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WRZESIEŃ 2013

Prezydenci Polski i Słowacji odwie-
dzili Szczawnicę. W dniu 26 sierpnia w 
Czerwonym Klasztorze miały miejsce 
rozmowy plenarne dotyczące dwustron-
nej współpracy obu krajów. Następnie 
spływem Dunajca obaj dostojnicy przy-
byli do Szczawnicy.

Na przystani w Pieninach Bronisława 
Komorowskiego i Ivana Gasparoviča 
przywitał burmistrz uzdrowiska Grze-
gorz Niezgoda oraz przewodniczący 
Rady Miasta Kazimierz Zachwieja. Z 
okazji 600-lecia Szczawnicy obu pre-
zydentom wręczyli obrazy malowane na 
szkle przez państwa Madejów. 

 Następnie szanowni goście, w tym 
również Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego Marek Sowa, przybyli do 
Jaworek, by tam spotkać się z zebranymi 
na jaworczańskim rynku mieszkańcami i 
turystami oraz  zjeść obiad w „Bacówce” 
państwa Wójcików. 

Około godz. 17.00 prezydenci opu-
ścili Jaworki.

 „Zachęcam wszystkich, żeby tu przy-
jechali i sam tu jeszcze wrócę, bo warto. 
Podziwiam i doceniam to, co władze 
Szczawnicy robią dla uświetnienia 
uzdrowiska. Tak mały prowincjonalny 
samorząd działający na taką skalę to 
przykład dla innych.” – mówi Bronisław 
Komorowski.

Wizyta prezydentów to także duża 
promocja dla Szczawnicy.

Prezydent Polski odwiedził Szczaw-
nicę już drugi raz w ciągu dwóch lat.

Szczawnica i Jaworki witają prezydentów!
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Ukraińska młodzież  
z wizytą w Szczawnicy
W pierwszym tygodniu sierpnia Szczawnicę odwiedziła 

młodzież z miasta partnerskiego Chmielnik na Ukrainie. Ta 
krótka ale intensywna wizyta stała się dla Szczawnicy okazją do 
zacieśnienia braterskich stosunków z jej ukraińskim partnerem. 

- Pragniemy rozszerzyć współpracę pomiędzy Szczawnicą 
a Chmielnikiem po to, by dokonywała się ona nie tylko na 
poziomie samorządowym, ale i kulturalnym, regionalnym etc. 
Z tego, co wiem, młodzież, która uczestniczy w wymianach, 
to osoby zdolne, utalentowane muzycznie, plastycznie. Dzieci 
ze Szczawnicy też mogłyby na tym skorzystać, poznać kulturę 
innego kraju, wymienić się doświadczeniami tak jak do tej pory 
w czasie wymiany polsko – włoskiej, polsko – niemieckiej czy 
polsko – węgierskiej  – mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda.

Młodzież wraz z nauczycielkami i opiekunami zakwatero-
wana była w Krynicy, w Szczawnicy spędziła jeden, ale bogaty 
w różnego rodzaju atrakcje, dzień. Po krótkim spacerze ścieżką 
pieszo – rowerową w stronę Słowacji i obejrzeniu wystawy 
PPN miała możliwość zwiedzenia centrum Szczawnicy. Jadąc 
kolejką na Palenicę, zobaczyła Szczawnicę z lotu ptaka. Na-
stępnie młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Urząd Miasta 
i Gminy Szczawnica. Nie obyło się bez wymiany prezentów i 
pamiątkowego zdjęcia. 

Goście z Ukrainy najwięcej czasu spędzili w Jaworkach, 
gdzie dzięki uprzejmości Lucjana Malinowskiego czekał ich 
darmowy przejazd kolejką linową na Arenie Narciarskiej 
Homole. 

Na pamiątkę otrzymali pocztówki z Jaworek. Po okolicy całą 
grupę oprowadzał Andrzej Dziedzina – Wiwer, znany szczaw-

nicki przewodnik, a także poeta, regionalista i goprowiec. 
Na koniec młodzież wraz z opiekunami zwiedziła centrum 
szczawnickiego uzdrowiska czyli Plac Dietla.

