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KWIECIEŃ 2012

Drodzy mieszkańcy i goście Szczawnicy, Szlachtowej, Jaworek
Czas Wielkiej Nocy to dowód zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, szczerości nad obłudą. 

To czas refleksji nad wartościami, które czynią z nas prawdziwych ludzi. Życzymy, by siła Zmartwych-
wstałego Jezusa umocniła Was w podejmowanych decyzjach a wiara w lepsze jutro przyniosła pomyślność 
oraz spokój. Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych Świąt a każdy następny dzień niech przysparza sił, 
wnosi wiele dobra oraz sprzyja realizacji planów. 

Życzą:
              Przewodniczący Rady Miejskiej                            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
                        Kazimierz Zachwieja                                      Grzegorz Niezgoda 

Drodzy mieszkańcy i goście Miasta i Gminy Szczawnica, 
Nasza miejscowość w tym roku obchodzi jubileusz 50. lecia 

nadania praw miejskich. Z tej okazji przez cały rok organizo-
wanych będzie szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych i artystycznych,  upamiętniających tę rocznicę.  
Nie zabraknie atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, 
dla fanów malarstwa jak i muzyki, dla miłośników sportu oraz 
erudycji. Jednym z elementów związanym z obchodami, bę-
dzie galeria starych zdjęć Szczawnicy  rozmieszczona wzdłuż 
promenady nad Grajcarkiem. Zachęcam wszystkich – osoby 

prywatne, hotele, restauracje, sklepy i inne podmioty posiada-
jące zdjęcia sprzed dziesiątek lat do współtworzenia wystawy 
na promenadzie.  O kontakt w tej sprawie proszę z Sekretarzem 
Tomaszem Hurkałą. 

 Informacje o szczegółach obchodów będą rozmieszczo-
ne w szkołach i zakładach pracy na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica, a ja osobiście zapraszam i zachęcam do licznego 
w nich udziału. 

  Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
                   Grzegorz Niezgoda

50 lat nadania praw miejskich Szczawnicy
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MARCA
23.03.2012 – Uroczysta Sesja Rady  
Miejskiej w Szczawnicy otwierająca 
obchody uroczystości. 
KWIECIEŃ
 Ogłoszenie zasad i terminów:
 - Olimpiady sportowej dla dzieci i mło-
dzieży 
 - Olimpiady wiedzy o Szczawnicy dla 
dzieci i młodzieży 
 - konkursu plastycznego „Szczawnica 
za 50 lat”
- konkursu fotograficznego
Utworzenie galerii zdjęć na promena-
dzie przy Grajcarku 
MAJ
4 maja – otwarcie wystawy polsko – wę-
gierskiej w Pijalni Wód Mineralnych, 
zawieszenie tablicy Szalayowskiej na 
budynku Kina przynależnej temu bu-
dynkowi a wieczorem uroczysty kon-
cert polsko węgierski 
5 maja – dzień folkloru polsko-węgier-
skiego, nocny spływ Dunajcem 
6 maja – uroczysty korowód promenadą 
spacerową z udziałem Korony Węgier-
skiej Św. Stefana i relikwii Św. Kingi 
zakończony uroczystą  Mszą Św. w 
intencji przyjaźni Polsko Węgierskiej i 
mieszkańców Miasta i Gminy Szczaw-
nica.  Podczas Mszy Świętej poświęco-
ny zostanie nowy sztandar Rady Miej-
skiej w Szczawnicy. 

