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GRUDZIEŃ 2013

Wszystkim Szanownym Mieszkańcom Szczawnicy 
oraz Drogim Gościom, którzy zdecydowali się spędzić 

Święta Bożego Narodzenia  w naszym mieście, 
składam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia – 

zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym,

oraz wielu miłych i radosnych chwil 
przeżytych w gronie rodzinnym 

przy choince i wspólnym kolędowaniu.

W nadchodzącym zaś Nowym 2014 Roku 
życzę realizacji wszelkich postanowień, 

spełnienia najskrytszych marzeń 
 i pogody ducha na każdy dzień. 

W świątecznym nastroju 
łamię się z Państwem opłatkiem.

Grzegorz Niezgoda
burmistrz Miasta i Gminy 

Szczawnica
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Szczawnica przyjazna turystom
Nasze miasto zostało wyróżnione certyfikatem „Gmina 

przyjazna turystom”. Do programu przystępują gminy, które 
cieszą się dużym uznaniem w branży turystycznej lub aspiru-
ją do tego, by swoje położenie na mapie turystycznej Polski 
zaakcentować. Nie ulega wątpliwości, że Szczawnica na takie 
miano zasługuje, bo obserwowany zwłaszcza w sezonie let-
nim ruch turystyczny oznacza, że ludzie chętnie tu przeby-
wają i czują się w Szczawnicy dobrze. O takim stanie rzeczy 
świadczy też ankieta przeprowadzona wśród turystów w cią-
gu ostatnich kilku miesięcy. 

Certyfikat „Gmina przyjazna turystom” to nie tylko wy-
różnienie, ale i profity dla Szczawnicy. Publikacja dotycząca 
atrakcji turystycznych naszego regionu ukaże się w magazy-
nie – albumie pt. „Piękna Polska”. 

- Program zapewnia nam promocję przynajmniej na dwa 
lata. Album „Piękna Polska – Twoje miejsce w Europie” to 
wydawnictwo bogato ilustrowane ukazujące się w całym kra-
ju. Mówi się, że jest najchętniej oglądanym folderem promo-
cyjnym w Polsce. Zamieścimy tam m.in. zdjęcia promenady, 
Przełomu Dunajca. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że atrakcyjność tu-
rystyczna Szczawnicy jest zasługą mieszkańców, tutejszych 
przedsiębiorców, osób wynajmujących pokoje, dbających o 
zieleń i o środowisko w okolicy, ale i służb takich jak MZGK, 
które troszczą się o czystość chodników, parków, terenów 
zielonych. Widzę, że nasze wspólne działania się opłacają. – 
stwierdza burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Czysta Gmina 
Szczawnica

Szczawnica została wyróżniona dyplomem Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie jako „Czysta Gmina”.

G o s p o d a r k a 
o d p a d a m i , 
w s p ó ł p r a c a  z 
MZGK i  innymi 
firmami dbającymi 
o  c z y s t o ś ć  w 
Szczawnicy zawsze 
układała się bardzo 
dobrze. Efekty tego 
s ą  w i d o c z n e  n a 
co dzień. Miasto 
wygląda estetycznie, 
co doceniają także 
turyści.  Również 
m i e s z k a ń c y  s ą 
zdyscyplinowani i 
zaradni. Czystość 
w naszej gminie to 
także ich zasługa.

„Życie jest piękne”
W konkursie na najlepszy film promujący Miasto i Gminę 

Szczawnica ogłoszonym przez burmistrza Grzegorza Niezgo-
dę w lipcu 2013 wziął udział tylko jeden film, ale za to jaki!

Film pt. „Życie jest piękne!” nadesłany przez Adama Wa-
losika ukazuje piękno Szczawnicy przez pryzmat jednej z nie-
typowych form rekreacji, mianowicie parkour – dyscypliny 
polegającej na umiejętnym, pokazowym, szybkim przemiesz-
czaniu się, poruszaniu po przestrzeni miejskiej z wykorzy-
staniem poręczy, schodów, ławek jako przeszkód, które się 
przeskakuje, po których się zjeżdża. Dyscyplina ta wymaga 
wielkich umiejętności i sprytu a także dobrej kondycji fizycz-
nej.

Pan Adam Walosik wraz z kolegami i koleżankami upra-
wia ten sport z zamiłowaniem i pasją.

Film przez niego nagrany to krótka i jakże intensywna 
opowieść o Szczawnicy. Ukazane są miejsca takie jak: Park 
Dolny, Plac Dietla, Inhalatorium, pomnik Henryka Sienkie-
wicza, Wąwóz Homole i wiele innych. 

Nagrodą w konkursie za najlepszy film było 1500zł, które 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda wręczył Panu Adamowi pod-
czas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2013r. Panu 
Adamowi dziękujemy i gratulujemy rewelacyjnego pomysłu! 

Życie jest piękne! – w Szczawnicy o każdej porze roku.
Film można obejrzeć na www.tvszczawnica.pl.
Zwykle na naszej stronie zamieszczamy informacje o 

Szczawnicy widzianej oczyma pracowników UMiG i innych 
służb działających na terenie naszego miasta. Tym razem jest 
inaczej. Film Pana Walosika ukazuje Szczawnicę z jego per-
spektywy. Zachęcam mieszkańców do tego, by w przyszłości 
brali udział w tego typu konkursach – powiedział na sesji 
włodarz Szczawnicy. 
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W tej pracy sytuacja jest cały czas dynamiczna

Wywiad z burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorzem Niezgodą

•	 Panie Burmistrzu, rok 2013 powoli się kończy, gdyby 
miał Pan podsumować ten okres w kilku krótkich słowach?

