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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że zgodnie z art.8 usta-
wy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności 
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr.217 poz. 2125), 
przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej  obo-
wiązani są u z u p e ł n i ć  do końca 2004 roku pod rygorem odmowy 
wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny, brakujące 
dane tj. :

• numer ewidencyjny PESEL
• przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
W związku z powyższym należy zgłaszać się do Urzędu Miasta 

Szczawnica pokój nr 6 wraz z oryginałem zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji, dowodem osobistym oraz zaświadczeniem REGON celem 
uzupełnienia brakujących danych.

Opłata za dokonanie zmian w zaświadczeniu wynosi 50 zł.

Burmistrz Miasta Roman Trojnarski

17..08.br. wojewódzka komisja ds. weryfikacji 
szacunku szkód spowodowanych przez klęski ży-
wiołowe w infrastrukturze komunalnej, powołana 
przez wojewodę małopolskiego odpowiedziała na 
protokół zgłoszenia szkód przez miejską komisję 
szacunkową. Szkody uczynione przez lipcową po-
wódź w infrastrukturze komunalnej zostały oszaco-
wane na kwotę 681 tys. zł, co potwierdziła komisja 
wojewódzka. W Szczawnicy najbardziej ucierpiały 
drogi, szczególnie ścieżka pieszo-rowerowa i ul. 
Staszowa. Straty przewyższają o 5% dochody roczne 
gminy i w myśl przepisów Szczawnicę można uznać 
za gminę dotkniętą powodzią i włączoną w dotacje 
państwowe na odbudowę szkód. Ale ponieważ wiele 
gmin zostało dotkniętych powodzią środki przezna-
czone na pomoc zostaną podzielone proporcjonalnie 
do wyrządzonych powodzią szkód.

Burmistrz Szczawnicy dziękuje miejskiemu 
zespołowi reagowania, kierowanemu przez pp. Jó-
zefa Mrugałę i Tadeusza Machlowskiego, którego 
szybkie działania nie dopuściły do zerwania ścieżki 
pieszo – rowerowej. Kieruje też gorące podzięko-
wania do Strażaków OSP Szczawnica, Szlachtowa i 
Jaworki, którzy ponad 30 razy interweniowali ratując 
mienie prywatne i państwowe.

W tym roku będą kontynuowane następujące 
inwestycje: wymiana okien w Gimnazjum Publicz-
nym i Szkole Podstawowej nr 3 w Szlachtowej, 
kontynuacja nawierzchni ul. Zawodzie do siedziby 
MZGK, ul. Połoniny, Kunie, boczna Sopotnicka i 
Jana Wiktora.

Rusza program ISPA dotyczący utworzenia 
spółki 11 gmin powiatu nowotarskiego w sprawie 
rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej. W 
skład pięcioosobowej rady nadzorczej spółki wszedł 
mieszkaniec Szczawnicy, inżynier inżynierii środo-
wiska p. Antoni Adamczyk, który posiada upraw-
nienia do pełnienia tej funkcji. Spółka jest w fazie 
organizacji i działania inwestycyjne rozpocznie w 
roku przyszłym.

Ze wstępnych danych statystycznych wynika, że 
budżet miasta Szczawnicy za I półrocze br. został 
wykonany po stronie dochodów budżetowych w 
wysokości 49,9%, a po stronie wydatków budżeto-
wych – 47,09%. Informacje z przebiegu wykonania 
budżetu miasta Szczawnica będą jednym z tematów 
sesji Rady Miasta we wrześniu.

16.08. nominację do pełnienia funkcji dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Szlachtowej otrzymała 
z rąk burmistrza Trojnarskiego p. Iwona Jarzębska 
z Łodzi. Pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego 
Przedszkola Publicznego została p. Alicja Łazarczyk.

Informacji udzielił burmistrz Roman Trojnarski 

Burmistrz Miasta Szzcawnica serdecznie dziękuje wszystkim 
sponsorom, którzy wsparli finansowo inwestycję pn. monitoring w 
mieście. Są to osoby i firmy:

Emil Mogilski, Marek Dutka – Apteka, ul. Główna, LeszeK Zyga 
– Zyga Travel, Jan Cabała, - sklep „Gawlik”, Stanisław Węglarz – re-
stauracja „Halka”, Jakub Mastalski – Jadłodajnia „Pod Siekierkami”, 
Wiesław Porębski – smażalnia „U bacy”, Bogdan Kawecki – sklep 
ABC ul. Szalaya, Bank Spółdzielczy Krościenko, Bank PKO Szczaw-
nica, Mieczysława Mastalska, Jolanta Słowik – sklep „Palenica”, 
Walenty Jacak – cukiernia ul. Główna, Anna Mastalska – pensjonat 
„Skalny”, Roman Pażucha – pensjonat „Belweder”, Małgorzata 
Gejgalis – jadłodajnia Boży Dar”, Adam Piątek, Maciej Zachwieja 
– sklep chemiczny ul. Szalaya, Marek Urban – restauracja „Orient”, 
PTTK ul. Główna, Stefan Gabryś – skład materiałów budowlanych, 
Andrzej Róg, Bogdan Bojarski – hurtownia SamChem.

oraz osoby i firmy, które udostępniły obiekty do zainstalowania 
urządzeń do monitorowania (anteny i kamery): Jan Słowik - prezes 
GS., Zbigniew Nowak – prezes spółdzielni mieszkaniowej „Połoni-
ny”, Elżbieta Ciągło i Maria Gonciarz – sanatorium „Budowlani”.

Szczawnica, 25.08.2004 r.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie 

od 25 sierpnia 2004 do  15 września 2004 r.   wywieszony został 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica prze-
znaczonej do dzierżawy na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetar-
gowym  na okres 3 lat oznaczonej jako :
1. niezabudowana część działki ewid. zmod.  nr 708/20   o po-

wierzchni 0.0043 ha z obrębu 1 położona w Szczawnicy przy ul. 
Nad Grajcarkiem  z przeznaczeniem jako teren wykorzystywany 
rolniczo,

2. niezabudowana działka ewid. nr 239/1 o powierzchni 0.2171 ha 
z obrębu Jaworki z przeznaczeniem jako teren wykorzystywany 
rolniczo.
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA

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

Znowu potrącenie dziecka

To już drugi podobny wypadek tego lata. W dniu 26 sierpnia 
wczesnym popołudniem Straż Miejska otrzymała zawiadomienie 
od mieszkańca Szczawnicy, że na pasach przed Halką zostało po-
trącone dziecko. Straż Miejska natychmiast powiadomiła poprzez 
numer telefonu 112 dyżurnego Policji jadąc jednocześnie na miejsce 
wypadku. Po około dwóch minutach Straż Miejska była na miejscu 
zdarzenia niemal jednocześnie z karetką pogotowia, przystępując do 
zabezpieczenia miejsca wypadku i kierowania ruchem.

Po kilku minutach przyjechała Policja dokonując czynności 
przewidziane prawem przy tego rodzaju zdarzeniach. 

Zawiadomienie Straży Miejskiej jest przejawem zaufania do nas, 
ale przypominamy, że w takim wypadku należy wybrać z telefonu 
komórkowego numer 112 lub z telefonu stacjonarnego 997-Policja i 
999-Pogotowie Ratunkowe i spokojnie przekazać dyżurnemu Policji 
lub dyspozytorowi pogotowia miejsce i rodzaj zdarzenia podając 
swoje dane personalne. 

Odnaleziona zguba

O bardzo dużym szczęściu mogą mówić turyści z Litwy i Białorusi 
goszczący w lipcu w Szczawnicy. Jechali rowerami na olimpiadę 
do Aten. Robiąc zakupy zgubili w okolicach Halki portfel, w 
którym były dokumenty i pieniądze na podróż całej grupy. W sumie 
duża kwota. Przekonani, że zostali okradzieni zgłosili ten fakt do 
przejeżdżającego mieszanego patrolu Straży Miejskiej i Policji. 
Jakież było ich zdumienie, kiedy w momencie zgłoszenia straty 
zgubiony portfel z całą zawartością został im zwrócony. Skończyło 
się łzami radości.

Portfel został znaleziony przez młodego mężczyznę, który nie 
mogąc sam odnieść zguby, przekazał portfel starszej parze turystów, 
którzy z kolei oddali go funkcjonariuszom. 

To bardzo budujący przykład ludzkiej uczciwości. 

MONITORING

To temat, który wzbudził w ostatnich miesiącach duże zaintereso-
wanie. Jest to zrozumiałe, bo jest to dzieło samych mieszkańców mia-
sta. Wprawdzie inicjatywa wyszła ze strony Straży Miejskiej, ale bez 
ofiarności dużej grupy mieszkańców nie udałoby się tego zrobić. 

W chwili oddawania tego tekstu do redakcji system monitorowania 
działa. Zamontowane są cztery kamery: dwie na budynku GS, jedna 
na „Halce” i jedna na „Eglenderze”. Takie ustawienie kamer wynika 
z potrzeby obserwacji najbardziej newralgicznych punktów i może 
się jeszcze nieznacznie zmienić. Położenie kamer jest konsultowane 
z Policją, a więc instytucją, która będzie korzystać z zapisu na dysku 
komputera. Jakość kolorowego obrazu jest zadawalająca i pozwala 
na odczytanie numerów rejestracyjnych samochodów z odległości 
kilkudziesięciu metrów. Obraz jest przekazywany bezprzewodowo 
do siedziby Straży Miejskiej i będzie również udostępniony przez in-
ternet Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, dyrektorom szkół  
oraz innym instytucjom i osobom społecznego zaufania.

Przyjęte rozwiązania techniczne systemu pozwalają na jego roz-
budowę. Obecnie prace będą się koncentrować nad zwiększeniem 
jego niezawodności. Wymaga to zbudowania dodatkowych bez-
przewodowych łączy. Z tego powodu potrzebne są nadal pieniądze. 
Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Miasta.

Trzeba podkreślić, że sam monitoring nie zapewni bezpieczeń-
stwa w mieście. Jest to jeden z elementów budowania systemu 
bezpieczeństwa w Szczawnicy. Podstawowym ogniwem w tym 
systemie są ludzie;  Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, 
ale przede wszystkim mieszkańcy. To od ich czujności i postawy 
bardzo wiele zależy.

Sprawy porządkowe

Dystrybucja czarnych worków na odpady komunalne w kilku 
dodatkowych punktach sprzedaży przyniosła znaczące efekty. Ich 
sprzedaż od 1 stycznia do 15 sierpnia br. w stosunku do analogiczne-
go okresu roku ubiegłego zwiększyła się o 745 sztuk tj. około 40 pro-
cent. W tym samym czasie tylko nieznacznie, o 30 sztuk zwiększyła 
się sprzedaż worków na surowce wtórne, które nie są przedmiotem 
dodatkowej dystrybucji. Uwzględniając nawet pewien wzrost ilości 
odpadów w ciągu roku, to zwiększona ilość sprzedanych worków 
jest znacząca. Wzrost ten byłby jeszcze większy uwzględniając, że 
dodatkowa sprzedaż rozpoczęła się od lutego tego roku. Śmieci, 
które znalazły się w tych dodatkowo sprzedanych workach, w dużej 
części były wcześniej wyrzucane do rzeki, lasu, wystawiane przy 
ulicznych koszach lub spalane. Ta góra śmieci złożona z kilkuset 
worków to ładunek kilku dużych samochodów ciężarowych. W naj-
bliższym czasie przewidujemy sprzedaż czarnych worków w kilku 
kolejnych sklepach.

Dymiący problem

W ciągu ostatnich miesięcy mieszkańcy Szczawnicy i turyści 
przekazali nam bardzo wiele uwag dotyczących spalania śmieci, 
trawy i innych odpadów. Szczególnie śmieci spalane w paleniskach 
domowych są bardzo uciążliwe i niezwykle szkodliwe dla zdrowia. 
Związki toksyczne wytwarzające przy spalaniu tworzyw sztucznych 
są zabójcze dla naszych organizmów. Najlepszym sposobem utyliza-
cji śmieci jest ich segregacja. Będziemy wtedy nie tylko w zgodzie z 
prawem, ale zdrowsi. Jest to też sposób najtańszy. 

Zmorą dla mieszkańców i turystów jest paląca się godzinami sko-
szona trawa. Dym snujący się nad Szczawnicą skutecznie odstrasza 
gości naszego miasta.

Te dwa zdjącia nie wymagają komentarza. Łączy je tylko jedno; znajdują 
się przy głównych ulicach miasta i są widoczne dla tysięcy osób.

Piękna i Bestia