20 maja – Szlachtowskie obchody w ra-
mach imprezy plenerowej przy remizie 
OSP 
Eliminacje do konkursu „Miss Pienin” 
CZERWIEC
22 czerwca – przekazanie kluczy do 
bram Miasta Szczawnica młodzieży, 
zaprzysiężenie na jeden dzień nowego 
Burmistrza oraz Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Uroczysta sesja Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej . 
24 czerwca – festiwal „Muzyka nad 
Zdrojami” w kościele w Jaworkach 
Plener malarski na promenadzie nad 
Grajcarkiem
LIPIEC 
7 i 14 lipca – koncert młodzieży uczęsz-
czającej na warsztaty muzyczne „Mło-
dzież Miastu w 50. lecie istnienia”
15 lipca  - Festiwal „Muzyka nad Zdro-
jami” – muszla koncertowa 
21 lipca – Barwny korowód ulicami 
miasta (przebierańcy, szczudlarze, or-
kiestry) zakończone na placu pod kolej-
ką PKL, gdzie zostanie zorganizowane 
„miasteczko dziecięce” – malowanie 
twarzy, konkursy, zawody sportowe, 
bańki mydlane itp. Okolicznościowe 
przemówienia w rocznicę nadania praw 
miejskich (22 lipca 1962r.) oraz kon-
cert w ramach festiwalu „Muzyka nad 
zdrojami”.  Rozstrzygnięcie konkursu 
„Miss Pienin” 

Samorządowy Turniej Sportowy z 
udziałem władz  lokalnych 
SIERPIEŃ
5 sierpnia – Redyk z elementami obcho-
dów 50. lecia – konkursy wiedzy, spor-
towe, mianowanie na zbója półwiecza. 
15 sierpnia  - Festiwal „Muzyka nad 
Zdrojami – Msza Góralska” – kościół w 
Szczawnicy 
24 – 26 sierpnia – „Śladami podróży, 
sportu i zabawy” – cykl konkursów 
sportowych oraz zabaw dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych połączony z otwar-
ciem alei podróżników z udziałem m.in. 
Jaśka Meli i Elżbiety Dzikowskiej . 
WRZESIEŃ
Festiwal młodych talentów „Kryształo-
wa nuta”
Plener rzeźbiarski na promenadzie 

Przedstawiony plan może ulec jeszcze 
zmianie. Jeżeli macie Państwo inne pro-
pozycje i sugestie dotyczące  obchodów 
50. lecia nadania praw miejskich pro-
szę o kontakt z Sekretarzem Tomaszem 
Hurkałą tel 182622203, 664178078 lub 
mailem sekretarz@szczawnica.pl
Zachęcam do aktywnego udziału i po-
mysłowości w propozycjach obcho-
dów!!!

Plan obchodów uroczystości 50. lecia nadania praw miejskich Szczawnicy

Z UROCZYSTEGO PRZESŁANIA

NA 50-LECIE

PRAW MIEJSKICH NADANIA

Kiedy w „Pieninach” tłum wielki się zbierze,
Ziomków Podhalan pozdrawiam dziś szczerze.
Nie słowem żywym, a tylko pisanym
mogę tu świadczyć, żem jest Wam oddany.
I chociaż droga do zdrowia się wlecze,
dziś święcę z Wami praw miejskich półwiecze.
Niech Wasze Miasto sława opromienia,
niech żyje w wierszach, obrazach, wspomnieniach.
A w pokoleniach wieszczów i malarzy,
każdy z artystów niechaj ją obdarzy,
by w świadomości narodów zachować,
że jest Szczawnica wód polskich królowa.

TADEUSZ ZYGMUNT BEDNARSKI

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szczawnica

KRAKÓW, 23 MARCA 2012 ROKU
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INWESTYCJE

II edycja programu na darmowy internet w domach naszych mieszkańców 
 Po sukcesie wdrożenia pierwszej edycji programu związanego z montażem darmowego internetu dla mieszkańców Miasta 

i Gminy Szczawnica, złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych zakupu komputerów wraz z inter-
netem dla chętnych do udziału w II edycji programu. Tym razem prócz 60 gospodarstw domowych Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek, w komputery z internetem  zostaną doposażone również wszystkie szkoły oraz jednostki organizacyjne Miasta. W 
najbliższym czasie podpisana zostanie stosowna umowa oraz ogłoszony przetarg na realizację zamówienia.  

Przypomnijmy, iż realizowany dotychczas projekt zakładał zakup dla 110 rodzin z terenu Miasta i Gminy Szczawnica 
komputerów z pełnym oprogramowaniem, UPS-em i kamerą oraz pokrycie kosztów dostępu i korzystania z internetu przez 
okres trzech lat. Do tego grona dołączy obecnie jeszcze 60 gospodarstw domowych. Łączna wartość całego zadania wynosi 
ponad milion złotych  z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi 85% kosztów. Pozostałą część pokrywa miasto, 
co zostało zapewnione uchwałą Rady Miejskiej. 

