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SAMORZĄDOWE
Kontrowersyjny ośrodek zdrowia. Robić, czy nie robić?  strona 11

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
Jak będą wyglądały w Szczawnicy, Szlachtowej i Ja-
workach informuje Przewodniczący Rady Miejskiej 
- Kazimierz Zachwieja
więcej na stronie nr 7

PLAN ROZWOJU 
UZDROWISKA

11 kwietnia br., podczas wspólne-
go posiedzenia komisji Rady Miej-
skiej, szczawniccy radni przystąpili 
do omówienia projektu Planu Roz-
woju Uzdrowiska Szczawnica na lata 
2016-2023.

Uczestniczący w spotkaniu autor 
dokumentu Grzegorz Godziek - wła-
ściciel krakowskiej fi rmy Pro Regio 
Consulting przypomniał zebranym, 
iż konieczność opracowania Planu 
wynikała przede wszystkim z for-
malnego wymogu nałożonego na 
miasta uzdrowiskowe przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego,
więcej na stronie 5.
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STREFA  INTERNETU

SŁOWO KOMENTARZA

 Stanisław D.:
„Witam Pana serdecznie i 

cieszy mnie fakt, że to pan jest 
burmistrzem. Dlatego mam 
pytanie - co z tym brzydkim 
otoczeniem źródła Szymona 
które jest nie tylko w centrum 
wszystkich imprez, ale też 
obok tak uczęszczane miejsca. 
Urodziłem się w Szczawnicy, 
pochodzę z rodziny zamiesz-
kałej w Krościenku, gdzie 
mam też dom,jednak na stałe 
mieszkam w Rybniku na Ślą-
skie. Mamy masę przyjaciół i 

znajomych, którzy są częstymi 
naszymi gośćmi i sami później 
z innymi przyjeżdżają, mam 
mieszane uczucia gdy chcą iść 
napić się wody Szymona. Py-
tam co dalej z tym miejscem 
źródła i kranu z którego wy-
pływa, nawet nie ma kosza na 
śmieci. Pozdrawiam” 

(zachowano pisownię orygi-
nalną)

 Tomasz Z.: „A o gazyfikacji 
cisza - nie jest priorytetem?” 
(komentarz do informacji z 

konta facebookowego Grze-
gorza NIezgody, dotyczącej 
omówienia przez Radę Miej-
ską projektu Planu Rozwoju 
Uzdrowiska Szczawnica na 
lata 2016-2023)  

skrzat /pseudonim/: „GOPR 
jak zwykle nic nie dostał”  
(komentarz pod artykułem 
dotyczącym rozstrzygnięcia 
konkursu dla organizacji po-
zarządowych na dofinanso-
wanie z budżetu miasta 

GRZEGORZ 
NIEZGODA
BURMISTRZ:

- Stanisław D: źródło 
Szymon i jego oto-
czenie należą i są ad-
ministrowane przez 
P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Uzdrowiskowe w 
Szczawnicy i niestety 
w tej kwestii słuszne 
Pana pretensje i uwagi 
dotyczące tego miej-

sca należy kierować 
do tego podmiotu. Nie-
stety w ramach plano-
wanej rewitalizacji nie 
możemy ująć źródła 
Szymon aby uporząd-
kować ten teren gdyż 
nie należy do Miasta i 
Gminy Szczawnica.

- Tomasz Z.: w Planie 
Rozwoju Uzdrowiska 
gazyfikacja jest rów-
nież ujęta jako zadanie 
dodatkowe realizo-
wane przez inwestora 
zewnętrznego. W naj-
bliższym czasie zapad-
ną ostateczne decyzje 
w tej sprawie i mam na-
dzieję, że gazyfikacja 
„Uzdrowiska Szczaw-
nica i gmin ościennych” 
dojdzie do skutku. Bę-
dzie realizowane z in-
nych środków aniżeli 

środki które są prze-
znaczone w MRPO dla 
wzmocnienia przewa-
gi konkurencyjnej Ma-
łopolskich uzdrowisk.

 -skrzat: konkurs dla 
organizacji pozarzą-
dowych jest skiero-
wany do wszystkich 
organizacji spełniają-
cych warunki konkur-
su, a co najważniejsze 
składających wnioski. 
GOPR „jak zwykle nic 
nie dostał” ale GOPR 
nawet nie pokusił się 
o przygotowanie pro-
jektu i wniosku - dlate-
go osoba pisząca tego 
typu uwagi powinna 
zapytać najpierw oso-
by odpowiedzialne w 
GOPR Szczawnica za 
administrację i sprawy 
formalne. 



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  3

WyWIAd MIESIącA

Jak szczawniczanie 
pomagali Węgrom

Wywiad z mieszkańcem Szczawnicy - Pa-
nem Janem Wierciochem, który w grudniu 
1956 r. po upadku Powstania Węgierskie-
go udzielił schronienia węgierskim uchodź-
com.

