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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

W tym roku zakończone zostaną prace zwią-
zane z modernizacją ul. Jana Wiktora (rozpoczęte 
we wrześniu), wykonane we współpracy z księ-
dzem proboszczem Franciszkiem Bondkiem. 
Zostanie wykonana naprawa chodnika wzdłuż 
parceli plebanii i domu parafialnego, jak również 
naprawa schodów prowadzących od ul. Jana 
Wiktora do ul. Szalaya. Nastąpi także poprawa 
chodnika wzdłuż muru oporowego przy obiekcie 
Szalay I i modernizacja przez parafię zejścia do 
kościoła od ul. J. Wiktora.

Zostanie zmodernizowana ul. Połoniny od 
alejki 1 Maja w stronę „Hutnika” i „Dzwonków-
ki”, a także wykonana w tym roku dalsza część 
ul. Kunie i ul. Sopotnickiej – bocznej, droga do-
jazdowa do pól w stronę Gabańki, dokończenie 
nawierzchni ul. Zawodzie do bram MZGK.

Trwają remonty modernizacyjne remizy 
OSP w Szczawnicy, polegające na wymianie 
klatki schodowej od strony wschodniej do sie-
dziby dyżurki i wyżej do pomieszczeń, które w 
przyszłości Szkoła Aspirantów wykorzysta na 
pokoje szkoleniowo - wypoczynkowe. Szkoła 
Aspirantów w Krakowie partycypuje w kosztach 
remontu. I etap robót zostanie zakończony w tym 
roku.

W tym roku planuje się też całkowicie pokryć 
połać dachowa budynku Gimnazjum Publicznego 
w Szczawnicy.

W dalszym ciągu miasto oczekuje na środki 
na realizację przedsięwzięcia „Rehabilitacja Sie-
ci Wodociągowej” od Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

Trwają prace nad organizacją powiatowego 
przedsiębiorstwa komunalnego, które począwszy 
od roku przyszłego będzie wykonywało zadania 
związane z budową sieci kanalizacyjnej na te-
renie naszego miasta, w ramach środków ISPA 
z UE.

Burmistrz Roman Trojnarski serdecznie 
dziękuje;

- delegacji członków Oddziału Pienińskiego 
Związku Podhalan za sprawne zorganizowanie 
degustacji potraw regionalnych w Perlebergu.

- pani Annie Madei za zorganizowanie wy-
stawy i prezentację obrazów malowanych na 
szkle w trakcie festiwalu,

- panu Jackowi Zachwiei za wystawę fotogra-
ficzną pt. „Cztery pory roku”

- zespołowi muzycznemu CASUS, którego 
występy cieszyły się w Perlebergu dużym 
powodzeniem.

Informacji udzielił burmistrz Roman Trojnarski

Szczawniczanie z wizytą  w niemieckim Perlebergu

W dniach od 03 do 04 września br. na kilku sce-
nach widowiskowych zlokalizowanych na terenie 
niemieckiego miasta partnerskiego Perleberg, odby-
wał się VII Festiwal pt. „Muzyka Świata”.

Szczawnicę w tegorocznej edycji festiwalu repre-
zentował zespół CASUS, który wspólnie z przedsta-
wicielami władz samorządowych Szczawnicy, człon-
kami Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan, a 
także artystami uczestniczył w składzie delegacji.
Zrzeszona w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych Koło Pieniny w Szczawnicy, malarka Anna 
Madeja, przygotowała z okazji wyjazdu do Niemiec 
serię obrazów na szkle, które wspólnie z wystawą 
zdjęć pt. „Cztery pory roku w Pieninach”, przygoto-
waną przez fotografika Jacka Zachwieję, zostały za-
prezentowane w Wallgebäude nie tylko niemieckiej 
społeczności lokalnej, ale przede wszystkim przeby-
wającym na terenie miasta Perleberg gościom. 

Na specjalnie przygotowanym stoisku regionalnym, członkowie Pienińskiego Oddziału 
Związku Podhalan ubrani w regionalne stroje, serwowali specjały góralskiej kuchni 
natomiast Zespół CASUS wystąpił z dwoma koncertami wzbudzając zainteresowanie 
wśród uczestniczącej w festiwalu publiczności.