•	 W kilku słowach to ciąg dalszy zaplanowanych i obie-
canych wcześniej inwestycji, kolejne nietypowe wyzwania i 
problemowe sytuacje do rozwiązania. 

•	 Po poprzednich latach, inwestycyjny boom był w 
Szczawnicy bardzo widoczny i odczuwalny, rok 2013 wydawał 
się spokojny.

•	 Poniekąd można się z tym zgodzić, chociaż nie do końca. 
Wprawdzie nie było tak spektakularnych inwestycji, jak rok temu 
(przebudowa Parku Dolnego, ul. Zdrojowej czy Placu Dietla), ale 
jest zrealizowanych kilka mniejszych, równie ważnych przedsię-
wzięć dla naszych miejscowości. Np. w Jaworkach przebudowana 
została ul. Czarna Woda, w Szlachtowej wykonany nowy most z 
drogą i chodnikami, w Szczawnicy odremontowany parking pod 
kolejką wraz z dojazdem, a dla wszystkich trzech miejscowości 
wykonany system międzynarodowej informacji turystycznej.   

•	 W ostatnim czasie w prasie ukazały się informacje, że 
miasto będzie realizować w przyszłym roku kilka inwestycji 
ze środków unijnych.

•	 Tak, kilka naszych projektów, które złożyliśmy wcze-
śniej i oczekiwały na liście rezerwowej otrzymało dofinansowanie. 
Rzutem na taśmę otrzymaliśmy środki finansowe na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej wartej 47 mln zł., budowę nowego 
ujęcia wody i sieci wodociągowej na Jaworkach w kwocie 6 mln 
zł., rozbudowę Urzędu Miasta o Ośrodek Pomocy Społecznej w 
kwocie 1,5 mln zł., czy w końcu podpisaliśmy umowę na budowę 
parkingu przy przystani flisackiej w Pieninach w kwocie 5 mln zł. 

•	 Zapowiadał Pan, że miasto musi odpocząć finansowo 
przed nową perspektywą finansową, a tutaj takie inwestycje 
na 2014 rok.

•	 Przygotowywanie inwestycji to nie tylko wykonanie 
projektu z pozwoleniem na budowę i złożenie wniosku. W naszym 
przypadku to też umiejętne szukanie środków na wkład własny. 
Wymienione wcześniej inwestycje na kwotę blisko 60 mln złotych 
zrealizujemy przy wkładzie własnym wynoszącym zaledwie 2,5 
mln złotych. 

•	 Ile wyniesie cena za m3 ścieków w przyszłym roku?
•	 Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta zmniejszamy 

cenę za ścieki o blisko 2,5 zł. Ostatecznie wyniesie ona 8,12 
netto i w kolejnych latach nieznacznie wzrośnie. Wielkość taryfy 
zaproponowanej przez spółkę PPK byłaby nie do udźwignięcia 
przez mieszkańców.

•	 Czy miasto szuka inwestorów, którzy chcieliby inwe-
stować w Szczawnicy?

•	 Tak. Dzięki porozumieniu z policją wybuduje ona w 
Szczawnicy nowy komisariat, a uzgodnienia z prywatnym inwe-
storem pozwolą na wybudowanie dużego i funkcjonalnego ośrodka 
zdrowia. Rozmawiamy również z firmami, które podejmą się 
budowy wyciągu narciarskiego na Jarmucie i Durbaszce. 

•	 Pojawiło się ostatnio kilka rankingów miast, które 
klasyfikują gminy chociażby ze względu na zadłużenie.

•	 Rankingi przygotowywane są głównie przez pismo 
samorządowe „Wspólnota”. W naszym przypadku zajmujemy 
bardzo wysokie 4 miejsce w skali Polski, miejsca ze względu 
na wartość inwestycji na jednego mieszkańca. Nasze zadłużenie 
jest wysokie, ale w granicach prawa. Najważniejsze jest to, że w 
100 procentach wykorzystaliśmy fundusze unijne, a pieniądze z 
kredytów idą na inwestycje, a nie na wydatki bieżące, jak się to 
dzieje w innych gminach. 

•	 Co według Pana jest największym problemem 
Szczawnicy?

•	 Problemów jest sporo i na większość mam sposób jak je 
rozwiązywać. Główne z nich dotyczą blokowania inwestycji przez 
organizacje ekologiczne oraz trudnej współpracy z Uzdrowiskiem.

•	 Trudnej współpracy z Uzdrowiskiem?
•	 Celowo używam słowa współpraca. To nie jest tak, 

że nie rozmawiamy i we wszystkim się nie zgadzamy. Konflikt 
występuje głównie w obszarach dotyczących roszczeń wobec 
działek wykorzystywanych obecnie przez miasto, a są to tereny 
pod drogami publicznymi, działki obok kolejki PKL, gdzie chcemy 
wybudować wielopoziomowy parking samochodowy, czy działki 
na Szlachtowej. Spadkobiercy bezpodstawnie roszczą sobie do 
nich prawa, a dla nas jest to teren kluczowy dla dalszego rozwoju 
Szczawnicy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jakikolwiek bur-
mistrz oddaje bez walki prywatnej osobie tereny pod drogami czy 
miejsce na ogromny parking.  

•	 Zrealizowaliście jednak projekty wspólne, związane 
z Parkiem Dolnym oraz Placem Dietla.

•	 Nie było łatwo, ale się udało. To były idealne projekty do 
tego, aby pozyskać przez nas środki na rewitalizację Szczawnicy 
jako uzdrowiska. 

