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LISTOPAD 2011

B U R M I S T R Z  N A  M E D A L

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda został nagrodzo-
ny przez Ministra Sportu i Turystyki medalem „ZA ZASŁUGI 
DLA TURYSTYKI”. Uroczystego wręczenia odznaczenia w 
imieniu ministra dokonał Marszałek Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa podczas Małopolskich Obchodów Świato-
wego Dnia Turystyki  14 października 2011r. w Niedzicy.  Bur-
mistrz Niezgoda był jedynym nagrodzonym samorządowcem z 
Województwa Małopolskiego a wraz z nim medale otrzymali 
również policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji. 

„To kolejne wyróżnienie kierowane do Szczawnicy oraz 
dowód na to jak prężnie się ona rozwija.  Gratuluję postępu 

i życzę wytrwałości w dalszej pracy” – podkreślił podczas 
wręczania medalu Marszałek Marek Sowa. 

Otrzymane wyróżnienie to konsekwencja wielu inwestycji 
i działań realizowanych przez miasto a skierowanych na roz-
wój turystyki w Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach takich 
jak m.in.: budowa promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka, 
przebudowa Parku Dolnego, rewitalizacja ulicy Zdrojowej i 
Placu Dietla, uruchomienie Szlaków Papieskich w Pieninach 
i Szlachtowej czy odnowa centrum wsi Jaworki. Na uroczystej 
gali, podczas której wręczano również wyróżnienia w plebi-
scycie Wielkie Odkrywanie Małopolski, doceniono szereg 
imprez organizowanych w Szczawnicy w ramach jubileuszu 
obchodów 200-lecia Uzdrowiska Szczawnica.  

„Za otrzymane rzeczy wypada podziękować, tak i ja dziękuję 
za docenienie pracy, którą wkładamy w rozwój turystyki na 
naszym terenie.  To, co w ostatnim czasie udało się zrealizować, 
jak chociażby promenada, rynek w Jaworkach czy instalacje 
solarne oraz prace, które obecnie wykonujemy w Parku Dolnym 
czy na Placu Dietla, służą głównie mieszkańcom i gościom 
odwiedzającym Gminę Szczawnica. To właśnie infrastruk-
tura sportowa, rekreacyjna i uzdrowiskowa napędzają życie 
gospodarcze naszej miejscowości. Powstają nowe miejsca 
pracy, zwiększa się ilość miejsc noclegowych,  punktów ga-
stronomicznych czy handlowych. Przyznany medal, to wyraz 
uznania dla szybkiego i kompleksowego rozwoju Szczawnicy. 
Rozwoju, o który dbamy jako władze samorządowe jak również 
dbają sami mieszkańcy, za co im dziękuję” – dodaje burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

W związku z trwającą rewitalizacją Parku Dolnego w 
Szczawnicy, zlokalizowany dotychczas w samym jego centrum 
Pomnik Pamięci Narodowej, został przeniesiony wraz z urnami 
z ziemią z pól bitewnych na Stary Plac Kościelny obok siedziby 
Urzędu Miasta i Gminy.

Symboliczny Pomnik Pamięci Narodowej, projektu artysty 
plastyka Józefa Bieńka, ku czci poległych za Ojczyznę Miesz-
kańców Szczawnicy powstał w lipcu 1984 r.

Pomnik upamiętnia 71 osób, które poległy na frontach 
lub poniosły śmierć z rąk niemieckiego okupanta na terenie 
ziemi pienińskiej. W 1985 r., podczas uroczystości 40-lecia 
zwycięstwa nad faszyzmem, w skrytce pomnika złożono urny 
z prochami i ziemię z pól bitewnych, miejsc straceń i mogił 
poległych.

Tegoroczne uroczystości upamiętniające 93. rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości odbędą się już w nowym 
miejscu. W programie obchodów oprócz wystąpienia przedsta-
wiciela lokalnych Władz Samorządowych, uroczystego złoże-
nia wiązanek kwiatów przewidziano również punkt związany 
z upamiętnieniem poległych w Katyniu Szczawniczan poprzez 
wsadzenie Dębów Katyńskich. Będą one żywym pomnikiem 
zbrodni katyńskiej dokonanej przed 71 laty na mieszkańcach 
naszego miasta.