„Jest to trudne zadanie ze względu na trudny górzysty układ Szczawnicy, gdzie nie do każdego miejsca dochodzi linia 
telefoniczna czy zasięg radiowy. Na dzień dzisiejszy udało się jednak zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom nawet w 
najdalszych zakątkach Szczawnicy, Szlachtowej czy Jaworek, czego również założeniem była realizacja projektu. Cieszę się, że 
możemy pomóc kolejnym ” – mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda.  

Oczekiwany remont 
ul. Głównej w Szczawnicy 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wspólnie z 

Miastem i Gminą Szczawnica rozpocznie niebawem remont 
kolejnego odcinka ul. Głównej. Tegoroczna inwestycja obej-
mie odcinek drogi od ul. Skotnickiej do skrzyżowania przy 
Kotońce.  

Roboty przewidziane na ulicy Głównej, obejmują m.in.: 
poszerzenie jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości, korektę 
niwelety drogi, wymianę zniszczonych krawężników betono-
wych, przebudowa zjazdów, wykonanie studzienek ściekowych 
oraz położenie nowych warstw asfaltu. Wartość całego zadania 
wynosi ponad 1 mln , z czego wkład Miasta i Gminy Szczaw-
nica zabezpieczony jest w wysokości 500 000,00 zł. Termin 
realizacji całości zadania przewidziano do końca czerwca br. 

„Remontowany obecnie odcinek drogi, jest kontynuacją re-
montów rozpoczętych w latach poprzednich. Zostały wówczas 

Odnowa Szlachtowej
Kolejne środki finansowe pozyskane z funduszy europej-

skich zasiliły budżet Miasta i Gminy Szczawnica. Tym razem 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich władze 
Szczawnicy pozyskały dofinansowanie w wysokości 480 000 
zł na realizację zadania pod nazwą: „Odnowa centrum wsi 
Szlachtowa”. Inwestycja, której łączna wartość wynosi 
876 000,00 zł. ma na celu podniesienie jakości życia miesz-
kańców oraz estetyki wsi Szlachtowa poprzez modernizację 
placu przy remizie OSP, modernizację dróg i chodników oraz 
oświetlenia ulicznego. 

„Cieszę się, że wnioski mieszkańców Szlachtowej zgłasza-
ne na zebraniach, wśród których jest również zakres odnowy 
centrum wsi, są konsekwentnie realizowane. Odnowa cen-
trum Szlachtowej znacznie poprawi wizerunek naszej miej-
scowości, do której corocznie przybywa coraz więcej gości” 
– zauważa były Sołtys a obecnie Radny ze Szlachtowej Jan 
Kozielec. 

Inwestycje realizowane w ramach otrzymanego dofinan-
sowania, nawiązują do czasów, gdy Szlachtowa była jedną 
z części Rusi Szlachtowskiej. Zabudowana ona została w 
zgodzie z tradycyjnym układem urbanistycznym wsi rusnac-
kich, w których gospodarstwa lokalizowane były wzdłuż 
głównej drogi przez wieś. Budynki mieszkalno-gospodarcze 

budowano bezpośrednio przy drodze, zaś poza nimi lokali-
zowano obiekty gospodarcze, inwentarskie i przydomowe 
ogrody. Za nimi zaś z biegiem lat powstawały nowe drogi, 
usytuowane równolegle do drogi głównej, pełniące najpierw 
funkcję drogi dojazdowej do „zaplecza” gospodarstw, a póź-
niej wytyczały kolejną linię zabudowy nowymi obiektami. 
Taki też układ dróg mają ulice Jana Pawła II (najstarszy ciąg 
drogowy w Szlachtowej), równolegle do niej usytuowana ul. 
Wspólna, oraz łączniki między nimi – ul. Lipowa i ul. Kąty 
– ulice objęte modernizacją. Wyznaczają one najstarszą część 
Szlachtowej, z dwoma punktami centralnymi – byłą cerkwią, 
a obecnie kościołem parafialnym oraz remizą strażacką. Od-
nowa Centrum Wsi Szlachtowa to inwestycja polegająca na 
modernizacji tradycyjnego układu urbanistycznego, jako sca-
lonego i nierozerwalnego elementu układu wsi.   

