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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE

W ramach Podhalańskiego Związku Gmin aktualna pozostaje 
sprawa realizacji pozyskania funduszów unijnych z programu 
ISPA na zadanie „Ochrona wód powierzchniowych zlewni gór-
nego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego”. Mimo odłącze-
nia się 4 gmin odpowiedzialny za zadanie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska nie wyklucza możliwości rozszerzenia 
projektu na 9 pozostałych samorządów gmin, biorących udział 
w tym przedsięwzięciu. Powiatowe Przedsiębiorstwo Komu-
nalne – spółka, powstałoby definitywnie z dniem 1.01.2005r.

Okręgowe Muzeum w Nowym Sączu zwróciło się do władz 
samorządowych miasta Szczawnicy o przekazanie działki o 
powierzchni ok. 1 ha, zlokalizowanej w Jaworkach - obok 
Szałasu przy wąwozie Homole -  pod budowę skansenu 
drewnianej architektury ludowej z terenu Szczawnicy, daw-
nej Rusi Szlachtowskiej i Słowacji. Władze samorządowe 
miasta są przychylne temu przedsięwzięciu, bo w rezultacie 
wygospodarowane zostanie miejsce na zbiory etnograficzne 
z Muzeum Pienińskiego i powstanie kolejny obiekt służący 
celom promocyjnym miasta.

Miasto jest przychylne zamiarom spółki pp. Lucjana Ma-
linowskiego i Ryszarda Barnasia, dotyczącym budowy kom-

pleksu sportów zimowych w rejonie Jaworek – przy wyciągu 
„Bukowinki”.

Został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Szlachtowej – Szczawnicy. Je-
denastoosobowa komisja konkursowa przyjęła kandydaturę 
jednej z dwóch startujących osób, która spełniła wszystkie 
wymogi formalne nałożone przez ministerstwo edukacji. 
Kandydatką na stanowisko dyrektora „Trójki” jest p. Iwona 
Jarzębska, 43.letnia nauczycielka dyplomowana z Łodzi. O ile 
kandydatka uzyska akceptację władz nowotarskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty, od września rozpocznie pełnienie obo-
wiązków dyrektorskich w Szkole Podstawowej nr 3.

Trwa porządkowanie miasta. Na wniosek KS „Pieniny” zo-
stał uporządkowany teren wokół wylotu Grajcarka do Dunajca 
i okolice przystani kajakowej w Pieninach.

W ramach posiadanych środków Urząd Miasta zakupił 80 
koszy na śmieci, które będą sukcesywnie wymieniane na terenie 
miasta w miarę bieżących potrzeb.

Miasto jest także ukwiecane, by atrakcyjnie prezentować 
się na sezon. Przetarg na ukwiecanie miasta wygrała firma p. 
Józefa Migacza z Podegrodzia, która ozdabia ulice i skwery 
miejskie od Pienin, przez ul. Główną, Park Dolny, ul. Szalaya. 
Koszt inwestycji 36 543,80zł

Inf. udzielił burmistrz Romana Trojnarski

APEL do mieszkańców Szczawnicy
Działając na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w mieście /Dz.U.Nr 132, poz. 622/ Burmistrz Miasta Szczawnica APELUJE do wszystkich właścicieli, 
użytkowników, jednostek organizacyjnych, osób oraz podmiotów posiadających nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu o:

- systematyczne zamiatanie chodników przylegających do posesji oraz usuwanie zmiotek;
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmieci i systematyczne ich opróżnianie;
- zawarcie umowy na odbiór nieczystości stałych i płynnych z Miejskim Zakładem Gospodarki Komu-

nalnej, Szczawnica, ul. Zawodzie 19 c;
- uporządkowanie posesji oraz doprowadzenie elewacji budynków do estetycznego wyglądu;
- usunięcie wszelkich składowanych materiałów budowlanych z dróg, chodników, cieków wodnych, 

rowów przydrożnych;
- naprawę zniszczonych ogrodzeń.

Jednocześnie apeluję i proszę o poszanowanie mienia prywatnego i społecznego – ławek, latarni, ko-
szy na śmieci, ścian budynków, znaków drogowych itp.
Proszę również, aby wszyscy mieszkańcy byli wrażliwi i wykazali społeczną dyscyplinę, przeciwsta-
wiając się wandalizmowi, niszczeniu zieleńców i kradzieży krzewów i kwiatów.
Bądźmy wspólnie odpowiedzialni za wygląd i estetykę naszego miasta, wykażmy się wspólną troską 
o dobro i majątek.
Licząc na zrozumienie i Waszą pomoc, pragnę z góry podziękować za wsparcie naszych działań.

