturze,
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 

żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska 

związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym są-

dzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych 

sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zare-
jestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii poli-
tycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonują-
cej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie 
zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia należy dołaczyć następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej 
osoby,

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony wła-
dzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu 
ograniczona ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez leka-
rza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania funkcji ławnika,

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
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Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karne-
go oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodo-
wą, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się rów-
nież aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty jak wyżej, powinny być opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego re-
jestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub za-
świadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez obywateli, należy dołączyć również listę osób zawiera-
jącą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu 
osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zo-
stało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika należy złożyć do rady gminy, 
na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działal-
ność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku tj. do Rady 
Miejskiej w Szczawnicy, z siedzibą przy ul. Szalaya 103, pokój 
nr 002.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 
30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenie, które wpłynie do Rady Miejskiej w Szczawnicy po 
upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 
2015 roku lub nie będzie spełniać wymogów formalnych, o których 
mowa w art. 162 § 2-5 wyżej wymienionej ustawy i w rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie 
sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, 
pozostanie bez rozpatrzenia. Termin zgłoszenia kandydata nie 
podlega przywróceniu.

Wzory dokumentów wymaganych jako załączniki do zgłoszenia, 
można pobrać w siedzibie Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu 
Miasta i Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w 
zakładce „Wybory ławników sądowych”. 

  
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 

(-) Grzegorz Niezgoda

Szczawnica, 26 maja  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tabli-
cach ogłoszeńw budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w 
terminie od 27 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015  wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki ewid. nr 664 o powierzchni 0.1865 ha położonej w Szlach-

towej przy ul. Cieśliska z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-
ści rolniczej na okres 3 lat

-  działki ewid. nr 342/1 o powierzchni 0.0480 ha położonej w 
Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele składo-
we  na okres 3 lat

Szczawnica,  12 maja  2015  r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r. poz. 518/ w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta 
i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/3 z obrębu Jaworki po-
łożoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1407 
ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 144 400,00  zł / słownie : sto czter-
dzieści cztery tysiące czterysta  złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 440,00 zł / słownie czternaście tysięcy czte-
rysta czterdzieści złotych/

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

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działka 211/3 przeznaczona  jest pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem za-
budowy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b 
MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku 

południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działki drogą tere-
nową , konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują 
się zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca 2015  r. o godzinie 10.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – 
sala konferencyjna.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  19 czerwca 2015 r. Za datę wpła-
cenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego 

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując peł-
nomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała prze-
targ zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
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później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej 
nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed 
zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unie-
ważnienia przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

 Szczawnica,  12 maja 2015   r.       
O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518 / w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jawor-
kach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/5 z obrębu Jaworki poło-
żoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1411 ha, 
objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 145 200,00  zł / słownie : sto czter-
dzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 520.00 zł / słownie czternaście tysięcy pięć-
set dwadzieścia złotych/

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

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działka  211/5 przeznaczona jest pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem za-
budowy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b 
MN.

Opis nieruchomości :
Działka 211/5 posiada kształt trójkąta. Działka nachylona jest w 

kierunku południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działki 
drogą terenową, konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce 
znajdują się zakrzaczenia. W sąsiedztwie w/w działki  do 30.06.2015 
r. ma zostać wykonany główny kolektor kanalizacji sanitarnej. Dział-
ka  nie posiada sieci wodociągowej ani energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca 2015   r. o godzinie 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – 
sala konferencyjna.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  19 czerwca 2015 r. Za datę wpła-
cenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego 

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowody tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując peł-
nomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała prze-
targ zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej 
nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed 
zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unie-
ważnienia przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 22.04.2015 r.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-

ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

          Szczawnica,  12 maja  2015  r.       
O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 / w 
wykonaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny nieogra-
niczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/7 z obrębu Jaworki po-
łożoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1043 
ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 107 100,00  zł / słownie : sto siedem 
tysięcy sto  złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  10 710,00 zł / słownie dziesięć tysięcy siedem-
set dziesięć złotych/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/8 z obrębu Jaworki po-
łożoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1028 
ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 105 500,00  zł / słownie : sto pięć 
tysięcy  pięćset złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  10 550,00 zł / słownie dziesięć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt  złotych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/7 i 211/8 przeznaczone są 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem 
zabudowy rekreacyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 
33b MN.