Pełni pozytywnych wrażeń, z nadzieją na ponowne spotka-
nie w Szczawnicy, goście odjechali w stronę Krynicy.

Całość przedsięwzięcia była możliwa m.in. dzięki porozu-
mieniu z Fundacją „Braterstwo”, która od niedawna działa w 
Krynicy. Jej prezesem jest Iwona Romaniak, osoba bardzo ser-
deczna i energiczna. Dzięki niej dzieci i młodzież z Chmielnika 
oraz z większego ukraińskiego miasta – z Winnicy – mogły 
spędzić w Polsce niezapomniane wakacje.

W kontaktach pomiędzy Ukrainą a Polską pośredniczy  
Władysław Kreychy, który posiada już duże doświadczenie w 
organizacji tego typu wymian dzieci i młodzieży. Zajmuje się 
tym od lat. Teraz chciałby nawiązać współpracę z władzami 
Szczawnicy. 

Burmistrz Grzegorz Niezgoda przychylnie przyjął jego 
propozycję.

Gimnazjum w Szczawnicy gotowe 
na nowy rok szkolny

Zakończył się remont korytarzy w Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Ti-
schnera w Szczawnicy. Wykonanie prac sfinansowano z pieniędzy gmin-
nych. 

Od 20 lipca trwały prace związane z wymianą posadzki – korytarze, 
które wcześniej pokrywało linoleum,  wyłożono płytkami.

Rozebrano i usunięto stare szafki, które dawniej służyły za szatnie. 
Ściany świeżo pomalowano na przyjemny, jasny kolor. 

Budynek szkoły w ciągu ostatnich kilku lat zyskał nowy wygląd. Na 
najniższym poziomie ulokowano szatnie. Gimnazjum posiada nową salę 
gimnastyczną, zostało także pomalowane i wyremontowane z zewnątrz.

„Czynimy ciągłe starania o to, by w murach naszego gimnazjum na-
uka odbywała się w dobrych, przyjaznych warunkach. Poszerzamy naszą 

ofertę edukacyjną – organizujemy 
akcje takie jak „Noc gier planszo-
wych”, turnieje sportowe i inne. 
Taki pozalekcyjny sposób nauczania 
znacznie przyczynia się do rozwo-
ju młodzieży, jest okazją do dobrej 
zabawy i pozwala uczniom na za-
gospodarowanie czasu wolnego.” 
– mówi dyrektor Gimnazjum Seba-
stian Walosczyk.

Szczawnica w konkursie 
na najpiękniej ukwiecone 

miasto

Szczawnica bierze udział w konkursie na 
najpiękniej ukwiecone miasto.

Konkurs jest organizowany przez portal 
internetowy i nosi nazwę „Terra Flower Power 
– konkurs na najpiękniej ukwiecone miasto 
w Polsce”.

Już teraz na stronie internetowej można 
obejrzeć zdjęcia zrobione przez Martę Pola-
czyk.

Te fotografie zostały także zgłoszone do 
konkursu.

Obecnie w mieście roi się od kwiatów. 
Ze szczególnie dużym uznaniem ze strony 
mieszkańców i turystów spotykają się rzeźby 
kwiatowe np. wiewiórka, paw.

Bardzo oryginalnie i efektownie wygląda 
herb Szczawnicy zlokalizowany przy wjeździe 
do miasta a także barwnie ukwiecony „witacz” 
na Miedziusiu.

Szczawnica tonie w kwiatach. Wydaje się, 
że ma duże szanse w konkursie. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 27 sierpnia 2013 r. do 16 września 
2013 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

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

- położonej w  Szczawnicy przy ul. Św. Krzyża część dział-
ki  ewid.  nr 1945/2 o powierzchni  3m2 oraz położonej w 
Szczawnicy na oś.XX-lecia w Szczawnicy część działki ewid. 
nr 1917/136 o powierzchni 1,5 m2 na okres 3 lat z przeznacze-
niem na ustawienie pojemników na odzież używaną.