•	 Zatem na czym polega problem współpracy, chociaż-
by w przypadku Parku Dolnego?

•	 Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe S.A, którego prezesem 
jest Krzysztof Mańkowski, przyjęło teraz bardzo wygodną dla 
siebie pozycję.  Najpierw przygotowało dokumentację techniczną i 
przewidziało w Parku rozwiązania, z którymi od samego początku 
nie zgadzaliśmy się pod kątem ich zastosowania w naszych warun-
kach – np. nawierzchnie alejek, czy gatunki niektórych roślin, a 
teraz ze swoich propozycji chce rozliczać nas jako wykonawców. 
Uzdrowisko widząc, że nawierzchnie alejek budzą kontrowersje 
wśród mieszkańców i gości, wymaga teraz ich wymiany, zaś 
wykonawca i producent stoją na stanowisku, że proponowana 
nawierzchnia w naszych warunkach się nie sprawdzi.

•	 Sprawa puchacza „Bubo Bubo” to jeden z przy-
kładów obrazujących problemy z rozwojem Szczawnicy a 
ekologią?

•	 Jako miejscowość mamy szczęście posiadać bardzo 
atrakcyjną przyrodniczo lokalizację, ale przez to jesteśmy również 
ograniczani różnymi zakazami. Z dużą częścią z nich się zgadza-
my, lecz problem polega na tym, że ochrona przyrody staje się 
priorytetem, a mieszkaniec schodzi na dalszy plan. Każe się nam 
chronić coraz więcej okazów przyrodniczych, a nie bierze pod 
uwagę potrzeby rozwoju miasta. Ustalane są zakazy na podsta-
wie wątpliwych dowodów (czego przykładem jest puchacz), lub 
przyjmowane założenia oparte na tzw. „potencjalnym wpływie” 
na przyrodę. Przy planowanej stacji narciarskiej na Durbaszkę 
musieliśmy zlecić i zapłacić za szereg opracowań przyrodniczych, 
które i tak dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie oka-
zały się wiarygodne, ponieważ nie były zgodne z ich założeniami.

•	 Jest jakaś nadzieja na powstanie nowych tras nar-
ciarskich w Szczawnicy?

•	 Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie funkcjo-
nował wyciąg Pod Rapą. W pozostałych tematach zmagamy się z 
przeciwnościami głównie ze strony ekologów, ale nie zamierzamy 
odpuszczać. Sezon zimowy w Szczawnicy jest znacznie gorszy niż 
letni i musimy jeszcze wiele zrobić, aby nasze miasto stanowiło 
również konkurencyjną atrakcję zimową.

•	 Co przyniesie nowy 2014 rok mieszkańcom miasta i 
gminy Szczawnica?

•	 Kontynuację rozwoju Szczawnicy, Szlachtowej i Jawo-
rek poprzez realizację dużych inwestycji, o których wspomniałem 
wcześniej. Może spotkają nas też miłe chwile, takie jak chociażby 
ubiegłoroczna wizyta prezydentów Polski i Słowacji. Ciężko 
powiedzieć, co wydarzy się w nowym, 2014 roku, gdyż w tej 
pracy sytuacja jest cały czas dynamiczna a każdy dzień przynosi 
coś nowego. Ale to na tym polega – stagnacja i spokój byłyby 
sygnałem ostrzegawczym, że brakuje nam już energii i inicjatywy!
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Szczawnicka debata z Policją
W dniu 14.11.13r. w remizie OSP w Szczawnicy odby-

ła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w sezonie 
letnim 2013. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Miasta 
i Gminy Szczawnica oraz przedstawiciele służb: Komendant 
Policji w Krościenku n.D. Michał Janerko oraz jego zastęp-
ca, dzielnicowi, specjaliści z Wydziału Ruchu Drogowego i 
Wydziału Kryminalnego; Z-ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Piotr Doma-
lewski; Jan Kopaczka ze Straży Leśnej; Komendant Straży 
Pienińskiego Parku Narodowego – Piotr Chachuła; Komen-
dant Straży Miejskiej w Szczawnicy – Andrzej Bańkosz, Na-
czelnik GOPR – Tomasz Zachwieja; Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda oraz jego z-ca Tomasz Moskalik; Sekre-
tarz Miasta i Gminy Szczawnica – Tomasz Hurkała.

Tematem debaty była ocena stanu bezpieczeństwa miesz-
kańców i turystów, statystyki przestępczości i wykroczeń 
popełnianych na terenie Gminy Szczawnica a także charak-
terystyka działań podejmowanych przez Policję. Głównymi 
problemami omawianymi przez komisarzy były braki kadro-
we, które uwidoczniają się zwłaszcza, kiedy przybywa tu-
rystów. Każdy z zaproszonych gości charakteryzował miej-
scowość z punktu widzenia organizacji, którą reprezentuje. 
Największą bolączką służby leśnej Lasów Państwowych są 
crossowcy. Z kolei Straż Pienińskiego Parku Narodowego 
sposób postępowania mieszkańców i turystów ocenia raczej 
pozytywnie. Najwięcej mandatów wystawia się grzybiarzom 
oraz osobom, które wprowadzają do Parku psy. Naczelnik 
GOPR uczulił wszystkich na bliskość granicy. Na Słowacji 
obowiązkowe jest ubezpieczenie turysty. Z-ca Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu podkreślił za-
sługi OSP, bez której wiele akcji nie mogłoby się odbyć.

