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LIPIEC 2011

Szczawnica, zdobywca pierwszego miejsca w Polsce Ligii 
Odnawialnych Źródeł Energii w 2010r, zajęła drugie miej-
sce w Europie i zdobyła tytuł wice mistrza Europejskiej Ligii 
OZE w kategorii miast do 20 000 mieszkańców. Zrealizowa-
ny przez miasto projekt związany z montażem kolektorów 
słonecznych zyskał wielkie uznanie w wielu krajach Europy i 
spośród 3 500 europejskich miejscowości dał się wyprzedzić 
tylko przodującemu w ekologicznych rozwiązaniach miastu 
Brunico we Włoszech. Podczas uroczystej gali wręczenia 
nagród, która odbyła się w budynku czeskiego parlamentu 

SZCZAWNICA  wiceMISTRZEM  EUROPY!
w Pradze, Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda zaprezentował 
przedstawicielom europej-
skich samorządów efekty zre-
alizowanego przedsięwzięcia 
w Szczawnicy, zapraszając 
jednocześnie do odwiedzenia 
naszego uzdrowiska przez ich 
mieszkańców. Liga Mistrzów 
OZE jest siecią złożoną z kra-
jowych lig OZE, która ma na 
celu stworzenie pozytywnego 
współzawodnictwa na polu 
energii odnawialnej pomiędzy 
europejskimi miastami, mia-
steczkami i miejscowościami.

„Montaż solarów w Szczawnicy kosztował nas sporo sił i 
zaangażowania a mieszkańców cierpliwości i zrozumienia. 
Efekty jednak, jakie zostały osiągnięte są bezcenne dla przy-
rody uzdrowiska, wymierne dla jego mieszkańców i jak się 
okazało niedoścignione dla wielu miast Europy. Wicemistrz 
Europy to również osiągnięcie, dzięki któremu miejscowości 
europejskie dowiedziały się, gdzie leży Szczawnica oraz dla-
czego warto do niej przyjechać”- podkreśla Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda.  

Początkiem czerwca w szczawnic-
kim uzdrowisku odbyła się konferencja 
naukowa zorganizowana przez Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii Nauk oraz 
Instytut Geografii Słowackiej Akade-
mii Nauk pod nazwą „Infrastrukturalne 
i organizacyjne możliwości poprawy 
dostępności przestrzennej jako czynnik 
rozwoju polsko-słowackich regionów 
turystycznych”.  Na zaproszenie organi-
zatorów spotkania, udział w konferencji 
wzięli przedstawiciele szczawnickiego 
samorządu w osobach burmistrza Grze-
gorza Niezgody oraz sekretarza Tomasz 
Hurkały. Celem projektu w ramach któ-
rego zorganizowany był panel dyskusyj-
ny, jest określenie możliwości zwiększe-
nia potencjału turystycznego w wyniku 
poprawy dostępności przestrzennej w 
różnych skalach oraz transfer wiedzy i 
dobrych praktyk z sektora naukowego 
do sektora administracyjnego. Wiedza i 

doświadczenie przedstawicieli szczaw-
nickiego samorządu posłuży do sformu-
łowania wniosków odnośnie kierunków 
rozwoju ruchu turystycznego. Rozwój 
turystyki jest bowiem wielkim feno-
menem współczesnego społeczeństwa. 
Być może jest nawet jedną z najbardziej 
charakterystycz-
nych cech współ-
czesnej cywilizacji. 
Nigdy przedtem lu-
dzie nie jeździli tak 
dużo i tak często jak 
obecnie. Państwa, 
regiony, społecz-
ności włączają się 
w globalne trendy 
f u n k c j o n o w a n i a 
turystyki i próbują 
wesprzeć własny 
ekonomiczny wzrost 
oraz rozwój. Obec-
nie rozwój infra-

Konferencja naukowa w Szczawnicy struktury transportowej i odpowiednia 
dostępność przestrzenna są jednymi z 
podstawowych warunków rozwoju, nie 
tylko turystyki, ale większości dziedzin 
gospodarczych. Dostępność komunika-
cyjna wraz z walorami turystycznymi są 
podstawowymi czynnikami wyjaśniają-
cymi podstawy sukcesu ekonomicznego 
opartego na turystyce.
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Kolejna grupa młodzieży spoza Szczawnicy, zwróciła się z prośbą do Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica o zorganizowanie seminarium na temat wykorzystywania fundu-
szy unijnych oraz rozwoju naszej miejscowości. Tym razem byli to uczniowie Zespołu 
Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach,  uczący się w zawodzie technik 
architektury krajobrazu. Bezpośrednim powodem przyjazdu 50. osobowej grupy mło-
dzieży do uzdrowiska, były projekty wpływające na zmianę przestrzeni publicznej mia-
sta, takie jak np.: renowacja parku dolnego, budowa promenady, odnowa centrum wsi 
Jaworki czy przebudowa ul. Zdrojowej i Placu Dietla. Na temat charakteru uzdrowi-

