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SIERPIEŃ 2014

Według rankingu, jaki przeprowadzi-
ła w tym roku gazeta „Rzeczpospolita”, 
Szczawnica jest najlepszą gminą w Pol-
sce wykorzystującą fundusze unijne. 12 
lipca w Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie wyróżnień i nagród, którego 
dokonał były premier Polski oraz Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzy Buzek

„Jest to ranking dla samorządów, 
który oznacza dla nich czy dobrze pra-
cujemy dla swoich mieszkańców, czy źle 
pracujemy. Jeżeli ktoś jest wysoko w 
rankingu Rzeczpospolitej, to znaczy, że 
dobrze służy mieszkańcom” – podkreślił 
premier Jerzy Buzek 

Podczas uroczystej gali podkreślono, 
iż Szczawnica pozyskała na inwestycje 
prawie 61 mln zł, co pozwoliło uporząd-
kować gospodarkę wodno-ściekową, 
odnowić centra wsi oraz poprawić bazę 
turystyczno-uzdrowiskową.  

Premier Jerzy Buzek o władzach Szczawnicy – dobrze służą swoim mieszkańcom!

Remiza OSP Szczawnica 
w remoncie

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda osobiście ode-
brał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka 
Sowy umowę na dofinansowanie dalszej części remontu re-
mizy OSP w Szczawnicy. Z wnioskiem o środki finansowe w 
ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014” miasto wystą-
piło w kwietniu br. Łączny koszt robót remontowych został 
wyceniony na kwotę: 85.149,89 zł brutto a dotyczy wyko-

nania odwodnienia 
wraz z zabezpie-
czeniem i  ocieple-
niem południowej 
ściany budynku 
remizy.  Koniec 
robót ustalono na 
dzień 31 sierpnia 
br. więc zimę stra-
żacy spędzą już w 
suchych i cieplej-
szych pomiesz-
czeniach. Przypo-
mnijmy, iż co roku 

„Ranking ten ma bardzo duże zna-
czenie podczas wyborów samorządo-
wych… i tam gdzie jestem mieszkańcy 
zawsze pytają, ponieważ wiedzą, że 
jestem w kapitule: jakie miejsce zajęła 
moja gmina w rankingu? To oznacza, 
że mieszkańcy widzą równoznaczność – 
wysokie miejsce w rankingu, mój samo-
rząd, moje władze dobrze służą miesz-
kańcom” – dodał na zakończenie Jerzy 
Buzek  

Warto dodać, iż Szczawnica prawie 
corocznie znajduje się w czołówce ran-
kingów Rzeczpospolitej, a w gronie 
tegorocznych stu najlepszych gmin w 
Polsce, tylko jeszcze trzy inne pochodzą 
z województwa małopolskiego – Nowe 
Brzesko, Lubań i Wieliczka. 

„Najgorzej jest oceniać samemu 
swoją pracę i dlatego bardzo cieszę 
się, że pracę władz Szczawnicy dobrze 
ocenił niezależny i prestiżowy ranking 
Rzeczpospolitej, a pokonać wszystkie 

inne gminy miejskie oraz miejsko-wiej-
skie w Polsce to już przeszło moje naj-
śmielsze wyobrażenia.” – nie ukrywa 
zadowolenia burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda. 

władze miasta pozyskują pieniądze na remonty strażackich 
remiz zarówno w Szczawnicy jak również w Szlachtowej i 
Jaworkach, gdzie zostały wyremontowane już sale, korytarze 
oraz kotłownia. 

„Sukcesywnie pozyskiwana od marszałka kwota pieniędzy 
pozwala nam na wykonanie prac, które czekały już kilka do-
brych lat. Dzięki tym pieniądzom wyremontowaliśmy m.in. 
kilka pomieszczeń w Szczawnicy, salę i klatkę schodową w 
Szlachtowej oraz kuchnię i kotłownię w Jaworkach.” – pod-
kreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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31 lipca br. w siedzibie Remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jaworkach, przy udziale lokalnych władz samorzą-
dowych oraz mieszkańców Szlachtowej i Jaworek, odbyła 
się uroczystość oficjalnego przekazania placu budowy w 
związku z przystąpieniem przez  Podhalańskie Przedsię-
biorstwo Komunalne do realizacji projektu pn. „Rozbudowa  
i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gmi-
ny Szczawnica”. 