Czas wolny, delegacja wykorzystała na zwiedzanie miasta i jego okolic, w tym za-
bytkowego XIII wiecznego ratusza, który do dnia dzisiejszego pełni funkcję Urzędu 
Miasta, ponadto delegacja zwiedziła muzeum oraz skorzystała z przewozu łodziami po 
rzece Stepnitz, która otacza Perleberg.

Wyjazd szczawnickiej delegacji do Perlebergu jest dowodem na coraz silniejsze związki 
naszego kraju z partnerem z zachodniej Europy. Umowa partnerska pomiędzy Szczawnicą, 
a Perlebergiem podpisana została podczas uroczystej sesji Rady Miasta, która odbyła się 
w związku z jubileuszem 40. lecia nadania praw miejskich Szczawnicy.

Z wizytą w węgierskim Harkany

W dniach 10-13 września 2004 r. w 
ramach współpracy z miastami part-
nerskimi, w miejscowości Harkány 
na Węgrzech przebywała czterooso-
bowa delegacja miasta Szczawnica.
Okazją do spotkania stał się dorocz-
ny festiwal winobrania, na który 
władze samorządowe węgierskie-
go Harkány zaprosili przedstawi-
cieli swoich miast partnerskich. 
Oprócz delegacji polskiej przebywała także delegacja z Chorwacji i Jugosławii. 

Wszyscy przedstawiciele miast partnerskich uczestniczyli w programie festiwalu, 
mieli okazję poznać region i jego kulturę zwiedzając miasto oraz jego okolice, a także 
oglądając występy zespołów regionalnych. 

Anna Szczepaniak

WIADOMOŚCI
SAMORZĄDOWE

 
Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie 
1. od 22 września 2004 do 13 października 2004r.  wywieszony został wykaz nieru-

chomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy 
na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat oznaczonej 
jako:

- niezabudowana część działki ewid. nr 88 o powierzchni 2.2091 ha z obrębu Czarna 
Woda  z przeznaczeniem jako tereny użytkowane rolniczo – łąki, pastwiska.

- zabudowana kioskiem Ruch działka ewid. zmod. nr 1917/8 o powierzchni 0.0016 
ha położona w Szczawnicy na oś.XX-lecia z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności handlowej.

fot. J. Zachwieja
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Uchwała Nr XVII/100/2004
Rady Miasta Szczawnica z dnia 26.07.2004 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego 
„SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowa-
nia w granicach opracowania określonych w § 2

Uchwała Nr XVII/101/ 004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Szczawnicy. 

§ 1
Postanawia się zlikwidować z dniem 31 grudnia 2004 roku Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy, zwany dalej 
„SPZOZ”

§ 2
1. W okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia 
postępowania likwidacyjnego, zadania objęte zakresem działania SPZOZ 
realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
2. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego tj. 31 grudnia 2004 r. 
realizację zadań objętych zakresem działania likwidowanego zakładu za-
pewni niepubliczny zakład utworzony przez pracowników likwidowanego 
SPZOZ.
3. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt 2 
zapewni nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych 
dotychczas przez likwidowany SPZOZ, bez ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości.

§ 3
Na likwidatora SPZOZ wyznacza się  Kierownika SPZOZ.

§ 4
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
1. Sporządzenie inwentaryzacji mienia likwidowanej jednostki na dzień 
poprzedzający zakończenie likwidacji.
2. Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji.
3. Zaspokojenie zobowiązań finansowych SPZOZ.
4. Windykacja wymagalnych wierzytelności, które w czasie trwania proce-
su likwidacji okażą się ściągalne.
5. Sporządzenie zestawienia tych wierzytelności które do daty wyznaczenia 
likwidacji nie zostaną ściągnięte,
6. Sporządzenie wykazu mienia pozostałego po zakończeniu postępowania 
likwidacyjnego,
7. Sporządzenie wykazu pracowników likwidowanego SPZOZ oraz przy-
gotowanie dokumentacji pracowniczej,
8. Przekazanie dokumentacji zlikwidowanego SPZOZ Burmistrzowi Mia-
sta, zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Miasta sprawozdania z 
przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego, w terminie trzech tygo-
dni od jego zakończenia.