 „Pozyskując środki finansowe na to zadanie, wyko-
rzystujemy 100% możliwości, jakie daje Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na odnowy centrów wsi. Zgodnie z za-
łożeniami Programu, na każdą wioskę w gminie można było 
pozyskać do 500 000 zł. Dla Jaworek i Szlachtowej właśnie 
to zostało zrobione. Staramy się pozyskiwać środki finansowe 
na inwestycje w każdej części uzdrowiska, gdyż zależy nam 
na równomiernym rozwoju wszystkich naszych miejscowości: 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek” – dodaje burmistrz Grze-
gorz Niezgoda. 

kompleksowo przebudowane odcinki drogi od Urzędu Miasta 
do ul. Zdrojowej, od ul. Zdrojowej do dworca autobusowego 
oraz dalszy do ul. Skotnickiej. Po zrealizowaniu tej inwestycji, 
zostanie jeszcze do wykonania odcinek w kierunku Krościenka, 
na realizację którego przygotowujemy dokumentację technicz-
ną” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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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

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 wykonywane są ostatnie 
przełączenia do nowej sieci wodociągowej. 

2
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.  

3

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. Na czas zimowy prace ziemne zostały wstrzymane, 
trwają natomiast prace związane z optymalizacją rozwiązań projektowych 
dot. m.in. budowy placu zabaw.  

4

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. Obecnie wykonywane są 
prace kamieniarskie schodów do inhalatorium oraz przygotowywane materiały 
do przebudowy Placu Dietla i Pijalni Magdalena. Nadzór nad inwestycją 
sprawuje inwestor którym jest Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy.  

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet do 110 gospodarstw domowych na 
obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, oraz dostarczono zestawy 
komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem. Zakup sprzętu i dostawa 
internetu dla mieszkańców w 100%  pokrywane są ze środków unijnych oraz 
budżetu samorządu.   

6
Odnowa centrum wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wyłoniona w przetargu firma rozpoczęła roboty budowlane.  

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

7
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. 

8
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, przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do sfinansowania. 
Zajęcia rozpoczną się od września br.  

9
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 przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i znajduje się na liście 
o dofinasowanie. Przyznana kwota w wysokości 30000 zł wystarczy w tym 
roku na podstawowe i bardzo ograniczone prace konserwatorskie kaplicy.   



5

PROJEKTY

10
Budowa ujęcia wody w 

Jaworkach 
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. 
Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla 
Szlachtowej i Jaworek. Trwa ocena formalna wniosku. 

11
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. Projekt 
oceniony pozytywnie został zakwalifikowany do sfinansowania. W 
najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy. 

12
Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia 
przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i 
logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany 
ze środków unijnych. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany 
do dofinasowania. 

13

II edycja projektu „Internet 
w domach mieszkańców 

Szczawnicy”

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla 
mieszkańców jak również dla szkół. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę 
formalna i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. 
100% kosztów pokrywane jest z funduszy 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 i złożony zostanie po ogłoszeniu konkursu przez WUP w 
Krakowie.

15
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. 
Wniosek zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary 
wiejskie. 

16
Budowa parkingu i ścieżek 
edukacyjnych w Jaworkach

Projekt zakłada budowę parkingu i toalet obok wejścia do Wąwozu Homole, 
a w nim samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane 
zostały nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania 
Wody oraz zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury.

19

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. 
Obecnie budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20
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. 

21

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.  

22

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. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót. 
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Przejście nadal pod kontrolą
Nie ma mowy o łamaniu przepisów ruchu drogowego 

przez straż miejską, przeprowadzając dzieci przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych.

