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LIPIEC 2015

Burmistrz zasłużony dla 
pożarnictwa

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał, podczas ob-
chodów Jubileuszu 130. lecia istnienia szczawnickiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej Grzegorz Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica odznaczony został srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” w podziękowaniu za znakomitą współpracę oraz za finan-
sowe wspieranie jednostki pożarniczej w Szczawnicy. 

- Traktuję to wyróżnienie, jako impuls i zachętę do dalszego wspie-
rania naszej straży w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców i turystów”  – mówi burmistrz Szczawnicy.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – odznaczenie przyznawane 
przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, nadawany jest 
za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym 
OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
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Koncepcja stworzenia mapy atrakcji turystycznych do-
stępnych na terenie gminy Szczawnica oraz nieodpłatnego 
jej przekazania obiektom świadczącym usługi hotelarskie, 
które na bieżąco regulują należności z tytułu pobierania 
opłaty uzdrowiskowej, pojawiła się z początkiem bieżącego 
roku.

Propozycja wydania materiałów promocyjnych z jednej 
strony ma stanowić pewnego rodzaju gratyfikację dla przed-
siębiorców rzetelnie realizujących zapisy Uchwały Rady 
Miejskiej z 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty uzdrowi-
skowej natomiast z drugiej strony z kolei ma stanowić mobi-
lizację, zachętę dla wszystkich tych kwaterodawców, którzy 
dotychczas nie wpłacali opłaty uzdrowiskowej lub regulo-
wali ją w zaniżonej - w stosunku do ilości zakwaterowanych 
gości - wysokości.

„Końcem czerwca br. sfinalizowane zostały prace nad 
mapą szczawnickich atrakcji turystycznych. Rozpoczynający 
się w pienińskim kurorcie sezon letni stanowi doskonałą oka-
zję do promowania oraz dystrybucji powstałego wydawnic-
twa. Kolportaż, wydanych w nakładzie 10 000 egzemplarzy, 
map prowadzony będzie w obiektach noclegowych działają-
cych na terenie gminy” mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
„Właściciele, dzierżawcy obiektów świadczących usługi 
hotelarskie (tj. hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 
prywatne kwatery) uiszczając bieżące należności z tytułu 
pobierania opłaty uzdrowiskowej mogą zwrócić się do tut. 
Urzędu celem odebrania bezpłatnych egzemplarzy map 

atrakcji turystycznych, które będą mogły zostać wykorzy-
stane, jako materiały promocyjne dla zakwaterowanych w 
obiektach turystów” dodaje burmistrz.

Podstawą do wydania map będzie kwit lub przelew ban-
kowy okazany przez inkasenta danego obiektu. Materiały 
będzie można odbierać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 206 
(II piętro) w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Równolegle do powstałego wydawnictwa prowadzone 
są prace zmierzające do stworzenia interaktywnej mapy tu-
rystycznej miasta i gminy Szczawnica uwzględniającej za-
równo letnie jak i zimowe atrakcje pienińskiego kurortu, jak 
również siedziby legalnie działających obiektów noclego-
wych, funkcjonujących punktów gastronomicznych, obiek-
tów użyteczności publicznej itp.

Informacje dot. danych tele-adresowych poszczególnych 
obiektów będą gromadzone, zamieszczane i aktualizowane 
na portalu bezpośrednio przez administratora strony inter-
netowej.

Działania promocyjne (mapa szczawnickich atrakcji tu-
rystycznych oraz interaktywna mapa turystyczna miasta i 
gminy Szczawnica) realizowane są w ramach projektu pn. 
„Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - 
miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę 
infrastruktury turystycznej” współfinansowanego ze środ-
ków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Powstała mapa szczawnickich atrakcji turystycznych
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  Szczawnica, 25 czerwca  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 25 
czerwca 2015 r. do 18 lipca 2015  wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni 0.0009 

ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego gara-
żu na okres 3 lat

- działki ewid. nr 42 i 307 o powierzchni 0,7869 ha 
położone w Jaworkach przy ul. Zaskalskie i Czarna 
Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 227 o powierzchni 0.0520 ha 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przezna-
czeniem na sytuowanie studni wody pitnej oraz plac 
zabaw

- ½ część działki ewid. nr 49 położonej w Jaworkach 
pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat

- część działki 2604/1 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe na 
okres 3 lat