skowego Szczawnicy, jego specyfiki oraz 
wynikających z tego obowiązków i ob-
ostrzeń w zakresie inwestycji opowiedział 
Sekretarz Miasta i Gminy Tomasz Hurka-
ła. Prezentacji projektów inwestycyjnych 
wpływających pozytywnie na krajobraz 
Szczawnicy, szczegółowo dokonał Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda. Uczniowie 
zainteresowani byli nie tylko projektami 
wpływającymi na przestrzeń publiczną 
Szczawnicy, ale wszystkimi realizowa-
nymi z funduszy unijnych, dzięki którym 
również oni przyjechali do naszego uzdro-
wiska w ramach programu unijnego „Na-
sza wiedza-  naszą szansą na przyszłość”.

„To bardzo budujące, że Szczawnica 
stała się przykładem dobrych praktyk w 
zakresie pozyskiwania funduszy, pro-
wadzonych inwestycji oraz lokalnego 
rozwoju. To zasługa wszystkich, którzy 
budują właśnie taki wizerunek naszego 
uzdrowiska. W zeszłym roku gościliśmy 
studentów z Krakowa i Lublina, którzy 
również czerpali wiedzę z rozwijającej się 
Szczawnicy” – dodaje burmistrz Grzegorz 
Niezgoda.  

 

Po nauki – do Szczawnicy

Szczawnica będzie 
jeszcze piękniejsza!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 25. 10. 2005 r. 
w sprawie trybu  organizowania prac spo-
łecznie użytecznych, corocznie  nasza gmi-
na składa w Powiatowym Urzędzie Pracy  
plan potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych przez osoby bezro-
botne, bez prawa do zasiłku. 

 Zgodnie z ww. rozporządzeniem osoby 
wskazane przez ośrodek pomocy społecz-
nej, mogą wykonywać prace w wymiarze  
do 10 godzin tygodniowo . Za wykonywa-
ną pracę przysługuje świadczenie pienięż-
ne w wysokości minimalnej,( od 1 czerwca 
wynagrodzenie za każdą godzinę wynosi 
7,30 zł.) zgodnie z art. 73a ust.3 ustawy o 
promocji  zatrudnienia  i instytucjach rynku 
pracy Powiatowy Urząd Pracy  na wniosek 
gminy,  dokonuje refundacji części wydat-

ków poniesionych  na wypłaty świadczeń 
pieniężnych  wypłaconych osobom bezro-
botnym  wykonującym prace społecznie 
użyteczne. Refundacja  wynosi nie więcej 
niż 60%.

W 2011 r. prace społecznie- użyteczne 
rozpoczęły się 16 maja. Poprzedziło je pod-
pisanie w dniu 11.05.2011 r. porozumienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica ze 
Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie 
organizacji prac społecznie użytecznych w 
mieście i gminie Szczawnica.

Deklaracja refundacji środków prze-
znaczonych na realizację projektu dotyczy 
okresu 16.05. – 31.12. 2011 r.  Prace spo-
łecznie użyteczne stanowią  narzędzie ak-
tywizujące osoby bezrobotne, bez prawa 
do zasiłku. 

W czerwcu, w pracach na rzecz gminy, 
w sześciu jednostkach organizacyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica uczest-
niczyło 14 osób,  zgodnie z zestawieniem:

Miejski Zakład 
Gospodarki Komu-
nalnej – 7 osób,

Szkoła Podstawo-
wa nr. 1 - 1 osoba (od 
września planuje się 
dodatkowo 1 osobę),

Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej – 1 oso-
ba, 

 Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
„Perła” – 2 osoby,

 Przedszkole – 1 osoba,
 Miejski  Ośrodek Kultury – 1 osoba, 
 Przedszkole – 1 osoba.
Od ubiegłego roku  trwały przygotowa-

nia do aktywizowania osób bezdomnych 
poprzez objęcie programem wychodzenia 
z bezdomności oraz osób, które jeszcze 
nigdy nie podejmowały zatrudnienia. Za-
kładał on m.in. poddanie tych osób dobro-
wolnemu treningowi pracy, od kwietnia  
2010 r. sześć osób  uczestniczyło na terenie 
MZGK w pracach społecznie użytecznych. 
Po pomyślnym  ich zakończeniu dwie oso-
by wyróżniające się sumiennością oraz 
wyrażające chęć współpracy  podjęły prace 
interwencyjne. 