Najważniejszym punktem spotkania była sama debata z 
mieszkańcami. Zapytania zebranych dotyczyły konkretnych 
interwencji, ruchu samochodowego i autokarowego w cen-
trum Szczawnicy, przestępczości wśród nieletnich. Podczas 

wystąpienia Dyrektora Gimnazjum Sebastiana Walosczyka 
poruszono sprawę spożywania alkoholu przez osoby nielet-
nie. 

Policja zaznacza, że zwiększy kontrolę nad tym terenem. 
Drogówka częściej będzie patrolować Szczawnicę i okolice. 
Po zakończeniu spotkania już w kuluarach można było osobi-
ście porozmawiać z policjantami, którzy starali się pomóc w 
sprawach niejasnych czy drażliwych.

Taka debata jest potrzebna, ponieważ wielu mieszkańców 
mogło podczas niej ujrzeć tzw. ludzkie oblicze policjanta. 
Miło mi poinformować, że niedawno podpisaliśmy z porozu-
mienie z Komendą Powiatową w sprawie przekazania działki 
pod budowę komisariatu Policji w Szczawnicy. W Szczawnicy 
będzie jeszcze bezpieczniej. Skróci się czas oczekiwania na 
interwencję Policji. Póki co czas potrzebny na dotarcie z Kro-
ścienka np. do Jaworek to ponad 17 min. jeśli policjanci nie 
uczestniczą w innej akcji.

Rokowania na przyszłość są dobre. Posterunek Policji, 
jaki powstałby w Szczawnicy, ma być zasilony jeszcze przez 
dwóch dodatkowych policjantów, co pozwoli im na lepszą ko-
ordynację działań w terenie.  - podsumowuje burmistrz Nie-
zgoda.

W Szczawnicy podczas posiedzenia 
Komisji Planowania oraz Komisji 

Gospodarczej Rady Miejskiej omawiano 
sprawę budowy posterunku Policji. Mi-
chał Janerko komendant Policji z Kro-
ścienka n.D. nakreślił zebranym sprawę 
przeniesienia posterunku z Krościenka do 
Szczawnicy. 

Jak powiedział: - Przyznaję, że nasza 
sytuacja lokalowa jest trudna i istnieje 
pilna potrzeba zmiany siedziby. W związku 
tym, że dotychczasowy budynek nie speł-
nia wymogów tego typu placówek, część 
naszej pracy jesteśmy zmuszeni przenosić 
do Nowego Targu, ponieważ nie mamy na 
to specjalnych pomieszczeń w Krościenku. 

Mamy też za mało ludzi do pracy. Jeśli 
w Szczawnicy powstanie komisariat Poli-
cji, istnieje możliwość zwiększenia kadry o 
dwóch funkcjonariuszy. Byłaby to duża po-
moc dla całego zespołu – dodaje Janerko.

Radni z aprobatą przyjęli projekt 
uchwały dotyczący przekazania w trybie 
bezprzetargowym działki położonej przy 
ulicy Skotnickiej (dawne garaże PKS) Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Krako-

wie. Podpisano w tej sprawie porozumie-
nie intencyjne pomiędzy Miastem i Gminą 
Szczawnica a wspomnianą Komendą Wo-
jewódzką.

Powstał już nawet projekt budynku, 
jaki ma stanąć przy ulicy Skotnickiej. 
Koszty inwestycji obejmujące: zmiany w 
planie zagospodarowania przestrzennego 
dla Miasta i Gminy Szczawnica, przekaza-
nie działki, projekt i prace budowlane sza-
cuje się na 4 700 000 zł w tym 4 600 000 
zł sama budowa. 

Komendant Michał Janerko przyznał, że 
ulokowanie komisariatu w Szczawnicy jest 
jak najbardziej uzasadnione. Zwiększająca 
się z roku rok liczba turystów, ruch samo-
chodowy, pieszy itp. powodują zwięk-
szenie liczby interwencji. - Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę Szlachtową i Jaworki, 
mamy do obsługi obszar większy niż samo 
Krościenko n.D. Lokalizacja w Szczawnicy 
co prawda nie jest idealna, ale w sezonie i 
tak więcej patroli wysyłamy do Szczawni-
cy, więc powtarzam, że jest w pełni uzasad-
niona. Łatwiej będzie zadbać o Państwa 
bezpieczeństwo – stwierdza Janerko.

Radni podczas komisji pytali o szcze-
góły planowanej inwestycji. Wszelkich 
wyjaśnień udzielali wspólnie burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda i Michał 
Janerko.

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 
30.10.2013r. podjęto uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowi-
zny na rzecz Skarbu Państwa z przezna-
czeniem na budowę Komisariatu Policji. 
Zgodnie z uchwałą darowizna może zo-
stać cofnięta, jeśli odpowiednie podmioty 
nie przystąpią do realizacji tego zadania do 
dnia 31.12.2014r. Budynek ma powstać w 
latach 2014 – 2015, choć okres budowy 
może się wydłużyć do roku 2016.

Warto dodać, że Komisariat Policji w 
Szczawnicy kiedyś już był. Ten nowy ma 
duże szanse powstać. Pomysł jego budo-
wy konkuruje z planami budowy Komen-
dy Powiatowej w Wadowicach i od decy-
zji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie 
zależy, która z inwestycji jest bardziej uza-
sadniona. Budowa posterunku w Szczaw-
nicy to na pewno dużo mniejszy koszt.



