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Wkrótce w Szczawnicy powstanie nowy par-
king samochodowy, na budowę którego władze 
Szczawnicy pozyskały środki finansowe w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej Polska 
– Słowacja. Wniosek złożony wspólnie z Leśnicą 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 600 000 
euro (ponad �0 mln PLN) i obejmuje budowę nowo-
czesnego i piętrowego parkingu samochodowego w 
Szczawnicy oraz przebudowę i modernizację Chaty 
Pieniny w Leśnicy. Celem ogólnym projektu jest  
bowiem podniesienie atrakcyjności turystycznej 
rejonu pogranicza polsko - słowackiego, co umożliwi 
wzrost konkurencyjności tego regionu w zakresie 
turystyki.

Kolejne pieniądze pozyskane 
z funduszy unijnych
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Gmina Szczawnica i Leśnica współpracowały ze sobą do-
tychczas przy realizacji wielu innych projektów współfinanso-
wanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. 
Projekty te dotyczyły między innymi sfery usług publicznych, 
rozwoju ruchu turystycznego, jak również wymiany kultu-
ralnej. Rezultatami dotychczasowej współpracy jest między 
innymi zbudowanie ścieżki rowerowej Szczawnica - Leśnica, 
współpraca w zakresie wymiany młodzieży. Doskonałym 
uzupełnieniem istniejącej współpracy jest powstająca w ra-
mach obecnie realizowanego wspólnie projektu promenada 
spacerowa nad Grajcarkiem w Szczawnicy oraz Pienińskie 
Centrum Turystyki Transgranicznej w Leśnicy. Wszystkie te 
działania zmierzają do powstania swoistego transgranicznego 
centrum turystycznego.

Parking dwupoziomowy w Szczawnicy będzie posiadał �� 
miejsc postojowych dla autokarów, 93 miejsca postojowe na 
płycie górnej oraz ��9 miejsc na dolnej płycie. Wjazd będzie 
usytuowany od strony ul. Pienińskiej z możliwością wjazdu 
w kierunku centrum miasta Szczawnica. Ponadto w ramach 
projektu zostanie zrealizowany pawilon informacyjny inspi-
rowany tradycyjną zabudową uzdrowiskową, usytuowany 
na płycie górnej parkingu. Pawilon pomieści sale główną ze 
stanowiskami internetowymi, pomieszczenie biurowe i punkt 
informacji turystycznej z zapleczem oraz zadaszony taras 
widokowy. 

Chcielibyśmy z budową parkingu ruszyć jesienią 2011 roku 
już po sezonie turystycznym. Dołożymy wszelkich starań aby 
przed kolejnym sezonem zaistniał przynajmniej parking. Po 
realizacji tej inwestycji Pieniny dla turystów korzystających ze 
spływu Dunajcem jak i przyjeżdżających do Szczawnicy będą 
swoistą nowoczesną bramą wjazdową jednak z zachowaniem 

szczawnickich elementów architektonicznych. Projekt ten moż-
na traktować jako drugi etap budowanej obecnie promenady 
spacerowej gdyż zabezpieczy również bezpośrednie połączenie 
promenady z drogą nad Dunajcem – dodaje burmistrz Szczaw-
nicy Grzegorz Niezgoda.
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Uchwały V sesji 
Rady Miejskiej w Szczawnicy 

z dn. 25.01.2011r.:

Uchwała Nr V/9/11 
w sprawie  aktualizacji „Planu Odno-
wy Miejscowości Szlachtowa na lata 

2007 – 2018”.
§�

Przyjmuje się zaktualizowany „Plan 
Odnowy Miejscowości Szlachtowa na 
lata 2007-2018”, o treści jak w załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały, zawie-
rający charakterystykę miejscowości, 
inwentaryzację zasobów służącą ujęciu 
stanu istniejącego rzeczywistego, analizę 
SWOT, czyli analizę mocnych i słabych 
stron miejscowości, planowane kierunki 
rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacun-
kowym kosztorysem i orientacyjnym 
harmonogramem działań.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr V/10/11
w sprawie oddania w  dzierżawę nie-
ruchomości położonej w Szczawnicy.     