Tomasz Ciesielka

Pierwszy dzień rewolucji na Węgrzech. 
Manifestacja zainicjowana 23 paździer-
nika 1956 roku przez młodzież uniwer-
sytecką, porwała za sobą całe rzesze 
mieszkańców Budapesztu. Demon-
stracja popierała zmiany zachodzące 
w Polsce. Czy pamięta Pan te dni? Czy 
wiedział Pan, co tam się dzieje? 

Jan Wiercioch

Tak, pamiętam. Wiedziałem bardzo do-
brze, mimo że nie było wówczas tele-
wizora w domu to część informacji do-
cierała z radia, jednak głównie wieści 
ludzie przekazywali sobie ustnie. Wie-
działem, że jest to powstanie przeciw 
władzy komunistycznej Węgier. Byłem 
świadomy tamtejszych wydarzeń.

TC: Kiedy Pan dowiedział się jak zakoń-
czyło się powstanie i z jakim skutkiem? 
Czy wiedział Pan, że wówczas ponad 
200 tys. Węgrów zmuszonych było 

uciec ze swojej ojczyzny? 

JW: Może niedokładnie, bo tego media 
już nie podawały, ale wiedziałem, że po 
upadku powstania naród węgierski był 
gnębiony. Były aresztowania i represje 
w stosunku do powstańców. 

TC: Jaki był Pana pierwszy kontakt z 
uchodźcami z Węgier? Kiedy ich Pan 
spotkał i gdzie?

JW: Zauważyłem ich 6 grudnia po pół-
nocy, kiedy szedłem ul. Szlachtowską 
boczną – Potok. Było około 20 stopni 
mrozu. Prosili po węgiersku o pomoc. 
Niestety nie mówili ani po angielsku, 
ani nawet po rosyjsku, dlatego zupeł-
nie ich nie rozumiałem. Pokazali mi 
swoje ubranie, trzęśli się z zimna i po-
kazywali, że są bardzo głodni. Widać 
było, że są bardzo wycieńczeni i od-
mrożeni. Zrozumiałem tyle, że prosili 
mnie, bym ich zaprowadził do sołtysa, 
kogoś, kto tu rządzi. No, ale przecież do 
kogo mógłbym ich zaprowadzić po pół-
nocy. Wiedziałem, że się z nimi nie po-
rozumiem, dlatego zdecydowałem, że 
pozostawię ich na pastwę losu, jednak 
po przejściu około 10 kroków pomyśla-
łem, że nie mogę ich tak zostawić. Wró-
ciłem się po nich. Część drogi musiałem 
ich ciągnąć za ręce, bo byli tak wycień-
czeni, że sami nie potrafili iść.

Przyprowadziłem ich pod swój dom i 

poprosiłem, żeby poczekali. Chciałem 
najpierw zbudzić brata i rodziców, jed-
nak Węgrzy chwycili mnie i nie chcieli 
puścić. Obawiali się, że coś złego chcę 
im zrobić. Gdy brat otworzył drzwi, 
powiedziałem: „Tadziu jest taka spra-
wa, spotkałem Węgrów, a wiesz co na 
Węgrzech się stało”. Brat zbudził rodzi-
ców. Choć mój tata znał dobrze rosyj-
ski nie mógł się z nimi porozumieć. Roz-
paliliśmy ogień w piecu kuchennym, 
by zrobić im coś ciepłego do jedzenia i 
przede wszystkim żeby się ogrzali. Nie 
mogliśmy się z nimi porozumieć, ale 
pamiętam, że koniecznie chcieli igłę  
z nitką. Dopóki za pomocą gestów i gu-
zików nie pokazali, o co chodzi, nikt z 
nas nie wiedział, czego potrzebują. Gdy 
daliśmy im igłę z nitką zobaczyłem, jak 
jeden z nich miał napuchnięte i odmro-
żone nogi. Igłą przebijał sobie pęche-
rze na stopach. 

Dzisiaj z perspektywy czasu, bar-
dzo się cieszę, że się wówczas po 
nich wróciłem, że ich zaprowadzi-
łem do swojego domu. Uważam, że 
to jeden z największych sukcesów  
w moim życiu. 

TC: Jak długo Węgrzy przebywali w 
Pana domu?

JW: Zostali do rana. Ja w tym czasie 
pracowałem w Nowym Targu, byłem 
kierownikiem budowy, więc musia-
łem już o godzinie 6 jechać do pracy, 
ale powiedziałem bratu, by poszedł 
do sołtysa i zgłosił całe zdarzenie. 
Kiedy wojsko i milicja z Nowego Są-
cza przyjechała pod nasz dom, aby 
zabrać węgierskich uchodźców, całe 
społeczeństwo Szczawnicy wykazało 
się solidarną postawą oraz czynną ich 
obroną przed Służbą Bezpieczeństwa. 
Mieszkańcy Szczawnicy nie dopuścili, 
aby ich zabrano.