  Osiągnięte  korzyści podjęcia prac dla 
osób w nich uczestniczących i gminy:

doskonała forma aktywizacji,
zawarcie tej formy aktywności w kon-

traktach socjalnych z klientami,
odnalezienie się w nowej sytuacji – 

czynnik poznawczy,
podwyższenie samooceny 
- poczucie się pracownikiem,
poprawienie wizerunku w społeczeń-

stwie,
zdobycie doświadczenia w kontaktach 

interpersonalnych w miejscu pracy,
zdobycie środków na poprawę statusu 

materialnego poprzez pracę,
możliwość współuczestniczenia w  or-

ganizowanych pracach oraz poczucie 
wkładu pracy na rzecz wspólnego dobra.

Kierownik MOPS 
Lidia Misztal
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Letnia promocja Szczawnicy
Rusza kolejna akcja promocyjna Miasta i Gminy Szczaw-

nica. Uzdrowisko prezentowało będzie swoje walory zarów-
no w radio jak również w prasie. Reklama radiowa związa-
na z czterotygodniowym cyklem audycji skierowana będzie 
do słuchaczy RDN Małopolska powiatów: tarnowskiego, 
bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, mieleckiego, dę-
bickiego oraz Sądecczyzny, a także mieszkańców Polski 
słuchających radia przez Internet. Radio RDN Małopolska 
jest rozgłośnią diecezji tarnowskiej, która nadaje całodobo-
wy program dla słuchaczy Małopolski i części Podkarpacia 
na trzech częstotliwościach: 103,6 FM w Małopolsce i Pod-
karpaciu, 101,2 FM w regionie nowosądeckim oraz 88,3 FM  
w Krynicy. Słucha jej tygodniowo ok. 400 tysięcy osób. 

Akcja promocyjna ma zachęcić mieszkańców miejscowo-
ści oddalonych zaledwie dwie godziny drogi od Szczawnicy 
do częstego odwiedzania naszego uzdrowiska oraz korzysta-
nia z jego największych atrakcji jak np. Spływ Dunajcem. 
Akcja promocyjna zakłada ponad 100 spotów reklamowych, 
transmisje na żywo z terenu Szczawnicy (kolejna 15 lipca w 
godzinach 10.00-13.00) oraz liczne konkursy z nagrodami 
ufundowanymi m.in. przez szczawnickich przedsiębiorcó-
w(weekendy w Solar Spa, Sanatorium Budowlani, karnety 
na wyciągi na Palenicę i Arenę Narciarską w Jaworkach jak 
również uroczystą kolację w „Karczmie u Polowacy”).  

Innym rodzajem promocji Szczawnicy jest reklama 
umieszczana w prasie branżowej. Dotyczy ona takich czaso-
pism jak: 

„Welcome to Cracow & Małopolska” (miesięcznik)
Kolportowany w najlepszych hotelach w Krakowie, 

Zakopanem, w porcie lotniczym Balice, w portach lotni-
czych: Londyn, Paryż – na terenie placówek PLL „LOT”,  
w placówkach zagranicznych POT, na imprezach targowych: 
krajowych i zagranicznych Berlin, Londyn, Moskwa, Kijów, 
Warszawa, Helsinki, Kolonia, Poznań, Praga, Wiedeń, Paryż, 
Madryt, Rzym, Mediolan), w Izbie Gospodarczej, w placów-
kach konsularnych państw obcych, w galeriach, biurach po-
dróży, wypożyczalniach samochodów. 

Obieżyświat (ogólnopolski magazyn turystyczny) o na-
kładzie 15 000 egz. dystrybuowany w Ruch S.A., KOLPOR-
TER S.A., EMPIK oraz na krajowych targach turystycznych 
w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu

Świat, podróże, kultura (miesięcznik) - Nakład 10 000 
egz. po polsku i po niemiecku rozdystrybuowany w wybra-
nych punktach informacji turystycznej, biurach podróży, ho-
telach, pensjonatach, restauracjach, kawiarniach, muzeach, na 
dworcach PKP i lotniczych, oraz na imprezach:- ITB BER-
LIN, Glob 2011 - Katowice, Podlaskie Targi Turystycze - 
Bialystok, GTT - Gdansk,  Agrotravel – Kielce.