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 
na rzecz  Pana Zbigniewa Steskala 
prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą  FPH „ Steskal” 34-400 
Nowy Targ ul. Rynek 24 nieruchomości  
oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 
�220/26 o powierzchni 52 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej na  okres 
do 3� sierpnia 20�� roku z przeznacze-
niem jej  na  prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

                                        
Uchwała Nr V/11/11

w sprawie uzupełnienia składu Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej. 

§  �
Powołuje się radną Panią Zofię Krępa 
na członka Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

        
Uchwała Nr V/12/11

w sprawie wyboru przedstawiciela 
Miasta i Gminy Szczawnica w Związ-
ku Euroregion „Tatry”.

§  �
Wyznacza się Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Kazimierza Zachwieję na 
dodatkowego przedstawiciela Miasta i 
Gminy Szczawnica w Kongresie Związ-
ku Euroregion „Tatry”.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

Informacja do uchwał podjętych przez 
Radę Miejską w Szczawnicy, na V sesji 

w dniu 25 stycznia 2011 roku. 

Nr V/9/11 w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miej-
scowości Szlachtowa na lata 2007 – 2018”.

Uchwała została podjęta w związku z możliwością pozy-
skania środków pozabudżetowych w ramach ogłoszonego II 
naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Odnowa centrum wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Załącznik do uchwały stanowi „Plan Odnowy Miejscowości 
Szlachtowa”, który jest jednym z najważniejszych elementów 
odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia 
mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu 
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finanso-
we w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2018” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić 
będzie wytyczne dla władz Miasta i Gminy Szczawnica przy 
opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Szlachtowa. 

Nr V/10/11 w sprawie oddania w dzierżawę nierucho-
mości położonej w Szczawnicy. 

Na mocy zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
uchwała Rady Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie zawar-
tej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Działka, której dotyczy uchwała, była wydzierżawiona od 
2008 roku przez FPH „Steskal” z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w kiosku handlowym stano-

wiącym własność Firmy. Termin, na jaki zostanie podpisana 
umowa dzierżawy wynika stąd, że Firma Steskal zamierza 
przenieść działalność do obiektu wydzierżawionego od osoby 
fizycznej przy ul. Głównej.

Nr V/11/11 w sprawie uzupełnienia składu Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej. 

Składy komisji stałych Rady Miejskiej zostały powołane 
Uchwałą Nr I/3/10 w dniu 29 listopada 2010 roku. Pani Zofia 
Krępa, z powodu nieobecności na dwóch pierwszych sesjach, 
nie złożyła ślubowania, a tym samym nie objęła mandatu, co 
nie dawało możliwości formalnych powołania jej do składu ko-
misji, ponieważ formalnie nie objęła jeszcze wtedy mandatu. 

Pani Zofia Krępa złożyła ślubowanie radnej na pierwszej 
sesji, na której była obecna, co umożliwiło formalne włączenie 
jej do składu Komisji. 

Nr V/12/11 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i 
Gminy Szczawnica  w Związku Euroregion „Tatry”. 

Wybory samorządowe przeprowadzone w listopadzie 
ubiegłego roku, spowodowały potrzebę wyboru na czas no-
wej kadencji, przedstawicieli Miasta i Gminy Szczawnica w 
Związku Euroregion „Tatry”.

Ustawa o samorządzie gminnym, stanowi, że w skład zgro-
madzenia związku międzygminnego, automatycznie wchodzą 
wójtowie gmin uczestniczących w związku. 

Uchwała została podjęta dla wyboru drugiego delegata 
Szczawnicy w Euroregionie. Został nim Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Kazimierz Zachwieja. 
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

L.P
Nazwa i wartość 

inwestycji 
Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody oraz 
prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych i wykonaniem na-
wierzchni. Roboty hydrotechniczne zostały ukończone. Wykonano rozruch 
próbny ujęć wody oraz filtrów. Zgodnie z harmonogramem na czas zimy 
wstrzymano roboty nawierzchniowe. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja 
i modernizacja sieci kanaliza-

cyjnej i wodociągowej 
dla uzdrowiska Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodo-
ciągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie kończone jest odtwarzanie nawierzchni 
po robotach realizowanych w II i III kwartale 2010r. 

