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W imieniu Rady Miejskiej w Szczawnicy kadencji 20�0-20�4, która ponownie obda-
rzyła mnie funkcją przewodniczącego, pragnę gorąco podziękować za Wasze zaufanie 
wyrażone licznie oddanymi głosami podczas ostatnich wyborów samorządowych. Jestem 
przekonany, że wybrani przedstawiciele naszego społeczeństwa stworzą solidarną grupę 
wspólnie działającą dla rozwoju Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek a ich głos zabierany 
podczas dyskusji będzie głosem Waszych potrzeb i oczekiwań. Biorąc liczny udział w 
wyborach daliście dowód wielkiej odpowiedzialności za losy Miasta i Gminy Szczawnica, 
określając swoich przedstawicieli i sposób pełnienia funkcji radnego. Jako radni Rady Miej-
skiej, dołożymy wszelkich starań by spełnić pokładane w nas nadzieje, a gwarancją tego 
niech będą słowa przysięgi złożonej przez każdego z nas: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
   - Tak mi dopomóż Bóg 
             
      Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Kazimierz Zachwieja 

D Z I Ę K U J Ę !
	 „Władza jest służbą, a nie przywilejem. To nie ludzie powinni być zależni od 

władzy, lecz przeciwnie – władza ma zależeć od ludzi.” 1  
- podkreślał wielokrotnie papież Jan Paweł II.  

Kierując się tymi słowami pragnę szczerze podziękować za możliwość dalszej służby 
Wam - mieszkańcom Miasta i Gminy Szczawnica.  Dziękuję za zaufanie, którym Państwo 
obdarzyliście moją osobę a tym samym grupę ludzi, z którymi zmieniamy Szczawnicę na 
lepsze. To Wasze wsparcie daje siłę do dalszej pracy a oczekiwania motywację do jesz-
cze większego wysiłku. Swoim wyborem ukierunkowaliście dalszy rozwój Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek podstawą którego jest współpraca, gospodarność, pracowitość i 
skuteczność a celem zbudowanie europejskiego kurortu dla dobra mieszkańców, gości 
oraz kuracjuszy. 
     Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
             Grzegorz Niezgoda 
�  Edmund Wnuk - Lipiński - Tygodnik Powszechny

D Z I Ę K U J E M Y !

	 Z	okazji	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia	wszystkim	
mieszkańcom	Miasta	i	Gminy	Szczawnica	jak	również	wypoczywają-
cym	na	jej	terenie	gościom,	życzymy	radości	wspólnego	świętowania,	
ciepła	rodzinnej	atmosfery,	życzliwości	otaczających	osób	oraz	czasu	
spędzonego	bez	pośpiechu,	 trosk	 i	 zmartwień	 a	Nowy	Rok	niech	
przyniesie	satysfakcję	z	własnych	dokonań	oraz	obfituje	w	szczęście	 
i	pomyślność.	

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica         Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy 
              Grzegorz Niezgoda                                                      Kazimierz Zachwieja 
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Nowe place zabaw 
w Szczawnicy

Z programu rządowego „Radosna 
Szkoła” którego głównym celem jest bu-
dowa ogólnodostępnych placów zabaw 
przy szkołach podstawowych skorzystało 
również miasto Szczawnica. Za kwotę 
łączną 319 762 zł powstały dwa nowe 
place zabaw. 

W Szlachtowej przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II wybudowany 

Sesja Rady Miejskiej 
inaugurująca kadencję 2010-2014

29 listopada 2010 r. w sali obrad remizy OSP w Szczawni-
cy odbyła się I zwyczajna sesja Rady Miejskiej inaugurująca 
kadencję samorządową 2010-2014.

Podczas sesji, nowo wybrani radni Miasta i Gminy Szczaw-
nica złożyli ślubowania, a pierwszą decyzją, jaką musieli 
podjąć był wybór przewodniczącego rady. W drodze tajnego 
głosowania, do sprawowania tej funkcji został wybrany radny 
Kazimierz Zachwieja. 

W wyniku kolejnych głosowań, I wiceprze-
wodniczącym rady został wybrany radny Wiesław 
Warzecha, natomiast II wiceprzewodniczącym 
radny Jan Krzyśko. Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie powołania składów osobowych komisji 
stałych Rady Miejskiej, w tym przewodniczących 
poszczególnych komisji.