Echo Regionu Małopolska (gazeta informacyjno – rekla-
mowa) kolportowana w  województwie małopolskim (z wy-
jątkiem powiatu nowotarskiego) 

„Do Szczawnicy ściągać musimy turystów zarówno na 
krótkie weekendowe przyjazdy jak również na długi wypo-
czynek. Dlatego z reklamą docieramy do najbliższych okolic 
Szczawnicy oraz tych położonych dalej. Tak szeroka promo-
cja Szczawnicy w prasie branżowej na terenie całego kraju 
oraz targach zagranicznych związana jest w tym roku m.in. 
z przejęciem prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Nasz 
kraj przez pół roku będzie w centrum uwagi całej Europy, co 
stanowi również szansę dla Szczawnicy. Ocenimy to po tego-
rocznym sezonie” -  dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Komisja Rady Powiatu 
w Szczawnicy

21 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktu-
ry Rady Powiatu Nowotarskiego, którego najważniejszym z 
punktów był objazd realizowanych inwestycji przez Powia-
towy Zarząd Dróg na terenie całego Powiatu Nowotarskie-
go. Prócz Komisji Infrastruktury w wizji lokalnej uczestni-
czyli również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert 
Waniczek, Wicedyrektor Krzysztof Szlaga oraz Urzędujący 
Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki. Gości na terenie 
Szczawnicy podjął Burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Najważniejszymi inwestycjami dotyczącymi Szczawnicy 
jest budowa mostu na rzece Dunajec zapewniającego dostęp 
do uzdrowiska oraz systematyczna wymiana nawierzchni 
drogi biegnącej przez centrum Miasta i Gminy Szczawnica 
wraz z mostami, rowami oraz przepustami.  Przypomnijmy, 
iż w tym roku wyremontowany został przepust na Szlachto-
wej uszkodzony podczas zeszłorocznej powodzi a wymienio-
ny zostanie kolejny odcinek drogi powiatowej biegnący od 
dworca PKS do Gimnazjum. Równolegle opracowywana jest 
również koncepcja przebudowy dwóch mostów oraz budowy 
chodników wzdłuż drogi biegnącej do Jaworek. 

„Wizyta najliczniejszej komisji Rady Powiatu Nowotar-
skiego w Szczawnicy była okazją do zapoznania się z proble-
mami nie tylko infrastruktury drogowej naszego uzdrowiska, 
ale również innymi zagadnieniami będącymi w kompeten-
cjach powiatu nowotarskiego. Dobrym sygnałem jest to, iż 
powiat systematycznie inwestuje na terenie Szczawnicy oraz 
ujmuje ją w planach inwestycyjnych na najbliższe lata” – 
podsumowuje spotkanie przewodniczący komisji Tomasz 
Hurkała. 
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

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 nawierzchni. Roboty 
hydrotechniczne zostały ukończone. Wykonano rozruch próbny ujęć wody oraz filtrów. 
Gotowe urządzenia czekają na zakończenie robót związanych z modernizacją sieci 
wodociągowej. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej 
na terenie Szczawnicy. Obecnie kończone jest odtwarzanie nawierzchni po robotach 
realizowanych w 2010r. Kolejno odtwarzane są ulice: Pod Sadami – odcinek górny, 
Sopotnicka, Widok, Języki, Kowalczyk

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z 
elementami małej architektury. Obecnie trwa rozliczanie końcowe projektu. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i odebrane. Trwa 
rozliczenie projektu.  

5
Modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i piwnic 
oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. Trwa rozliczanie 
wniosku.

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 
z elementami małej architektury 

uzdrowiskowej
4 512 400, 00 zł.

Projekt zakłada 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. Wyłoniono 
wykonawcę, który rozpoczął roboty budowlane.  

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do pijalni 

wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie potok 
płynący pod ul. Zdrojową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

8
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu wykonywane jest podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem. Zestawy komputerowe z Internetem zostały zamontowane. 

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. Projekt 
został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowywane jest podpisanie umowy. 

10
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, muzyczne 
i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w Szczawnicy. Projekt 
w 100% finansowany ze środków unijnych 

11
Renowacja zabytkowego cmentarza 

i kaplicy Szalayowskiej w 
Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmentarza jak 
również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek na to zadanie złożony 
został do Ministra Kultury. Przeszedł pomyślnie pierwszy etap oceny.  

12 Odnowa centrum wsi Szlachtowa
W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury. Wniosek 
został złożony w styczniu 2011r. Trwa jego ocena. 
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PROJEKTY

13
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych dla 
młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estradowych. Projekt w 100% 
finansowany ze środków unijnych

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

14 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak m. in.: zawody 
sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, konkursy 
wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. 
Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych.

15
Integracja społeczna, zajęcia dla 

dzieci i młodzieży

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane jest złożenie 2 wniosków 
m.in. na zajęcia sportowe dla młodzieży oraz ich rodziców, jak również na zajęcia 
taneczne i teatralne 

16
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 złożony zostanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17
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. 