Nowa lokalizacja Pomnika Pamięci Narodowej
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„Pięknieje nie tylko Szczawnica, ale 
również otoczenie naszego przedszkola. 
Na tą inwestycję czekaliśmy bardzo 
długo, ale w końcu jest” – nie ukrywa 
zadowolenia dyrektor Miejskiego Przed-
szkola w Szczawnicy Alicja Łazarczyk

Za kwotę 127 711,69 zł wyremonto-

wane zostały bowiem schody, chodnik 
oraz nawierzchnia na drodze dojazdowej 
do Miejskiego Przedszkola Publicznego 
w Szczawnicy. W ramach inwestycji, 
której wykonawcą było Przedsiębior-
stwo Budowlano – Usługowe ZIBUD, 
wykonano również remont kanalizacji 

deszczowej wraz z 
wymianą przyka-
nalików, wymianę 
czyszczaka kanali-
zacyjnego, remont 
daszku nad wej-
ściem do piwnicy 
oraz remont bramy 
wjazdowej i części 
ogrodzenia. Zajęto 
się również znisz-
czonymi fundamen-
tami przedszkola. W 
tym celu wykonano 
odwodnienie budyn-

„Mało kto wierzył, że nawierzchnia asfaltowa dociągnięta 
zostanie aż do końca ulicy Czarna Woda. To bardzo ważne 
dla nas, że remontuje się drogi nie tylko najbardziej widoczne 
i w centrum Jaworek, ale również te, gdzie ruch jest mniejszy 
a oczekiwania duże. I chociaż pozostało jeszcze kilka dróg 
do zrobienia na terenie Jaworek, o co usilnie zabiegamy, to 
radość mieszkańców z nowego odcinka drogi jest naprawdę 
wielka. Liczy się każdy metr nowej nawierzchni drogowej, za 
co dziękujemy” – tak o nowej inwestycji w Jaworkach mówi 
Sołtys Mariusz Tokarczyk

Począ tk iem 
p a ź d z i e r n i k a 
br. zakończony 
został bowiem 
remont kolejne-
go odcinka ulicy 
Czarna  Woda 
w Jaworkach za łączną kwotę 176 
603,40 zł.  Zadanie pn.: „Odbudowa 
nawierzchni asfaltowej ul. Czarna 
Woda w Jaworkach” zostało zleco-
ne firmie IMBUD z Podegrodzia,  a 
obejmowało wykonanie m.in. rowów 
odwadniających na dł. 90mb, pod-
budowę dolną (15cm) i górną (8cm), 
utwardzenie poboczy oraz nową 
nawierzchnię asfaltową na odcinku 
prawie 700 mb.  Przypomnijmy, iż 
w latach 2009-2010  na ulicy Czarna 
Woda wykonany został odcinek drogi 

Pięknieje otoczenie przedszkola 
w Szczawnicy

ku, zabezpieczono go izolacją przeciw-
wilgociową, odgrzybiono ściany oraz 
uzupełniono ubytki. 

„Kolejne miejsce wymagające od lat 
remontu w Szczawnicy nabrało nowego 
wyglądu. Tym bardziej cieszy nas ta 
inwestycja, gdyż poprawia nie tylko wi-
zerunek otoczenia przedszkola ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo naszych 
najmniejszych mieszkańców.” – dodaje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Ulica Czarna Woda w Jaworkach z nową nawierzchnią

asfaltowej o długości 900 mb. oraz  350 
mb. drogi na Zaskalskie.  

„Remont ulicy Czarna Woda to 
kolejne etap poprawy dróg na terenie 
Jaworek. W następnym roku postaramy 
się wykonać remonty dróg na ulicy Biała 
Woda oraz rozwiązać problem dróg 
bocznych. Ważne jest to, iż każdego 
roku oddajemy do użytku na terenie 
Jaworek nowe metry remontowanych 
nawierzchni drogowych.” – dodaje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

 Szczawnica,  02 listopada  2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tabli-
cach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl 
w terminie od 02 listopada 2011 r. do 23 listopada  2011r. wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do:

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-1. 
dawców:
część działki ewid. nr 124/4 z obrębu Jaworki o powierzchni 15 −	
m2, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat na posadowienie 
tymczasowego garażu
część działki ewid. nr 124/4 z obrębu Jaworki o powierzchni 15 −	
m2, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na posadowienie tymczasowego garażu
działka ewid. zmod. Nr 1118/2 położona w Szczawnicy przy −	
ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni 291 m2, przeznaczona do 
dzierżawy na okres 3 lat jako tereny zieleni przyległe do działki 
dzierżawcy
działka ewid. zmod. Nr 1114/4 położona w Szczawnicy przy −	
ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni 120 m2, przeznaczona do 
dzierżawy na okres 3 lat jako dojazd do działki,
działka ewid. zmod. Nr 1117/4 położona w Szczawnicy przy −	
ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni 9 m2, przeznaczona do 
dzierżawy na okres 3 lat jako tereny zielone,
działki ewid. nr 307 i 42 położone w Jaworkach o powierzchni −	
7869 m2, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat jako tereny 
rolne- łąki, pastwiska,
część działki ewid. nr 124/4 z obrębu Jaworki o powierzchni 15 −	
m2, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat na posadowienie 
tymczasowego garażu,
część działki ewid. zmod. Nr 708/20 położonej w Szczawnicy −	
przy ul. Nad Grajcarkiem o powierzchni 130 m2 na okres 3 lat 
z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw,

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
działka ewid. zmod. Nr 1609/1 o powierzchni 366 m−	 2 położona 
w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84a, zabudowana budynkiem 
handlowo usługowym.

Co dalej z „Pitoniakówką”?
3 października w siedzibie Rady Miejskiej w Szczawnicy 

odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu 
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych 
i Ochrony Środowiska.

Jednym z omawianych punktów porządku obrad był temat 
dotyczący dzierżawy terenu pod źródłem wody mineralnej 
„Pitoniakówka”, stanowiącego własność Miasta i Gminy 
Szczawnica.

W związku ze zbliżającym się upływem terminu obowią-
zywania posiadanej przez Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko 
Szczawnica” S.A. koncesji na eksploatację źródeł wód mineral-
nych a co za tym idzie, koniecznością wystąpienia do Ministra 
Środowiska o uzyskanie nowej koncesji, Przedsiębiorstwo 
złożyło do Burmistrza Szczawnicy wniosek o nieodpłatne 
udostępnienie działki, na której znajduje się ogólnodostępny 
punkt czerpania wody „Pitoniakówka”.

W przypadku tego źródła uzyskanie prawa dysponowania 
terenem jest niezbędnym warunkiem do otrzymania przez 
Przedsiębiorstwo koncesji na jego eksploatację, która obowią-
zywać będzie przez okres kolejnych dwudziestu lat.

Podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, w którym 
uczestniczyli również Antoni Sławik – Prezes Zarządu Przed-
siębiorstwa „Uzdrowisko Szczawnica” S.A. oraz Agata To-
mońska – Kierownik Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego, 

Ujęcie wody i kanalizacja 
na jaworkach i Szlachtowej

Końcem października br. burmistrz Grzegorz Niezgoda 
złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ujęcia, stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowej w jaworkach oraz 
sięgacza kanalizacji sanitarnej w Szlachtowej”. Wartość 
całego zadania,  jako pierwszego etapu całej inwestycji wod-
no – kanalizacyjnej na ternie Szlachtowej i Jaworek wynosi 
7 605 726,00 zł i ma możliwość uzyskać dofinansowanie w 
wysokości 75%. 

 Nazwa złożonego projektu zawiera praktycznie opis całej 
inwestycji. Wykonane zostanie ujęcie wody oraz stacja jej 
uzdatniania w miejscu pierwotnie planowanym na ul. Czarna 
Woda, jak również część sieci wodociągowej wzdłuż części 
tej ulicy. Dodatkowo doprowadzona zostanie kanalizacja 
sanitarna ze Szczawnicy Wyżnej aż do Szlachtowej, na co 
dokumentacja projektowa została już wykonana. W realizacji 
jest natomiast dokumentacja całej sieci kanalizacyjnej zarówno 
na terenie Szlachtowej jak i Jaworek, która będzie podstawą 
do składania kolejnych wniosków na rozbudowę kanalizacji 
w następnych latach. 