Następnie w akcję ochrony Węgrów 
włączyło się górnicze prewentorium …

TC: Serdecznie dziękuję Panu za roz-
mowę. ciąg dalszy opowieści o pobycie 
węgierskich powstańców w Szczawnicy 
ukaże się w następnym wydaniu Informacji 
Samorządowych. 
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UcHWAŁy, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

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 26 
kwietnia 2016 r. do 16 maja 2016   
wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej 
do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz wnioskodawcy :
- działka ewid. nr 1746/1 o po-
wierzchni 0.0220 ha położona w 
Szczawnicy przy ul. Zawodzie z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat
- część działki ewid. nr 1945/5 o 
powierzchni 7,70 m2 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 
z przeznaczeniem na lokalizację 
kiosku Ruch na okres 3 lat
- działki ewid. nr 56 i 58  o po-
wierzchni ogólnej 0.4698 ha poło-
żone w Jaworkach przy ul.  Czarna 
Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat
- działki ewid. nr 147 i 148 o po-
wierzchni 2.7746 ha położone w 
Jaworkach przy ul. Pod Homolami 
z przeznaczeniem na  cele rolnicze 
na okres 3 lat
- działki ewid. nr 614/9 i 613/3 o 
powierzchni 0.1443 ha położone 
w Szlachtowej przy ul. Cieśliska z 
przeznaczeniem jako tereny zabu-
dowane budynkiem mieszkalnym i 
gospodarczym na okres 3 lat
- działka ewid. nr 86 o powierzchni 
2.1094 ha położone w Jaworkach 
przy ul. Czarna Woda z przezna-
czeniem na cele rolnicze na okres 
3 lat
- działka ewid. 90/1 i 81 o po-
wierzchni 2.1233 ha położone w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat
-  część działki ewid. nr 124/8 o 
powierzchni 0.0015 ha położona w 

Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na posadowienie 
tymczasowego garażu na okres 3 
lat
- część działki ewid. nr 528/32 o 
powierzchni 0.0060 ha położonej 
w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z 
przeznaczeniem na zieleniec 

Podpis elektroniczny za darmo!
Podpis elektroniczny za darmo. 
Załatwiaj sprawy przez internet.
UMiG Szczawnica uzyskał zgodę 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
do utworzenia Punktu Potwier-
dzającego Profile Zaufane ePUAP.
W związku z czym zachęcamy 
mieszkańców i gości do potwier-
dzania Profilu Zaufanego (bezpłat-
nej formy podpisu elektroniczne-
go) w tutejszym urzędzie.
Profil Zaufany można uzyskać 
zakładając elektroniczne konto 
na platformie ePUAP, składając za 
jego pośrednictwem wniosek, któ-
ry następnie należy potwierdzić 
np. w UMiG Szczawnica.
Tą formę podpisu elektronicznego 
można potwierdzić w dowolnym 
punkcie potwierdzeń, bez względu 
na miejsce zamieszkania.
 
W skrócie:
1. Zakładamy konto na platformie 
ePUAP ( www.epuap.gov.pl )
2. Logujemy się do założonego 
wcześniej konta na ePUAP i skła-
damy wniosek o Profil Zaufany
3. Jednorazowo udajemy się do 
UMiG Szczawnica z Dowodem 
Osobistym lub Paszportem ( 
Ewidencja Ludności i USC [parter 
pok. 007] lub Sekretariat [I p. pok. 
113] ) celem potwierdzenia Profilu 
Zaufanego

Profil Zaufany jest częściowym 

odpowiednikiem komercyjnego 
elektronicznego podpisu kwali-
fikowanego. Służy potwierdza-
niu podpisu składanego przez 
użytkownika pod dokumentami 
elektronicznymi adresowanymi do 
organów administracji publicznej. 
Profil zaufany uzyskuje się jednak 
bezpłatnie i stosuje bez użycia 
dodatkowych urządzeń i opro-
gramowania. Identyfikacja osoby, 
która się nim posługuje, opiera 
się na zestawie potwierdzonych 
informacji. Są to: imię, nazwisko, 
numer PESEL, adres poczty elek-
tronicznej, login, czas uzyskania 
potwierdzenia, data ważności, 
identyfikator i parametr polityki 
autoryzacji.
 