18

Promocja Szczawnicy na 
międzynarodowym rynku 

turystycznym
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.  

19

Przenikanie kultur: polsko – 
słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kulturalnych, 
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. 

Jednogłośne absolutorium 
dla burmistrza Szczawnicy 

 W środę 22 czerwca Rada Miejska w Szczawnicy jednogło-
śnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grzego-
rzowi Niezgodzie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010. 
Podjęcie uchwały poprzedzone było szczegółową analizą budżetu 
zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak również Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w oparciu o nowe, bardziej rygorystyczne, 
przepisy ustawy o finansach publicznych. Wysoki stopień wykonania 
dochodów i wydatków budżetowych zarówno bieżących jak i mająt-
kowych pozwolił na równie wysoką ocenę ze strony organów nadzo-
ru. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła pozytywnie i bez uwag w 
skali całego 2010 roku wykonanie budżetu i prawidłowość jego prze-
biegu. Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej po szczegółowym zba-
daniu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdań 
finansowych za rok 2010 stanowiła podstawę do złożenia wniosku 
do organu nadzoru o udzielenie  absolutorium dla Burmistrza. W tej 
sytuacji jednomyślność Rady Miejskiej w głosowaniu nad uchwałą w 
sprawie udzielenia absolutorium, była już tylko dopełnieniem akcep-
tacji oceny pracy Burmistrza.

„Rok 2010 był trudnym okresem zwłaszcza pod kątem wielości za-
dań inwestycyjnych realizowanych w naszym uzdrowisku. Podkreślę 
jeszcze raz, iż tylko dzięki dobrej współpracy z Radą Miejską i zaan-
gażowaniu pracowników urzędu udało się bez większych trudności 
ogarnąć prawie sześćdziesięciomilionowy budżet gminy, wykorzystu-
jąc w nim blisko 40 milionów na same inwestycje. Udzielone absolu-
torium jest akceptacją nie tylko działalności burmistrza, ale przede 
wszystkim akceptacją kierunku rozwoju naszej miejscowości, za co 
Radzie Miejskiej gorąco dziękuję ” - dodaje burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda. 

Szczawnica,  24 czerwca 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w 
terminie od 24 czerwca 2011 r. do 14 lipca  2011r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nych do:

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawców:

działki ewid. nr 305 z obrębu Jaworki o po-
wierzchni 0.8972 ha z przeznaczeniem na uprawy 
rolne na okres 3 lat, 

działki ewid. nr 55 z obrębu Czarna Woda o po-
wierzchni 2.0464 ha z przeznaczeniem na uprawy 
rolne na okres 3 lat,

działki ewid. nr 537/2 z obrębu Szlachtowa o po-
wierzchni 0.0094 ha  zabudowanej stacją trafo na 
okres 3 lat

części działek ewid. nr  1220/22 i 1220/21 o po-
wierzchni 0.0100 ha położonych w Szczawnicy przy 
ul. Głównej zabudowanej budynkiem tzw. „Smażal-
ni Baca” na okres 3 lat.

część działki 124/4 o powierzchni 0.0015 ha 
położonej w obrębie Jaworki z przeznaczeniem na 
posadowienie tymczasowego garażu przy budynku 
komunalnym w Jaworkach ul. Czarna Woda 9
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Uchwały z X sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dn. 16 czerwca 2011r.:

Uchwała Nr X/39/2011
w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie 
Odnowy Miejscowości Szlachtowa na lata  
2007 – 2018”.

§1
Zatwierdza się zmiany w „Planie Odnowy 
Miejscowości Szlachtowa na lata 2007-
2018”, o treści jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, zawierającym charak-
terystykę miejscowości, inwentaryzację 
zasobów służącą ujęciu stanu istniejącego 
rzeczywistego, analizę SWOT, czyli analizę 
mocnych i słabych stron miejscowości, pla-
nowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia 
wraz z szacunkowym kosztorysem i orienta-
cyjnym harmonogramem działań.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr X/40/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/2011 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i pla-
cówkach oświatowych.

§ 1
W Uchwale Nr IX/38/2011 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011 roku w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowi-
ska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych, wprowadza się następującą 
zmianę:
§  5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 
września 2011 roku.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obo-
wiązującą od 1 września 2011 roku.

Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dn. 22 czerwca 2011r.:
           

Uchwała Nr XI/41/2011                
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie działek stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bez-
przetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę  na zawarcie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica kolejnych 
umów  dzierżawnych   następujących nieru-
chomości :
położonej w  obrębie Jaworki niezabudo-
wanej działki ewid.  nr 305 o powierzchni 
0.8972 ha,

położonej w obrębie Czarna Woda niezabu-
dowanej  działki ewid. nr 55 o powierzchni 
2.0464 ha,
położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkow-
skiej zabudowanej stacją trafo działki ewid. 
nr 537/2 o powierzchni 0.0094 ha.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie:
na rzecz  Koła Łowieckiego „Ponowa” oś. 
Witosa 19/5 34-400 Nowy Targ działki 
ewid. nr 305 o  powierzchni ogólnej 0.8972 
ha  na  okres 3 lat celem wykorzystywania 
dzierżawionej  nieruchomości  na cele rol-
nicze,
na rzecz Pana Krzysztofa Tomasiak dział-
ki ewid. nr 55 o powierzchni 2.0464 ha na 
okres 3 lat, celem wykorzystywania dzierża-
wionej nieruchomości na cele rolnicze,
na rzecz ENION S.A. ul. Zawiła 65L 30-390 
Kraków działki ewid. nr 537/2 o powierzch-
ni 0.0094 ha na okres 3 lat, z przeznacze-
niem na lokalizację stacji trafo.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

         Uchwała Nr XI/42/2011        
w sprawie zatwierdzenia  rocznego spra-
wozdania finansowego Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Szczawnicy za rok 2010. 

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finan-
sowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Szczawnicy za rok 2010, które zawiera:
Bilans za rok 2010 – stanowiący załącznik 
nr 1 do Uchwały,
Rachunek zysków i strat  2010 rok – stano-
wiący załącznik nr 2 do Uchwały,
Informację dodatkową do sprawozdania fi-
nansowego za rok 2010 – stanowiącą załącz-
nik nr 3 do Uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/43/2011        
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Szczawnicy za rok 2010.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie fi-
nansowe Miejskiego Ośrodka Kultury  w 
Szczawnicy za rok 2010, które zawiera:
Bilans za rok 2010 – stanowiący załącznik 
nr 1 do Uchwały,
Rachunek zysków i strat 2010 rok  – stano-
wiący załącznik nr 2 do Uchwały,
Informację dodatkową do sprawozdania fi-
nansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy za rok 2010 – stanowiącą za-
łącznik nr 3 do Uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XI/44/2011 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań fi-
nansowych oraz sprawozdania z wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za rok 2010.

§  1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 
Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2010,    
a także sprawozdania Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica z wykonania budżetu za 
2010 rok – zatwierdza się:
sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy 
Szczawnica za rok 2010 obejmujące: bilans 
zbiorczy  zakładów budżetowych i jednostek 
budżetowych, rachunek zysków i strat zakła-
dów budżetowych i jednostek budżetowych, 
zestawienie zmian w funduszu zakładów bu-
dżetowych i jednostek budżetowych,  
sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z 
wykonania budżetu za rok 2010,
informację o stanie mienia komunalnego 
Miasta i Gminy Szczawnica stan na 31 grud-
nia 2010 roku.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/45/2011                                            
    w sprawie absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2010.

§ 1.  
Po zapoznaniu się z:
sprawozdaniem finansowym Miasta i Gmi-
ny za rok 2010, 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy 
z wykonania budżetu za 2010 rok,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie dotyczącą sprawozdania z wyko-
nania budżetu za rok 2010,
informacją o stanie mienia jednostki samo-
rządu terytorialnego,
stanowiskiem wynikającym z wniosku Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy
- udziela się Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Szczawnica absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za rok 2010.

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XI/46/2011
w sprawie zmian w budżecie miasta i gmi-
ny Szczawnica na rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 53.305,00; w tym: dochody bie-
żące o kwotę zł: 53.305,00
     - jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 40.000,00; w tym: dochody bie-
żące o kwotę zł: 40.000,00
     - jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 409.554,26
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- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
z czego :
Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
 w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie łącznej 38.074,00 zł z czego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 1.764,00 
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie    
zł: 36.310,00
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy fi-
nansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 24.769,00 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 371.480,26 w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
371.480,26
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 371.480,26 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 396.249,26
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwa-
ły
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
24.769,02
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
w kwocie zł: 24.769,02 z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 1.764,00 
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 23.005,02
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy fi-
nansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 24.769,00 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 24.769,00 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 
zł: 371.480,24 w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
371.480,24
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 371.480,24 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 371.480,24  zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 6
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała Nr XI/47/2011                    
w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej.

§  1
Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu 
Nowotarskiego w formie dotacji celowej w 
kwocie 500 000,00 zł brutto, na realizację 
zadania, polegającego na „Przebudowa dro-
gi ul. Główna etap II”.