3.
Promenada spacerowa  

wzdłuż Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcar-
ka wraz z elementami małej architektury. Wykonana została nawierzchnia oraz 
trzy mostki. Obecnie trwają prace związane z położeniem małej architektury i 
montażem urządzeń i oświetlenia. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i zgłoszone do 
odbioru. Trwa procedura odbiorowa. 

5

Modernizacja budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic. W chwili obecnej przystąpiono do drugiego etapu polegającego na 
wyposażeniu sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie. 

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Zakłada on 
rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie Parku oraz 
wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: altano-kawiarnia, 
mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty kwiatowe. 
Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej 

do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Polega on na 
zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego centralnym 
miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie potok 
płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja prze-
targowa.

8
Internet w domach mieszkań-

ców Szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw do-
mowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Internetu na 
obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. Rozstrzygany jest przetarg 
na dostawę komputerów. Ogłoszono przetarg w.s. internetu.
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ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
Budowa poziomowego 
parkingu w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. 
Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w 
Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin. Projekt przeszedł 
pozytywnie wszystkie formalne etapy oceny i został zakwalifikowany do do-
finansowania. 

10
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej na Szlachtowej 
i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz 
z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek znajduje się na liście 
rezerwowej o dofinansowanie.

11
Renowacja zabytkowego 

cmentarza i kaplicy 
Szalayowskiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmenta-
rza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek znajduje 
się na liście rezerwowej o dofinansowanie.

12
Odnowa centrum 
wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w cen-
trum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury. 
Wniosek został złożony w styczniu 2011r.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży takich jak 
m.in.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malar-
stwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za 
granicą, wyjazdy do kina, teatru. Łączny koszt projektu wynosi. 1 650 000,00 
zł i jest on pokrywany w 100% ze środków unijnych.

14 Parking pod Homolami 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plano-
wane jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w Jaworkach 
obok Wąwozu Homole. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

15
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

16

Promocja Szczawnicy na mię-
dzynarodowym rynku tury-

stycznym
200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  W ramach projektu 
rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy jak również 
zamontowano trzy kamery przekazujące obraz na stronę internetową miasta.

17

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i 
wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego 
sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni 
itp. 
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2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych 
z podejmowaniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw, 
działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze 
sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, 
usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przecho-
wywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych 
z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycz-
nych.

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 
50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
– Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwe-
stycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie 
własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłu-
żej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania 
nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub 
usług.

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl  

lub bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

Szczawnica,  3� stycznia 20�� r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya �03 oraz na 
stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 0� 
lutego 20�� r. do 2� lutego  20��r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do:

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy :

-  działki ewid. nr 1220/26 o powierzchni 52 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej na 
okres do 3� sierpnia 20��r. z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej w 
obiekcie handlowym stanowiącym własność 
Wnioskodawcy.

�.

INFORMACJA O PLANOWANYCH 
NABORACH WNIOSKÓW 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

W 2011 ROKU

W 2011 roku odbędą się nabory wniosków dla przedsię-
biorców ubiegających się o dotacje inwestycyjne w następu-
jących  programach i działaniach:

1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny Dzia-
łanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przed-
siębiorstw

Schemat A“Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach“

Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty in-
westycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty 
polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa, dzia-
łaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian 
produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianie stosowanych 
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyj-
nych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz 
BHP, unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowa-
dzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianie 
wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świad-
czenia usług, modernizacji środków produkcji.