W związku z licznymi spekulacjami, publikowanymi w lo-
kalnej prasie i portalach internetowych, dotyczących przepro-
wadzania dzieci przez jezdnię w miejscu nieoznakowanym, 
przez strażników miejskich w Szczawnicy, pragnę przybliżyć 
kwestię uprawnień strażników miejskich.   

Pierwsze Straże Miejskie (Gminne) zaczęto powoływać od 
1990 roku i z biegiem lat nadawano im kolejne uprawnienia 
i obowiązki. W 2003 r.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  Zespół ds. Współpracy ze Strażami Gminny-
mi (Miejskimi) zaproponowało zmiany w ustawie o strażach 
gminnych oraz ustawie prawo o ruchu drogowym mające na 
celu wzmocnienie funkcjonowania straży gminnej (miejskiej) 
jako samorządowej formacji powoływanej do wykonywania 
zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie 
gminy. Między innymi przyznano prawo do dawania po-
leceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie 
znajdującej się na drodze, w ustawie z dnia 12 czerwca 
2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1190) dodano 
w art.6 ust.1prawa o ruchu drogowym  „pkt 3c Strażnik 
gminny (miejski)”, uzasadniając, iż „Istotą tego uprawnienia 
jest zapewnienie większego bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Uprawnienie to powinno być stosowane jeżeli istnieje 
potrzeba chwilowego wstrzymania ruchu na drodze np. w 
sytuacji wypadku drogowego, przejścia grupy dzieci przez 
ulicę, zawalenia się drzewa na ulicę, czy wystąpienia innej 
przeszkody na drodze zagrażającej życiu lub zdrowiu uczest-
ników ruchu drogowego”.

Na dzień dzisiejszy Prawo o ruchu drogowym w powyż-
szej kwestii brzmi:  

Art.6 ust.1:  Polecenia lub sygnały może dawać uczestni-
kowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze

1) policjant; 
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu 
porządkowego, zabezpieczający    przemarsz lub przejazd 
kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowa-
niem życia lub mienia; 
3) funkcjonariusz Straży Granicznej; 
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funk-
cjonariusz celny; 
3c) strażnik gminny (miejski); …

Przepisem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z dnia 9 
lipca 2010 r.). Rozporządzenie to nie precyzuje w jakich sy-
tuacjach strażnik miejski może kierować ruchem drogowym 
lecz określa sposób dawania poleceń i sygnałów oraz wypo-
sażenie osób kierujących ruchem. § 7.1. mówi, że „Osoby, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3c ustawy, powinny być 
podczas podawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowa-
nia ruchem na drodze wyposażone w kamizelki barwy żółtej 
z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym 
formację, do której przynależą - odpowiadające wymaganym 
warunkom technicznym”.

Ponadto art. 5 ust. 1 prawa o ruchu drogowym mówi, że 
„Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są 
obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych 
przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kon-
troli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet 

wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób 
zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne 
lub znaki drogowe”. Art.5 ust. 2 Prd „Polecenia i sygnały da-
wane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego 
kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i 
znakami drogowymi”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Straż-
nicy działali zgodnie z prawem, ponieważ w/w akty prawne 
jednoznacznie nadają uprawnienia strażnikom do dawania 
poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu. Strażnicy byli umun-
durowani i wyposażeni w kamizelki, o których mowa w Roz-
porządzeniu MSWiA. Analizując treść art.5 ust.1 ustawy, 
który mówi, że uczestnik ruchu i inna osoba obowiązani są 
stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby 
kierujące ruchem nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy 
wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, 
co wyklucza zarzuty wobec strażników, że łamali prawo prze-
prowadzając dzieci przez jezdnię w odległości mniejszej niż 
100 m od przejścia dla pieszych. Niemniej jednak pomimo 
uprawnień strażnicy starali się przeprowadzać dzieci kiedy 
droga była wolna. Należy również poruszyć kwestię mylenia 
pojęć kierowania ruchem, o którym mówi art. 6, a kontrolą 
ruchu drogowego, o którym mowa w art. 129 b. Kierowanie 
ruchem polega na krótkotrwałym zamknięciu i otwarciu ru-
chu, natomiast kontrola ruchu drogowego polega na zatrzy-
maniu konkretnego pojazdu i podjęcia czynności legitymo-
wania uczestnika ruchu.