5

Szczawnica,  02 grudnia 2013 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 02.12.2013 r. do 23.12.2013 r. wywieszo-
no wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1.sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawców :

- działka ewid. zmod. Nr 1110/13 o powierzchni 0,0126 ha 
położona w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem

Szczawnica,  06 grudnia 2013 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 06.12.2013 r. do 27.12.2013 r. wywieszo-
no wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1.oddania w darowiznę :
- działki ewid. zmod. Nr 869/21, 869/22 i 844/8 o powierzchni 

0,2541 ha położone  w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej na rzecz 
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowe Komisariatu Po-
licji.

Projekt PARKING
Projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy 

i Leśnicy” miejscowości pogranicza polsko – słowackie-
go” poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej dotyczy 
przebudowy parkingu w Pieninach przy przystani flisackiej 
w Szczawnicy oraz budowy „Chaty Pieniny” w Leśnicy na 
Słowacji. Decyzja o otrzymaniu dofinansowania dla wspo-
mnianych miejscowości przygranicznych zapadła już w 2010 
roku, natomiast umowa o otrzymaniu dofinansowania zosta-
ła podpisana przez burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
w dniu 14 listopada 2013 roku. Długi czas oczekiwania na 
decyzję o podpisaniu umowy wynikał z wątpliwości insty-
tucji dofinansowującej czyli Wspólnego Sekretariatu Tech-
nicznego obsługującego program polsko-słowacki. Instytucja 
zakwestionowała sprawę związaną z możliwością czerpania 
dochodów z parkingu oraz tę samą kwestię w przypadku 
„Chaty Pieniny” podkreślając komercyjność wspomnianych 
obiektów. W związku z tym kwota dofinansowania została 
zmniejszona z 85% do 50% całości kosztów inwestycji.

W ostatnim czasie z uwagi na trudną sytuację finansową 
Miasta i Gminy Szczawnica burmistrz Grzegorz Niezgoda 
zawnioskował do Wspólnego Sekretariatu Technicznego o 
możliwość wyłonienia długoletniego dzierżawcy parkingu 
już na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Z uwagi 
na przewidzianą korzyść finansową, dzierżawca mógłby za-
bezpieczyć wkład finansowy na realizację tego zadania.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawiadomiło, że nie 
ma przeciwwskazań do podjęcia się takiego sposobu realiza-
cji wspomnianego zadania. Ten manewr finansowy umoż-
liwia Szczawnicy pozyskanie dofinansowania. Przetarg na 
wyłonienie dzierżawcy zostanie w najbliższym czasie ogło-
szony, a zadłużenie Szczawnicy nie wzrośnie pomimo reali-
zacji projektu, o którym mowa.

Projekt parkingu w Pieninach przewiduje rozbudowę par-
kingu o drugi poziom. Zwiększy się tym samym liczba miejsc 
parkingowych, wzrośnie do 211 dla samochodów osobowych 
i do 11 dla autokarów. Wzdłuż ulicy nad Dunajcem powsta-
nie ciąg kiosków gastronomiczno-pamiątkarskich, w miejsce 
tych, które istnieją obecnie przy wjeździe na plac.

Wartość projektu wynosi 2 150 000 Euro w tym kwota do-
finansowania 1 124 000 Euro.

Kwota dofinansowania dla samej Szczawnicy = 512 000 
Euro.

Wniosek, o którym mowa, jest drugim wnioskiem składa-
nym w ramach pozyskiwania funduszy transgranicznych. W 
ramach pierwszego naboru Szczawnica skorzystała budując 
promenadę wzdłuż Grajcarka. 

- Zrealizujemy ten projekt jedynie, gdy pozyskamy całość 
kwoty na realizację z funduszów zewnętrznych w całości. 
Kwota dotacji oraz ewentualne środki od długoletniego dzier-
żawcy to jedyne realne wyjście z tej sytuacji. Szanse na pozy-
skanie partnera prywatnego są duże, gdyż zakładamy zwrot 
z tej inwestycji jest korzystniejszy niż lokowanie środków w 
banku. Jeszcze dwa lata temu nie byłoby takiej sytuacji po na-
szej stronie, ale bardzo długi czas oczekiwania na ostateczną 
decyzję zmusza nas w chwili obecnej na szukanie takich no-
watorskich rozwiązań – mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Młodzi inaczej
W Szczawnicy powstaje klub seniora.Będzie miał siedzibę 

w budynku OSP w Szczawnicy ul. Szalaya 84.
Zachęcamy do zapisywania się do tego klubu. Na rozpo-

częcie działalności klub zorganizował festyn, na którym wy-
stępuje m.in. Urszula Dudziak.

Więcej szczegółów na 
temat planów i działalności 
klubu w następnym nume-
rze „Biuletynu”. Całość 
projektu współorganizu-
ją Stowarzyszenie Teatr 
Nowy, Nowy Wiek Kultu-
ry, Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej, Urząd 
Miasta i Gminy Szczawni-
ca, Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Szczawnicy i inni.
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Kalendarium UMiG Szczawnica 2013
(Poniższy zestaw nie zasługuje może na miano kalenda-

rium, gdyż zestawienie jest mocno wybiórcze. Nie ujęto w 
nim inwestycji ani imprez kulturalnych organizowanych m.in. 
przez MOK. Poniżej prezentujemy tylko niektóre z wyda-
rzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesię-
cy. Spotkań, konferencji, zjazdów, seminariów, w których 
brał udział Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica itp. było 
znacznie więcej, ale nawet tych opisanych poniżej jest wiele.)

