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LISTOPAD 2013

Najważniejszy dla miasta Szczawnica parking zloka-
lizowany w samym centrum przy dolnej stacji Polskich 
Kolei Linowych został w ostatnich tygodniach gruntownie 
wyremontowany przez Urząd Miasta i Gminy. W ostatnich 
latach miejsce to nie przysparzało władzom samorządo-
wym swoim wyglądem satysfakcji. Zniszczone odwodnie-
nie, zniszczona nawierzchnia samego parkingu, jak i drogi 
dojazdowej, mocno dawały się we znaki korzystającym z 
tego miejsca turystom.

Coroczne odkładanie inwestycji było spowodowane 
roszczeniami zgłoszonymi przez spadkobierców hrabiego 
Adama Stadnickiego starającymi się o własność całego te-
renu przy dolnej stacji PKL.

- Na dzień dzisiejszy sytuacja własnościowa tego terenu 
jest taka, że mamy tytuł prawny do pobierania pożytków z 
tego terenu, ale również możemy inwestować w tym miej-
scu. Kwestia roszczeń w dalszym ciągu jest sprawą jedy-
nie medialną, która nie ma odzwierciedlenia w aktualnych 
dokumentach dotyczących własności. Zdecydowaliśmy z 
naszymi radnymi, że nie będziemy dalej czekać na rozwi-
kłanie tych kwestii, które trwają już latami i nie będziemy 
w dalszym ciągu wysłuchiwać krytyki pod naszym adre-
sem, że nie potrafimy rozwiązać tego problemu. Inwesty-
cja, którą właśnie zakończyliśmy znacząco zmieniła wa-
runki przy dolnej stacji 
PKL – mówi Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda.

W poprzednich la-
tach została opracowa-
na koncepcja zagospo-
darowania tego terenu, 
przewidująca powstanie 
parkingu wielopozio-
mowego dla blisko 600 
samochodów. Wówczas 
wizja ta była wspólnym 
projektem Burmistrza 
Miasta i Uzdrowiska 
S.A. 

- Docelowo ta kon-
cepcja musi być w przy-
szłości zrealizowana, 
gdyż bez tak dużego 
parkingu wkomponowa-
nego w skarpę przy uli-
cy Głównej problemy z 
parkowaniem w centrum 

nie zostaną rozwiązane. Nie wykluczone, że ten projekt zo-
stanie zrealizowany z Uzdrowiskiem, ale nie możemy cze-
kać w nieskończoność. Rezygnacja z potencjalnych rosz-
czeń znacznie uprościłaby sprawę, ale na to nie ma szans. 
Podjąłem już odpowiednie kroki, aby ten stan niepewności 
w najbliższych miesiącach został ostatecznie wyjaśniony. 
Przecież system parkingów z potężnym parkingiem w cen-
trum został przez nas zaproponowany do sfinansowania 
w nowej perspektywie 2014-2020 i do tego czasu, jak ta 
kwestia nie zostanie wyjaśniona, to tych pieniędzy nie weź-
miemy – zaznacza Burmistrz Szczawnicy.

Obecnie na parkingu przy PKL może parkować 100 sa-
mochodów osobowych na wyznaczonych na płycie miej-
scach. Zostały wyznaczone również miejsca dla niepełno-
sprawnych oraz pas drogowy komunikacji wewnętrznej. 
Wyremontowana kanalizacja burzowa pod płytą parkingu, 
ale również na drodze dojazdowej, skutecznie odprowa-
dza wody opadowe w kierunku potoku Grajcarek. Wartość 
inwestycji zrealizowanej przez zakład budowlany „Prace 
Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia” z Ra-
tułowa wynosi 153.622,08 zł, wartość wcześniej wykona-
nego odwodnienia parkingu oraz drogi dojazdowej przez 
PHU Robert Szczepaniak wynosi 288 tys. zł.

Parkingowa metamorfoza
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Kolejny 
projekt 

zrealizowany
Zakończył się projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

turystycznego na ścieżce pieszo-rowerowej łączącej centrum 
Uzdrowiska Szczawnica ze Słowacją” zrealizowany w ramach                           

                                 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2007-2013.

100 pieszych w tym grupa osób niepełnosprawnych 
– uczestników Warsztatów Zajęciowych Ośrodka Per-
ła w Szczawnicy – oraz 60 rowerzystów symbolicznie 
przeszło i przejechało wspomnianą trasę w dniu 23 
października 2013r.