Na zakończenie części obrad poświęconej 
ukonstytuowaniu się rady, burmistrz Szczawnicy 
- Grzegorz Niezgoda zwrócił się do radnych z 
krótkim wystąpieniem. „Na wstępie pragnę po-
gratulować wszystkim obecnym radnym sukcesu 
wyborczego. Z częścią państwa miałem okazję 
współpracować podczas poprzedniej kadencji, 
z pozostałymi pracę rozpocznę obecnie. Mam 
nadzieję, że nasza współpraca układać się będzie 
dobrze i przyniesie wymierne korzyści dla całej 
gminy” mówił Burmistrz Szczawnicy.

Wypowiadając się w imieniu pozostałych radnych, radny 
senior Jan Krzyśko złożył Burmistrzowi gratulacje z tytułu 
ponownego wyboru przez mieszkańców oraz zapewnił o woli 
i chęci udanej współpracy ze strony Rady w najbliższej czte-
roletniej kadencji.

Uroczysta sesja z zaprzysiężeniem burmistrza Grzegorza 
Niezgody na kolejną kadencję odbyła się 6 grudnia 2010r, 
o czym więcej w kolejnym numerze informacji samorządo-
wych.  

został plac zabaw o powierzchni 240 m2, 
natomiast przy Szkole Podstawowej nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczaw-
nicy powstał jeszcze większy plac o 
powierzchni 500 m2. Obydwa miejsca są 
wyposażone w bezpieczną syntetyczną 
nawierzchnię, szereg urządzeń dla zabaw 
dzieci, zostały ogrodzone, odpowiednio 
oznakowane i wyposażone w elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze na 
śmieci oraz ozdobne drzewka.

Wykonawcom inwestycji była sąde-
cka firma Rem – Bud, która uporała się z 

realizacją w przeciągu dwóch miesięcy.
- Brakowało infrastruktury związanej 

z zagospodarowaniem czasu wolnego dla 
dzieci. Spotykaliśmy się z krytyką naszych 
gości, turystów, że pod tym względem 
Szczawnica musi uzupełnić swoją ofertę. 
Nowe miejsca są zalążkiem tego typu 
oferty. Duży plac zabaw powstanie przy 
okazji przebudowy Parku Dolnego, gdzie 
przewidziano w sąsiedztwie Alei Par-
kowej miejsce do rekreacji dziecięcej z 
wykorzystaniem naturalnych elementów 
placów zabaw – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.
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Informacja na temat wyborów samorządowych, 
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 
roku, na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 

Wybory samorządowe na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica, zostały przeprowadzone w 5 okręgach wyborczych, w 
których działało 6 obwodowych komisji wyborczych.

Wyborcy mogli oddać głos w wyborach do:
- Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego,
- Rady Powiatu Nowotarskiego,
- Rady Miejskiej w Szczawnicy,
oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. 

Na terenie Szczawnicy uprawnionych do głosowania było 
5.943 wyborców. W głosowaniu wzięło udział 3.106 wybor-
ców. 

Frekwencja w wyborach na terenie Miasta i Gminy Szczaw-
nica wyniosła więc ogółem 52,2%. Spośród pięciu okręgów 
wyborczych największą frekwencję zanotowano w Okręgu Nr 
5  Szczawnica Niżna  - 55,75%. 

W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, w 
których startowało dwóch kandydatów, rozstrzygnięcie nastą-
piło już w pierwszej turze wyborów.

Pan Grzegorz Niezgoda otrzymał 2.646 głosów, co stanowi 
86,81%

Pan Witold Zawadzki otrzymał 402 głosy, co stanowi 
13,19%.

W wyborach do Rady Miejskiej, posiadającej 15 manda-
tów, startowało 54 kandydatów, reprezentowanych przez 5 
komitetów wyborczych:
- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (Nr 4),
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (Nr 5)
- Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa i Rozwój Szczaw-
nicy (Nr 18)
- Komitet Wyborczy Wyborców  Nasza Szczawnica (Nr 19)
- Komitet Wyborczy Związek Podhalan w Ludźmierzu (Nr 20)

W wyniku wyborów, na radnych Rady Miejskiej zostali 
wybrani:
1. Jan Baziak KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
2. Jan Dorula Komitet Wyborczy PO RP 
3. Marian Dziedzina Wiwer KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
4. Anna Gębala KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
5. Jan Kozielec  Komitet Wyborczy PO RP 
6. Zofia Krępa  Komitet Wyborczy Związek Podhalan w Ludźmierzu
7. Jan Krzyśko KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
8. Stefan Pałka  KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
9. Piotr Szczepaniak Komitet Wyborczy PO RP 
10. Jan Salamon  KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy
11. Jacek Śliwiński KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy)
12. Wiesław Warzecha KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy
13. Henryk Węglarz   KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy
14. Waldemar Wiercioch  KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 
15. Kazimierz Zachwieja KWW Odnowa i Rozwój Szczawnicy 

W wyborach do Rady Powiatu, spośród 6 kandydatów 
startujących z terenu Szczawnicy w okręgu wyborczym 
obejmującym obszar całego Powiatu Nowotarskiego, został 
wybrany Pan Tomasz Hurkała – Sekretarz Miasta i Gminy 
Szczawnica, startujący z listy Komitetu Wyborczego Platforma 
Obywatelska RP. 

W wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
spośród 3 startujących z terenu Szczawnicy w okręgu wybor-
czym obejmującym powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, 
nowotarski i tatrzański, został wybrany Pan Jan Hamerski, 
startujący z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawied-
liwość.

Wszystkim zainteresowanym wynikami wyborów samorzą-
dowych, polecamy stronę internetową Państwowej Komisji 
Wyborczej: www.pkw.gov.pl gdzie na stronie głównej, pod 
linkiem „wizualizacja wyborów” można znaleźć bardzo szcze-
gółowe dane dotyczące frekwencji oraz wyników osiągniętych 
przez listy wyborcze i poszczególnych kandydatów. 

29 listopada 2010r. zainaugurowała 
pracę nowa Rada Miejska w Szczawni-
cy. Radni wybrani w samorządowych 
wyborach , które odbyły się 21 listopa-
da br. podjęli uchwały:

Uchwała Nr I/1/10 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Szczawnicy. 

§  �
Wybiera się radnego Pana Kazimierza 
Zachwieję na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Szczawnicy.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
    

Uchwała Nr I/2/10
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczą-
cych Rady Miejskiej w Szczawnicy.

§  �
Wybiera się na Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Szczawnicy:
I Wiceprzewodniczącego    
 – Pana Wiesława Warzechę
II Wiceprzewodniczącego   
 – Pana  Jana Krzyśko.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Uchwała Nr I/3/10
w sprawie powołania komisji stałych 
Rady Miejskiej w Szczawnicy. 

§  �
Powołuje się następujące składy oso-
bowe komisji stałych Rady Miejskiej w 
Szczawnicy:
1. Komisja Planowania i Budżetu
Przewodniczący -  
 1. Kazimierz Zachwieja
Zastępca Przew. -      
 2. Wiesław Warzecha
Zastępca Przew. -      
 3. Jan Krzyśko
Członkowie    
 4. Jacek Śliwiński
 5. Henryk Węglarz
 6. Waldemar Wiercioch

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Spraw Komunalnych i Ochrony Śro-
dowiska
Przewodniczący -      

 1. Waldemar Wiercioch
Zastępca Przew. -      
 2. Marian Dziedzina Wiwer
Członkowie    
 3. Jan Dorula
 4. Stefan Pałka

3. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący -      
 1. Henryk Węglarz 
Zastępca Przew. -      
 2. Jan Salamon
Członkowie -   
 3. Jan Baziak
 4. Jan Kozielec

4. Komisja Edukacji i Spraw Spo-
łecznych
Przewodniczący -      
 1. Jacek Śliwiński
Zastępca Przew. -      
 2. Anna Gębala
Członek                 -    
 3. Piotr Szczepaniak

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

L.P Nazwa i wartość inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

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

2.

Kompleksowa rehabilitacja 
i modernizacja sieci kanaliza-

cyjnej i wodociągowej dla 
uzdrowiska Szczawnica

7 686 000,00 zł

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

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

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

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

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

5

Modernizacja budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

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

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

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

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

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

8
Internet w domach mieszkań-

ców Szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw 
domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Internetu 
na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zesta-
wów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. Ogłoszono przetarg 
na dostawę komputerów. Trwają prace nad przetargiem w.s. internetu. Montaż 
sprzętu przewidziano na grudzień br. 
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ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
Budowa poziomowego parkingu 

w Pieninach

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

10
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej w Szlachtowej 
i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz 
z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. W chwili obecnej wniosek 
oczekuje na ocenę.

11

Renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej 

w Szczawnicy 
W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12
Odnowa centrum wsi 

Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w cen-
trum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury 
oraz wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole 
podstawowej . Planowany termin złożenia wniosku to grudzień 2010 roku

13 Parking pod Homolami 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 planowane 
jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w Jaworkach obok 
Wąwozu Homole. Planowany termin złożenia wniosku to grudzień 2010 roku

PROJEKTY ZREALIZOWANE

14
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. 

15

Promocja Szczawnicy na mię-
dzynarodowym 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.  W ramach projektu 
rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy jak również 
zamontowano trzy kamery przekazujące obraz na stronę internetową miasta.