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego :

-  działka ewid. nr 211/5 o powierzchni 0,1411 ha położona 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda

-  działka ewid. nr 211/6 o powierzchni 0,1439 ha położona 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda

NAJLEPSZY FILM PROMUJĄCY 
MIASTO I GMINĘ SZCZAWNICA 2013

 
Przypominamy, że trwa konkurs na najlepszy film krótko-

metrażowy promujący walory Miasta i Gminy Szczawnica. 
Zapraszamy do udziału w konkursie! Warto wykorzystać je-
sienną aurę i kolory, które wkrótce pojawią się wokół i nakrę-
cić coś ciekawego.

Celem konkursu jest ukazanie walorów Szczawnicy i oko-
lic. Tematyka filmów może być dowolna tzn. nie ustalono 
kategorii typu: przyroda, historia, osobistości etc. Liczy się 
pomysł i sposób jego realizacji.

Nadesłane filmy staną się własnością Miasta i Gminy 
Szczawnica. Najlepsze i nagrodzone prace zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej miasta. Będą wykorzystywane 
w celach promocyjnych Szczawnicy i okolic.

W konkursie może brać udział każda osoba, która nadeśle 
lub dostarczy nagrany materiał na adres: Urząd Miasta i Gmi-
ny Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.

Prace będą oceniane przez jury konkursu.
Więcej informacji znaleźć można w Regulaminie Konkur-

su na stronie internetowej www.szczawnica.pl
Zapraszamy do udziału!

Szczawnicka Filia Państwowej Szkoły Mu-
zycznej z Nowego Targu zmienia lokum

Państwowa Szkoła Muzyczna Filia w Szczawnicy przenosi 
się do Jaworek.

Decyzją burmistrza Grzegorza Niezgody szkole przekaza-
no dawny szkolno-mieszkalny budynek położony w centrum 
Jaworek. Lokum w Szczawnicy, w którym dotychczas odby-
wały się lekcje gry na instrumentach oraz próby zespołów, nie 
nadaje się już do użytku. Wymaga gruntownego remontu. Na 
dzień dzisiejszy bardziej uzasadniony będzie remont budynku 
w Jaworkach i przystosowanie sal na potrzeby tego rodzaju 
placówki. Prace z tym związane potrwają zdecydowanie krócej 
niż remont budynku w Szczawnicy. Przewiduje się, że zostaną 
zakończone w 2015r. 

Decyzja o adaptacji budynku pod szkołę muzyczną zapadła 
w dniu 13 sierpnia podczas wizji lokalnej, w której uczest-
niczyli dyrektor CEA Zdzisław Bujanowski, dyrektor PSM 
w Nowym Targu Marta Łapczyńska, Ewa Zachwieja, która 
prowadzi szkołę muzyczną w Szczawnicy, oraz przedstawiciele 
władz samorządowych Szczawnicy z burmistrzem Grzegorzem 
Niezgodą na czele.

Do czasu zakończenia prac remontowych lekcje gry na 
instrumentach i inne muzyczne zajęcia odbywać się będą w 
szczawnickim gimnazjum.

W Jaworkach swoją pomoc w nauce gry na skrzypcach 
deklaruje sam Nigel Kennedy.

„Zauważyłem, że w Szczawnicy, w Jaworkach, w Szlach-
towej nie brak utalentowanej młodzieży. Również młodzież z 
Krościenka uczęszcza na zajęcia w naszej szkole muzycznej. 
Nie chcemy blokować ich drogi rozwoju, ale liczy się również 
bezpieczeństwo. Tymczasowe rozwiązanie, jakim jest nauka w 
murach gimnazjum, również jest działaniem dobrze przemy-
ślanym, a dwa lata potrzebne na remont budynku w Jawor-
kach z pewnością miną bardzo szybko. Inwestycja w dzieci to 
inwestycja w przyszłość. Cieszy mnie, że w naszej gminie jest 
zapotrzebowanie na szkołę muzyczną.” – stwierdza burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

LETNIA JEDYNKA ZAKOŃCZYŁA 
WAKACYJNE PROJEKTY

Cztery tygodnie zajęć, cztery projekty o zróżnicowanej tema-
tyce - to najkrótsze podsumowanie tegorocznej wakacyjnej akcji 
Letniej Jedynki we współpracy z organizacją Projektor - Wolon-
tariat Studencki.