W przypadku mikroprzędsiębiorstw wsparcie otrzymają 
również projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów“.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność o cha-
rakterze rękodzielniczym, wykorzystującą tradycyjne umie-
jętności i techniki rzemieślnicze mogą ubiegać się o wsparcie 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-20�3, działanie 2.1 schemat A - Bezpo-
średnie wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Na potrzeby realizacji konkursu został opracowany kata-
log tzw. „ginących zawodów”, czyli tych działalności, które 
zbudowały gospodarczą tożsamość województwa. Do „giną-
cych zawodów” w Małopolsce zaliczono: twórcę ludowego, 
zduna, sztukatora, witrażownika, kowala, kowala wyrobów 
zdobniczych, płatnerza, rusznikarza, ślusarza galanterii me-
talowej, zegarmistrza, garncarza, szklifierza ceramiki, rzeź-
biarza szkła, zdobnika ceramiki, zdobnika szkła, pamiątkarza, 
rzeźbiarza w drewnie, introligatora galanteryjnego, introliga-
tora poligraficznego, pozostałych introligatorów, drukarza 
tkanin, młynarza, bednarza, gięciarza drewna, kołodzieja, 
stolarza galanterii drzewnej, stolarza mebli artystycznych i 
wzorcowych, stolarza modelarza instrumentów muzycznych, 
koszykarza – plecionkarza, łubiankarza, modelarza wyrobów 
plecionkarskich, sitarza, szczotkarza, trzciniarza, pozostałych 
plecionkarzy, szczotkarzy i pokrewnych, przędzarza, koron-
karkę, plecionkarza, renowatora tkanin unikatowych, tkacza, 
bieliźniarza, gorseciarkę, kapelusznika-czapnika, hafciarkę,  
wytwórcę abażurów, kaletnika, rymarza, cholewkarza, obuw-
nika miarowego, szewca naprawiacza, flisaka-retmana.
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Otwarty konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 20��. 
 Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje 
następujące obszary współpracy:
 
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego

organizacja imprez kulturalnych o charakte-
rze lokalnym, środowiskowym, ogólnopol-
skim i międzynarodowym mających istotne 
znaczenie dla kultury mieszkańców
upowszechnianie i promocja lokalnej dzia-
łalności artystycznej
organizacja warsztatów artystycznych, ple-
nerów oraz wystaw

Na zadania przeznaczono kwotę w wysokości 
10.000,00 zł.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu

organizowanie zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży

a.

b.

c.

a.

organizacja i uczestnictwo w imprezach 
sportowych i sportowo – rekreacyjnych
Wspieranie przedsięwzięć w zakresie po-
dejmowanych działań na rzecz kontaktów i 
współpracy międzynarodowej

Na zadania przeznaczono kwotę w wysokości 
16.000,00 zł.

3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu 

porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz 
ratownictwa i ochrony ludności

 Na zadanie przeznaczono kwotę w wysoko-
ści 3.000,00 zł.
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytal-
nym  

Promowanie aktywnych form spędzania wolne-
go czasu osób starszych i niepełnosprawnych  
Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 
1.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji, terminy realizacji 
zadań, składania ofert oraz tryb i kryteria stosowa-
ne przy dokonywaniu wyboru oferty znajdują się w 
szczegółowym ogłoszeniu na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl lub bezpośrednio w Urzędzie 
Miast i Gminy Szczawnica. 

b.

c.

a.

Zimowa Szczawnica nocą

fot. Agnieszka Wojnicz
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Początkiem stycznia, jeszcze przed rozpoczęciem ferii 
zimowych Szczawnica prezentowała swoje atrakcje i walory 
w telewizji Silesia – odbieranej na obszarze całej Polski. 
Sponsorami całodniowej emisji byli wspólnie Miasto i Gmina 
Szczawnica oraz PKL Palenica w Szczawnicy. W programie 
wystąpili m.in.: Grzegorz Niezgoda Burmistrz Szczawnicy, 
Stefan Zachwieja kierownik PKL Palenica, Halina Uroda re-
prezentująca Uzdrowisko Szczawnica S.A., Tomasz Zachwieja 
ze Szczawnickiej grupy GOPR, Marcin Szczepaniak właściciel 
szkółki narciarskiej, ks. Józef Włodarczyk proboszcz parafii 
Szlachtowa oraz Kazimierz Zachwieja Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnicy.  Podczas kilku wejść antenowych 
prezentowali oni atrakcje Szczawnicy zachęcając do przyjazdu 
nie tylko w sezonie zimowym, ale również latem. 

Emitowany kilkakrotnie w telewizji Silesia program o 
Szczawnicy, to przykład skutecznej ale wspólnej promocji mia-
sta i podmiotu komercyjnego, do czego zachęcamy pozostałych 
przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Szczawnica. 

Szczawnica z promocją w śląskiej telewizji

Informacje przygotował sekretarz miasta
Tomasz Hurkała