W ponownym „otwarciu trasy” uczestniczyli też 
uczniowie szkół ze Słowacji – z Leśnicy i z Czerwo-
nego Klasztoru.

Ścieżka rowerowa prowadząca ze Szczawnicy na 
Słowację to jedyna w swoim rodzaju trasa rekreacyjna, 
widokowa i turystyczna.

W ostatnim czasie w ramach projektu została zmo-
dernizowana i odpowiednio oznakowana.

Droga przez Osiedle 
już po remoncie

Zakończył się remont drogi na Osiedlu XX-lecia w Szczaw-
nicy.

W ramach umowy z wykonawcą nastąpiło przeniesienie 
chodników i częściowa naprawa instalacji burzowej. Zabez-
pieczono część skarpy nad blokiem nr 4 (kosze siatkowo-ka-
mienne), wylano nowy asfalt, również na podjeździe pomiędzy 
blokami i jednym z osiedlowych sklepów. 

Prace naprawcze objęły odcinek 300m.
Droga po remoncie jest szeroka, solidna. Trwają jeszcze 

prace związane z czyszczeniem chodników (usuwanie piasku, 
zamiatanie). Wspomniany odcinek drogi zostanie też odpo-
wiednio oznakowany.
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Szczawnica,  19 października 2013 r. 
O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst 
jedn. Dz. U. Z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ w wy-
konaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położo-
nej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/5 z obrębu 
Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1411 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza wynosi 183 430,00 zł /słownie: sto 
osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych/ 
+ Vat 

Wadium wynosi  18 343.00 zł /słownie osiemnaście 
tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/6 z obrębu 
Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1439 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza wynosi 187 070,00 zł /słownie: sto 
osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych/ + 
Vat 

Wadium wynosi  18 707.00 zł /słownie osiemnaście 
tysięcy siedemset siedem złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/5 i 211/6 przezna-
czone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej /letnisko-
wej/ i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka 211/5 o kształcie trójkąta, natomiast działka 

211/6 prostokątna. Działki nachylone w kierunku połu-
dniowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działek dro-
gą terenową, utwardzoną, konieczność urządzenia wjazdu 
na działki. Na działkach znajdują się zakrzaczenia. Działki 
nieuzbrojone, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  21 listopada 2013  r. 
o godzinie 10.00 /dla działki 211/5/ i o godzinie 11.00/ 
dla działki 211/6/ w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Kro-
ścienku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do 
dnia 18 listopada 2013 r. Za datę wpłacenia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i 

Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie 
wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wy-
grała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nierucho-
mości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie póź-
niej niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nie-
ruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
przepada na rzecz sprzedającego. Zawarcie umowy nota-
rialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej 
na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi 
nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodar-
ki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 
wew.29

Szczawnica,  22 października 2013 r.       
O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst 
jedn. Dz. U. Z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ w wy-
konaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na 
sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położo-
nej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej:

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/3 z obrę-
bu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
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o powierzchni 0.1407 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 211 050,00 zł /słownie: 
dwieście jedenaście tysięcy pięćdziesiąt złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  21 105,00 zł / słownie dwadzieścia je-
den tysięcy sto pięć złotych/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/4 z obrę-
bu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1447 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 217 050,00 zł/ słownie: 
dwieście siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  21 705,00 zł /słownie dwadzieścia je-
den  tysięcy siedemset pięć złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opu-
blikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/3 i 211/4 przezna-
czone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej /letniskowej/ i 
oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działki posiadają kształt prostokątna. Działki nachylo-

ne w kierunku południowym, miejscami dość stromo. Do-
jazd do działek drogą terenową, utwardzoną, konieczność 
urządzenia wjazdu na działki. Na działkach znajdują się 
zakrzaczenia. Działki nieuzbrojone, brak wody, kanaliza-
cji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2013r. o 
godzinie 10.00 /dla działki 211/3/ i o godzinie 11.00 /
dla działki 211/4/ w budynku Urzędu Miasta i Gminy w 
Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Kro-
ścienku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do 
dnia  19 listopada 2013 r. Za datę wpłacenia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie 
wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wy-
grała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nierucho-
mości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie póź-
niej niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Szczawnica, 31 października  2013 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 31 października 2013r. do 
20 listopada 2013 r. wywieszono wykaz nieruchomości sta-
nowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nych do:

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

- powierzchni reklamowej zlokalizowanej na punkcie han-
dlowym wraz z przystankiem autobusowym w  Szczawnicy 
przy ul. Głównej na części działki ewid. zmod. Nr 1220/15 
o powierzchni 4 m2  na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele 
reklamowe 

2. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego :

-  działka ewid. nr 429/1 o powierzchni 0,0139 ha położona 
w Szlachtowej przy ul. Sielska

3. zamiany ze Wspólnotą Leśno Gruntową
-działka ewid. zmod. Nr 869/32 o powierzchni 0.0527 

ha z obrebu 1 położona w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej 
na działki ewid. zmod. Nr 709/9 o powierzchni 0,0244, nr 
709/10 o powierzchni 0,0063 ha i nr 869/31 o powierzchni 
0,0934 ha położone w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem 
i ul. Skotnickiej

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nie-
ruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy nota-
rialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej 
na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi 
nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodar-
ki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 
wew.29
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Inwestycje w infrastrukturę techniczną 
– wysokie 4 miejsce Szczawnicy 

w najnowszym ogólnopolskim rankingu 
dwutygodnika „Wspólnota”

W październikowym wydaniu dwutygodnika „Wspólnota” 
został opublikowany najnowszy ranking ogólnopolski obej-
mujący inwestycje samorządów terytorialnych w infrastruk-
turę techniczną w latach 2010 – 2012. W kategorii miasta 
inne na bardzo wysokiej 4 pozycji została sklasyfikowana 
Szczawnica. 

Wysokie w ostatnich latach miejsce Szczawnica zawdzię-
cza wysokiemu wskaźnikowi pozyskanych środków unijnych 
i środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Dobre wy-
korzystanie zaowocowało systematycznym awansem z 104 
miejsca w Polsce w latach 2005-2006 na miejsce 67 w la-
tach 2006-2008, miejsce 15 w latach 2007-2009, miejsce 5 w 
latach 2008-2010, oraz w dwóch ostatnich klasyfikacjach za 
lata 2009-2011 i 2010-2012 na miejsce 4.

Szczawnica w ostatnim okresie jest wyprzedzana jedy-
nie przez bardzo bogate samorządy inwestujące ze środków 
własnych tj. Krynicę Morską z województwa pomorskiego, 
oraz Nowe Warpno z województwa zachodniopomorskiego. 
Trzecie miejsce z nieznaczną przewagą nad Szczawnicą zaję-
ło miasto Uniejów z województwa łódzkiego – miejscowość 
uzdrowiskowa, w której powstał z funduszy budżetu państwa 
nowy kompleks uzdrowiskowy najnowocześniejszy w na-
szym kraju.

W pierwszej dwudziestce rankingu w kategorii „miasta 
inne” znalazły się również miejscowości uzdrowiskowe z 
Małopolski. Na miejscu 9 została sklasyfikowana Krynica, a 
na miejscu 20 miasto Muszyna. Wartość inwestycji na jed-
nego mieszkańca wynosi w Szczawnicy 2444 zł, w Krynicy 
1961 zł, a w Muszynie 1429 zł. 

W latach 2008 -2012 w Szczawnicy zostały pozyska-
ne środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 
60.918.244,97 zł, co pozwoliło uporządkować gospodarkę 
wodociągową oraz zrealizować wiele inwestycji związanych 
z turystyczno – uzdrowiskowym charakterem miejscowości. 
Realizacja promenady spacerowej, czy chociażby rewitaliza-
cja Placu Dietla i Parku Dolnego to przedsięwzięcia, które 
znacząco zmieniły odbiór miasta. 

- Realizacja wielu projektów wymaga od nas jako władz 
samorządowych wielu niełatwych decyzji. Niewątpliwie dzię-
ki zrozumieniu naszych radnych kierunek, który obraliśmy, 
czyli realizacja dużych inwestycji przy jak największym wy-
korzystaniu okazji, jaką stwarzają środki unijne, pozwoliła 
zmienić naszą pozycję na mapie miejscowości atrakcyjnych. 
Mam nadzieję, że również nasi mieszkańcy odczuwają większe 
zainteresowanie Szczawnicą. Przekłada się to też naturalnie 
na nasze możliwości finansowe. Jeszcze w 2007 roku nie do 
pomyślenia byłoby osiągnięcie przez nas dochodów własnych 
na poziomie 25 mln zł. Wówczas 17 mln zł było granicą moż-
liwości naszego budżetu. To są te wymierne wskaźniki odczu-
walne nie tylko w budżecie gminy, ale także mam nadzieję w 
budżetach domowych – podsumowuje Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Szczawnicy

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 
października, debatowano nad opracowaniem dla Miasta i 
Gminy Szczawnica Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 
2014-2020.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15.10.2013r. zadeklarowano 
chęć przystąpienia Miasta i Gminy Szczawnica do takiego 
planu. W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe 
w wysokości 35.000,00zł.