Rozpoczynający spotkanie Burmistrz Szczawnicy - Grze-
gorz Niezgoda powitał zebranych gości oraz przypomniał ge-
nezę przedsięwzięcia. „Dzisiejsza uroczystość to historyczna 
chwila dla naszej gminy, to zwieńczenie wieloletniej pracy nad 
projektem rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, 
będącym największym przedsięwzięciem finansowym, jakie w 
ostatnich latach realizowane było na ternie naszej gminy (...)” 
powiedział w swoim wystąpieniu.

Następnie Prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego w Nowym Targu - Dariusz Latawiec, przybliżył zebra-
nym, na podstawie przygotowanej specjalnie na tę okoliczność 
prezentacji multimedialnej, główne założenia projektu, zagro-
żenia związane z jego realizacją, oczekiwane istotne rezultaty, 
a także jego zakres oraz jego planowane rozszerzenie (o ul. Pie-
nińską, ul. Języki oraz dodatkowe odcinki w Jaworkach).

Przewidywane w ramach projektu koszty robót budowla-
nych zamkną się kwotą 24.426.130,00 zł netto, z czego budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Jaworkach i Szlachtowej wynie-
sie 12.672.902,88 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Szczawnicy 8.121.951,22 zł, budowa kanalizacji sanitarnej 
ul. Staszowa i ul. Flisacka 547.467,20 zł, budowa kanalizacji 
sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego 568.104,50 zł, budowa 
kanalizacji sanitarnej ul. Brzeg 165.704,20 zł natomiast wiel-
kość środków finansowych planowana na modernizację ka-

nalizacji ul. Szlachtowskiej oszacowana została na poziomie 
2.350.000,00 zł.

Reprezentująca, wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, wykonawcę inwestycji tj. Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK z Krynicy Zdrój 
– Danuta Machnik stwierdziła, iż rozbudowa i moderniza-
cja sieci kanalizacyjnej na ternie miasta i gminy Szczaw-
nica należeć będzie do trudnych projektów. Trudność od-
nosić się będzie zarówno do krótkiego okresu realizacji 
inwestycji (czerwiec 2015 r.), jak również do utrudnień, 
z jakim będą spotykać się mieszkańcy terenów objętych 
projektem chociażby przez sam fakt rozkopania części na-
wierzchni ulic oraz chodników w Szlachtowej, Jaworkach,  
a także częściowo w Szczawnicy. Danuta Machnik zapewniła, 
iż firma dołoży wszelkich starań, aby prace inwestycyjne reali-
zowane były sprawnie i w jak najmniej uciążliwy sposób.

„Przekazanie placu budowy to początek realizacji najbar-
dziej oczekiwanego przez mieszkańców obydwu sołectw pro-
jektu. Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na ochronę 
środowiska naturalnego chroniąc jego potencjał ekologiczny 
i podnosząc poziom życia mieszkańców wsi a także odwiedza-
jących ich turystów. Podjęcie decyzji o realizacji kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy nie należało do najłatwiejszych. 
Wspólnie z radnymi kilkakrotnie analizowane były różne al-
ternatywy związane z budową kanalizacji. Ostatecznie miasto 
zdecydowało się na sfinansowanie przyłączy do budynków 
mieszkalnych w łącznej kwocie 1.500.000 zł albowiem we 
wniosku stanowiły one koszt niekwalifikowany (...)” powie-
dział Burmistrz Grzegorz Niezgoda. Włodarz miasta przyznał, 
iż termin realizacji przedmiotowego zadania jest wyjątkowy, 
albowiem przypada na kilka miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji samorządowej 2010-2014 i tym samym może negatyw-
nie wpływać na postrzeganie działalności dotychczasowych 
samorządowców, albowiem w okresie wyborów inwestycja 
będzie w trakcie realizacji, co niejednokrotnie wiązać się bę-
dzie z mniejszymi lub większymi utrudnieniami dla mieszkań-
ców, które mogą budzić ich irytację.

Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz podkreślił, 
iż Gmina Szczawnica osiąga wymierne korzyści z członkostwa 
w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Stwierdził, 
iż samorząd samodzielnie nie miałby możliwości realizacji in-
westycji o takim zakresie przez następne kilkanaście a może 
nawet kilkadziesiąt lat. 

Pierwsze prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej 
rozpoczną się końcem sierpnia br.

Uroczystość przekazania placu budowy uświetnił występ 
góralskiej kapeli „Jaworczanie” pod kierownictwem Mariusza 
Tokarczyka.