Profil Zaufany można wykorzystać 
m. in. do:
- załatwiania spraw w organach 
administracji publicznej za pośred-
nictwem platformy ePUAP lub 
platform własnych (urzędy samo-
rządowe, skarbowe, pracy, staro-
stwa, NFZ, ...)
- CEIDG (rejestracji, aktualizacji, 
zawieszania, wznawiania lub za-
przestania działalności gospodar-
czej)  www.firma.gov.pl
- załatwiania spraw ZUS poprzez 
platformę  www.pue.zus.pl
- załatwiania spraw w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecz-
nej oraz urzędach gmin i miast 
świadczących pomoc ( emp@tia )   
https://wnioski.mpips.gov.pl
- rekrutacji na studia UJ https://
www.erk.uj.edu.pl/index/e-puap
- uzyskania zaświadczenie o nie-
karalności z Krajowego Rejestru 
Karnego  https://ekrk.ms.gov.pl
- uzyskiwania informacji z Portalu 
Interesanta wdrażanego przez 
UMiG Szczawnica
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UcHWAŁy, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

W ramach obchodów Roku 
Szalayowskiego, upamiętniają-
cego 140. rocznicę śmierci Jó-
zefa Stefana Szalaya – twórcy 
pienińskiego kurortu, opraco-
wano szpiegowską grę miejską 
pn. „ZASZALAY w Pieninach”.
Gra terenowa przeznaczona 
jest dla 2 lub 3 osobowych ze-
społów, grup znajomych, rodzin 
z dziećmi lub wszystkich, któ-
rzy chcą się dobrze bawić. 

Zabawę podzielono na dwa 
etapy. 

Pierwszy etap 
- „SZPIEGOWSKI”, 
polegać będzie na zebraniu 5 
wskazówek, które w terminie 
od 06 do 10 czerwca pojawiać 
się będą w środkach masowego 
przekazu. Uczestnicy zabawy 
będą musieli znaleźć wskazów-
ki i je kolekcjonować, gdyż na 
pewno przydadzą się do wygra-
nia nagrody głównej 1000 zł. 

Drugi etap 
- „WIELKI FINAŁ” 
odbędzie się 11 czerwca 2016 
r. Stanowić go będzie gra miej-
ska polegająca na odnalezieniu 
punktów i wykonaniu zadań, 

które ukryte zostaną w róż-
nych punktach Szczawnicy.

Aby przystąpić do WIELKIEGO 
FINAŁU nie trzeba ukończyć 
etapu SZPIEGOWSKIEGO.
W ramach zabawy przygoto-
wano 3 trasy gry miejskiej o 
różnym stopniu trudności: dla 
rodzin z dziećmi - trasę łatwą 
RODZINNĄ, trasę dłuższą, 
bardziej wymagającą – SZA-
LAYOWSKĄ, dla zespołów 2 
osobowych trasę WYTRAWNY 
PIECHUR, bardzo trudną. Dla 
drużyny, która wykona zadania 
na trasie najsprawniej i odnaj-
dzie wszystkie punkty, przewi-
dziane są nagrody pieniężne 
250-500 zł. Spośród osób, 
które ukończą pierwszy etap 
i wezmą udział w WIELKIM 
FINALE rozlosowana zostanie 
nagroda główna – 1000 zł.

ETAP 1 - SZPIEGOWSKI 
W poniedziałek, 06  czerwca  
br., w środkach masowego 
przekazu ukryta zostanie 
pierwsza 
z pięciu wskazówek zabawy. 
Wskazówki będą ukryte w 
radiu,  prasie oraz na portalach 
internetowych. Codziennie 

dodawana będzie nowa wska-
zówka. Kolejno: Radio  RDN, 
Podhale24, PieninyInfo.pl, 
Tygodnik Podhalański, Wpieni-
ny.pl .
Należy odnaleźć wszystkie 
wskazówki i wystartować 11 
czerwca br. w  WIELKIM FINA-
LE.
Tylko osoby, które ukończyły 
etap I będą miały szansę na 
nagrodę główną 1000 zł!

WIELKI FINAŁ 
Do wielkiego finału gry ZA-
SZALAY W PIENINACH nie 
jest wymagane ukończenie I 
etapu. 
Wystarczy zachęcić do udziału 
w zabawie swoja rodzinę lub 
przyjaciół.
W dniu WIELKIEGO FINA-
ŁU o godzinie 9.00 wszystkie 
uczestniczące w zabawie 
zespoły otrzymają tajemniczą 
mapę, na której zaznaczone zo-
staną punkty, które następnie 
trzeba będzie odnaleźć. 
 

Szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: 
www.zaszalay.pl
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FOTO FLASH

BIEGI W SZCZAWNICY, W KTóRYCH UDZIAŁ WZIęŁO PONAD TYSIĄC BIEGACZY.

Zdjęcia: Piotr Dymus, Jan Wierzejski, pieninyinfo.pl
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INFORMAcJE RAdy MIEJSKIEJ

INFORMACJA 
PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY

 W kwietniu Rada Miejska 
pracowała nad ważnymi w wielolet-
niej perspektywie dokumentami i 
decyzjami: Planem Rozwoju Uzdro-
wiska Szczawnica na lata 2016 
– 2023, Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 
2016 – 2020, oraz umową dotyczą-
cą ustanowienia prawa odpłatnego 
użytkowania Pienińskiego Centrum 
Medycznego, które ma szanse po-
wstać przy ul. Zawodzie. 