Europejski pakiet klimatyczno – energetyczny do roku 2020 
przewiduje m.in.:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odna-

wialnych.
Pragniemy, aby nasza miejscowość była uzdrowiskiem 

nie tylko z nazwy. Dążymy do poprawy jakości środowiska 
naturalnego na terenie naszej gminy. Instalacje solarne, któ-
re wprowadziliśmy w ostatnich latach, w znacznym stopniu 
przyczyniły się już do ograniczenia emisji CO

2
 do atmosfery. 

Duże nasłonecznienie Szczawnicy, szczególnie jej południo-
wych stoków, ułatwiło nam to zadanie, ale jest jeszcze sporo 
do zrobienia. Wiele gospodarstw domowych wprowadziło też 
ogrzewanie olejowe. Muszę przyznać, że mieszkańcy sami 
rozumieją potrzebę dbania o środowisko i jestem im za to 
wdzięczny.- mówi burmistrz miasta Grzegorz Niezgoda.

Elektrownie wiatrowe w Szczawnicy to raczej odległa 
przyszłość, ale inne ekologiczne źródła energii są możliwe do 
wykorzystania. Plany podłączenia Szczawnicy do sieci gazu 
ziemnego, zwiększenie liczby gospodarstw domowych wypo-
sażonych w baterie słoneczne lub piece olejowe to już całkiem 
realne wizje i w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie 
staną się standardem.

W dniu 31.10.2013r. Burmistrz Grzegorz Niezgoda do 
NFOŚ w Warszawie złożył wniosek o dofinansowanie opra-
cowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 
Szczawnica. Dodatkowe środki otrzymane na ten cel pomogą 
wyłonić odpowiednią jednostkę, która opracuje dla Szczawnicy 
taki plan.

 -------------------------------------------------------------------

Kolejne wiadomości z UMiG Szczawnica:

- Na terenie miasta ma powstać nowy ośrodek zdrowia. 
Obecnie placówka mieści się w budynku apteki przy ulicy 
Zdrojowej. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy intencyjnej po-
między Miastem Szczawnica a prywatnym inwestorem, nowy 
ośrodek zostanie wybudowany „na Zawodziu”.

- W Szczawnicy ma być wybudowany komisariat policji. 
Budynek komisariatu ma powstać w miejscu dawnych garaży 
PKS przy ulicy Skotnickiej.

- Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia o 
planach przeniesienia siedziby MOPS-u w celu ulepszenia 
warunków jego funkcjonowania i obsługi petentów. Dotych-
czasowa siedziba MOPS-u zlokalizowana jest w miejscu trudno 
dostępnym dla osób niepełnosprawnych lub chorych. Nowe 
biuro powstanie na miejscu starych magazynów i niewyko-
rzystanych pomieszczeń obok UMiG Sz-ca. 
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XLI Sesja Rady Miejskiej Szczawnicy nie należała do 
przeciętnych. Odbyła się 30 października w Hotelu Ośrodka 
„Jarmuta”.

Najpierw minutą ciszy uczczono pamięć Tadeusza Mazo-
wieckiego – zmarłego w dniu 28 października pierwszego 
premiera popeerelowskiej Polski.

Pierwszym ustalonym punktem programu było wręczenie 
nagród w konkursie na ukwiecenie Szczawnicy. 

Osoby nagrodzone to:
III miejsce – Pani Krystyna Polaczyk
II miejsce – Państwo Jadwiga i Zbigniew Markes
I miejsce – Państwo Jolanta i Andrzej Budzyk
Osoby wyróżnione to:
Państwo – Anna i Ryszard Hamerscy
Państwo – Barbara i Roman Zachwieja

W roku 2013 zostało zgłoszonych 8 posesji prywatnych. 
Obradowała komisja w składzie: przedstawiciele Rady Miej-
skiej – Anna Gębala, Marian Dziedzina Wiwer; przedstawi-
ciel Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Krzysztof Błażusiak; 
przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury– Alina Lelito, 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - Janina 
Mastalska i Jolanta Poręba. 