- Spotkania Burmistrza i nagrody przez niego wręczane:

5.01 – doroczne spotkanie opłatkowe w Jaworkach organizowa-
ne przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Jaworek. Uczestniczyli w nim Burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda, członkowie Rady Miejskiej Szczawnicy i dyrektor 
MOK-u Piotr Gąsienica

10.02 – Zawody o Puchar Burmistrza w Narciarstwie Alpejskim 
17.01 – Opłatek Środowisk Twórczych – msza św. w kaplicy na 

Sewerynówce, spotkanie opłatkowe w Czardzie; wręcze-
nie nagród burmistrza osobom zasłużonym dla szczaw-
nickiej kultury

30.01 – odznaczenie małżeństw obchodzących jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego – gratulacje i dyplomy burmistrza

30.01 - sesja Rady Miejskiej, podczas której zostały wręczone 
nagrody na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica

7.02 – Spotkanie Noworoczne Burmistrza Szczawnicy, spotkanie 
z udziałem władz powiatowych i wojewódzkich, księży, 
prasy i wielu innych zaproszonych gości

02 – Mały Puchar Burmistrza w Narciarstwie Alpejskim – Ja-
worki

5.03 – Jubileusz stulatki Józefy Węglarz
14.04 – spotkanie burmistrza z mieszkańcami Szczawnicy

Realizacja kanalizacji 
na Szachtowej 

i Jaworkach
 możliwa bez podwyżki 

cen ścieków!

W ostatnich dniach przedmiotem 
wielu spotkań Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody 
z Radnymi Miasta i Gminy oraz Preze-
sem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Dariuszem Latawcem 
była planowana realizacja inwestycji 
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica”. Na realizację projektu 
została pozyskana przede wszystkim 
dotacja z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko w kwocie 30 mln 
110 tys. zł., oraz dofinansowanie z NFOŚ 
w formie pożyczki w wysokości 11 mln 
740 tys. zł,. Ponadto istnieje koniecz-
ność zaciągnięcia pożyczki pomostowej 
przez PPK w kwocie 8 mln 682 tys. zł., 
i zabezpieczenia wkładu własnego na 
koszty niekwalifikowane w kwocie 1 mln 
436 tys. zł. Łączna wartość inwestycji to 
koszt 44 mln 580 tys. zł brutto. 

Przedmiotem ożywionych dyskusji 
było zgromadzenie wkładu własnego 

na realizację projektu, który powinien 
pochodzić z obowiązującej taryfy na 
terenie miasta. 

- Kanalizacja Jaworek i Szlachtowej 
to potężny i kosztowny projekt. Jego 
realizacja wydawała się do niedawna 
nierealna. Teraz, gdy poprzez Podhalań-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne udało 
się pozyskać takie środki na realizację, 
odpuszczenie tego tematu byłoby trudną 
decyzją. Trzeba to zrobić. Kłopotu z 
wysokością taryfy, która będzie obowią-
zywać w najbliższych latach, nie można 
przerzucić na obecnie korzystających z 
kanalizacji. Stawki zaproponowane są 
nie do przyjęcia i mogłyby spowodować 
tylko uzasadnione pretensje, co nie jest 
mi potrzebne w kontekście zbliżających 
się wyborów samorządowych. Myślę, 
że udało mi się wypracować takie roz-
wiązanie, które pozwoli na realizację 
kanalizacji na Jaworkach i Szlachtowej 
bez tak potężnych kosztów dla obecnych 
użytkowników. Muszę jeszcze skonsulto-
wać to rozwiązanie z Panem Prezesem 
PPK oraz w Ministerstwie Środowiska, a 
gdy zostanie zaakceptowane to podam do 
wiadomości w najbliższym czasie – mówi 
Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Zakres prac objętych projektem i 
uwzględnionych we wniosku przewiduje 

rozbudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Szczawnicy, budowę kana-
lizacji w Jaworkach i Szlachtowej ale 
również w Szczawnicy, obejmującą ulice 
Szlachtowską, Staszową, wzdłuż potoku 
Skotnickiego oraz w niewielkim stopniu 
ulicę Kunie, Języki i Flisacką. W ramach 
projektu wykonywane będą również 
przyłącza do sieci dla nowych klientów, 
gdyż jednym z warunków otrzymania 
przyznanej dotacji było zapewnienie 
szybkiego efektu ekologicznego. Okres 
realizacji projektu i tym samym data 
końcowa jego wykonania upływa 31 
grudnia 2015 roku, a efekt ekologiczny 
uzyskany w wyniku realizacji ma stano-
wić grupa 2057 osób podłączonych do 
nowo wybudowanej sieci.

- Kanalizacja na Jaworkach i Szlach-
towej jest przedsięwzięciem gigantycz-
nym. Fakt otrzymania takich środków z 
jednej strony bardzo cieszy, ale też rodzi 
dylemat związany z inwestycjami, które 
realizowaliśmy w ostatnich latach na 
Jaworkach i w Szlachtowej. Praktycznie 
większość pilnych problemów związa-
nych z infrastrukturą drogową i chodni-
kami została tam rozwiązana. Kolizje z 
naszymi dotychczasowymi inwestycjami 
są niestety nieuniknione, możemy jedynie 
próbować je zminimalizować – dodaje 
Niezgoda.

kwiecień – spotkania burmistrza z mieszkańcami Jaworek i 
Szlachtowej, spotkania burmistrza z przedsiębiorcami z 
terenu Miasta i Gminy Szczawnica

maj – podpisanie umów ze stypendystami burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica – przyznanie stypendiów sportowych 
kajakarzom ze Szczawnicy 

13.08 – finał Ligi Orlika, wręczenie nagród ufundowanych przez 
burmistrza Szczawnicy