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest do-
kumentem niezbędnym do ubiega-
nia się przez Szczawnicę o wsparcie 
ze środków unijnych na inwestycje 
związane z budową i rozbudową 
ogólnodostępnej infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej. 

W dyskusjach prowadzonych na 
forum komisji, radni zaproponowali 
uzupełnienie Planu o zadania inwe-
stycyjne, istotne ich zdaniem dla 
funkcji uzdrowiskowej i turystycz-
nej Szczawnicy oraz podnoszące 
atrakcyjność oferty miasta. Poza 
zapisami dotyczącymi projektów 
realizowanych przez miasto, w Pla-
nie, zgodnie z założeniami RPO, zna-
lazły się projekty zgłoszone przez 
przedsiębiorców, którzy w oparciu o 
omawiany dokument, również mogą 
ubiegać się o dofinansowanie.

Przyjęcie przez Radę Strategii 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych jest wymagane przepisa-
mi ustawy o pomocy społecznej. W 
Strategii została zawarta koncepcja 
działań zmierzających do minimali-
zowania zagrożeń i problemów spo-
łecznych oraz ich skutków.

 Pienińskie Centrum Me-
dyczne ma być odpowiedzią na 
długoletnie oczekiwanie miesz-
kańców Szczawnicy na możliwość 
dostępu na miejscu do świadczeń 

medycznych nie tylko na poziomie 
podstawowym – lekarza pierwsze-
go kontaktu, ale również do leka-
rzy specjalistów. Funkcjonowanie 
Centrum ma się wiązać z podjęciem 
przez miasto długoletnich zobo-
wiązań finansowych, wymaga więc 
szczegółowego uregulowania wielu 
aspektów związanych z partner-
stwem publiczno – prywatnym, do-
głębnego poznania tematu ze strony 
radnych, wyjaśnienia wątpliwości, 
pytań i obaw, które nasuwają się, 
pomimo świadomości nadrzędnego 
celu społecznego, jakim jest powsta-
nie tego typu placówki w Szczaw-
nicy. Temat budowy Centrum był 
omawiany przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej, będzie kontynuowa-
ny w trakcie obrad w maju br.

SWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
W SZCZAWNICY

Komisja Edukacji i Spraw Społecz-
nych, na posiedzeniu z udziałem 
przedstawiciela Parafii w Szczaw-
nicy ks. Tomasza Kupca oraz Ad-
ministratora Parafii w Szlachtowej 
ks. Tadeusza Wojciechowskiego, 
zapoznała się ze stanem przygoto-
wań do Światowych Dni Młodzieży 
„Kraków 2016”, na poziomie parafii, 
które w dniach 20 – 25 lipca, będą 
gościć pięćdziesięcioosobowe grupy 
zagranicznej młodzieży – uczestni-
ków ŚDM.

W trakcie „Tygodnia Misyjnego”, 
młodzież, będzie zakwaterowana 
u miejscowych rodzin. Każdy z dni 
pobytu w Szczawnicy posiada swój 
tytuł, określony cel, a także atrak-
cje. Dzień turystyczny (21 lipca), 
będzie przeznaczony na poznawa-
nie kultury i piękna miejscowości, 
w dniu pielgrzymkowym (22 lipca) 
młodzież przejdzie szlak z Tylmano-
wej na Błyszcz, po czym zejdzie do 
kościoła parafialnego w Krościenku, 
gdzie znajduje się grób Sługi Bożego 

ks. Franciszka Blachnickiego. 
Dzień 23 lipca będzie poświęcony 

na dokonanie „czynu miłosierdzia” 
na rzecz wspólnoty parafialnej oraz 
(w godzinach popołudniowych) 
udział w Diecezjalnym Dniu Wspól-
noty w Starym Sączu.

Niedziela 24 lipca będzie dniem 
przeznaczonym dla wspólnego spę-
dzenia czasu przez młodzież i gosz-
czące ją rodziny.

Wyjazd do Krakowa, po pożegna-
niu, nastąpi 25 lub 26 lipca. 

W obu parafiach zostały powoła-
ne Komitety Organizacyjne Świa-
towych Dni Młodzieży, które po-
magają w przygotowaniu pobytu 
zagranicznych gości, a także w pozy-
skaniu środków na dofinansowanie 
wyjazdu miejscowej młodzieży do 
Krakowa. Na wyjazd ten zapisało 
się w szczawnickiej Parafii 26 osób, 
w Parafii w Szlachtowej zgłoszeń 
młodzieży na wyjazd nie było, nato-
miast włączy się ona w przyjęcie za-
granicznej młodzieży w Jaworkach i 
Szlachtowej. 

Parafia w Szczawnicy otworzyła 
konto, na które można dokonywać 
wpłat wspomagających organizację 
ŚDM i pozyskała sponsorów, którzy 
przekażą na cele organizacji ŚDM 
środki finansowe lub zapewnią wy-
żywienie dla zagranicznych gości.  
Także Parafialna Grupa Młodzieżo-
wa, w dostępnym jej zakresie pozy-
skuje fundusze.