Burmistrz Miasta mgr Roman Trojnarski



2 3

Szanowni Państwo
 Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że Miasto Szczaw-

nica przystąpiło do realizacji Polskiego Projektu 400 Miast – najwięk-
szego programu profilaktycznego i edukacyjnego w kraju. PP400M 
jest realizowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Le-
czenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego (POLKARD 2003-
2005) we współpracy z Programem edukacji dzieci oraz Programem 
edukacji społeczeństwa przez media. W ramach PP400M prowadzone 
są medyczne badania przesiewowe oraz szeroka interwencja społeczna 
i edukacyjna. Badani będą mieszkańcy małych polskich miast, któ-
rych liczba mieszkańców wynosi poniżej 8 tys. oraz leżących w ich 
pobliżu wsi.

Informujemy, że bezpłatne badanie przesiewowe poziomu cukru 
i cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego w naszym mieście odbędzie 
się w dniach 14 do 16 czerwca br. (pn-śr) Szczawnica w godz. od 
7.00 do 10.00 w budynku SP ZOZ- u ul. Jana Wiktora 17a 

 15 czerwca br. – Jaworki Szkoła Podstawowa
 16 czerwca br. - Szlachtowa Szkoła Podstawowa
 Akcja badań przesiewowych będzie rozpropagowana za pośrednic-

twem lokalnej gazety, ogłoszeń parafialnych i plakatów informacyj-
nych rozwieszanych na tablicach ogłoszeń naszego miasta.

Polski Projekt 400 Miast składa się z kilku nawzajem uzupełnia-
jących się modułów tj.
1. sondaż środowiskowy oraz badanie ankietowe – polegający na 

przebadaniu losowo wybranych mieszkańców Szczawnicy przez 
przeszkolone pielęgniarki zaangażowane w realizację projektu 
i zebraniu informacji do ankiety,

2.interwencja medyczna polegająca na bezpłatnym przeprowadzeniu 
w czasie jednego tygodnia przesiewowych badań ciśnienia tętni-
czego, poziomu lipidów i glukozy w surowicy krwi,

3. interwencja społeczna - zapoznanie mieszkańców z Projektem 
oraz zachęcanie do wzięcia udziału w proponowanych badaniach 
przesiewowych

4. moduł antytytoniowy będący uzupełnieniem kampanii „Rzuć pa-
lenie razem z nami” autorstwa  prof. W. Zatońskiego. Poza dzia-
łaniami bezpośrednio skierowanymi do palących i zagrożonych 
nałogiem przewiduje się stworzenie lokalnych środowisk wsparcia 
dla propagowania „niepalących” i zdrowego stylu życia.

5. moduł edukacyjny „Szansa dla młodego serca” tj. działania eduka-
cyjne adresowane do dzieci i młodzieży na terenie szkół.

 W realizację Polskiego Projektu 400 Miast zaangażowani są przed-
stawiciele uczelni medycznych i instytucji naukowo – badawczych 
z Gdańska, Warszawy, Poznania, Łodzi i Krakowa. Honorowy Pa-
tronat nad Projektem objęli: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, 
Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp oraz Przewodnicząca 
KRRiTV Danuta Waniek.

Głównym celem Polskiego Projektu 400 Miast jest redukcja ilości 
zawałów serca i udarów mózgu poprzez:
- poprawę wykrywania i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego 

i hipercholesterolemii, cukrzycy oraz zespołu metabolicznego,
- redukcję odsetka osób palących papierosy w środowiskach małych 

miast i wsi, szczególnie wśród mężczyzn oraz osób z niższym 
wykształceniem,

- poprawę wykrywania cukrzycy i zespołu metabolicznego,
- wzrost aktywności ruchowej,
- wzrost wiedzy o zdrowym żywieniu, korzyściach aktywności rucho-

wej i szkodliwych następstwach palenia tytoniu,
- szkolenie lekarzy i pielęgniarek w małych w zakresie nowoczesnego 

wykrywania, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych 
zgodnie z zaleceniami głównych polskich i europejskich towa-
rzystw naukowych

- edukację pacjentów z nowo wykrytymi głównymi czynnikami ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych oraz wdrożenie systemu nowocze-
snej edukacji pacjentów w ośrodkach objętych projektem,