16

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, 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. 

Szczawnica,  29   listopada    2010 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 29 listopada 2010 r. do 20 
grudnia  2010 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

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

-  działki ewid. zmod. nr 1917/231 o powierzchni 464 m2 
położonej w Szczawnicy os.Połoniny na okres 3 lat z 
przeznaczeniem jako teren zielony – łąka.

- działki ewid. nr 1319 o powierzchni 1008 m2 z obrębu 
1 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej / nad 

hydrotechnikiem  na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod uprawy rolne,

- części działki ewid. nr 1220/49 o powierzchni 10 m2  z 
obrębu 1 położona w Szczawnicy przy ul. Głównej 
przy DSKL Palenica na okres 1 roku z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności gospodarczej

-  działka ewid. zmod. nr 1220/23 o powierzchni 117 m2  
zabudowana kioskiem handlowo  usługowym /kwiaciar-
nia/ położona w Szczawnicy przy ul. Głównej na okres 
1 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej
2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkal-
nego na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 9 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda
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Pierwszy piętrowy parking 
w Szczawnicy

Rosną szanse na rozwiązanie problemu parkowania w re-
jonie przystani flisackiej w Szczawnicy. Złożony początkiem 
tego roku wniosek w ramach funduszy z programu Współpracy 
Transgranicznej Euroregion Tatry, na budowę poziomowego 
parkingu w Pieninach przeszedł kolejny etap oceny formalnej,  
uzyskał bardzo wysoką punktację i oczekuje na pozytywną 
decyzję o dofinansowaniu.  Przypomnijmy, iż w ramach  pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Euroregion Tatry złożony 
został również wniosek na budowę ujęcia wody oraz sieci wo-
dociągowej na terenie Jaworek 
i Szlachtowej. Również on 
oczekuje na podjęcie decyzji 
o dofinansowaniu. 

W ramach projektu prze-
widywana jest przebudowa 
istniejącego parkingu znaj-
dującego się po lewej stronie 
przy wjeździe  na przystań 
końcową spływu Dunajcem 
oraz utworzenie nad zewnętrz-
ną częścią obecnego parkingu 
drugiej płyty na wysokości 
jezdni. Obecnie istniejący par-
king znajduje się poniżej jezd-
ni, co przy jego nadbudowie 
o dodatkowe piętro w żaden 
sposób nie popsuje walorów 
widokowych w tym rejonie. 
W sumie przewidzianych jest 
212 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych oraz 
11 dla autokarów. Dodatkowo 
wzdłuż drogi nad Dunajcem 
powstanie pasaż handlowo 
– usługowy oraz centrum 
informacji turystycznej na-
wiązujące swą architekturą do 
tradycyjnego stylu szczawni-
ckiego.  W ten sposób płyta 
parkingu osłonięta stylowymi 
budynkami w sposób naturalny 
wkomponuje się w krajobraz 
Szczawnicy. Zrealizowana 
inwestycja w dużej mierze roz-
wiąże problem parkowania w 
tej części Szczawnicy oraz po-
prawi infrastrukturę turystycz-
ną i usługową w rejonie Pienin. 
Będzie to również naturalne 
zakończenie promenady bieg-
nącej od centrum Szczawnicy 
prawą stroną Grajcarka, bądź 
jej rozpoczęcie dla tych, którzy 
swą przechadzkę rozpoczną 
od strony Pienin. Dodatkową 
korzyścią budowy parkingu i 
promenady w tym miejscu, jest 

wciągnięcie jak największej ilości turystów korzystających ze 
spływu Dunajcem do centrum Szczawnicy. 

„Parking w Pieninach to tylko jeden z naszych pomysłów na 
rozwiązanie problemu miejsc parkingowych na terenie całej 
gminy. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku na budowę 
parkingu obok Homoli w Jaworkach, do czego jesteśmy już 
przygotowani oraz przygotowanie dokumentacji do budowy 
poziomowego parkingu w centrum Szczawnicy. Klasyfikacja 
naszego wniosku na wysokim 2 miejscu pozwala z optymizmem 
oczekiwać na końcową strategiczną ocene Komitetu Monitoru-
jącego ” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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Regulamin „Konkursu na 
najładniejszą dekorację świąteczną 

na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica 2010/2011”