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 
ze względu na ograniczenia praw-
ne, może włączyć się finansowo w 
organizację ŚDM jedynie poprzez 
dofinansowanie kosztów przejazdu 
szczawnickiej młodzieży do Krako-
wa, co też zostało już uzgodnione. 

Parafia w Szlachtowej również 
pozyskała sponsorów, którzy przy 
wkładzie mieszkańców Parafii, po-
mogą zorganizować pobyt grupy 
młodzieży z zagranicy w ramach Ty-
godnia Misyjnego. 
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TEMAT MIESIącA

PLAN ROZWOJU
UZDROWISKA

Dnia 11 kwietnia br., podczas 
wspólnego posiedzenia komisji 
Rady Miejskiej, szczawniccy rad-
ni przystąpili do omówienia pro-
jektu Planu Rozwoju Uzdrowiska 
Szczawnica na lata 2016-2023.

Uczestniczący w spotkaniu 
autor dokumentu Grzegorz Go-
dziek - właściciel krakowskiej fir-
my Pro Regio Consulting przypo-
mniał zebranym, iż konieczność 
opracowania Planu wynikała 
przede wszystkim z formalnego 
wymogu nałożonego na miasta 
uzdrowiskowe przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, jako kryterium 
dopuszczające do możliwości 
aplikowania o środki pochodzące 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020 w 
ramach działań związanych 

z uzdrowiskiem. 

Opracowanie dokumentu 
wynikało ponadto z potrzeby 
uporządkowania i powiązania 

wspólnych planów rozwojowych, 
zarówno gminy jak i najistotniej-
szych z punktu widzenia charak-
teru Uzdrowiska, instytucji oraz 
przedsiębiorców w jeden spójny 
i akceptowalnych przez wszyst-
kich Plan.

Plan Rozwoju Uzdrowiska 
Szczawnica na lata 2016 – 2023 
jest naturalną kontynuacją i roz-
winięciem dokumentu przygo-
towanego na lata 2009 – 2015, 
dzięki któremu szczawnicki 
samorząd w minionych latach 
pozyskał ponad 60 mln zł na re-
alizację inwestycji w zakresie in-
frastruktury wodociągowej oraz 
gospodarki ściekowej, a także 
zrealizował dwa projekty istot-
nie wpływające na estetyczne 
zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej (tj. rewitalizacja 
uzdrowiskowego Parku Dolnego 
oraz  rewitalizacja Placu Dietla 
oraz promenady spacerowej do 
pijalni).

Opracowany dokument obej-
muje swym zasięgiem wszystkie 
trzy strefy uzdrowiskowe w miej-
scowości Szczawnica, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem inter-

wencji w strefie A i B Uzdrowiska 
oraz odnosi się do czterech, na-
stępujących celów strategicz-
nych:
•	 nowoczesna	i	dostosowa-

na do współczesnych wyzwań 
oferta uzdrowiskowa Szczawni-
cy,
•	 rozwijanie	 sektora	 tury-

styczno-rekreacyjnego w opar-
ciu o unikatowe walory przyrod-
niczo-krajobrazowe,
•	 dziedzictwo	górali	pieniń-

skich oraz zróżnicowana ofer-
ta kulturalna wspierają funk-
cje turystyczno-uzdrowiskowe 
Szczawnicy,
•	 ochrona	zasobów	natural-

nych i przeciwdziałanie degrada-
cji środowiska.

W ramach Planu Rozwoju 
Uzdrowiska Szczawnica zapla-
nowanych zostało 14 zadań o 
charakterze strategicznym, któ-
re zgłoszono w procesie naboru 
i których beneficjenci zadeklaro-
wali wolę ubiegania się o środki 
w ramach działania 6.3.2. RPO 
WM. Łączny koszt realizacji za-
dań oszacowany został na po-
ziomie 98.242.285,25 zł, z czego 
koszty kwalifikowane stanowić 
będą 84.146.175 zł.

Odnosząc się do ilości priory-
tetowych projektów 8,14% z nich 
to projekty, których głównym 
beneficjentem jest samorząd 
Szczawnicy, natomiast 91,86% 
stanowią projekty, które zamie-
rzają realizować inni beneficjenci 
kwalifikowani w ramach działa-
nia 6.3.2 (w przeważającej części 
są to przedsiębiorcy, a w jednym 
przypadku organizacja pozarzą-
dowa).