6

Opis nieruchomości :
Działki posiadają kształt prostokątna. Działki nachylone w kierun-

ku południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działek drogą 
terenową, konieczność urządzenia wjazdu na działki. Na działkach 
znajdują się zakrzaczenia. Działki nieuzbrojone, brak wody, kanaliza-
cji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 czerwca 2015  r. o godzinie 10.00 
/dla działki 211/7 / i o godzinie 11.00/ dla działki 211/8 / w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady 
Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  19 czerwca 2015 r. Za datę wpła-
cenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości -  w przypadku osób fizycznych
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego 

lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób re-
prezentujących te podmioty, dowody tożsamości.

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując peł-
nomocnictwo współmałżonka

uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała prze-
targ zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-

cone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości 
na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli 
ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiado-
mieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy 
notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 
5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Mia-

sta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unie-
ważnienia  przetargu.

I przetarg ogłoszono na dzień 23.04.2015 r.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

Wybory Prezydenta RP na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
zostały przeprowadzone przez sześć obwodowych komisji wybor-
czych, z siedzibami: OKW Nr 1 w remizie OSP w Jaworkach, 
OKW Nr 2 w Szkole Podstawowej w Szlachtowej, OKW Nr 3 w 
remizie OSP przy ul. Szalaya, OKW Nr 4 w Szkole Podstawowej 
Nr 1, OKW Nr 5 w Sanatorium Uzdrowiskowym „Papiernik” i 
OKW Nr 6 w Gimnazjum Publicznym. 

Wyniki głosowania w dniu 10 maja 2015 roku:
Liczba uprawnionych do głosowania – 6.231
Liczba kart ważnych – 2.974
Liczba pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyj-

nym – 1
Liczba oddanych głosów ważnych – 2.955
Liczba głosów nieważnych – 19
Kandydaci na urząd Prezydenta otrzymali głosów (w kolejno-

ści jak na karcie do głosowania):
Grzegorz Braun   –      36    (1,22%)
Andrzej Duda    – 1.028  (34,79%)
Adam Jarubas    –      32    (1,08%)
Bronisław Komorowski  – 1.020  (34,52%)
Janusz Korwin – Mikke  –      85    (2,88%)
Marian Kowalski   –      19    (0,64%)
Paweł Kukiz    –    653  (22,10%)
Magdalena Ogórek   –      37    (1,25%)
Janusz Palikot    –      28    (0,95%)
Paweł Tanajno   –        1    (0,03%)
Jacek Wilk    –      16    (0,54%)

Frekwencja w pierwszym głosowaniu wyniosła 47,73%

Wyniki ponownego głosowania, w dniu 24 maja 2015 roku:
Liczba uprawnionych do głosowania – 6.349
Liczba kart ważnych – 3.334
Liczba pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyj-

nym – 2
Liczba oddanych głosów ważnych – 3.288
Liczba głosów nieważnych - 46

Kandydaci na urząd Prezydenta otrzymali głosów (w kolejno-
ści jak na karcie do głosowania):

Andrzej Duda    – 1.779  (54,11%)
Bronisław Komorowski  – 1.509 (45,89%)

Frekwencja w ponownym głosowaniu wyniosła 52,51%

Wybory Prezydenta RP przewidują możliwość 
udziału w głosowaniu poza miejscem zamieszkania, na 
podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania wyda-
nych w miejscu stałego pobytu. Z tego uprawnienia, 
w lokalach wyborczych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, skorzystali wyborcy spoza Szczawnicy, 
w liczbie: w pierwszym głosowaniu 285 wyborców, w 
ponownym głosowaniu 438 wyborców.