„Bardzo kosztowne i czasochłonne jest przygotowanie samej 
dokumentacji, w którym to procesie uczestniczy prawie 1000 
stron. Jeżeli chodzi o sieć wodociągową to ten etap w więk-
szości mamy już za sobą. W chwili obecnej uzgadniania jest 
natomiast sieć kanalizacyjna, co ze względu na nierówności 
terenu oraz protesty samych mieszkańców może zabrać jeszcze 
sporo czasu. Najważniejsze jest jednak, by rozpocząć pierw-
szy etap całej inwestycji, jakim jest najdroższa jej część czyli 
budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody wraz z głównym 
kolektorem doprowadzającym wodę do centrum Jaworek. Mam 
nadzieję, że władze wojewódzkie dostrzegą potrzebę realizacji 
tej inwestycji i przyznają nam dofinansowanie tego zadania” – 
optymistycznie podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

omówiono szereg kwestii związanych z dalszym funkcjono-
waniem i rozwojem źródła oraz jego najbliższego otoczenia, 
a także z ewentualną koncepcją wykorzystania źródła „Pito-
niakówka” do celów rozlewania i butelkowania.

Rozważając sytuację ponownego, nieodpłatnego udo-
stępnienia Przedsiębiorstwu działki, radni pragnęli uzyskać 
gwarancję rozwoju ogólnodostępnego punktu czerpania wody, 
biorąc pod uwagę fakt, iż na przestrzeni minionych dwudziestu 
lat nie wykonywano, żadnych prac zmierzających do rozwoju 
tego miejsca.

W wyniku prowadzonych rozmów Prezes Przedsiębiorstwa 
zobowiązał się do przeprowadzenia analizy skutków finanso-
wych ewentualnego inwestowania w źródło. Zdaniem Prezesa, 
analiza finansowa, uwzględniająca możliwości geologiczne 
terenu warunkujące wydajność źródła, pozwoli na ocenę za-
sadności jego rozbudowy.

Na posiedzeniu komisji podkreślono również, iż to głównie 
dzięki staraniom i dofinansowaniu przez miasto oraz Wspól-
notę Leśno – Gruntową, Pitoniakówka jest ogólnie dostępna 
dla mieszkańców i gości Szczawnicy, bez ograniczeń ilości 
pobieranej wody oraz godzin otwarcia. 

Ostatecznie Komisje Rady Miejskiej nie zajęły stanowiska 
w przedmiotowej sprawie, zagwarantowały natomiast chęć 
dalszych rozmów i spotkań, podczas których przedstawiona 
zostanie przez potencjalnego dzierżawcę – Przedsiębiorstwo 
„Uzdrowisko Szczawnica” S.A. informacja na temat planów 
dotyczących źródła Pitoniakówka.
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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 mo-
dernizacja 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 archi-
tektury 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. Obecnie wykonywana jest infrastruktura podziemna. 
Trwają prace przy przebudowie stawu oraz przy kompozycji układu alejek.  

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. Po rozebraniu pijalni 
Magdalena przygotowywane są komory technologiczne pod fontanny przy 
ZPL, trwają prace konstrukcyjne przy sztucznym potoku oraz schodach do 
Inhalatorium. 

5
Internet w domach 

mieszkańców Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu wykonywane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów kom-
puterowych z odpowiednim oprogramowaniem. Zestawy komputerowe z 
Internetem zostały zamontowane, uczestnicy przeszkoleni, projekt jest w 
trakcie realizacji.  

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 jeszcze w tym roku rozpocznie 
część inwestycji.  

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 tury-
stycznej. 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.  

9
Renowacja zabytkowego cmenta-

rza i kaplicy Szalayowskiej 
w Szczawnicy 

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

10

Budowa ujęcia wody w Jawor-
kach oraz sięgacza kanalizacji 

sanitarnej w Szlachtowej
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, 
oraz sięgacza kanalizacji sanitarnej w Szlachtowej. Jest to pierwszy etap 
inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 
Szlachtowej i Jaworek. 

11
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

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

12
Indywidualizacja nauczania 

w klasach I-III szkół podstawo-
wych

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. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13 Mamy równe prawa do nauki

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

14
Poprawa gospodarki segregacji 

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

15
Budowa parkingu i ścieżek 
edukacyjnych w Jaworkach

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

16

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 kom-
puterowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców 
jak również dla szkół.