Wśród kluczowych zadań zgło-
szonych w ramach Planu Rozwo-
ju Uzdrowiska Szczawnica, na 
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tzw. liście zamkniętej, znalazło 
14 przedsięwzięć w tym jedno za-
danie zgłoszone przez jednostkę 
samorządu terytorialnego tj. ”Re-
witalizacja przestrzeni publicz-
nych uzdrowiskowego centrum 
Szczawnicy”, a także projekty 
zgłaszane przez przedsiębiorców 
jak 

”Budowa Tężni Solankowej, a 
także siłowni zewnętrznej, kwit-
nących ogrodów i parkingu w 
Uzdrowisku Szczawnica”, 

”Budowa i modernizacja bazy 
zabiegowej z reorganizacją gabi-
netów w istniejącej części w Sa-
natorium Uzdrowiskowym Solar 
w Szczawnicy - etap II projektu”, 

”Budowa Centralnej Przychod-
ni Uzdrowiskowej wraz z base-
nem leczniczym ZPL w Szczaw-
nicy”, 

”Budowa Uzdrowiskowego 
Centrum Zabiegowego ZPL w 
Szczawnicy”, dwa zadania doty-
czące modernizacji i rozbudowy 
sanatoriów - dotyczy obiektu 
Hutnik i obiektu Papiernik,

”Rewitalizacja Górnego Parku 
Zdrojowego w Szczawnicy wraz z 
elementami małej architektury”, 
”Kompleksowa modernizacja i 
rozbudowa sanatorium uzdrowi-

skowego Inhalatorium wraz z bu-
dową basenu rehabilitacyjnego 
na bazie mineralnych wód leczni-
czych w Szczawnicy”, 

”Rewitalizacja Sanatorium 
Uzdrowiskowego Budowlani 
w Szczawnicy z rozszerzeniem 
przedmiotu działalności o reha-
bilitację”, 

”Budowa Centrum Usług: 
Zdrowie, Rehabilitacja i Edukacja 
Zdrowotna pn.: Pienińskie Cen-
trum Medyczne w Szczawnicy”, 

dwa zadania zgłoszone przez 
Polskie Koleje Linowe ”Przebu-
dowa ujęcia i pompowni niskiego 

ciśnienia KL Palenica w Szczaw-
nicy” a także ”Budowa restauracji 
na sanitariatach oraz zagospoda-
rowanie terenu”, ostatnim z kolei 
projektem jest 

”Budowa centrum rekreacyjno
-zdrowotnego na terenie uzdro-
wiska Szczawnica”.

Ponadto w dokumencie przed-
stawiono, w układzie poszcze-
gólnych celów strategicznych, 
szereg innych zadań, które w 
perspektywie wdrażania Planu 
Rozwoju Uzdrowiska (tzn. w la-
tach 2016 – 2023) będą reali-
zowane z wykorzystaniem roż-
nych źródeł finansowania, w tym 
środków własnych podmiotów, 
które wpływają na rozwój funk-
cji uzdrowiskowo-turystycznych 
Szczawnicy, a zatem mają istotny 
udział w osiąganiu celów zdefi-
niowanych w dokumencie. Ich 
wartość, a także liczba zaanga-
żowanych podmiotów jest zna-
cząco większa niż zdefiniowana 
w ramach grupy zdań strategicz-
nych - podstawowych.

Plan Rozwoju Uzdrowiska zo-
stał jednogłośnie uchwalony na 
sesji,  która odbyła się 25 kwiet-
nia.
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Pienińskie Centrum 
Medyczne 
- decyzja odroczona
(www.podhale24.pl z 26.04.2016)

Na poniedziałkowej Sesji Rady 
Miasta w Szczawnicy miała się 
rozstrzygnąć sprawa mającego 
powstać Pienińskiego Centrum 
Medycznego. Tak się jednak nie 
stało.

Na wniosek burmistrza ścią-
gnięty został z porządku obrad 
punkt dotyczący tej inwestycji. 
Radni jednogłośnie przegłoso-
wali wniosek burmistrza, który 
tłumaczył, że wokół inwestycji 
powstało zbyt wiele pytań i nie-
jasności.

- Uzgodniliśmy z inwestorem, 
że niedotrzymanie terminu 1 
maja nie będzie niczym skutko-
wało. Do 1 czerwca mamy czas, 
aby tą uchwałę podjąć. Na razie 
przyjrzymy się sprawie i będzie-
my jeszcze omawiać ten temat 
– mówił burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda.

Pienińskie Centrum 
Medyczne 
– szczegóły kontrowersyj-

nej inwestycji
(www.pieniny24.pl z 23.04.2016)

Miasto i Gmina Szczawnica stoi 
u progu kolejnej ważnej inwe-
stycji: na Zawodziu ma powstać 
duże, nowoczesne centrum me-
dyczne. Nie ulega wątpliwości, że 
idea szczytna. Mimo to inwesty-
cja, a właściwie jej forma budzi 
wiele kontrowersji. 

Szczawnica: Kontrowersyjny 
ośrodek zdrowia i głosowanie 
radnych

(www.24tp.pl z dnia 22.04.2016)

Włodarz miasta już w styczniu 
podpisały przedwstępną umowę 
płatnego użytkowania budynku, 
w którym ma powstać Pienińskie 
Centrum Medyczne. Według do-
kumentu obiekt wybudowany 
przez Sanatorium Budowlani, bę-
dzie dzierżawiony przez miasto 
przez 30 lat. Za ile? Według wy-
liczeń ma być to koszt 30 tys. zł 
miesięcznie.