30.10 – sesja Rady Miasta, nagrody specjalne burmistrza dla: 
Aleksandry Hurkały, Mateusza Polaczyka i Jacka Żebrac-
kiego 

28.11 – Nagroda burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica dla Ada-
ma Walosika za najlepszy film promujący Szczawnicę 

- Promocja Szczawnicy

styczeń – Weekend z TVS, promocja w Szczawnicy w śląskiej 
telewizji, wypowiedzi burmistrza, dyrektora MOK-u, 
występ kapeli góralskiej, prezentacja oferty zimowej 
Szczawnicy stoki narciarskie, stadniny konne

22.03-24.03 - XIX Międzynarodowe Targi Turystyki w Katowi-
cach z udziałem Szczawnicy

5-7.04 – Targi Turystki we Wrocławiu z udziałem Szczawnicy
maj – Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Szczawnicy
19-21.04 – Szczawnica na Targach Turystycznych w Warszawie 
czerwiec, lipiec, sierpień  – promocja w Szczawnicy w programie 

telewizyjnym „Polska według Kreta”
sierpień – wrzesień  – promocja Szczawnicy w Radiu RDN Ma-

łopolska
23.10 – Maciej Orłoś nagrywa w Szczawnicy program pt. „Nie 

ma jak Polska”
w ciągu całego roku – dwutygodnik GoralInfo, dodatek do Gaze-

ty Wyborczej „Agora”, miesięcznik „Z doliny Grajcarka”, 
kwartalnik „Pieniny” i inne czasopisma, strony internetowe 
etc.
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Będzie kanalizacja?
1 grudnia odbyły się dwa zebrania w sprawie projektu budowy sieci 

kanalizacyjnej w Szlachtowej i w Jaworkach. Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda spotkał się osobiście z mieszkańcami sołectw. Były 
to zebrania informacyjne, które miały na celu uświadomić mieszkańcom 
gminy, jak wielkim przedsięwzięciem jest budowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie tych dwóch wsi. W spotkaniu uczestniczył prezes Podhalań-
skiego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego Dariusz Latawiec. 

W czasie prezentacji przygotowanej przez UMiG Szczawnica bur-
mistrz zapoznał wszystkich z zagadnieniem, jakim jest konieczność 
rozbudowy kanalizacji o Jaworki i Szlachtową.

-„To właściwie wymóg dzisiejszych czasów. Nie jestem tu jednak po 
to, by Państwa przekonywać, lecz przedstawić wszystkie argumenty za 
projektem i przeciw niemu” – powiedział.

Koszt tego przedsięwzięcia to (wraz z kosztami niekwalifikowany-
mi) ok. 47mln złotych. 

Koszty budowy sieci, indywidualne przyłącza  i odtworzenie 
nawierzchni również na prywatnych posesjach, w całości pokrywa 
inwestor (PPK).

Powody, dla których Szczawnica potrzebuje kanalizacji to: 
- troska o środowisko,
- wygoda,
- wymogi unijne,
- ułatwienie życia sobie i przyszłym pokoleniom.
Przedsięwzięcie ma oczywiście swoje minusy, ale zostaną one 

zniwelowane bardzo szybko. Projekt ma być zrealizowany w ciągu 
dwóch lat. W tym czasie trzeba będzie przeczekać rozkopy na dużym 
obszarze, a także rozkopy dróg, chodników i prywatnych posesji, 
jednak kanalizacja to inwestycja „na lata” i każdy szybko zapomina o 
tymczasowych niewygodach.

Prezentacja burmistrza ukazała też dotychczasowe bolączki systemu 
odprowadzania nieczystości w gminie Szczawnica. Okazuje się, że 
stawki za kanał w Szczawnicy byłyby niższe, gdyby wszyscy postępo-
wali uczciwie – zgodnie z prawdą zgłaszali np. powierzchnię wynajmu 
pokoi, wywozili szambo, uiszczali opłatę uzdrowiskową stosownie do 
rzeczywistości. W ciągu najbliższych dwóch lat stawki ryczałtowe za 
kanał na pewno wzrosną, ale miasto chce dopłacić do nich po 750 000zł 
w latach 2014 i 2015 po to, by odciążyć mieszkańców. Pozwoli to 
obniżyć stawkę za 1m3 odprowadzanych ścieków do max. ok. 12zł w 
latach późniejszych, po czym stawka może zacząć spadać.

 - Jeśli zdecydują się Państwo na realizację tego przedsięwzięcia, 
a któryś z mieszkańców zmieni zdanie w trakcie realizacji projektu, to 
całość stanie pod znakiem zapytania. Trzeba będzie zwrócić do Unii 
25mln złotych, które otrzymamy jako dofinansowanie. Spowoduje to 
bankructwo nie tylko PPK, ale i pozostałych udziałowców spółki czyli 
9 gmin podhalańskich – zaznaczył Latawiec.

Prezes PPK poinformował przybyłych, że przeanalizowano już 
wszystkie inne możliwości ekologicznych rozwiązań kanalizacyjnych 
w Szczawnicy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wchodzą 
w rachubę, bo na naszym, w dużej części skalistym, terenie nie ma 
technicznych sposobów na to, by mogły one funkcjonować poprawnie.

Na zebraniach można było zaobserwować, że nastroje wśród miesz-
kańców (którzy licznie przybyli na spotkania) są projektowi raczej 
przychylne. Jaworczanie i Szlachtowianie do dnia 9 grudnia włącznie 
muszą zdecydować, czy zechcą być podłączeni do sieci. Trzy lata 
temu większość wyraziła już swoją wolę tej kwestii, obecnie będzie to 
potwierdzenie poprzedniej deklaracji. Podpisy można złożyć w UMiG 
Szczawnica w pok. nr 12. W imieniu gospodarstwa domowego może 
to zrobić jedna osoba decyzyjna.