Zarzuty byłego Komendanta Straży Miejskiej w Szczawni-
cy Pana Dariusza Morawczyńskiego publikowane w lokalnej 
prasie są bezpodstawne. Pan Morawczyński zakończył służbę 
w Straży Miejskiej w roku 2003 a od tego czasu strażom miej-
skim nadawano kolejne uprawnienia, między innymi w 2004 
roku nadano uprawnienie do kierowania ruchem drogowym. 

W związku z różnymi interpretacjami uprawnień strażni-
ków zdecydowano o wyznaczeniu przejścia dla pieszych w 
rejonie, gdzie strażnicy przeprowadzali dzieci. Niemniej jed-
nak strażnicy nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem dzie-
ci w godzinach porannych, kiedy jest największe natężenie 
ruchu.  

Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy
   Andrzej Bańkosz

Szczawnica, 02 kwietnia  2012 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 internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie od 02 kwietnia 2012 r. do 23 
kwietnia 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych 
do:
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:
- działki ewid. nr część działki ewid. nr 92 z obrębu Jaworki 
o powierzchni 5456 m2 z przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat,
2. dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego
- część działek ewid. nr 165 i 167 o powierzchni 1.1947 ha z 
obrębu Jaworki  z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 
3 lat 
3.  zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny nr 1/I w budynku wielomieszkaniowym na 
oś.XX-lecia nr 6  
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Jaworki z nową 
nawierzchnią drogi

Rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi o dłu-
gości ponad 1 km na ul. Pod Homolami w Jaworkach 
na odcinku od wjazdu na „Stare” aż do rozjazdów na ul. 
Biała i Czarna Woda. Dwa lata temu, wzdłuż przeważa-
jącej części tego odcinka drogi, powstał długo oczeki-
wany chodnik, który znacznie poprawił bezpieczeństwo 
zarówno pieszych jak i pojazdów mechanicznych w 
tym rejonie. Kompleksowa modernizacja odtworzonej 
nawierzchni asfaltowej, będzie dopełnieniem zrealizo-
wanej inwestycji.

Roboty budowlane obejmują wykonanie ścięcia po-
boczy, regulację studzienek ściekowych oraz wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego na całej długości wraz 
z uzupełnieniem poboczy kruszywem.  Miasto i Gmina 
Szczawnica przekazuje na to zadanie 100 000, 00 zł, jako 
zabezpieczenie wkładu własnego, resztę zabezpiecza Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu jako wykonawca 
inwestycji.  Przewidywany termin zakończenia robót jest 
przewidziany na 30 czerwca, 2011 r.

„Realizowany obecnie odcinek drogi, jest kontynuacją 
wcześniejszych remontów, dzięki czemu Jaworki w 100% 
będą posiadać nową nawierzchnię asfaltową na drodze 
powiatowej. Ten odcinek drogi był dla nas szczególnie 
istotny, głównie ze względu na natężony ruch turystyczny 

Wniosek na przebudowę dróg 
w Szczawnicy Wyżnej

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zdobył środki finansowe 
z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofi-
nansowanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa głównego 
układu komunikacyjnego w Szczawnicy Wyżnej”. Po we-
ryfikacji przez służby Wojewody, wniosek Szczawnicy znalazł 
się na liście rankingowej przeznaczonej do dofinansowania 
spośród 45 wszystkich wniosków z Małopolski. 

Zakres robót obejmuje remont chodników i balustrad na 
moście, nową nawierzchnię o długości 760 mb. na ulicy So-
potnickiej – od mostu w kierunku wodospadu aż do nowego 
asfaltu położonego w roku 2010, budowę chodnika o długości 
prawie 500 mb,  jak również wymianę bariery ochronnej i 
montaż progu zwalniającego na ulicy Samorody. Remontem 
objęte zostaną również ulice Sopotnicka Boczna, na której 
uszkodzona nawierzchnia asfaltowa wymieniona zostanie na 
kostkę brukowo betonową na odcinku 170mb. jak również 
ulica Brzeg gdzie na odcinku 120 mb wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia drogowa. 