W pierwszym tygodniu wakacji zawitali do nas studenci pe-
dagogiki z Białegostoku. Ponad dwudziestoosobowa grupa na-
szych uczniów uczestniczyła w projekcie artystycznym, w któ-
rym odkryte zostały talenty plastyczne, muzyczne oraz aktorskie.

Drugi tydzień zajęć odbył się pod znakiem zabawy i nauki. 
Doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne stanowiły 
każdego dnia główny temat zajęć. Oprócz doświadczeń - zaba-
wa, sport, gry i zawody.

„Kreatywne wakacje”. Trzeci tydzień zajęć ze studenta-
mi - wolontariuszami miał właśnie taki tytuł. Dwie studentki z 
Torunia poprowadziły zajęcia, których celem było pobudzanie 
kreatywności i wyobraźni oraz rozwijanie aktywności twórczej 
i fizycznej wśród dzieci. Także rozbudzanie zainteresowań tu-
rystycznych oraz docenianie walorów krajoznawczych regionu. 
Dodatkowo integrowanie grupy poprzez lepsze poznanie siebie 
nawzajem oraz budowanie wzajemnego zaufania i otwartości.

„Co mi w duszy gra...” to tytuł ostatniego w te wakacje pro-
jektu „Letniej Jedynki” czyli wspólnego przedsięwzięcia naszej 
szkoły z organizacją „Projektor - Wolontariat Studencki”. Trzy 
studentki pedagogiki z Lublina poprowadziły zajęcia integracyj-
ne, artystyczne, plastyczne i muzyczne oraz sportowe. 

Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 40 uczniów, którzy 
codziennie tworzyli grupy od 20 do 30 uczestników.

Dziękujemy Pani Katarzynie Salwie - małopolskiej koor-
dynatorce Projektora oraz wszystkim studentom i studentkom, 
których gościliśmy w Szczawnicy. Dziękuję również nauczycie-
lom, którzy byli szkolnymi opiekunami projektu w każdym ty-
godniu: paniom Małgorzacie Dziubińskiej Błażusiak, Wioletcie 
Sypek, Annie Gąsienicy i Ewie Słowik - Różanej.

Ponadto w sierpniu odbyły się warsztaty językowe „Fun in 
the sun”.  Chętni uczniowie spotkali się w szkole z językiem an-
gielskim na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli Brytania 
School of English. To efekt współpracy Jedynki ze Stowarzysze-
niem Siemacha.

Bieżące relacje, również fotograficzne, obejrzeć można w al-
bumach utworzonych na profilu szkoły 

http://www.facebook.com/jedynka.szczawnica
Paweł Sypek - Dyrektor Szkoły
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Przebudowane przez Urząd Miasta i Gminy Plac Dietla i 
ul. Zdrojowa,  bezkonkurencyjnie wygrały w ogólnopolskim 
plebiscycie zorganizowanym przez portal NaszeMiasto.pl w 
kategorii Rewitalizacja Roku.  NaszeMiasto.pl to produkt 
unikatowy w skali kraju. To zarówno sieć miejskich serwi-
sów informacyjnych aktualizowanych 24/7 jak i bezpłatna 
gazeta ukazująca się w poniedziałki i czwartki. 

„Uznanie Małopolan uzyskała w zeszłym roku promenada 
nad Grajcarkiem, wygrywając plebiscyt Wielkiego Odkrywa-
nia Małopolski. Teraz przyszedł czas na Plac Dietla z prze-
budowaną ul. Zdrojową oraz Park Dolny. Jako burmistrza 
bardzo cieszy mnie fakt, iż wykonywane przez nas inwestycje 
pozytywnie oceniane są  przez turystów i przyciągają coraz 
więcej gości” – nie ukrywa radości burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda. 