Zasady przyznania dotacji celowej wymie-
nionej w ust. 1 określone zostaną w umowie 
zawartej z Powiatem Nowotarskim.

§  2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym 
mowa w § 1 będzie zabezpieczenie w dziale 
600 rozdz. 60014 § 6620 kwoty 500 000,00 
zł pochodzącej z dochodów i przychodów 
Miasta i Gminy Szczawnica w 2011 r.  

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

           Uchwała Nr XI/48/2011                    
w sprawie powołania Zespołu Opiniujące-
go kandydatów na ławników sądów 
powszechnych.

§  1
Powołuje się Zespół Opiniujący kandydatów 
na ławników Sądu Rejonowego w Nowym 
Targu (w tym Sądu Pracy), zgłoszonych z 
terenu Miasta i Gminy Szczawnica, na okres 
kadencji 2012 – 2015, w składzie:
Przewodniczący  
– Kazimierz Zachwieja
Członkowie  – Jan Krzyśko   
                                Jacek Śliwiński  
                                Wiesław Warzecha                                 
Henryk Węglarz                              Wal-
demar Wiercioch Marek Rusin – Prezes 
Sądu Rejonowego w Nowym Targu

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Rewita-
lizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijal-
ni w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej”, 
którego zasadniczym celem jest zagospodarowanie uzdro-
wiskowego centrum Szczawnicy - Placu Dietla.

Jednym z elementów projektu jest gruntowna moderni-
zacja pijalni wody mineralnej „Magdalena” i „Jan”, która w 
obecnym kształcie nie współgra z otoczeniem i nie nawiązuje 
do obowiązującego w tej części uzdrowiska stylu.

Należy przypomnieć, iż pierwsza altana nad źródłem 
„Magdaleny” powstała jesz-
cze na początku XIX wieku. 
W 1866 roku wzniesiono w jej 
miejscu krytą galerię spacerową  
z arkadami wspartymi na profilowa-
nych kolumnach, która przetrwała 
w tej formie do 1963 roku. Osiem 
lat później, czyli w 1971 roku, od-
dana została do użytku kuracjuszom 
powstała na miejscu poprzedniej 
pijalni – nowa budowla w kształcie 
rotundy ze szkła i aluminium, któ-
ra funkcjonowała do czasu oddania 

po renowacji głównej pijalni uzdrowiskowej w „Domu nad 
Zdrojami”.

Ostatnimi laty, oprócz miejsca degustacji wód mineral-
nych, obiekt pełnił funkcję mini galerii, w której cykliczną 
działalność wystawienniczą prowadziło Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuk Pięknych Koło w Szczawnicy. 

W pijalni można było ponadto zaopatrzyć się w wyroby 
regionalne, a także w produkty z właściwościami leczniczym 
np. sól jodowaną, sól do kąpieli itp.

„W chwili obecnej trwają prace związane z rozbiórką starego 
pawilonu w miejsce, którego zostanie zbudowana nowa, otwar-

ta konstrukcja drewniana z ogólno-
dostępną czerpnią wody mineralnej. 
Nowa pijalnia bez wątpienia stano-
wić będzie doskonałe uzupełnienie in-
frastruktury parku uzdrowiskowego 
zlokalizowanego w centrum Szczaw-
nicy. Gruntowna zmiana wizerunku 
starej części uzdrowiska poprzez 
rewitalizację przestrzeni publicznej  
i nadanie jej nowych funkcji przy-
czyni się do uatrakcyjnienia całego 
miasta” – powiedział Grzegorz Nie-
zgoda – Burmistrz Szczawnicy

Źródło wód mineralnych „Magdalena” i „Jan” zyska atrakcyjną, stylową oprawę
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Tomasz Hurkała

JEŚLI PO WODĘ 
TO TYLKO DO SZCZAWNICY!

Krystalicznie czysta woda płynąca 
bez przerwy w kranach szczawnickich 
domów, pensjonatów i hoteli to podsta-
wa przyjmowania setek tysięcy gości, 
kuracjuszy i turystów przybywających 
corocznie do pienińskiego kurortu. Jak 
się okazuje, nie jest to jednak z pozoru 
łatwe zadanie, gdyż Szczawnica już od 
lat boryka się z problemem przestarzałej 
technologii poboru i uzdatniania wody. 
Gwałtowne opady deszczu wielokrotnie 
doprowadzały do przerw w dostawie 
wody pitnej na terenie miasta, co nie za-
wsze było rozumiane przez odwiedzają-
cych uzdrowisko gości. Takiej sytuacji, 
gdzie w uzdrowisku, o którym mówio-
no „Królowa polskich wód” brakuje jej 
najcenniejszego dobra, przez najbliższe 
dziesiątki lat już nie będzie. Dzięki po-
zyskanym przez obecne władze miasta 
funduszom unijnym, kompleksowo mo-
dernizowane są zarówno ujęcia wody 
jak również stacja jej uzdatniania. 