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 Graj-
carka 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 między-
narodowym 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 umożliwia-
jącego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót.
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UCHWAŁY

Rada Miejska w Szczawnicy w dn. 6 
października 2011r. podjęła uchwałę:                

Uchwała Nr XIV/66/2011 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy konsorcjum pomiędzy gminami 
w celu wspólnego złożenia oferty na-
bycia akcji spółki akcyjnej pod firmą 
Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą 
w Zakopanem. 

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy 
konsorcjum pomiędzy Gminami: Zako-
pane, Krynica, Szczawnica, Czernichów, 
Kościelisko i Zawoja w celu:

pozyskania przyjaznego Inwestora i 1) 
zawarcia umowy inwestycyjnej,

uczestniczenia w prywatyzacji Pol-2) 
skich Kolei Linowych S.A. poprzez 
złożenie wspólnej oferty nabycia akcji 
tej Spółki,

wykonania – w razie wybrania 3) 
wspólnej oferty Konsorcjum i Inwestora – 
zobowiązań objętych tą ofertą w terminie 
i na warunkach wynikających ze złożonej 
oferty i Umowy prywatyzacyjnej,

wykonywania uprawnień właściciel-4) 
skich względem Polskich Kolei Linowych 
S.A., jeżeli Konsorcjum w wyniku dzia-
łań, o których mowa powyżej, nabędzie 
pakiet akcji tej Spółki.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Rada Miejska w Szczawnicy w dn. 
31października 2011r. podjęła uchwa-
ły:         

Uchwała Nr XVI/67/2011
w sprawie  wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działek stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica  
w trybie bezprzetargowym.

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
kolejnych umów  dzierżawnych   nastę-
pujących nieruchomości :

położonej w  obrębie Jaworki przy 1) 
ul. Czarna Woda część działki ewid. nr 
124/4 o  powierzchni 15 m2,

położonej w obrębie Jaworki przy ul. 2) 
Czarna Woda część działki ewid. nr 124/4 
o powierzchni 15 m2, 

położonej w obrębie 1 w Szczaw-3) 
nicy przy ul. Nad Grajcarkiem działki 
ewid. zmod. Nr  1118/2 o powierzchni 
291 m2.

§ 2
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie 

na rzecz  Pani Józefy Tokarczyk a) 
część działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 
ok. 15 m2 na okres 3 lat celem wykorzy-
stywania dzierżawionej  nieruchomości  
na posadowienie tymczasowego garażu,

na rzecz Pana Andrzeja Wójcika b) 
część działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 
ok. 15 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem 
na posadowienie tymczasowego garażu,

na rzecz Pana Przemysława Krok c) 
działki ewid. zmod. nr 1118/2 o po-
wierzchni  291 m2 na okres 3 lat z prze-
znaczeniem jako tereny zieleni przyległe 
do działki dzierżawcy.

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

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XVI/68/2011
w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczawnica – 
działka Nr 5385 obr. 1.

ze względu na dużą obszerność uchwały 
dostępna jest ona w biurze Rady Miejskiej 
w Szczawnicy

Uchwała  Nr  XVI/69/2011
w sprawie: zmian w budżecie miasta i 
gminy Szczawnica na rok 2011

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 
2011 o kwotę zł: 37.127
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 11.562 
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

25.565
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 
2011 o kwotę zł: 25.565
w tym:

dochody bieżące o kwotę zł: 1) 565
dochody majątkowe o kwotę zł: 2) 

25.000
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 76.562
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :

Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 1. 
11.562
w tym:

wydatki bieżące jednostek budżeto-1) 
wych w kwocie łącznej zł: 11.562 z cze-

go: wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie zł: 11.562 
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
65.000 w tym: wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w kwocie zł: 65.000
- jak w załączniku 2.2

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 
2011 o kwotę zł: 65.000
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 1. 
zł: 65.000 w tym: wydatki na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł: 
65.000
- jak w załączniku 2.2

§ 5
W y k o n a n i e  u c h w a ł y  p o w i e r z a 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Szczawnica.

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

Uchwała Nr XVI/70/2011
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w  trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego 
z zasobu Miasta i Gminy Szczawnica  
zabudowanej budynkiem handlowo 
usługowym nieruchomości stanowią-
cej działkę ewid. zmod. nr  1609/1  z 
obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni  
0.0366  ha  położoną w Szczawnicy przy 
ul. Szalaya, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00079943/0  prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział 
V Ksiąg Wieczystych.