- działki ewid. nr 1220/14 i 1220/18 o powierzchni 
0.0115 ha położone w Szczawnicy przy ul. Głównej za-
budowane budynkiem Gawra z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gastronomicznej na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0220 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z prze-
znaczeniem na uprawy warzywnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0244 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z prze-
znaczeniem na uprawy warzywnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 91 i 91 o powierzchni 1.3240 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki 2604/1 o powierzchni 0.0210 ha po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przezna-
czeniem na cele składowe na okres 3 lat

2. zbycia w trybie bezprzetargowym :
-  lokal mieszkalny nr 1 w budynku komunalnym nr 

49 w Szczawnicy przy ul. Szalaya 49
- działka ewid. zmod. Nr 528/15 o powierzchni 

0.0173 ha położona w Szczawnicy przy ul. Flisackiej
3. najem w trybie bezprzetargowym
- lokal użytkowy o powierzchni 10,02 m2, ½ korytarza 

– 4,75 m2, wc 3,36 m2 w budynku w Szczawnicy przy ul. 
Szalaya 84 na okres 3 lat

- lokal użytkowy o powierzchni 8,78 m2, ½ korytarza- 
4,75 m2, wc – 3,36 m2 na okres 3 lat.

 Szczawnica, 29 czerwca  2015 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 
czerwca 2015 r. do 20 lipca 2015 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym :
- część działki ewid. nr 706/2 położonej w Szczawni-

cy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na usta-
wienie reklamy na okres 3 lat

Ogłoszony w czerwcu br. konkurs na Opraco-
wanie koncepcji zagospodarowania uzdrowiskowe-
go centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją 
przestrzeni publicznych przeszedł etap weryfikacji 
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Termin na ich składanie upłynął w dniu 19 czerwca 
br. o godz. 11.00. W terminie wpłynęło 11 wniosków 
firm, osób fizycznych z całego kraju, które przeszły 
pozytywną weryfikację pod kątem spełniania warun-
ków określonych w Regulaminie konkursu.

Celem i zadaniem ogłoszonego konkursu jest po 
pierwsze: wykreowanie idei urbanistyczno-architek-
tonicznej dla części Szczawnicy mającej charakter 
uzdrowiskowy, oferującej jak najkorzystniejsze wa-
runki komunikacji pieszej przy uwzględnieniu usta-
leń MPZP, po drugie: uwzględnienie przy kształtowa-
niu połączeń funkcjonalnych głównych elementów 
zagospodarowania uzdrowiska – połączenie Parku 
Dolnego z promenadą, z ul. Zdrojową (alejką po 
stronie północnej Parku) oraz z Placem Dietla i wy-
remontowanym odcinkiem ul. Zdrojowej, po trzecie: 
zaproponowanie jak najlepszych rozwiązań urządze-
nia i zagospodarowania ciągów komunikacyjnych 
wraz z elementami małej architektury i architektu-
ry parkowej oraz po czwarte: zlecenie zwycięskie-
mu zespołowi opracowania kompletnej dokumen-
tacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem 
wszelkich pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz nadzoru autorskiego nad prowadzoną 
inwestycją uwzględniającą zwycięską pracę konkur-
sową oraz zalecenia pokonkursowe. 

Uczestnicy konkursu, których wnioski zostały po-
zytywnie zweryfikowane, mają czas do 2 październi-
ka br. na przygotowanie prac konkursowych.

W pracy konkursowej przedstawiającej zagospo-
darowanie i urządzenie oraz poprawę estetyki tere-
nów Uczestnicy konkursu winni przedstawić m. in.: 
podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych 
alejek znajdujących się wokół parku wraz z budyn-
kiem szaletów miejskich, kontynuację sztucznego 
potoku zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej (Plac 
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I N F O R M A C J A

Bioodpady kuchenne i tzw. odpady zielone należy gromadzić OSOBNO, gdyż zgodnie z „Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” są one odbierane w różnych terminach. 

Do worków na bioodpady i odpady zielone nie należy wrzucać resztek jedzenia w płynie i żywności przetwo-
rzonej, kości, mięsa, tłuszczów, odchodów zwierzęcych, piasku, kamieni, popiołu, żużlu itp.

Zachęcamy do zagospodarowania tego rodzaju odpadów we własnym zakresie, tworząc przydomowe 
kompostowniki.