W ramach inwestycji „Rewitalizacja Placu Dietla oraz 
promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami ma-
łej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody 
mineralnej”,  na którą Urząd Miasta i Gminy pozyskał do-
finansowanie w kwocie prawie 5 mln zł, zmodernizowano 
nawierzchnię placów Dietla i przed ZPL, gdzie wykonano 
nowe fontanny, wybudowano nową pijalnię oraz schody do 
Inhalatorium, jak również utworzono sztuczna rzekę z wo-
dospadem.   

„Każda otrzymana nagroda, zwłaszcza w skali kraju, bar-
dzo mobilizuje mnie i moich współpracowników do dalszej 
pracy. Docenił to również Prezydent odwiedzając po raz 
drugi Szczawnicę mówiąc, że w to miejsce po prostu chce się 
wracać i na pewno jeszcze wróci” – podsumowuje burmistrz 
Niezgoda. 

Plac Dietla i ul. Zdrojowa zachwyciły Małopolan!

„Szerokiej drogi!” czyli 
Jaworki po zmianie

W przedostatnim tygodniu sierpnia 
oddano do użytku nowo wyremonto-
wany odcinek drogi gminnej biegnącej 
przez Jaworki. Środki na remont drogi 
tzw. „Schetynówki” pozyskano w ra-
mach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg  Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo - Dostępność i Rozwój.

Koszty całego projektu - „Przebudo-
wa ciągu komunikacyjnego w sołectwie 
Jaworki obejmującego ulice Czarna 
Woda, Biała Woda, Pod Homolami i 
Zaskalskie” - wyniosły 1.200.000,00 zł 
w tym wkład własny Miasta i Gminy 
Szczawnica 840 000,00 zł.

Od kwietnia do lipca b.r. trwały prace 

związane z remontem mostów, wymianą 
balustrad, montażem oświetlenia ulicz-
nego, przebudową chodników, ścieżki 
rowerowej i nawierzchni oraz ustawie-
niem  pionowych i poziomych znaków 
drogowych w kierunku Czarnej i Białej 
Wody oraz przy ulicy Zaskalskie. Droga 
została „odebrana” przed czasem, gdyż 
termin realizacji zadania wyznaczono 
pierwotnie na dzień 30.10.2013r. 

Mieszkańcom Jaworek szczególnie 
imponuje ulica Czarna Woda w nowej 
odsłonie. Droga jest teraz szeroka na ok. 
5m, z obu stron ułożono chodniki, przy-
gotowano grunt pod wodociąg i kanali-
zację.

Remontów dokonano w porozumie-
niu z Powiatowym Zarządem Dróg, któ-
ry to organ zobowiązał się oznakować 
wspomniane drogi ze środków własnych.

„Kompleksowa przebudowa drogi 
powiatowej była dla nas szczególnie 
istotna, głównie ze względu na natężony 
ruch turystyczny skierowany do Wąwo-
zu Homole, Rezerwatu Biała Woda, czy 
też do atrakcyjnego centrum Jaworek z 
charakterystycznym rynkiem, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem ze stro-
ny turystów. Dzięki takim programom 

udowadniamy, że nawet tak małe miej-
scowości jak nasza mogą rozwijać się z 
roku na rok coraz bardziej, ulepszając 
tym samym poruszanie się turystom po 
Szczawnicy i jej okolicach, aby w całej 
okazałości móc podziwiać jej  piękno.” 
- podsumowuje Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda.

Napraw i przebudowy dróg dokona-
ła firma Zi-Bud. Dzięki wykorzystaniu 
możliwości, jakie daje program „Sche-
tynówka”, taka miejscowość jak Jawor-
ki zyskała nowy, estetyczny wygląd. Od 
teraz turysta, wjeżdżając do Jaworek, 
podziwia nie tylko centrum z eleganckim 
ryneczkiem, ale i komfortowo podróżuje 
w kierunku Czarnej czy Białej Wody.

Agnieszka Stopka