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

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XVI/71/2011
w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejo-
nowego w Nowym Targu.

§  1
Wybiera się na ławnika Sądu Rejonowego 
w Nowym Targu na okres kadencji 2012 
- 2015 Pana Tomasza Salamona. 

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

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
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Wniosek na przebudowę dróg 
w Szczawnicy Wyżnej

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica złożył kolejny wnio-
sek do rządowego programu przebudowy dróg lokalnych na 
dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa głów-
nego układu komunikacyjnego w Szczawnicy Wyżnej”. 
Po wstępnej weryfikacji przez służby Wojewody, wniosek 
Szczawnicy znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej  spo-
śród 45 wszystkich wniosków z Małopolski i ma spore szanse 
na dofinansowanie zadania. 

Zakres robót obejmuje remont chodników i balustrad na 
moście, nową nawierzchnię o długości 760 mb. na ulicy 
Sopotnickiej – od mostu w kierunku wodospadu aż do no-
wego 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 wymie-
niona zostanie na kostkę brukowo betonową 
na odcinku 170mb. jak również ulica Brzeg, 
gdzie na odcinku 120 mb wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia drogowa. 

Zakres robót proponowanych w złożonym 
wniosku będzie uzupełnieniem dotychczas 
realizowanych inwestycji drogowych na 
terenie Szczawnicy Wyżnej. Przypomnij-
my, 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 dro-
gową w każdej części miasta i gminy Szczawnica. Dziesiątki 
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. Tylko w tym roku wyremontowaliśmy prawie 6 km 
dróg na terenie gminy. Jestem przekonany, że inwestycje 
drogowe planowane na przyszły rok na terenie 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 Grze-
gorz Niezgoda.  

Wartość całego zadania wynosi 980.000,00 zł a przewi-
dywany termin zakończenia robót to koniec października 
2012r.

Cmentarz komunalny w Szlachtowej - etap I
Jednym z pierwszych etapów budowy cmentarza komu-

nalnego w Szlachtowej jest budowa kaplicy cmentarnej. W 
przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
najniższą ofertę zaproponowała firma BUDMEX Sp. z o. o. 
i to ona podjęła się za kwotę 854 000,00  zł zrealizować całą 
inwestycję. Kaplica cmentarna ma pełnić funkcję domu pogrze-
bowego służącego podstawowym ceremoniom pogrzebowym 
towarzyszącym chowaniu zmarłych. W tym celu zaprojekto-
wano cztery pomieszczenia tj.

salę zgromadzeń ceremonii pogrzebowych,•	
pomieszczenie osób prowadzących ceremoniał •	

pogrzebowy,
pomieszczenia przechowywania zwłok przed ceremonią •	

pogrzebową.
Ponadto w obiekcie zaprojektowano pomieszczenie WC 

dostępne z zewnątrz budynku.
Postępowanie przetargowe zakłada również budowę alejek, 

ogrodzenia cmentarnego wraz z bramami wjazdowymi i furt-
kami. Po zakończeniu inwestycji cmentarz komunalny będzie 
przygotowany na co najmniej 2500 pochówków, co na długi 
czas rozwiąże problem Szczawnicy w tym zakresie. 

„Do czasu zakończenia inwestycji na Szlachtowej,  cmentarz 
parafialny w Szczawnicy jest w stanie zabezpieczyć potrzeby 
miasta w zakresie pochówku zmarłych. Budowana obecnie 
kaplica spełnia wszystkie rygorystyczne normy w zakresie sztuki 
budowlanej oraz przepisów dotyczących domów pogrzebowych. 
To najdroższa część całej inwestycji, której realizacja pozwoli 
na uruchomienie cmentarza.” – dodaje burmistrz Grzegorz 
Niezgoda  
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Informacje przygotował sekretarz miasta