Informacja o wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  

Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 roku (ponowne głosowanie  

w dniu 24 maja 2015 roku).
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Finansoaktywni. 
Misja: Podatki

 
 28 maja 2015r. uczniowie szczawnickiego gimnazjum od-

wiedzili Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, gdzie w sali kon-
ferencyjnej spotkali się z przedstawicielami władz miejskich. 
Celem wizyty była realizacja programu edukacyjnego Mini-
sterstwa Finansów dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjal-
nych „Finansoaktywni. Misja: Podatki”. Gimnazjalistów wraz 
z nauczycielami powitał burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca pan Grzegorz Niezgoda. Życzył młodzieży owocnych obrad 
i zgłębiania wiedzy z zakresu podatków. Zaznaczył również, że 
edukacja finansowa młodego pokolenia jest bardzo ważna, a 
dorośli powinni zadbać o kształtowanie wśród młodzieży oby-
watelskich postaw. 

Głównym celem projektu jest pokazanie w przystępny sposób 
relacji pomiędzy płaceniem podatków a finansowaniem przez pań-
stwo podstawowych działań, takich jak edukacja, budowa dróg, 
służba zdrowia czy zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki temu 
kształtuje się świadomość oraz przekazuje  wiedzę o podatkach 
młodym, którzy za kilka lat sami będą podejmować pracę i tym 
samym objęci będą obowiązkiem płacenia tego świadczenia.

Najważniejszym punktem spotkania była debata, w czasie 
której gimnazjaliści podzieleni na dwie grupy przedstawiali 

swoje argumenty dotyczące wydatków budżetowych – obsza-
rów, które są najistotniejsze i które nie mogłyby istnieć bez 
finansowania z podatków. Odpowiadali na trudne pytania 
związane z historią ich powstania, korzyściami i ich klasyfi-
kacją, rodzajami budżetu  itp. Debatę poprowadziły nauczy-
cielki gimnazjum pani Dominika Smolarska i pani Katarzyna 
Ciesielka. Uczniowskiej dyskusji przysłuchiwała się komisja w 
składzie: pan Henryk Węglarz – radny i przewodniczący ko-
misji rewizyjnej, pan Grzegorz Politowicz – skarbnik miasta 
oraz pan Tomasz Ciesielka – sekretarz miasta. 

Samorządowcy byli pod wrażeniem wiedzy gimnazjalistów i 
dojrzałości spostrzeżeń związanych z tym tematem. Podkreślali 
pozytywną stronę działań podejmowanych przez nauczycieli na 
rzecz kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich.  

Na koniec młodzież miała okazję zadawać pytania z zakre-
su funkcjonowania miasta i podawać swoje pomysły na rozwój 
Szczawnicy. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.  Gimnazjali-
ści powrócili do szkoły z przeświadczeniem, że zdobyte umiejęt-
ności pozwolą im na podejmowanie w przyszłości racjonalnych 
decyzji, które pomogą im odnieść sukces w życiu zawodowym.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w debacie składają ser-
deczne podziękowania Panu Burmistrzowi oraz Panom Samorzą-
dowcom za możliwość zrealizowania ważnego elementu projektu.

Informacja o wskazaniu kandydata na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

Zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. 
U. z 2004 Nr.256 poz. 2572 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica powie-
rzy z dniem 01 września 2015 r. stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Szlachtowej Pani Beacie Kowalskiej zam. Szlachtowa.

Pani Beata Kowalska jest nauczycielem języka polskiego z długoletnim stażem 
pracy, obecnie pracuje w Publicznym Gimnazjum w Szczawnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Beata Kowalska ma kwalifikacje oraz wiedzę, które pozwolą jej na ukierunko-

waną i skuteczną pracę w podnoszeniu, jakości nauczania. Jej wykształcenie oraz 
doświadczenie zawodowe, jak również znajomość nowoczesnych zasad zarządzania 
i technik rozwiązywania problemów pedagogicznych, pracowniczych i ekonomicz-
nych, gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku dyrektora 
szkoły.
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W słoneczną niedzielę - 31 maja br. 
Szczawnica gościła ponad 700 zawodni-
ków z całej Polski, którzy uczestniczyli w 
III edycji zawodów biegowych pn. „Perły 
Małopolski” prowadzących szlakami Pie-
nińskiego Parku Narodowego.