Rusza inwestycja kanalizacyjna w sołectwach
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Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy, podjęte  
na LII zwyczajnej sesji w dniu 28 lipca 2014 roku:

−	 Nr LII/328/2014 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Szczawnica”, przyjętego uchwałą Rady 
Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 
roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy 
XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006 roku oraz Uchwałą Rady 
Miasta Szczawnica Nr XV/77/07 z dnia 29.10.2007 roku, 
dla rejonu JARMUTA,

−	 Nr LII/329/2014 w sprawie przystąpienia do opracowana 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Szczawnica,

−	 Nr LII/330/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, przyjętego Uchwałą Nr XLV/283/2014 z dnia 30 
stycznia 2014 roku (opublikowany w Dz. U. Woj. Mało-
polskiego z dnia 6 lutego 2014 r. poz. 769), 

−	 Nr LII/331/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przy-
rody Pomnik Przyrody drzewo gatunek – sosna wejmutka,  

−	 Nr LII/332/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

−	 Nr LII/333/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

  - Nr LII/334/2014 w sprawie zmian w budżecie i uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014. 

Szczawnica, 29 lipca   2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 29 lipca 2014 r. do 
19 sierpnia 2014 r. wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej 
do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:

- części działki ewid. nr 1660/2 o powierzchni 0,0088 ha 
położoną w Szczawnicy przy ul. Szalaya  z przeznaczeniem 
na zieleniec przydomowy oraz drogę dojazdową do działki 
stanowiącej własność Dzierżawcy  na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1660/2  o powierzchni 0.0038 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya  z przeznaczeniem 
na zieleniec przydomowy na okres 3 lat

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego :

- działki ewid. zmod. Nr 398/5 o powierzchni 0,0642 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej

- działki ewid. zmod. Nr 398/7 o powierzchni 0,0762 ha 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej.

W sobotę, 05 lipca br., na Dunajcu odbyły się IX zawody 
Uczniowskich Klubów Sportowych w slalomie kajakowym o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

W zawodach uczestniczyły łącznie 64 osady z 5 
uczniowskich klubów sportowych: Start Nowy Sącz, So-
kolica Krościenko, Spływ Sromowce, Pieniny Szczaw-
nica oraz ze słowackiego klubu SKP Dolny Kubin.  
Tegoroczni zawodnicy mieli do pokonania 150 metrów kaja-
kowej trasy z rozstawionymi 15 bramkami.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali okoliczno-
ściowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz firmę FAKRO.

IX zawody Uczniowskich Klubów Sportowych w slalomie kajakowym  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Najmłodszą zawodniczką zawodów została Emilka Ma-
stalska z KS „Pieniny” natomiast najmłodszym zawodnikiem 

okazał się Oliwier Gala-
ra ze Start Nowy Sącz. 

W drużynowej punk-
tacji, Puchar Burmistrza 
wywalczyli kajakarze ze 
szczawnickiego Klubu 
Sportowego „Pieniny”, 
drugie miejsce zajął 
Start Nowy Sącz, a trze-
cie Spływ Sromowce.
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

6 lipca br. w niedzielne popołudnie odbył się na boisku 
K.S. Jarmuta VIII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica. Otworzył go prowadzący festyn - Ja-
cek Śliwiński, który witając przybyłe drużyny (Gorc Ochot-
nica, KS Łapsze Niżne, Sokolica Krościenko, Jarmuta Kolex 
Szczawnica), a także zgromadzonych kibiców i sympatyków 
piłki nożnej, życzył wszystkim wielu sportowych emocji i do-
skonałej zabawy.

Po przeprowadzeniu losowania par w I półfinale drużyna 
Gorc Ochotnica zmierzyła się z KS Łapsze Niżne. Po emocjo-
nującym meczu zespół Gorc Ochotnica po bramkach Mate-
usza Polaka oraz Rafała Ziemianka pokonał Łapsze Niżne 2:0 
i awansował do finału. W II półfinale Jarmuta Kolex pokona-
ła drużynę Sokolica Krościenko 3:1. Zdobywcami bramek dla 
Jarmuty był Wojciech Wiercioch (2 bramki) oraz Krzysztof 
Ciesielka (1 bramka) natomiast dla KS Sokolica Krościenko 
bramkę zdobył Marcin Bobak.