Przy ocenie wzięto pod uwagę dobór, różnorodność, ilość 
kwiatów, krzewów i drzew oraz pomysłowość w aranżacji.- 
relacjonuje Janina Mastalska, członek komisji. Mieszkańcy 
wiedzą, że zadbane posesje, ogródki, balkony spotykają się z 
aprobatą turystów, przez co atrakcyjność Szczawnicy wzra-
sta. To tzw. naoczna, bezpośrednia promocja naszego miasta 
– dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Nagrodami w konkursie na ukwiecenie Szczawnicy są 
czeki – kwota, na jaką opiewa każdy z nich, zależy od zaję-
tego miejsca. 

Kolejnym wyjątkowym punktem 
programu było wręczenie nagród za 
osiągnięcia kulturalne i sportowe. 
Osoby wyróżnione w tym temacie to:

- Aleksandra Hurkała, na wnio-
sek Komisji Edukacji i Spraw Spo-
łecznych otrzymała nagrodę specjalną 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawni-
ca. Wysokość nagrody wynosi 2000zł.

Pani Ola jest pianistką, laureatką 
wielu konkursów w kraju i za grani-
cą. W okresie wakacji 2013 w altanie 
Parku Dolnego zagrała kilkanaście 
koncertów w ramach Szczawnickich 
Koncertów Letnich organizowanych 
przez MOK. Swoją pracą artystycz-
ną promuje i rozpowszechnia kulturę 
Szczawnicy w mieście i poza jego gra-
nicami. Do jej osiągnięć należą m.in. 
II nagroda na Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym w Druskien-

nikach na Litwie, nagroda „Indywidualność – osobowość 
Forum” na Międzynarodowym Forum Pianistycznym w Sa-
noku 2013r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica docenił także 
wybitnych sportowców Jacka Żyłkę – Żebrackiego oraz 
Mateusza Polaczyka. Obaj panowie swoimi osiągnięciami 
zadziwiają i promują pienińskie miasteczko w kraju i poza 
granicami Polski.

- Alpinista, a od niedawna także himalaista Jacek Że-
bracki wspinał się w Tatrach, Alpach, Kaukazie, Pamirze 
i Tien Shan. W skialpinizmie reprezentował Polskę na Mi-
strzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy. Do jego 
sportowych osiągnięć należą m.in. Puchar Polski x 2, II miej-
sce w Pucharze Europy Środkowej. Na co dzień mieszka w 
Szczawnicy, jest trenerem kajakarstwa górskiego. Pracuje z 
młodzieżą. W uznaniu zasług Panu Jackowi wręczono statu-
etkę i drobne upominki ufundowane przez Miasto Szczaw-
nica.

- Mateusz Polaczyk został wyróżniony tytułem „Perły 
Pienin”. 25-letni kajakarz z Pienin pochodzi ze słynnej już 
rodziny Polaczyków ze Szczawnicy. Jego największym suk-
cesem jest wicemistrzostwo świata w slalomie w konkurencji 
K-1. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 
2012r. zajął czwarte miejsce.  Jest wielokrotnym medalistą 
Mistrzostw Polski i Europy. Nie sposób wymienić wszyst-
kich jego tytułów i nagród. Pan Mateusz jest także stypen-
dystą Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Stypendium 
otrzymuje w dowód uznania licznych zasług.

Obaj Panowie Jacek i Mateusz swoimi wystąpieniami, 
wzorową sportową postawą godnie reprezentują i promują 
Szczawnicę w całej Polsce i na arenie międzynarodowej.

Każda z osób wyróżnionych miała okazję zaprezentować 
zebranym na sesji radnym i mieszkańcom swój warsztat i do-
konania. 

Sesja z nagrodami
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Pani Ola zagrała na fortepianie dwa wybrane przez siebie 
utwory. 

Jacek Żyłka Żebracki za pomocą prezentacji multimedial-
nej przybliżył zebranym kulisy ostatniej wyprawy PZA na 
Dhaulagiri. 

Mateusz Polaczyk wyświetlił trzy filmiki ukazujące m.in. 
jego zmagania drużynowe i indywidualne podczas zawodów 
w Bratysławie, gdzie zdobył brązowy medal.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda, radni i mieszkańcy zebra-
ni na sesji długo oklaskiwali każdy z pokazów. Po krótkiej 
przerwie kontynuowano zwyczajne obrady sesji.

Maciej Orłoś wraz z ekipą techniczną programu „Nie ma 
jak Polska” odwiedzili Szczawnicę. W dniu 23 października 
powstały zdjęcia do kolejnego odcinka, który ma być emito-
wany w TVP prawdopodobnie w dniu 9 listopada.