§ 5
Miasto Szczawnica przejmie należność i zobowiązania SPZOZ wg stanu 
określonego bilansem zamknięcia likwidacji.

§ 6
1. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, oraz zaspokojeniu 
wierzytelności mienie ruchome zostanie przekazane w formie dzierża-
wy niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, powstałemu na bazie 
SPZOZ, pod warunkiem nie zmniejszania zakresu działania przez niepu-
bliczny zakład. 
2. Szczegółowe warunki przejęcia mienia o którym mowa w ustępie 
pierwszym określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta a Nie-
publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. 

§7
1. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w sposób określo-
ny w niniejszej uchwale pracownicy zatrudnieni w likwidowanej jednostce 
staną się zgodnie z art. 231 kodeksu pracy pracownikami nowo tworzonego 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego na bazie SPZOZ.
2. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmie zobowiązania i 
ewentualne roszczenia wobec przejmowanych pracowników.

§ 8
1. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia SPZOZ z wła-
ściwych rejestrów po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.
2. Po zakończeniu działania SPZOZ Rada Miasta Szczawnica odwoła 
Radę Społeczną SPZOZ.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XVII/102/2004
Rady  Miasta  Szczawnica, z dnia 26 lipca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

§  1
Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wydatków bu-
dżetowych -  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§  2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą: 10.518.483 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:     9.688.515 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi               829.968 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XVII/103/2004 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie: utworzenia środka specjalnego – „monitoring”.
§  1

Tworzy się z dniem 1 czerwca 2004 roku  środek specjalny o nazwie 
– „monitoring”.

§  2
Przychody środka specjalnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się na 
instalację, utrzymanie i rozbudowę monitoringu na terenie miasta Szczaw-
nica.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/104/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 26 lipca 2004 roku

o uchyleniu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 1
Postanawia się uchylić Uchwałę Nr 231/XXXIII/97 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XVIII/105/2004 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica w obszarze działki ewid. nr 100/12 
z obrębu Jaworki.

Uchwała Nr XVIII/106/2004 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica w obszarze działki ewid. nr 209  z 
obrębu Jaworki.

Uchwała Nr XVIII/107/2004 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica w obszarze działki ewid. nr 226/14 z 
obrębu Jaworki.

Uchwała Nr XVIII/108/2004 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004.
§ 1

Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wydatków bu-
dżetowych- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą: 11.022.104 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą: 10.192.136 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi: 829.968 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Uchwała Nr XVIII/109/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pu-
blicznym.

§  1
1. Ustala się stałą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu publicz-
nym na kwotę 83,70 zł miesięcznie, która jest równa  kosztom  przy-
gotowania posiłków.
2. Ustala się opłatę za wyżywienie w kwocie 4,10 zł od jednego 
dziecka dziennie, która jest równa kosztom zakupu artykułów żyw-
nościowych.

§  2
1. Stosuje się ulgę dla rodzin wielodzietnych w opłacie stałej 
określonej w § 1 pkt 1 w wysokości 25%  za drugie dziecko, 50%  
za trzecie i każde następne  uczęszczające do przedszkola publiczne-
go.
2. Opłaty określonej w § 1 pkt 2 nie pobiera się w przypadku zgło-
szonej nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§  5
Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr 228/XL/02 z dnia 29 kwietnia 
2002 roku w sprawie określenia kwoty dziennej stawki żywieniowej 
w Przedszkolu Publicznym.

§  6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

Uchwała Nr XVIII/110/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie:  zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,  
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
placówkach oświatowych.  

§ 1
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych,  obniża  
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26.01.1982 r.  -  Karta Nauczyciela i ustala się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar godzin zgodnie z tabelą:

§ 2
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
(dyrektor, wicedyrektor) 
w szkołach, godziny ponad wymiarowe nie mogą przekroczyć 

1⁄2  obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin określonych  
niniejszą  Uchwałą, chyba, że  z planów nauczania  przedmiotu 
wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia, z mocą  obowiązującą  
od  1 września 2004 roku.
     