1. Cel: podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych 
miasta, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i 
niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku
2. Organizato : Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy: 
I kategoria:
- sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz 
handlowe,
II kategoria:
- budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie 
prowadzące działalności handlowej i gastronomicznej),
III kategoria:
- balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.
4. Ocena wyników: Oceny dokona Komisja Konkursowa w 
składzie : 
• przedstawiciele Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej, 
• przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENINY”, 
• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, 
• przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Skala ocen: od 1-10 punktów za: 
• ogólne wrażenie estetyczne 
• różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji 
• pomysłowość i oryginalność kompozycji
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie 
od 24. 12. 2010 r. do 14. 01. 2011 r. dokonywać będzie oceny 
dekoracji, a ustalenie wyników nastąpi w dniu 18. 01. 2011r.
7. Nagrody:

I kategoria: 
I miejsce – 1.000,00 zł
II miejsce – 600,00 zł
III miejsce – 400,00 zł
II kategoria:
I miejsce – 1.500,00 zł
II miejsce – 1.000,00 zł
III miejsce – 500,00 zł
III kategoria:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 100,00 zł
Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień.

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy w I kwartale 2011 r. w zależności od terminu 
sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja 
Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio 
związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do 
Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda
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Prace budowlane związane z budową chodnika w miejscowości Jaworki 
w bezpośrednim sąsiedztwie Homoli 

Alejka parkowa obok banku PKO B P odnowiona w 
nawiązaniu do promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka

W ostatnich dniach listopada została ukończona inwestycja 
polegająca na odbudowie zapadniętej kanalizacji deszczowej 
oraz nawierzchni alejki parkowej w Parku Dolnym biegnącej 
w kierunku siedziby banku PKO BP. Na odcinku ok. 150 
metrów została położona nowa kostka brukowa nawiązująca 
swoim wyglądem do nawierzchni zastosowanej na promena-
dzie spacerowej wzdłuż Grajcarka. 

Zadanie finansowane ze środków powodziowych w wyso-
kości 100 % kosztów wykonania zrealizowała szczawnicka 
firma Pana Roberta Szczepaniaka „Zakład Produkcji, Usług 
Wielobranżowych i Handlu”. Koszt inwestycji wyniósł osta-
tecznie 62 918 złotych.

- Nawiązując stylistyką do promenady spacerowej wzdłuż 
Grajcarka pragniemy zaznaczyć ciągi spacerowe służące 
przede wszystkim kuracjuszom i turystom coraz liczniej odwie-
dzającym Szczawnicę naszym gościom. Marzeniem byłoby, aby 
w przyszłości cała alejka okalająca Park Dolny, który będzie 
również w najbliższym czasie rewitalizowany, wyglądała w ten 
sposób jak ten nowy odcinek. Również tzw. „ciemna alejka” 
w kierunku Placu Dietla powinna w przyszłości być jednym z 
miejsc spacerowych Szczawnicy – zaznacza Grzegorz Niezgoda 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Rozpoczęły się prace budowlane 
związane z budową długo oczekiwanego 
chodnika dla pieszych w miejscowości 
Jaworki położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie unikatowego w skali Ma-
łopolski wąwozu Homole. Na długości 
500 metrów bieżących począwszy od 
parkingu dla samochodów osobowych 
przed miejscowością aż do samego 
centrum Jaworek, oddanego nie-
dawno rynku jaworskiego powsta-
nie ciąg pieszy o szerokości 1,5 
metra. Realizacja inwestycji zna-
cząco wpłynie na bezpieczeństwo 
na tym odcinku, gdzie w sezonie 
turystycznym znaczna ilość korzy-
stających z uroków Homoli gości 
w liczbie ok. 180 tys. do tej pory 
przemieszczała się niezagospoda-
rowanym i nie przystosowanym 
dla ruchu pieszego poboczem. W 
wyniku rozstrzygniętego prze-
targu wykonawcą wspomnianej 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Usługowe Zibud 
z Kamienicy. Całkowity koszt 
wynosi 448 tys 175 zł.

Jest to kolejna inwestycja rea-

lizowana w 2010 roku wspólnie przez 
Miasto i Gminę Szczawnica i Powiat 
Nowotarski będąca efektem podpisanego 
w 2009 roku porozumienia precyzu-
jącego zakres inwestycyjny w latach 
2009 – 2012 realizowanych wspólnie na 
terenie Szczawnicyi dotyczących drogi 
powiatowej. Możliwość jej realizacji 

zaistniała końcem bieżącego roku i jest 
wynikiem uzyskanych oszczędności 
w realizacji wcześniejszych inwestycji 
takich jak przebudowa ulicy Głównej, 
ulicy Szalaya, ul. Szlachtowskiej, czy 
też powoli dobiegającej do końca prze-
budowy mostów na potokach Czerszla i 
Krupianki.

Informacje przygotował sekretarz miasta Tomasz Hurkała