Tomasz Hurkała

Szczawnica jednodniową stolicą Powiatu Nowotarskiego
27 października po raz pierwszy w 

historii Szczawnicy na jej terenie odbyła 
się Sesja Rady Powiatu Nowotarskie-
go. Wniosek o zorganizowanie sesji w 
uzdrowisku złożył Sekretarz Miasta i 
Gminy Szczawnica a jednocześnie Radny 
Powiatu Nowotarskiego Tomasz Hurkała. 
Był on również wnioskodawcą dwóch 
uroczystych punktów sesji dotyczących 
wyróżnienia mieszkańca Szczawnicy Ma-
teusza Polaczyka, który w tym roku zdobył 
wicemistrzostwo świata w kajakarstwie 
górskim oraz podjęcia uchwały w spawie 
upamiętnienia 200-lecia Uzdrowiska 
Szczawnica. W sesji uczestniczyli również 
m.in. Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Jan 
Hamerski – Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Burmistrz Szczawnicy – 
Grzegorz Niezgoda oraz radni z terenu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Jednym z głównych punktów obrad se-
sji było wystąpienie gospodarza Szczaw-

nicy - Burmistrza Grzegorza Niezgody, 
który w oparciu o przygotowaną na tę 
okoliczność prezentację multimedialną, 
przybliżył zgromadzonym podstawowe 
informacje o pienińskim kurorcie, jego 
atrakcjach turystycznych, bazie sportowo-
rekreacyjnej, prowadzonych inwestycjach 
a także walorach uzdrowiskowych i przy-
rodniczych.

 „Mam nadzieję, że będziecie Państwo 
odwiedzać Szczawnicę nie tylko przy 
okazji służbowych spotkań, ale że przede 
wszystkim  zaplanujecie tutaj swój wypo-
czynek – do czego serdecznie namawiam” 
– powiedział na zakończenie swojego 
wystąpienia Burmistrz. 

 Gratulacje i wyróżnienie w imieniu 
Mateusza Polaczyka, który dzięki zwy-
cięstwu w Bratysławie wywalczył sobie 
również nominację na przyszłoroczne 
Igrzyska Olimpijskie w Londynie, ode-
brał z rąk nowotarskiego Starosty i Prze-

wodniczącego Rady Powiatu 
ojciec medalisty Krzysztof 
Polaczyk. „Tak wysokie osią-
gnięcie sportowe zasługuje na 
uznanie nie tylko władz samo-
rządowych Szczawnicy, której 
Mateusz jest mieszkańcem, ale 
również na właściwe uznanie 
ze strony władz powiatowych, 
gdyż to właśnie nasz region 
będzie on promował na przy-
szłorocznej olimpiadzie ” 
– mówił Tomasz Hurkała pre-
zentując sylwetkę Mateusza. 

Uroczysty charakter sesji 
nadało przyjęcie uchwały w 
sprawie upamiętnienia 200-
lecia Uzdrowiska Szczawnica, 
której fragment brzmi następu-
jąco: „Minęły dwa wieki dzie-
jów uzdrowiska i z satysfakcją 
możemy stwierdzić jak bardzo 
zmieniła się Szczawnica, sta-
jąc się ponownie kurortem 
na miarę Europy. Wyrażamy 
podziw dla jego twórców oraz 
odnosimy się z szacunkiem dla 
ich dokonań. 

W rocznicę 200-lecia Uzdrowiska 
Szczawnica, życzymy Uzdrowisku dalsze-
go dynamicznego rozwoju z poszanowa-
niem bogatej tradycji, cennej kultury oraz 
wyjątkowej przyrody. Niech wody mine-
ralne, które dały podwaliny lecznictwa 
w Szczawnicy, przynoszą jej zaszczytne 
miejsce w gronie najlepszych uzdrowisk 
Polski i Europy.” 

Sesja Rady Powiatu Nowotarskie-
go poprzedzona została zwiedzaniem 
Szczawnicy przez radnych powiatowych. 
Radni odwiedzili cerkiew w Szlachtowej, 
przespacerowali się biegnącą - od dolnej 
stacji Kolei Linowej Palenica aż do Pienin 
- promenadą spacerową, a także zwiedzili 
odbudowany Dworzec Gościnny.

„Dziękujemy za zaproszenie do tak wy-
jątkowego miejsca jakim jest Szczawnica. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zakre-
su inwestycji jakie są obecnie realizowane 
oraz zmian jakie tutaj zachodzą. Życzymy 
wytrwałości i dalszych sukcesów” – pod-
sumował spotkanie w Szczawnicy Prze-
wodniczący rady Powiatu Jan Krzak.  

  