Uchwała Nr XVIII/111/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/75/2004 z dnia 23 lutego 
2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. 

§1 
Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/75/2004 
z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004:
1. w rozdziale III w punkcie I.2  pp. a/ zastępuje się kwotę 
„34.900” kwotą „22.900”,
2. w rozdziale III w punkcie I.2  pp. c/ zastępuje się kwotę 
„20.500” kwotą „32.500”,
3. w rozdziale III w punkcie III.1 zastępuje się kwotę „2.400” 
kwotą „1.400”,
4. w rozdziale III w punkcie V.2  zastępuje się kwotę „1.000” 
kwotą „2.000”.

§ 2
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/75/2004 z dnia 23 lutego 2004 
roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2004 otrzymuje brzmienie o treści 
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr  XVIII/112/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie wystąpienia z Podhalańskiego Związku Gmin w 
Nowym Targu.

§ 1
Postanawia wystąpić z Podhalańskiego Związku Gmin z zacho-
waniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na 
dzień 31 grudnia 2004.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XVIII/113/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Szczawnicy.

§  1
Powołuje się Panią Joannę Stychno na stanowisko zastępcy kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Szczawnica.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku.

Ze względu na dużą objętość ww. uchwał, 

ich szczegółowy zapis oraz wszelkie załączniki 

pozostają do wglądu w Urzędzie Miasta.

Lp. Stanowisko kierownicze tygodniowa 
liczba godzin 

1 2 3
1. Dyrektor  przedszkola czynnego 

ponad  5 godz. dziennie,
liczącego:

     

8

4 – 5   oddziałów
2. Dyrektor szkoły każdego typu,

liczącej:
 5 -   8 oddziałów 8
 9 – 16 oddziałów 5
 17 i więcej oddziałów 3 

3. Wicedyrektor szkoły  liczącej: 
 9  i  więcej oddziałów 9

4.  Kierownik szkoły filialnej
 liczącej: 12

 do 4 oddziałów
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA

STRA¯ MIEJSKA  UL. SZALAYA 84  TEL. 262 12 07,  0604508580

O MONITORINGU RAZ JESZCZE

Monitoring jest przedmiotem z jednej strony dużego zainte-
resowania, a nawet dumy mieszkańców Szczawnicy, z drugiej 
strony jest też na ten temat dużo pytań i wątpliwości a nawet 
niechęci. Ale dotyczy to najczęściej osób, którym zdarza się 
popełniać wykroczenia. Raz jeszcze informujemy, że finanso-
wanie tego przedsięwzięcia to dzieło grupy mieszkańców i firm 
z naszego miasta. Wszelkie działania w tym zakresie tzn. obszar 
monitorowania i inne szczegóły były przekazywane sponsorom. 
Większość z osób finansujących monitoring oglądała rezultat 
pierwszego etapu budowy i wyrażała zadowolenie, a niektórzy 
nawet chęć dalszego finansowania. Dzięki zastosowanym rozwią-
zaniom koszt pierwszego etapu zamknie się kwotą około 12 tys. 
złotych. Koszt eksploatacji wynosić będzie kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie. Jak informowała prasa monitoring w Rabce i Zako-
panem kosztować będzie około dwieście razy więcej, a do obsługi 
systemu dodatkowo zatrudnionych zostanie kilka osób.

Cztery kamery monitorują rejon centrum Szczawnicy: wszyst-
kie znajdujące się tam przejścia dla pieszych, wjazd do szkoły, 
kina, plac między Halką i Eglenderem, skrzyżowanie Zdrojowej 
i Szalaya, wejście do kilku sklepów, banku. Kamery pozwalają 
na odczytanie numerów rejestracyjnych przejeżdżających samo-
chodów, a nawet rozpoznanie twarzy przechodniów. Obraz jest 
rejestrowany na dysku komputera. 