Po meczach półfinałowych nastąpił pokaz ewolucji sztu-
czek piłkarsko-żonglerskich z udziałem członków grupy Be 
Freestyle w tym najlepszego zawodnika Freestyle Football 
na świecie – Szymona Skalskiego. Różnorodność zaprezen-
towanych stylów tj. triki wykonywane na stojąco za pomocą 
nóg, triki wykonywane za pomocą głowy, barków czy karku, 
triki wykonywane w pozycji siedzącej oraz triki wykonywa-
ne na ziemi była wystarczającą zachętą dla młodych adeptów 
piłkarskiego sportu, do udziału w całodniowych warsztatach 
prowadzonych przez animatorów Freestyle Football.

Kolejnym, widowiskowym punktem turnieju był pokaz 
motorowy w wykonaniu szczawnickiego Motorowego Klu-
bu Sportowego „Moto Pasja”. Kilkunastominutowe pokazy 
z mrożącym krew w żyłach podjazdem pod bardzo strome, 
prawie pionowe wzniesienie dostarczyło rzeszy widzów wie-
lu emocji. 

Po raz pierwszy w tegorocznej edycji turnieju rozegrany 
został mecz towarzyski pomiędzy Oldboyami ze Szczawnicy 
a Oldboyami z Krościenka n/D, którzy ostatecznie pokonali 
gospodarzy 2:0. Ponadto przeprowadzony został konkurs rzu-
tów karnych na bramkę, w której stanął Burmistrz Szczawni-
cy - Grzegorz Niezgoda,

Mecz o III miejsce, pomiędzy zespołami Sokolica Kro-
ścienko i KS Łapsze Niżne, poprzedzony został gratulacjami 

Burmistrza Szczawnicy dla KS Łapsze Niżne za awans do  
A klasy w sezonie 2013/2014. W piłkarskich rozgrywkach 
Sokolica po bramkach zdobytych przez Macieja Wybrańca 
oraz Michała Gawędę pokonała przeciwników 2:0 i tym sa-
mym zdobyła III miejsce w turnieju.

W wielkim finale, który dostarczył widzom prawdziwie 
sportowych emocji drużyna Gorc Ochotnica spotkała się z ze-
społem Jarmuta Kolex. W regulaminowym czasie padł wynik 
remisowy 1:1. Zdobywcą bramki dla Gorc Ochotnica został 
Mateusz Polak natomiast dla KS Jarmuta Kolex - Krzysztof 
Ciesielka. W zarządzonych przez sędziego rzutach karnych 
lepsi okazali się piłkarze z drużyny Gorc Ochotnica wygry-
wając z Jarmutą 4:3. Mecz finałowy poprzedzony został gra-
tulacjami Burmistrza dla KS Gorc Ochotnica za awans do  
A klasy w sezonie 2013/2014 oraz dla zespołu KS Jarmuta 
Kolex, który za zdobyty w sezonie 2013/2014 tytuł Mistrza 
Podhalańskiej Klasy A otrzymał okolicznościową paterę.

Laureaci tegorocznej edycji turnieju piłkarskiego - klub 
sportowy Gorc Ochotnica, oprócz pamiątkowego pucha-
ru, otrzymali z rąk Burmistrza Szczawnicy – Grzego-
rza Niezgody dyplom oraz symboliczny czek na kwotę 
1.000,00 zł. Drużyna Klubu Sportowego Jarmuta Kolex, 
która zajęła II miejsce odebrała puchar, dyplom oraz czek 
na kwotę 600,00 zł natomiast piłkarze z Klubu Sporto-
wego Sokolica Krościenko otrzymali oprócz pucharu  
i okolicznościowego dyplomu czek na kwotę 400,00 zł. Z 
kolei Klub Sportowy Łapsze Niżne za zajęcie IV miejsca w 
rozgrywkach, uhonorowany został dyplomem pamiątkowym.

Klubowi Sportowemu Gorc Ochotnica wręczony został 
ponadto „Puchar Przechodni Prezesa Klubu Sportowego Jar-
muta” wykonany przez miejscowego artystę Pana Henryka 
Zachwieję.

Oprócz nagrodzonych zwycięskich drużyn, Burmistrz 
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda wręczył również wyróżnie-
nie dla najlepszego bramkarza turnieju, którym został przed-
stawiciel klubu Jarmuta Kolex Szczawnica – Jakub Bobak 
oraz wyróżnienie dla najlepszego pilarza turnieju – Mateusza 
Polaka z Klubu Sportowego Gorc Ochotnica. 

Podczas turnieju przeprowadzono loterię fantową, z któ-
rej dochód został przekazany na cele statutowe KS Jarmuta 
Kolex. 

VIII Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
w piłce nożnej