  RODZAJ CO WRZUCAMY TERMIN ODBIORU 

BIOODPADY 
(KUCHENNE)

resztki warzyw, owoców, pieczywa, 
obierki, fusy po kawie i herbacie, 
skorupki jaj itp.

raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym na stronie MZGK (podział 
wg ulic)

ODPADY 
ZIELONE

trawa, gałęzie, trociny, większe ilości 
roślin, owoców itp.

każdy drugi wtorek miesiąca

Dietla), zagospodarowanie i urządzenie parkingu 
zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej oraz ciągu pie-
szego wzdłuż ul. Zdrojowej, podniesienie walorów 
funkcjonalnych i estetycznych ul. Parkowej poprzez 
takie elementy zagospodarowania jak np. zieleńce, 
ławki, mała architektura, oświetlenie, przewidzieć 
ewentualne dodatkowe miejsca postojowe, lokaliza-
cję małej architektury i obiektów architektury parko-
wej, również inne elementy podnoszące atrakcyjność 
i estetykę obszaru, a także przewidzieć ewentualne 
zmiany nawierzchni istniejących ciągów komunika-
cyjnych.

Przy ocenie prac konkursowych, powołany w tym 
celu Sąd konkursowy złożony przede wszystkim z 
architektów oraz urbanistów, będzie kierował się 
takimi kryteriami oceny jak: atrakcyjność idei ar-

chitektoniczno-urbanistycznej, ekonomika propo-
nowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów 
budowy i eksploatacji oraz kosztów projektu budow-
lanego, a także zgodność z założeniami konkursu. 

Na prace konkursowe czekamy zatem do początku 
października mając nadzieję, iż wpłynie ich jak naj-
więcej, i że będą spełniały nasze oczekiwania, tak by 
móc rozdysponować przewidziane na ten cel nagro-
dy w postaci pieniężnej, ale też zaprosić do negocja-
cji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
projektu budowlanego tego Uczestnika konkursu, 
który w ocenie Sądu konkursowego zdobędzie 1. 
miejsce. 

Po rozstrzygnięciu Konkursu, prace konkursowe 
zostaną zaprezentowane na wystawie oraz ewentual-
nie w formie katalogu konkursowego
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Jednogłośne absolutorium 
dla 

burmistrza
22 czerwca, podczas zwyczajnej IX sesji Rady 

Miejskiej w Szczawnicy radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Grze-
gorzowi Niezgodzie absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok 2014.

Absolutorium stanowi ustawowo określony spo-
sób kontroli organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego (rady miejskiej) nad wykona-
niem budżetu przez organ wykonawczy (burmistrz 
miasta) i pozwala na ocenę prawidłowości prowa-
dzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego 
budżetu.

Podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium stanowiła pozy-
tywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie wydana do stanowiska Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Szczawnicy.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za rok 2014 zostało pozytywnie ocenione zarów-
no przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, jak 
również przez Skład Orzekający Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, po dokonaniu wni-
kliwej analizy rocznych sprawozdań budżetowych 
oraz bilansu z wykonania budżetu gminy. Badanie 

prawidłowości wykonania budżetu odbywało się 
w szczególności pod kątem stanu zrealizowanych 
wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do 
planowanych wielkości.

Dochody budżetowe roku 2014, (począwszy od pla-
nu przyjętego w Uchwale budżetowej przez plan po 
zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.) ostatecznie za-
mknęły się kwotą 26.117.141,52 zł, co stanowi 99,84 
% planu po zmianach i 83,17 % planu pierwotnego.  
Na znacznie niższym poziomie, bo w kwocie 
23.725.479,95 zł (tj. 79,15% planu) zrealizowano 
natomiast wydatki. Na niski poziom realizacji pla-
nu wydatków decydujący wpływ miało wykonanie 
wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe za-
planowane na 2014 r. w kwocie 9.476.860,61 zł zo-
stały wykonane na poziomie 46,14% planu, zwią-
zane to było  z przesunięciem inwestycji dotyczącej 
budowy parkingu w Pieninach na rok 2015 oraz  
z dokonaniem płatności za realizację ujęcia wody 
i sieci wodociągowej w Jaworkach już w kolejnym 
roku budżetowym.