Zakres robót będzie uzupełnieniem dotychczas realizowa-
nych inwestycji drogowych na terenie Szczawnicy Wyżnej. 
Przypomnijmy, iż w poprzednich latach wykonane zostały 
remonty nawierzchni dróg na ul. Szlachtowskiej na odcinku 
przy Pienińskiej Szkole Zawodowej, całej ulicy Kunie w 
kierunku ujęcia wody na Sewerynówce, ul. Św. Krzyża z 
nową nawierzchnią asfaltową stanowiącej łącznik bloków z 
ul. Sopotnicką, ulicy Staszowa oraz Samorody wykonanych 
w całości z kostki brukowej. 

„Staramy się systematycznie poprawiać infrastrukturę 
drogową w każdej części miasta i gminy Szczawnica. Dzie-
siątki kilometrów zaniedbanych przez lata dróg wymagających 
remontu, potrzebują trochę czasu, by w pełni spełniać pod-
stawowe standardy bezpieczeństwa. Każdy rok na szczęście 
przynosi kolejne odcinki nowych nawierzchni drogowych i już 
coraz mniej pozostało do wykonania w najbliższych latach. 
Jestem przekonany, że inwestycje drogowe wykonane na te-
renie Szczawnicy Wyżnej poprawią nie tylko bezpieczeństwo 
drogowe w tej części Szczawnicy, ale również jej wizerunek 
zarówno przed mieszkańcami, jak również tysiącami turystów 
korzystających z tych ciągów komunikacyjnych.” – dodaje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda.  

skierowany do Wąwozu Homole czy Rezerwatu Biała 
Woda. Atrakcyjne centrum wsi, bezpieczny chodnik na ul. 
Pod Homolami oraz nowa nawierzchnia drogi znacznie 
poprawiają nie tylko wizerunek Jaworek ale głównie 
komfort oraz bezpieczeństwo ich mieszkańców oraz go-
ści”  – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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Głosuj na Szczawnicę!!!
Drodzy mieszkańcy i goście Szczawnicy!

Zachęcam Was serdecznie do głosowania w ogólnopolskim Plebiscycie Top Inwestycje 
Komunalne 2012 na

PROMENADĘ SPACEROWĄ W SZCZAWNICY  
która znalazła się w gronie 20. nominowanych do nagrody inwestycji

Dbając o promocję naszego miasta, ważnym jest, by inwestycje powstające w Szczawnicy odno-
siły sukcesy w skali całego kraju. Przynosi to korzyść zwłaszcza mieszkańcom prowadzącym działalność 
gospodarczą. W plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2012, organizowanym przez Portalsamorzadowy.
pl oraz Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, nagrodzonych 
zostanie do 10 inwestycji komunalnych z terenu Polski prowadzonych przez samorządy, które wykonują 
zadania np. w zakresie gospodarki komunalnej.

Głównym kryterium konkursu Top Inwestycje Komunalne 2012 jest efekt prorozwojowy inwestycji, a 
ponadto:  
• rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, 
• walory estetyczne, 
• funkcjonalność, 
• nowatorstwo, 
• współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, 
• montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.), 
• aktywne gospodarowanie majątkiem.
Oceny 20. nominowanych inwestycji dokona redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl oraz Rada Kon-
sultacyjna, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci. 
Ponadto swój jeden typ wskażą czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl – i przyznają tzw. nagrodę 
specjalną czytelników.
Swój głos „ZA” promenadą spacerową w Szczawnicy możecie Państwo oddawać za pośrednictwem 
strony internetowej do 30 kwietnia 2012 r. www.portalsamorzadowy.pl lub na stronie miasta www.
szczawnica.pl
Uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas IV Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 14 – 16 maja br. w Katowicach.
Dbając o promocję naszych miejscowości gorąco zachęcam Państwa do głosowania !

                 Grzegorz Niezgoda

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica


