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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

 Maj 2005

Szczawnica, 18 kwietnia  2005 r.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tabli-
cach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy 
ul. Szalaya 103 w terminie 

od  18.04.2005 do 09.05.2005 r.   wywieszony został 
następujący wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

 
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

na rzecz  wnioskodawcy działki ewid. zmod. nr 5444/8 
z obrębu 1 o powierzchni 0.0168 ha położonej przy ul. 
Skotnickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy na okres 3 lat cz.działki ewid. nr 227 i 
dz.232 o powierzchni ogólnej 0.9340 ha  położonej w 
Szczawnicy w obrębie Jaworki z przeznaczeniem na 
cele rolnicze.

3. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy na okres 3 lat działki ewid. nr 329 o 
powierzchni 3.0537 ha położonej w Szczawnicy w 
obrębie Jaworki z przeznaczeniem na cele rolnicze.

4. Dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go na okres 3 lat  działki ewid.  nr 1668/8 o powierzch-
ni 0.0321 ha zabudowanej pawilonem handlowym 
przy ul. Szalaya w Szczawnicy z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności handlowej.

5. Dzierżawy w trybie przetargu  ustnego nieograniczo-
nego na okres 3 lat działki ewid. zmod. nr 1220/15 o 
powierzchni 0.0025 ha zabudowanej kioskiem handlo-
wym przy ul. Głównej w Szczawnicy z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności handlowej.

6. Sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego działki ewid, zmod. nr 1355 z obrębu 1 o po-
wierzchni 0.2456 ha. Działka położona jest przy ul. 
Kowalczyk, stanowi teren rolny.

7. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy na okres 3 lat działki ewid. zmod. nr 1665/3 
o powierzchni 0.0012 ha zabudowanej kioskiem Ruch 
przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 22.04.2005 do 
13.05.2005 r. wywieszony został wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Szczawnica przeznaczo-
nych do :
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 

wnioskodawcy na okres 3 lat działek ewid. zmod.nr 
1220/21 i 1220/22 o powierzchni 100m2  położonych 
w Szczawnicy przy ul. Głównej, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomiczno-han-
dlowej . Działka zabudowana jest obiektem handlo-
wym stanowiącym własność wnioskodawców.

2. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy na okres 3 lat działki ewid. nr 161/ 
z obrębu Jaworki, części działki 1453/1, 528/28 z 
obrębu 1 o powierzchni łącznej 2,50 m2 z przezna-
czeniem na usytuowanie aparatów telefonicznych.

3. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy na okres 3 lat część działki ewid. nr 
124/4 z obrębu Jaworki o powierzchni 15 m2 z prze-
znaczeniem na usytuowanie garażu typu blaszak.

4. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 
lat część działki ewid. nr 124/1 z obrębu Jaworki o 
powierzchni ogólnej 0.5784 ha z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności rolniczej.

5. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy działki ewid. nr 305 z obrębu Ja-
worki o powierzchni 0.8972 ha z przeznaczeniem 
na prowadzenie poletka zaporowego dla zwierzyny 
łownej.

6. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy działki ewid. zmod. nr 2542/6 o po-
wierzchni 0.2296 ha z obrębu 1 z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności rolniczej.

Szczawnica, 29 kwietnia  2005 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od  29.04.2005 do 20.05.2005 r.   
wywieszony został następujący wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Miasta Szczawnica przeznaczonych do :

 
1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz  wnio-

skodawcy działki ewid.zmod. nr 5445/2 z obrębu 1 o 
powierzchni 0.0070 ha położonej przy ul. Skotnickiej 
w Szczawnicy.

    Szczawnica, 26 kwietnia  2005 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od  26.04.2005 do 
17.05.2005 r.   wywieszony został następujący wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawni-
ca przeznaczonych do :

 
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

na rzecz  wnioskodawcy działki ewid.nr 656 z obrę-
bu Szlachtowa o powierzchni 0.0002 ha położonej  
z przeznaczeniem  na poprawę drogi dojazdowej.
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Rada Miasta Szczawnica podczas 27 sesji w dniu 28 kwietnia 
2005r. podjęła uchwały:

Uchwała Nr  XXVII/167/2005
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 2004.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczawnicy za rok 2004, które zawiera:
1. Bilans za rok 2004 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat 2004 rok  – stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy za rok 2004 – stanowiącą załącznik nr 
3 do uchwały.
4. Plan rzeczowo – finansowy instytucji kultury prowadzącej gospo-
darkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

Uchwała Nr  XXVII/168/2005
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy w 
likwidacji, za okres od 1.11.2004 roku do 31.12.2004 roku.

§  1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy w likwidacji za okres od 
1.11.2004 do 31.12.2004, które zawiera:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.11.2004 
r do 31.12.2004 r. – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2. Bilans jednostek (SP ZOZ) z wyłączeniem  banków i ubezpieczycieli 
na dzień 31.12.2004 r. – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy – stanowiący załącz-
nik nr 3 do uchwały.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 
za okres od 01.11.2004 r do 31.12.2004 r. – stanowiące załącznik nr 4 
do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXVII/169/2005
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy w 
likwidacji, za okres od 1.01.2005 roku do 31.03.2005 roku.

§  1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy w likwidacji za okres od 
1.01.2005 do 31.03.2005, które zawiera:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2005 do 31.03.2005 r. zakończenie likwidacji – stanowiące za-
łącznik nr 1 do uchwały.
2. Bilans jednostek (SP ZOZ) na dzień 31.03.2005 r. z zakończenia 
likwidacji – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy – stanowiący za-
łącznik nr 3 do uchwały.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowe-
go za okres od 01.01.2005 r do 31.03.2005 r. z zakończenia likwidacji  
– stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/170/2005
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Szczawnicy za rok 2004.

§  1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  w Szczawnicy za rok 2004, które zawiera:
1. Bilans za rok 2004 – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Rachunek zysków i strat  2004 rok – stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały.
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego - stanowią-
cą załącznik nr 3 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr  XXVII/171/2005
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczawnica za rok 
2004. 

§  1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 

2004 udziela się Burmistrzowi Miasta absolutorium z tego tytułu. 
§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/173/2005
w sprawie: podjęcia działań  zmierzających do zmiany granic 
administracyjnych miasta Szczawnica poprzez wyłączenie części 
miasta i utworzenie z nich miejscowości Jaworki i Szlachtowa o 
statusie wsi oraz zmiany statusu gminy z gminy miejskiej na gminę 
miejsko wiejską.

§ 1
1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzają-
cych do wystąpienia  z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych 
miasta Szczawnica  polegających na wyłączeniu z dotychczasowych 
granic części miasta ujętych w urzędowym wykazie miejscowości jako 
Jaworki, Biała Woda, Czarna Woda, Brysztan, Skalskie, Zapustek, 
Szlachowa i Na Sielskiej, a następnie utworzenie z:
1) Jaworek, Białej Wody, Czarnej Wody, Brysztan, Skalskie, Zapustek  
odrębnej miejscowości o nazwie Jaworki i nadanie jej statusu wsi, 
2) Na Sielskiej i  Szlachtowej odrębnej miejscowości o nazwie Szlach-
towa i nadanie jej statusu wsi.
2. Równocześnie z działaniami, określonymi w ust. 1, Burmistrz Miasta 
zobowiązany jest podjąć działania w celu wystąpienia z wnioskiem o 
zmianę statusu gminy z gminy miejskiej  na gminę miejsko - wiejską. 

§ 2
Ostateczna uchwała  sprawie wystąpienia z wnioskiem, o którym  
mowa w § 1, zostanie podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z wszyst-
kim mieszkańcami Miasta  Szczawnicy w trybie określonym odrębną 
uchwałą  i po zapoznaniu się wynikami konsultacji.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/174/2005
w sprawie: ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce 
stanowiącej własność Miasta Szczawnica. 

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i 
przegonu po działce ewid. zmod. nr  2542/3 objętą księgą wieczystą nr 
67 736 istniejącym szlakiem o szerokości 4,5 m długości 43 m na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki ewid. zmod. nr 2542/4.

§ 2
Ustanowienie służebności następuje za jednorazową odpłatnością wy-
noszącą 771,00 zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych/.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica
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§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVII/175/2005
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ 1
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w trybie bezprzetargowym  niezabu-
dowanej działki ewid. zmod. nr  5445/2 z obrębu 1 m. Szczawnica o 
powierzchni 0.0070 ha objętej księgą wieczystą nr 108 570, położoną w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej, stanowiącą własność Miasta Szczaw-
nica, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej stanowiącej własność Pana Józefa Jama.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/172/2005
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

§  1
Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wydat-
ków budżetowych - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą: 12.365.233 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:   12.691.573 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi        326.340 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dział Treś Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4

801 Oświata i wychowanie 1.600
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

851 Ochrona zdrowia 18.929
- wpływy z różnych dochodów 18.929

852 Pomoc Społeczna 18.000 42.654
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 18.000

42.654

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.566

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 9.566

                                      O G Ó Ł E M : 48.095 42.654

Dział Rozdz. Treś Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
801 Oświata i wychowanie 1.600

80101 Szkoły podstawowe 1.600
Z tego: wydatki bieżące 1.600
W tym: wynagrodzenia i pochodne 1.600

851 Ochrona zdrowia 18.929
85195 Pozostała działalnoś 18.929

Z tego: wydatki bieżące 8.929
W tym: wynagrodzenia i pochodne 2.000
Z tego: wydatki majątkowe 10.000

852 Pomoc Społeczna 18.000 42.654
85203 Ośrodki wsparcia 42.654

Z tego: wydatki bieżące 42.654
85295 Pozostała działalnoś 18.000

Z tego: wydatki bieżące 18.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.566

85415 Pomoc materialna dla uczniów 9.566
Z tego: wydatki bieżące 9.566
                    O G Ó Ł E M : 48.095 42.654

Załącznik Nr 1        
Do Uchwały RM Nr  XXVII/172/2005

D O C H O D Y

Załącznik Nr 2 
Do Uchwały RM Nr  XXVII/172/2005

W Y D A T K I
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz  Miasta Szczawnica przypomina, że zgodnie 

z  art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz.622 z 
póź.zm) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości 
jest zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych  
stałych z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w 
Szczawnicy lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów.

W związku z powyższym wyznaczam nieprzekraczalny 
termin do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 
do dnia 10 maja 2005r. 

Po tym terminie, w przypadku, gdy właściciele nierucho-
mości nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych 

Zmiana granic administracyjnych miasta 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Planowania i Budżetu 
Rady Miasta, a później na kwietniowej sesji Rady Miasta raj-
cowie opowiedzieli się pozytywnie za wnioskiem mieszkańców 
Jaworek o zmianie statusu miasta Szczawnicy. Przyjęli uchwałę 
o zmianie granic administracyjnych miasta poprzez wyłącze-
nie części miasta i utworzenie z nich miejscowości Jaworki i 
Szlachtowa o statusie wsi oraz o zmianie statusu gminy z gminy 
miejskiej na gminę miejsko-wiejską. A że sesja odbywała się w 
sali remizy OSP w Jaworkach, licznie zgromadzeni mieszkańcy 
przyjęli podjęcie uchwały  brawami.

Uchwała jest, jak na razie intencyjna, bowiem w jej dalszej 
części jest zapis, że ostateczna uchwała w tej sprawie zostanie 
podjęta po przeprowadzeniu konsultacji społecznej ze wszyst-
kimi mieszkańcami miasta Szczawnicy, włącznie z osiedlami 
Jaworek i Szlachtowej. Jaki wynik będzie tych konsultacji, 
trudno jest w tej chwili przewidzieć. Nie wiadomo też, jak ma 
przebiegać konsultacja, która jest w tej sprawie nieodzowna. 
Radni zastanawiali się, czy nie będzie konieczne przeprowadze-
nie referendum. Zobowiązali burmistrza Romana Trojnarskiego 
do rozeznania sprawy.

Radny z Jaworek Piotr Gąsienica w imieniu lokalnej spo-
łeczności podziękował radnym za podjęcie uchwały. Demento-
wał pogłoski, że Szczawnica może stracić prawa miejskie i status 
Uzdrowiska. Droga zmian jest długa i wymagająca nakładów 
finansowych. Może potrwać nawet i dwa lata. Trzeba zmienić 
nazwy ulic, wydać nowe dokumenty itd., ale zyski mogą być 
znacznie większe. Będzie możliwość pozyskania środków finan-
sowych z Unii Europejskiej na kanalizację, wodociągi i progra-
my agroturystyczne. 

-Mieszkańcy Jaworek chcą być na prawach wiejskich i ja 
szanuję ich wniosek.  Radca Prawny Renata Gawęda konsultując 
się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji do-
wiedziała się, że jest to pierwszy taki przypadek w kraju, żeby 
miejscowość miejska chciała zostać wsią. Ministerstwo nie jest 
przygotowane na rozwiązanie takiego postulatu- mówi burmistrz 
Roman Trojnarski.  

W Polsce jest wiele miejscowości o statusie miasta i gmi-
ny. Mają dwie rady, oddzielną miejską i gminną. W przypadku 
Szczawnicy trzeba by było chyba utworzyć radę miejsko- gmin-
ną.

 -Czy jest to  możliwe, trudno jest mi dziś na gorąco wypo-
wiedzieć się jednoznacznie, bo ten przypadek jest jednostkowy 
w skali kraju - zauważa burmistrz. 

Widać z tego, że daleka jest droga do spełnienia życzeń 

przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy 
lub firmę posiadającą zezwolenie, przez okazanie umowy i 
dowodów płacenia za usługę, Urząd  Miasta –w oparciu o art. 
5 ust 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
egzekwować będzie wykonanie obowiązku ciążącego na wła-
ścicielach  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

Ponadto informuję,  że niewykonanie obowiązku zawarcia 
umowy podlega karze grzywny, o czym stanowi art. 10 ust 2 
ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach.

Szczawnica 2005.04.21
Burmistrz Miasta Szczawnica

mgr  Roman Trojnarski

mieszkańców Jaworek. Ale nie niemożliwa. Chcą oni większych 
praw w decydowaniu o swojej wiosce.

Wniosek w tej sprawie musiał być złożony w ministerstwie 
najpóźniej do końca marca, żeby jeszcze w tym roku mógł być 
rozpatrzony. Wynika z tego, że ten rok trzeba uznać za stracony. 
Czy znajdzie on na tyle silne argumenty poparte wolą większo-
ści mieszkańców Szczawnicy do ustanowienia wsi Jaworek i 
Szlachtowej,  pokaże przyszłość.  

Stanisław ZACHWIEJA

Miasto wesprze finansowo muzeum

Muzeum Pienińskie im J. Szalaya od początku powstania 
przechodziło i nadal przechodzi rożne koleje losu. Po latach 
względnego spokoju, wraca, jak bumerang czas niepewności i 
zagrożenia. Tak było podczas wielkiego pożaru Dworka Gościn-
nego, w którym znajdowały się eksponaty. Obecny problem mu-
zeum jest natury finansowej i dzierżawionego lokalu. Muzeum 
jest filią Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i tym samym 
jest na garnuszku Urzędu Marszałkowskiego. Siedziba jest wła-
snością spadkobierców ostatniego właściciela Uzdrowiska hr. 
Adama Stadnickiego. 

Finansowanie muzeum przez miasto jest sprzeczne z pra-
wem o finansach publicznych. Kontrole finansowe w Urzędzie 
Miasta zwracały uwagę na tą nieprawidłowość. Niemniej jednak 
radni podjęli uchwałę o przyznaniu dla muzeum na ten rok 20 
tys. złotych. 

W ślad za tą uchwałą Urząd Marszałkowski i Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego przesłał burmistrzowi Romanowi 
Trojnarskiemu projekt umowy o finansowaniu muzeum. Umowa 
z małymi poprawkami,  m. in. precyzującymi określenie czasu 
trwania umowy, została zaakceptowana przez burmistrza. Prze-
kazane środki finansowe  dotyczą tylko tego roku. 

Jak mówi burmistrz Roman Trojnarski, najlepszym rozwią-
zaniem byłoby przejęcie przez miasto muzeum z pominięciem  
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ale finansowanego i 
zapewniającego opiekę merytoryczną przez Urząd Marszałkow-
ski.

Czynione są starania budowy skansenu w Jaworkach. Ma się 
w nim znajdować także muzeum, ale zapewne upłynie jeszcze 
sporo wody w Dunajcu zanim te ambitne plany zostaną zrealizo-
wane. Miasto przekazało na skansen działkę.  Póki co, przed mu-
zeum stoi jeszcze wiele problemów. Miejmy nadzieję, że będą 
one rozsądnie i z troską o zasoby kultury materialnej regionu 
pienińskiego, należycie  rozwiązywane. 

Stanisław ZACHWIEJA