Wart ponad 15 mln zł projekt, pn: 
Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji 
uzdatniania wody dla miasta Szczawni-
ca z elementami ochrony środowiska”, 
w sposób kompleksowy rozwiąże pro-
blem stałego zaopatrzenia uzdrowi-
ska w doskonałej jakości wodę pitną.  
Możliwość sfinansowania tak dużej 
inwestycji pojawiła się w momencie 
kiedy Szczawnica znalazła się w gro-
nie pierwszych Beneficjentów  Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, dzia-
łanie 7.1gospodarka wodno-ściekowa i 
pozyskała z Unii Europejskiej 48,59% 
dofinansowania kosztów kwalifikowa-
nych projektu, tj.7 553 052,51zł Pozo-
stałe środki na finansowanie zadania 
pochodzą z budżetu miasta i gminy.  
   

Stacja uzdatniania wody w trakcie modernizacji 

Zmodernizowany budynek SUW                                                          

Prace wykonywane na stacji uzdat-
niania wody weszły w etap końcowy, 

rurociągi technologiczne są  ukończo-
ne, główna armatura zamontowana i 
przygotowywane są instalacje do prób 
ciśnieniowych i wodnych.  Wykonano 
modernizację osadnika popłuczyn i ka-
nalizacje doprowadzające i odprowadza-
jące popłuczyny z osadnika. Elewacje są 
wykonane w 100% i obiekty nabrały już 
końcowego wyglądu. Wykonano próby 
końcowe i mycie zbiorników głównych 
oraz podłączono je do sieci. Zasypano 
zbiornik rezerwowy. Trwają prace przy 
zagospodarowaniu terenu i plantowaniu 
placów i miejsc przewidzianych pod 
obsadzenie trawy. 

 Zmodernizowano dwa niezależ-
ne ujęcia wody, zbudowano rurociągi 
przesyłowe wody surowej. W ramach 
inwestycji na ujęciach wody powstały 
również elementy ochrony przyrody, 
którymi są dwie przepławki dla ryb. 
Zastosowane rozwiązania w znaczą-
cy sposób poprawią sam pobór wody, 
gdzie zainstalowane mętnościomierze 
automatycznie zamkną dopływ brudnej 
wody do zbiornika głównego, pusz-
czając ją kanałem burzowym. Zapas 
zgromadzonej i niezmąconej wody w 
ilości 7000m3, będzie wówczas bez pro-
blemów przesyłany do stacji jej uzdat-
niania. Taka ilość zgromadzonej wody 
pozwoli na zapewnienie nieprzerwanej 
jej dostawy do kranów mieszkańców i 
gości Szczawnicy

Ujęcia wody przed modernizacją.                                     

  
Zmodernizowane ujęcie wody.

  

Kanał burzowy Przepławka dla ryb.

Całość inwestycji wykonywana była 
w bardzo staranny sposób pod stałym 
nadzorem. Wiązało się to z równocze-
snym zapewnieniem wody pitnej w 
kranach szczawniczan oraz pracami 
budowlanymi na działających ujęciach 
wody i stacji jej uzdatniania. Część prac 
wykonywana była w nocy, by mak-
symalnie ograniczyć utrudnienia dla 
mieszkańców spowodowane brakiem 
wody. Ważne jest jednak to, że Szczaw-
nica obecnie posiada jedne z najno-
wocześniejszych w europie ujęć wody 
wraz z technologią jej uzdatniania. 

Burmistrz Grzegorz Niezgoda:
„Bez możliwości dofinansowa-

nia ze środków Unii Europejskiej 
Szczawnica nie uniosłaby kosztów 
tej wielkiej, totalnej przebudowy in-
frastruktury wodno-ściekowej sku-
mulowanej do raptem dwóch lat. Już 
w latach siedemdziesiątych przymie-
rzano się do wymiany sieci i moder-
nizacji ujęć – bezskutecznie” - wy-
jaśnia burmistrz – „Teraz pojawiła 
się szansa, a my ją wykorzystaliśmy. 
Szczawnica staje się coraz bardziej 
modnym i nowoczesnym uzdrowi-
skiem, w którym goście już nie tylko 
poddają się kuracjom zdrowotnym, 
ale również pielęgnacyjnym i upięk-
szającym. Zasługują na to, by korzy-
stać z uroków i oferty Szczawnicy 
w pełni i na jak najwyższym pozio-
mie...” 