W programie zobaczymy Macieja Orłosia odwiedzającego 
pijalnię wód mineralnych na Placu Dietla, Inhalatorium – a 
więc część uzdrowiskową miasta; przechadzającego się po 
Parku Dolnym i po promenadzie nad Grajcarkiem.

Ekipa dostała też specjalne pozwolenie na wejście do Wą-
wozu Homole w Jaworkach. Miejsce to szczególnie zachwyciło 
prowadzącego.

P a n  M a c i e j 
na pocztówce ze 
Szczawnicy złożył 
autograf z pozdro-
wieniami dla miesz-
k a ń c ó w  n a s z e j 
miejscowości. Nie 
możemy doczekać 
się emisji.

Pan z „Teleexpresu” 
nagrywa program 

w Szczawnicy
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

W ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska-Republika Słowacka 2007-2013  
zrealizowano projekt polegający na 
zamontowaniu na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz na terenie 
Leśnicy – Partnera Projektu,  nowego 
międzynarodowego  systemu infor-
macji turystycznej.

Tablice informacyjne z kierunkow-
skazami stanęły w kilku strategicznych 
miejscach na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Dofinansowanie na ten cel pochodzi-
ło z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. 

Tablica przy wjeździe do Szczaw-
nicy informuje o podstawowych miej-
scach docelowych, które cieszą się naj-
większym zainteresowaniem turystów 
tj. o promenadzie, zabytkowym i obec-
nym centrum Szczawnicy, wskazuje możliwość dojazdu do 
Szlachtowej i Jaworek. Ta sama tablica widziana w odwrot-
nym kierunku czyli przy wyjeździe ze Szczawnicy informuje 
m.in. o miastach partnerskich pienińskiego uzdrowiska. Po-
zostałe tablice ustawiono w pobliżu centrum Szczawnicy (np. 
poniżej dawnego dworca PKS, przy skręcie w kierunku placu 
pod Palenicą), a także w Jaworkach i w Szlachtowej. W sumie 
projekt obejmuje montaż 16 słupów z kierunkowskazami.      
Jeden z drogowskazów stoi też w Leśnicy na Słowacji, któ-
ra jest Partnerem Projektu. Grupy docelowe, do których 
skierowany jest projekt to: turyści, mieszkańcy pogranicza 
i przedsiębiorcy. Działania realizowane w ramach projektu 
mają charakter działań typu „ludzie dla ludzi”, gdyż projekt 
oddziaływać będzie na społeczności lokalne obu przygranicz-
nych gmin. Stworzenie systemu wizualnej informacji tury-

System międzynarodowej informacji turystycznej 
dla miasta Szczawnica

stycznej w ramach projektów komplementarnych dla obydwu 
miejscowości przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej pogranicza, co spowoduje zwiększenie liczby 
turystów w regionie. Dodatkowym atutem zamontowanych 
tablic jest estetyka ich wykonania i przejrzystość zawartych 
informacji.

Projekt zamknął się w kwocie 52 467,90 Euro, która obej-
muje zarówno wkład własny Miasta i Gminy Szczawnica, jak 
i dofinansowanie z Euroregionu Tatry i budżetu Państwa. 

Wielu lokalnych przewodników i pilotów wycieczek, pra-
cowników biur podróży organizuje spacery po Szczawnicy. 
W tego typu wycieczkach biorą udział kuracjusze przebywa-
jący na leczeniu sanatoryjnym w Szczawnicy. Celem tych 
spacerów bywa Leśnica, jako miejscowość zagraniczna a 
położona w pobliżu Szczawnicy. System międzynarodowej 
informacji turystycznej jeszcze ściślej zaznaczył związki 

pomiędzy Szczawnicą a Leśnicą. 
W dniu 28 października 2013r. na 
zakończenie projektu zorganizo-
wano spacer ulicami Szczawnicy. 
Uczestniczyli w nim kuracjusze i 
turyści przebywający w okolicy. 
Wycieczkę poprowadził lokalny 
przewodnik.

W symbolicznym zakończeniu 
projektu uczestniczyły także dzieci 
z okolicznych szkół. W poruszaniu 
się po Szczawnicy pomagał nowy 
system oznakowania miejscowo-
ści. W wydarzeniu uczestniczyli 
też uczniowie z Leśnicy na Słowa-
cji oraz wójt Leśnicy – Jan Gondek. 
Na pamiątkę wykonano kilka zdjęć 
w centrum Szczawnicy, skąd wyru-
szała cała grupa. 