Amatorzy biegowego szaleństwa, podjęli spor-
towe zmagania na dystansach: krótkim - 4,3 km, 
średnim - 10 km a także na trasie liczącej blisko 
21 km (dystans długi). Z kolei fani marszu Nordic 
Walking mogli sprawdzić swoją kondycję poko-
nując trasę krótkiego lub średniego dystansu.  

Największą popularnością wśród zawod-
ników cieszył się bieg na długim dystansie, 
który ukończyło blisko 280 biegaczy. Wśród 
mężczyzn najlepszy czas uzyskał Piotr Gutt  
z Poronina (1 godz. 42 min. 58 sek.) natomiast 
wśród kobiet zwyciężyła Agata Goraj z Katowic, 
która do pokonania ponad 20 km dystansu po-
trzebowała 2 godz. 07 min. 40 sek. Jedynym startującym na tym 
dystansie mieszkańcem Szczawnicy okazał się Tomasz Moskalik 
reprezentujący krakowski Klub Wysokogórski, który z czasem 2 
godz. 7 min. 58 sek. zajął bardzo dobre XXXI miejsce. 

Dystans średni - 10,1 km, ukończyło blisko 240 zawodników i 
zawodniczek. Najlepszy na trasie okazał się Paweł Kosek z Ty-
chów, który uzyskał czas 43 min 51 sek., z kolei najlepszą kobietą 
została Emilia Romanowicz z Supraśla (50 min. 18 sek). Najlep-

szy mieszkaniec Szczawnicy startujący w tej kategorii – Tomasz 
Kita – zakończył sportową rywalizację na wysokim XIII miejscu 
osiągając czas 52 min. 06 sek.

Na trasie krótkiego dystansu wzięło udział blisko 100 zawod-
ników. Wśród mężczyzn najlepszy czas 18 min. 20 sek. uzyskał 
Wiktor Tolala z Nowego Targu, natomiast najlepszą kobietą na 
tym dystansie została Justyna Nowak z Jordanowa (22 min. 07 
sek.)

Laureatami Open Nordic Walking na krótkim dystansie zostali 
Ryszard Garbat z Sosnowca (28 min. 59 sek) oraz Sylwia Loley 
z Zakopanego (31 min. 10 sek.) natomiast zwycięzcą średniego 

Kolejny bieg z cyklu „Perły Małopolski” już za nami

dystansu został przedstawiciel Makowa Podhalańskiego - Krzysz-
tof Bryndza, który uzyskał czas 1 godz. 9 min. 11 sek. natomiast 
wśród kobiet najlepszą okazała się również mieszkanka Makowa 
Podhalańskiego Anna Budzyń (1 godz. 22 min. 20 sek.).

Podsumowanie zawodów oraz uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się na przystani kajakowej Klubu Sportowego Pieniny w 
Szczawnicy.

„Dziękuję organizatorom biegu, których kilkumiesięczne sta-
rania doprowadziły do tego, że mogliśmy państwa tutaj gościć 
po raz kolejny. Szczawnica od kilku lat stanowi pienińską stolicę 
biegów, która poprzez organizowane zawody biegowe z roku na 
rok przyciąga rzesze amatorów biegowego szaleństwa. (…) Ser-
decznie dziękuję, że uczestniczyli Państwo w tegorocznej edycji 
„szczawnickich” Pereł Małopolski, a przede wszystkim gratulu-
ję osiągniętych wyników” mówił podczas zakończenia burmistrz 
Szczawnicy.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie:

http://www.protimer.pl/bio/wyniki/zawody/143//PER-
%C5%81Y%20MA%C5%81OPOLSKI%202015%20SZCZAW-
NICA