Monitoring spełnia cztery funkcje: obecność kamer wpływa 
na zachowanie znajdujących się tam osób, pozwala na odtwa-
rzanie zdarzeń w rejonie monitorowania, jeśli nie ma zdarzeń 
wymagających interwencji Straż Miejska może patrolować inne 
rejony miasta; możemy też błyskawicznie podjąć interwencję w 
koniecznych przypadkach.

Ten ostatni element rzeczywiście może być realizowany tylko 
w czasie obecności Straży Miejskiej lub Policji w naszej siedzi-
bie, ale są już podejmowane działania, aby transmitować obraz do 
Straży Granicznej. Przekazanie obrazu do komisariatu Policji w 
Krościenku wymaga dużych nakładów finansowych.

Obserwujemy już wyraźne rezultaty zainstalowanego systemu; 
nastąpiła poprawa w ruchu samochodowym w rejonie szkoły i 
rzadziej zdarza się blokowanie zatoki autobusowej. Zdecydowa-
nie zmniejszył się problem picia alkoholu w rejonie centrum.

Monitoring to narzędzie, które obok środków łączności i trans-
portu pozwala na skuteczniejszą pracę Straży Miejskiej i Policji. 
Może też być czynnikiem zachęcającym turystów do odwiedzania 
naszego miasta.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania 
monitoringu serdecznie dziękujemy.

PALENIE ŚMIECI

Dla niektórych mieszkańców najlepszym sposobem na śmieci 
to ich palenie w piecach lub na wolnym powietrzu. Od kilku 
tygodni spalane są śmieci gromadzone w okresie letnim. 
Niemal nieustannie czuć swąd spalanych plastików. Takie 
działanie szkodzi nam wszystkim. Przede wszystkim jest za-
bójcze dla zdrowia, ale też zniechęca turystów do przyjazdów 
do naszego miasta. 

W ostatnich dniach, właściciel firmy, który palił odpa-
dy, w tym plastiki, został ukarany wysoką, półtoratysięczną 
grzywną. Niech to będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy lek-
ceważą prawo.

  NIETRZEŹWI  KIERUJĄCY

W końcu sierpnia około godziny 23. na parkingu pod kolejką, 
doszło do kolizji pomiędzy samochodem należącym do mieszkan-
ki Szczawnicy i samochodem DAEWO Lanos, którego kierujący 
zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana zwróciła się o pomoc 
do przybywającego w tym miejscu strażnika, który był po służbie. 
Powiadomiono Policję. Ponieważ policjanci byli w tym czasie w 
Ochotnicy likwidując wypadek drogowy, zawiadomiono Straż Gra-
niczną i wspólnie odnaleziono sprawcę kolizji. Okazało się, że jest 
nią mieszkanka Kielc z zawodu... nauczycielka gimnazjum, która w 
wydychanym powietrzu miała zawartość alkoholu 1,6 promila.

Sprawcą wypadku w Szlachtowej, w którym poszkodowanych 
zostało kilka osób w tym dziecko, również była kobieta, również 
nietrzeźwa i także zbiegła w miejscu zdarzenia. Została rozpoznana 
przez świadków. Okazało się, że jest to mieszkanka Szczawnicy, 
która w przeszłości popełniła już podobny czyn. 

To nie jedyne w ostatnim czasie przepadki kierowania pojazdem 
pod wpływem alkoholu. Mieszany patrol Straży Miejskiej i Policji 
zatrzymał kierującego rowerem mieszkańca Szczawnicy, który w 
wydychanym powietrzu miał ok. 1,5 promila alkoholu.

Przypominamy, że kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości 
jest przestępstwem i oprócz zatrzymania prawa jazdy, zwykle na 
długi okres, należy się liczyć z odpowiedzialnością karną i grzywną, 
nawet kilkutysięczną.

Te śmieci stale zalegające 
na terenie Parku Górnego 
zwabiły nie tylko lisa, który 
pojawił się w tym rejonie, ale 
też wałęsające się psy i szczury. 
Osoby odpowiedzialne za ten 
stan zostaną ukarane.

Kolejne miejsce w Szczawnicy zyska na wyglądzie. Nowy chodnik ul. 
Jana Wiktora i wyremontowane schody łączące ją z ul. Szalaya poprawią 
wygodę i bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.