- uruchomienie w ośrodkach objętych programem mechanizmów 
na rzecz długofalowego wykorzystania wzorców programu i ich 
powiększania na zasadzie “śnieżnej kuli”,

- wykrywanie hipercholesterolemii rodzinnej uwarunkowanej gene-
tycznie wśród młodzieży i dorosłych zamieszkujących w małych 
miastach (< 7.000 mieszkańców) i otaczających je wsiach w Pol-
sce.
Cele te mają być osiągnięte poprzez populacyjne badania prze-

siewowe z zastosowaniem nowoczesnych metod szkolenia liderów 
lokalnych oraz personelu medycznego, interwencji społecznej m.in. 
z wykorzystaniem metod marketingu społecznego, interwencji me-
dycznej, edukacji nowo wykrytych pacjentów i marketingu społecz-
nego. Pośrednim celem projektu jest zwiększenie świadomości spo-
łeczeństwa i upowszechnianie zachowań prozdrowotnych. Wszystkie 
podjęte w ramach projektu działania mają w konsekwencji zmniejszyć 
liczbę incydentów sercowo-naczyniowych w populacjach małych mia-
steczek i wsi. W związku ze zmniejszeniem się liczby hospitalizacji 
z powodu incydentów sercowo-naczyniowych, środki wcześniej prze-
znaczane na ich leczenie, będą mogły zostać wykorzystane na poprawę 
warunków leczenia mniejszej liczby zachorowań oraz na prowadzenie 
dalszych działań prewencyjnych. Celem ostatecznym będzie zmniej-
szenie umieralności spowodowanej tymi schorzeniami.

Szczawnica, 24 maja 2004 r.       

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II  ustny nieograniczony 

przetarg na sprzedaż zabudowanych budynkiem magazynowym 
działek ewidencyjnych nr 1802/8,1802/11,1802/13,1802/14,1802/
16 o łącznej powierzchni 0.1439 ha objętych kw.67390 położonych 
w Szczawnicy przy ul. Szalaya.

W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Szczawnica obowiązującym do 31.12.2003 r. działki 
położone były w terenach przeznaczonych pod łąki i pastwiska 
/symbol planu RZ/.

 
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 

47.700,00 zł, postąpienie 500,00 zł, natomiast wadium 10 % 
ceny wywoławczej.

Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń. Koszty sprzedaży 
poniosą nabywcy. Cena płatna jest jednorazowo, przed zawarciem 
umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2004 r. o godzinie 
9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 
103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica 
PKO BP  O/Szczawnica Nr 7410203466 0000960200043828 do 
dnia 14 czerwca 2004 r. Przed przystąpieniem do przetargu należy 
okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zali-
czone zostanie na poczet ceny sprzedaży działki, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczest-
ników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Geodezji, Gospo-
darki Gruntami w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 12, tel.262222-03.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i 
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman  Trojnarski
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Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie 

1. od 14.05.2004 do 4.06.2004 r. wywieszony został wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ozna-
czonej jako :

• część działki ewid. zmod. nr 528/3 o powierzchni 0.0003ha 
z obrębu 1 ul. Pienińska /przy parkingu w Pieninach/, 

2. od 19.05.2004 r. do 9.06.2004 r. wywieszony został wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez-
przetargowym oznaczonych jako :

• działka ewid. nr 90/1 i 81 o powierzchni ogólnej 2.1233 ha 
z obrębu Czarna Woda

• działka ewid. nr 90/3 o powierzchni 1 .6080 ha z obrębu Czarna 
Woda

• działka ewid. nr 278 o powierzchni 0.8469 ha z obrębu Ja-
worki

• działka ewid. nr 279 o powierzchni 0.4067 ha z obrębu Ja-
worki

• działka ewid. nr 280 o powierzchni 0.5934 ha z obrębu Ja-
worki

• działka ewid. nr 285 o powierzchni 0.2211 ha z obrębu Ja-
worki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA SZCZAWNICA 
z dnia  5 maja   2004 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

       Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 – Ordynacja wyborcza do Parlamentu   Europejskiego(Dz. U. Nr.25 poz. 219 
oraz  Uchwały Nr.268/XLII/02 Rady Miasta Szczawnica z dnia 8 lipca 2002 roku podaję do  publicznej wiadomości  informację o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004.