Budżet miasta i gminy za rok 2014 zamknął się 
nadwyżką w wysokości 2.391.664,57 zł. Nadwyżka 
operacyjna (dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi) wyniosła 4.312.541,59 zł, co stanowi 
18,22% wielkości dochodów bieżących. Przycho-
dy zostały zrealizowane w wielkości 195.685,61 zł, 
stanowiły je wolne środki, jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

„Rok 2014 był z punktu widzenia prowadzenia 
gospodarki finansowej rokiem wyjątkowym. Po-
mimo realizacji kilku dużych inwestycji, pomimo 
powodzi, która spowodowała znaczne straty i nie-
planowane wydatki udało nam się osiągnąć nad-
wyżkę budżetową w wysokości przeszło 2 400 000 zł 
i wysoką nadwyżkę operacyjną. Jest to o tyle istotne 
gdyż rok 2014 był pierwszym rokiem funkcjonowa-
nia nowych zapisów ustawy o finansach publicz-
nych dotyczących sposobu obliczania i oceny zdol-
ności jednostki samorządu terytorialnego do spłaty 
długu i możliwości uchwalania budżetu na kolejne 
lata w okresie obsługi zadłużenia (…)” – mówi bur-
mistrz Szczawnicy. „Podkreślenia również wymaga 
fakt, że w poprzednim roku budżetowym gmina nie 
zwiększała swojego zadłużenia, spłaciła natomiast 
częściowo zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
komunalnych” – dodaje burmistrz.
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Gimnazjada Ośrodka Szczawnica  
o Puchar Burmistrza Miasta  

i Gminy w Piłce Nożnej 

W piątek, 12 czerwca br. na wielofunkcyjnym bo-
isku sportowym Orlik 2012 w Szczawnicy rozegrany 
został Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
w piłce nożnej – Gimnazjada Ośrodka Szczawnica.

W tegorocznym Pucharze wzięły udział 4 gimnazjal-
ne drużyny. Ogółem rozegrano 6 piłkarskich pojedyn-
ków w systemie każdy z każdym. Sędzią głównym za-
wodów był Ryszard Darlewski, a drugim sędzią Jacek 
Pietrzak.

Drużyny zajmujące od I do III miejsca otrzymały 
dyplomy oraz puchary natomiast drużyna zajmująca 
IV miejsce uhonorowana została pamiątkowym dyplo-
mem.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Gimnazjum Łapsze Niżne
II miejsce - Gimnazjum nr 2 Ochotnica Dolna
III miejsce – Gimnazjum Maniowy
IV miejsce – Gimnazjum Szczawnica

Najlepszym zawodnikiem Pucharu okazał się 
Arkadiusz Topór reprezentujący Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych, który w uznaniu za wysoki poziom gry 
podczas piłkarskich rozgrywek, otrzymał dyplom oraz 
pamiątkową statuetkę.

Gimnazjada zorganizowana została przez nowotar-
skie Powiatowe Centrum Kultury – Ośrodek Szczaw-
nica.

Uchwały podjęte przez Radę 
Miejską na IX zwyczajnej sesji  
w dniu 22 czerwca 2015 roku

Nr IX/49/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy za rok 2014,

Nr IX/50/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Szczawnicy za rok 2014, 

Nr IX/51/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2014,

Nr IX/52/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2014, 

Nr IX/53/2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2015,

Nr IX/54/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica, 

Nr IX/55/2015 w sprawie emisji obligacji komunal-
nych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

Nr IX/56/2015 w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Województwa Małopolskiego na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na 
odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz”, 

Nr IX/57/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szczaw-
nica współfinansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zgodnie 
z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-271/, 

Nr IX/58/2015 w sprawie Strategii Rozwoju Społecz-
no – Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2015 – 2020,  

Nr IX/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,

Nr IX/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym, 

Nr IX/61/2015 w sprawie zmiany w uchwale Rady 
Miejskiej w Szczawnicy Nr VI/25/2015 z dnia 26 lutego 
2015 r, 

Nr IX/62/2015 w sprawie zbycia w trybie bezprzetar-
gowym działki stanowiącej  własność Miasta i Gminy 
Szczawnica,

Nr IX/63/2015 w sprawie ustanowienia programu 
osłonowego „Pierwszy dzwonek 2015”,

Nr IX/64/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi No-
wotarskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na dofinanso-
wanie wakacyjnego wyjazdu dziecka przebywającego w 
rodzinie zastępczej. 
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Trwają prace wykończeniowe związane z budową 
mostu w Malinowie

Uwaga – zmiana siedziby 
Straży Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca br. 
siedziba Straży Miejskiej znajduje się w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 

103 (dawne pomieszczenia Rady Miejskiej).

Dotychczasowe numery telefonów komórkowych 
oraz telefonu stacjonarnego pozostaną bez zmian.

W imponującym tempie przebiegają 
prace na terenie inwestycji dot. odbu-
dowy obiektu mostowego Malinów na 
potoku Grajcarek realizowanej przez Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
we współpracy ze szczawnickim samo-
rządem.