Zapytania mieszkańców, w tym sołtysów wsi, dotyczyły głównie 
kosztów, jakie mieliby ponosić mieszkańcy, a także kwestii technicz-
nych przyłączy indywidualnych do gospodarstw domowych. Wyjaśnio-
no, że opłata za wywóz nieczystości może być naliczana jako ryczałt (z 
góry ustalona stawka za 1m3 lub na podstawie pomiaru licznika wody 
zainstalowanego w punkcie jej ujęcia. 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Kazimierz Zachwieja przedstawił stanowisko Rady w 
tym względzie. Powiedział, że popiera projekt, ale decyzja należy do 
mieszkańców.

- Wydarzenia:

13.01 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kwesty na ulicy, 
zebrana kwota to ok. 5550zł

18.01 – otwarcie Szkoły Akrobatyki i Teatru Dimidimitri działa-
jącej pod patronatem burmistrza oraz MOK-u w Szczaw-
nicy

9.02 – Finał Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
długi weekend majowy – obchody Dni Przyjaźni Polsko – Wę-

gierskiej w Szczawnicy
25.06 – Nowym skarbnikiem Szczawnicy został Grzegorz Polito-

wicz
14-16.06 – Finał teleturnieju „Polski turniej wypieków” w 

Szczawnicy
czerwiec – polsko – węgiersko – włoska wymiana młodzieży w 

Szczawnicy
15.08 – huczne obchody 600-lecia Szczawnicy, Turniej Gmin, w 

którym Szczawnica zajęła II miejsce
26.08 – wizyta prezydentów Polski i Słowacji w Szczawnicy i w 

Jaworkach 
4.10 – finał Wielkiego Odkrywania Małopolski - Jaworki - Szczaw-

nica

- Nagrody dla Szczawnicy:

styczeń - Miasto i Gmina Szczawnica zajęła III miejsce w ran-
kingu przejrzystości gmin województwa małopolskiego 
organizowanego jeszcze w roku 2012

28.08 – wygrana Szczawnicy w konkursie internetowym nasze-
miasto.pl, doceniono walory turystyczne Szczawnicy

październik – IV miejsce Szczawnicy w rankingu dwutygodnika 
„Wspólnota”(IV miejsce w kraju za pozyskiwanie środ-
ków unijnych)

listopad – dyplom dla Szczawnicy „Czysta Gmina”
listopad – certyfikat „Gmina Przyjazna Turystom” dla Szczawnicy

Świąteczna 
Szczawnica

Jak co roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną. 

Regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie inter-
netowej www. szczawnica.pl i na osobnych plakatach. 

Zachęcamy do wzięcia udziału i ozdabiania domów.

Niech będzie ładnie w Szczawnicy tej zimy, 
tak jak i każdej poprzedniej.
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Z cyklu „Dawniej a dziś”

Hasło: promenada
Mając na myśli promenadę spacerową, zwykle wspomina 

się deptak biegnący wzdłuż plaży w Ustce i tego typu nad-
morskie „wybiegi”, nie mylić z molo. A w Szczawnicy od 
2011 roku mamy promenadę i to najdłuższą w Polsce. Jej 
budowa była konieczna z wielu względów - estetycznych i 
praktycznych. O tym, że się opłaciła, świadczy uznanie ze 
strony mieszkańców i turystów, słowa zachwytu kierowane 
pod adresem pomysłodawców a także wygrana w plebiscycie 
„Wielkie Odkrywanie Małopolski” w 2012r. Miasto i Gmi-
na Szczawnica otrzymały Grand Prix za budowę promenady 
jako inwestycji, która w znacznym stopniu przyczyniła się do 
podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta. 

Promenadą chętnie spacerują szczawniczanie, letnicy i ku-
racjusze, za dnia i wieczorem. W miejsce dawnych krzaków i 
błotnistej ścieżki powstał uroczy deptak z ławeczkami, klom-
bami i światełkami widocznymi w nocy. Nad Grajcarkiem z 
lewego brzegu na prawy i na odwrót przerzucono kilka most-
ków a raczej kładek dla pieszych. To był strzał w dziesiątkę ta 

promenada! – mówią turyści. Ci, którzy pamiętają poprzedni 
wygląd tej okolicy, wzdrygają się z niesmakiem. Istnieje duży 
kontrast pomiędzy tym, co było, a co jest dziś. 

Promenadę wybudowano m.in. z pozyskanych środków 
unijnych w ramach współpracy transgranicznej ze Słowacją. 
Warto było.

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

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

Europejski pakiet klimatyczno – ener-
getyczny do roku 2020 przewiduje m.in.:

- redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych,

- zwiększenie udziału energii pocho-

dzącej ze źródeł odnawialnych.
Pragniemy, aby nasza miejscowość 

była uzdrowiskiem nie tylko z nazwy. 
Dążymy do poprawy jakości środowiska 
naturalnego na terenie naszej gminy. 
Instalacje solarne, które 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 potrze-
bę 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 domo-
wych wyposażonych 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 Grze-
gorz Niezgoda do NFOŚ w Warszawie 
złożył wniosek o dofinansowanie opraco-
wania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta i Gminy Szczawnica. Dodat-
kowe środki otrzymane na ten cel po-
mogą wyłonić odpowiednią jednostkę, 
która opracuje dla Szczawnicy taki plan.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Szczawnicy