Numer 
obwodu

Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej wyborczej

1 ul. Jaworki Szkoła Podstawowa  Szczawnica 
ul. Jaworki 13

2 ul. Szlachtowa Szkoła Podstawowa Szczawnica 
ul. Szlachtowa 37
-Lokal dostosowany dla potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych

3  ul. Brzeg,Gabańka,Kunie Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, 
Samorody, Sopotnicka , Staszowa, Szlachtowska

Remiza OSP Szczawnica ul. 
Szalaya 84

4 ul.Główna do nr. 30,Języki , Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, 
Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Szczawnicy ul. Główna 12
-Lokal  dostosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5 ul. Aleja 1 Maja, Bereśnik,  Połoniny, Św. Krzyża,
Osiedle XX- Lecia, Osiedle Połoniny

Sanatorium Papiernik Szczawnica 
Al. 1 Maja  3

6 ul. Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr.31 do końca, Kwiatowa, 
Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, 
Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza,

Gimnazjum Publiczne Szczawnica 
 ul. Główna  116

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 13 czerwca 2004 w godzinach od  8.00 do 22.00 
Burmistrz Miasta   

mgr Roman Trojnarski

• działka ewid. nr 288 o powierzchni 1.8217 ha z obrębu Ja-
worki

• działka ewid. nr 310 o powierzchni 0.0471 ha z obrębu Ja-
worki

• część działka ewid. zmod. nr 708/90 o powierzchni ok.0.0500 
ha z obrębu 1

• działka ewid. zmod. nr 1292/1 o powierzchni 0.0588 obrębu 1
• część działki ewid. zmod. nr 287 o powierzchni 0.4973 ha 

z obrębu Jaworki

3. od 19.05.2004 r. do 9.06.2004 r. wywieszony został wykaz 
nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 2 w bloku nr 
1 na oś.XX-lecia w Szczawnicy zbywany na rzecz dotychcza-
sowego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
22/1000 części działki ewid. zmod. nr 1917/4 znajdującej się 
pod w/w budynkiem.

4. Od 21.05.2004 r. do 11.06.2004 r. wywieszony został 
wykaz nieruchomości obejmujący działki ewid. nr 537/4 
i 538/1 o powierzchni łącznej 0.0512ha z obrębu Szlachto-
wa /Malinów/ przeznaczonych do oddania w użytkowanie 
wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szczawnicy.
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA

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

Kilka zdarzeń dotyczących ruchu drogowego, które miały miejsce 
w ciągu ostatnich kilku tygodni spowodowało, że tym zagadnieniom 
poświęcimy najwięcej uwagi w czerwcowym numerze naszego 
miesięcznika.

Przypominamy, że na terenie całego miasta obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 40 km/h.

SMUTNY REKORD
Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierujący 

Fiatem 126 p. mieszkaniec Szczawnicy. Został on ujęty przez Straż 
Miejską w czasie niewłaściwego parkowania i przekazany Policji. 
Sprawa swój finał znajdzie w sądzie. Poza zatrzymaniem prawa jazdy 
kierującemu grozą poważne sankcje karne.

Taki kierowca stanowi śmiertelne zagrożenie dla innych użytkow-
ników dróg a szczególnie pieszych.

KONSEKWENCJE LEKKOMYŚLNOŚCI
W godzinach popołudniowych przy ulicy Szalaya urwała się z za-

czepu samochodu przyczepa bagażowa własnej konstrukcji. Wykona-
na niewłaściwie przyczepa, oprócz uszkodzonego zaczepu, nie miała 
wymaganej przepisami linki zabezpieczającej łączącej przyczepę z 
ciągnącym ją pojazdem. Nie miała lamp i świateł odblaskowych. Nie 
była zarejestrowana, a w związku z tym nie była ubezpieczona. Po 
odczepieniu się z pojazdu uderzyła w bok niemal nowego drogiego 
samochodu powodując poważne jego uszkodzenia. Po przyjeździe 
Policji kierujący pojazdem holującym przyczepę ukarany został 
mandatem, dodatkowo wpłacić musi do Gwarancyjnego Funduszu 
Ubezpieczeniowego wysoką grzywnę, pokryć koszt naprawy uszko-
dzonego samochodu w wysokości około sześć tyś. złotych oraz koszt 
wypożyczenia samochodu zastępczego na czas naprawy.