„Wbrew ogromnemu „zamieszaniu” na 
terenie budowy mostu w Malinowie powoli 
widać już koniec inwestycji. W przeszłym 
tygodniu - prawdopodobnie w czwartek 
zostanie dopuszczony ruch samochodów 
po nowej przeprawie. Obecnie trwają 
prace w kilkunastu miejscach. Rozpoczęła 
się budowa zatoczki dla busów, w dalszym 
ciągu układane są krawężniki i kostka na 
chodnikach, układany asfalt na dojazdach 
i najważniejsze dzisiaj zostanie położona 
kolejna druga warstwa asfaltu, tym razem wiążąca. 
Warstwa ścieralna zostanie położona, jako jeden z ostat-
nich etapów realizacji tej inwestycji. Oczywiście po do-
puszczeniu ruchu będą trwały jeszcze prawdopodobnie 
przez trzy tygodnie prace porządkowe, prace związane 
 z montażem latarni ulicznych, czy z wykończeniem 
wspomnianej zatoczki” mówi burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda

Przypomnijmy, iż inwestycja której wykonawcą 
została wyłoniona w drodze postępowania przetargo-
wego firma - Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” 
z Ochotnicy Dolnej, przewidywała rozbiórkę istnieją-
cego w ciągu drogi powiatowej starego mostu, wybu-
dowanie nowej przeprawy, a także wykonanie nowych 
dojazdów do mostu, chodników, przebudowę pobli-

skich skrzyżowań, budowę odcinka wodociągu i budo-
wę kanalizacji deszczowej. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 
4.310.000 zł w tym 700.000 zł pokryte zostanie z bu-
dżetu Miasta i Gminy Szczawnica natomiast pozostałe 
środki pochodzić będą z budżetu powiatu z pozyskanej 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotacji.
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ZAPROSZENIE
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
zaprasza na spotkanie poświęcone 

wykorzystaniu  
platformy ePUAP we współpracy  
JST - NGO oraz zachęcaniu NGO  

do używania swoich kanałów  
w promowaniu  

elektronicznej administracji.
 

Spotkanie, które poprowadzą eksperci 
Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych  

z Krakowa, odbędzie się w dniu 23 lipca 2015 r 
(czwartek) o godz. 12.00  

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  
i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 
Po spotkaniu zapraszamy na drobny 

poczęstunek, podczas którego udzielane będą 
techniczne wskazówki jak zalogować się na 

ePUAP i uzyskać Profil Zaufany.

Spotkanie realizowane w ramach projektu: 
„Od dziś - szybciej, łatwiej sprawniej - 

cyfrowa administracja w małopolskich JST”

Jubileuszowy Puchar Burmistrza 
w slalomie kajakowym

W upalną sobotę, 04 lipca br., na naturalnym torze 
kajakowym na Dunajcu odbył się X Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica dla dzieci i młodzieży w 
slalomie kajakowym.

W jubileuszowej edycji zawodów, zmagania w ka-
jaku podjęło ponad 100 zawodników z ośmiu klubów 
sportowych: Start Nowy Sącz, Sokolica Krościenko, 
Spływ Sromowce, Pieniny Szczawnica, AZS-AWF 
Kraków, KKK Kraków, LKK Drzewica oraz ze sło-
wackiego klubu KTK Liptowski Mikulasz.

Laureaci zajmujący od I do VI lokaty otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięzcy trzech pierwszych 
miejsc dodatkowo okolicznościowe statuetki.

W drużynowej punktacji, Puchar Burmistrza wywal-
czyli kajakarze z KS „Start” Nowy Sącz, drugie miej-
sce zajął szczawnicki Klub Sportowy Pieniny, nato-
miast trzecią pozycję wywalczył LKK Drzewica.

Najmłodszą zawodniczką zawodów została Emilka 
Mastalska z KS Pieniny natomiast najmłodszym za-
wodnikiem okazał się Igor Ludwikowski z Krakow-
skiego Klubu Kajakowego.

Tegoroczny Puchar Burmistrza stał się również oka-
zją do uhonorowania pięciu zawodników KS Pieniny, 
którzy z rąk trenera Kamila Zaroda otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Za wyjątkową aktywność w treningach i 
udział w zawodach wyróżnienie otrzymali Bartłomiej 
Szymanek, Mikołaj Mastalski, Wiktor Regiec, Seba-
stian Waruś oraz Jakub Dyda.

Na zakończenie zawodów wśród wszystkich startu-
jących w Pucharze zawodników rozlosowano nagrody 
rzeczowe - sprzęt i akcesoria sportowe, ufundowane 
przez burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.