Powyższe zdarzenie niech będzie ostrzeżeniem dla tych kierowców, 
którzy jeżdżą bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Mimo bardzo dotkliwych dla kierującego następstw tej kolizji nie 
stała się rzecz gorsza; na kilka minut przed tym zdarzeniem przecho-
dziła w tym miejscu duża grupa młodzieży. 

PRZYPOMINAMY:
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: gdy 

brak dowodu zawarcia ubezpieczenia lub dowodu opłacania składki 
ubezpieczeniowej, brak przy sobie dokumentów uprawniających do 
kierowania, pozostawienia pojazdu w miejscach, gdzie jest to zabro-
nione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, gdy 
kierujący jest w stanie nietrzeźwości.

Podstawa prawna: 
Kodeks drogowy Art. 130a

 PARKOWANIE PRZY POCZCIE
Przypominamy o zakazie zatrzymywania się przed budynkiem 

OSP.
Zakaz ten obowiązuje od znaku B-36(zakaz zatrzymywania) do 

skrzyżowania przy Urzędzie Miasta. Po przeniesieniu ośrodka zdrowia 
zakaz ten będzie bezwzględnie egzekwowany. Po etapie pouczeń i 
upomnień parkujący w tym mieście muszą się liczyć z ukaraniem man-
datem. Postój dozwolony jest przed znakiem B-36: na parkingu przy 
poczcie. Czynione są starania o powiększenie tego parkingu o kilka 
miejsc. Rozwiązało by to problem parkowania dla klientów poczty.

UWAGA ROWERZYŚCI!
Piętnastolatek jadący ulicą Szalaya na rowerze nie zdołał zahamo-

wać przed zwalniającym samochodem dostawczym. Uderzył głową 
w szybę tylną samochodu wybijając ją i wpadając do środka.

Obrażenia rowerzysty okazały się na tyle niegroźne, że po udziele-
niu pierwszej pomocy został odwieziony przez Pogotowie Ratunkowe 
do domu.

Przyczyną zdarzenia był, jak się później okazało, niesprawny 

hamulec tylnego koła. W kilka dni później młody mężczyzna jadący 
rowerem przewrócił się łamiąc obojczyk. Skończyło się to pobytem 
w szpitalu, operacją, kilkutygodniowym leczeniem. Co my, rodzice i 
użytkownicy rowerów możemy zrobić dla podniesienia bezpieczeń-
stwa naszych dzieci i własnego bezpieczeństwa?

Sprawdzaj systematycznie stan techniczny rowerów a szczególnie 
hamulców, oświetlenia. Zachęcajmy dzieci do jazdy w kaskach. 
Uczmy dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach.

SPRAWY PORZĄDKOWE

Jak co miesiąc pokazujemy zdjęcia, które niekiedy powodują kon-
trowersje, ale publikowanie ich przynosi wymierny efekt.

Kolejny raz przypominamy, że kosze uliczne to nie kontenery 
na odpady komunalne. Wystawiający te śmieci są zauważani przez 
swoich sąsiadów i przechodniów. Otrzymaliśmy informacje o osobach 
nagminnie uprawiających ten proceder. Mieszkańcy ci muszą liczyć 
się z kontrolą dowodów wywozu śmieci.

Rozpoczęliśmy sprawdzanie zbiorników na nieczystości płynne 
tzw. szamb. Już pierwsza kontrola wykazała nieprawidłowości w 
tym zakresie. Mieszkańcy domów zlokalizowanych nad potokami 
wypuszczają nieczystości niekiedy w bardzo wyrafinowany sposób. 
Wykryto między innymi pod ziemią rurę z zaworem w specjalnej stu-
dzience przykrytą darnią i wypustem ścieków pod powierzchnią wody 
w potoku. Konstruktor tego urządzenia sądził zapewne, że jest to nie 
do wykrycia. Został ukarany i zobowiązany do usunięcia tych urządzeń 
oraz  podpisania umowy na systematyczny wywóz nieczystości.

MONITORING
W najbliższym czasie podjęte zostaną decyzje związane z wyborem 

wykonawcy. Trwają jeszcze rozmowy z firmami, które mogą przezna-
czyć środki finansowe na nasze przedsięwzięcie. Brak odpowiedniej 
kwoty opóźnia rozpoczęcie prac, ale niezależnie od tego czy uda się 
zgromadzić większą sumę w ciągu kilku tygodni rozpoczęte zostaną 
prace z już posiadanych pieniędzy. W miarę pozyskiwania dodatko-
wych środków system będzie rozbudowywany.