W efekcie takiego rozwiązania 
Szczawnica po latach wynajmu, 
za który zapłaci 11 mln zł nie bę-
dzie właścicielem obiektu.

PISZą O NAS

KOMENTARZ   BURMISTRZA:
 
Wszyscy chcemy żeby w Szczaw-
nicy zaistniał osrodek zdrowia.
To, czy ośrodek w ogóle zaistnieje 
rozstrzygną jednak radni, którzy 
chcą dokładniej zapoznanać się 
z tematem. Przy takiej inwestycji 
proces decyzyjny nie może jednak 
trwać pół roku. Była podpisana 
przedwstępna umowa z inwesto-
rem. Zmiana planu zagospoda-
rowania przestrzennego w tym 
rejonie była po to, aby dopuścić 
tam budowę ośrodka zdrowia, 
więc radni znali jakie są plany. 
Każdy mógł przyjść i się dopytać 
o umowę przedwstępną, która te-
raz jest przedstawiona radnym do 
zaakceptowania.
Na dzień dzisiejszy wszyscy pa-
cjenci są przypisani do swoich 
lekarzy. Pienińskie Centrum Me-
dyczne chce stworzyć lepszą, 
nowocześniejszą ofertę, która 
będzie konkurencyjna w  stosun-
ku do innych podmiotów na na-
szym rynku. Chcemy stworzyć w 
Szczawnicy konkurencję, której 
aktualnie nie ma. Populacja która 
jest na naszym terenie gwarantu-
je utrzymanie tego typu obiektu.

Będziemy mieć nowy budy-
nek dostosowany do wszelkich 
standardów i wymogów, który 
będzie stwarzał możliwość pro-
wadzenia wszelakiej działalno-
ści medycznej. Pod tym kontem 
kilkudziesięcioletni ośrodek w 
Krościenku czy mały szczawnicki 
„Eskulap” są na straconej pozycji.
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy 
w stanie wziąć kredytu, a reali-
zując tą inwestycję z środków 
własnych stracilibyśmy kolejne 
10 lat. Dlatego nie ma innego 
modelu zrealizowania ośrodka 
zdrowia. Dlatego radni muszą 
się wypowiedzieć, czy taki mo-
del jest według nich do zaak-
ceptowania. Szczawnica nie jest 
w stanie wybudować ośrodka z 
środków własnych, ani nie może 
wziąć kredytu. Według mnie to 
jest jedyne wyjście.
Za 30 lat, licząc amortyzację, bu-
dynek będzie wart ok. 1 mln zł. 
Wtedy może okazać się, że inwe-
storowi bardziej niż miastu za-
leżało będzie nad utrzymaniem 
dotychczasowych zasad współ-
pracy. Na tą chwilę nie mamy in-
nego modelu takiej inwestycji.
Wszystkie wymienione przeze 
mnie elementy mają odpowie-
dziec na pytanie: skoro chcemy 
miec w Szczawnicy lepszą, lepiej 
dostępną i bardziej rozbudowa-
ną służbę zdrowia, czy jestesmy 
w stanie zaufać prywatnemu 
przedsiębiorcy i podpisać z nim 
umowę dotyczącą wzajemnych 
zobowiązan na następne 30 lat?
Nikt, kogo pytałem nie potrafił 
przedstawic lepszego rozwią-
zania, które jednorazowo nie 
zablokuje budżetu miasta, a jed-
noczesnie pozwoli zapewnić mia-
stu opiekę zdrowotną na miarę 
uzdrowiska.
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NA PLAcU BUdOWy

LUdZIE PyTAJą, URZąd WyJAŚNIA

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczę-
ciem sezonu turystycznego ukończo-
ny został remont przystani flisackiej. 
Roboty obejmowały naprawę murów 
kamiennych i schodów. Uzupełnione 
zostały brakujące elementy kamien-
ne, spoiny, pozostałe mury - od wjazdu 
do Szczawnicy aż po zejście na Cypel 
zostały wypiaskowane i wyczyszczo-
ne. Przystań flisackastanowi często 
pierwszy obraz naszego miasta, który 
goście wysiadający z 
tratw zabierają ze sobą 
do swoich stron, dlate-
go warto by prezento-
wała Szczawnicę w jak 
najlepszy sposób.

Dnia 25 stycznia 2016 
r. Burmistrz wystąpił do 
Wojewody Małopol-
skiego z wnioskiem o 
dofinansowanie robót 
związanych z odbudo-
wą infrastruktury ko-
munalnej zniszczonej 
lub uszkodzonej w wy-
niku intensywnych opa-
dów atmosferycznych 
które miały miejsce na 
naszym terenie w 2014 

r. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Miasto i 
Gmina Szczawnica otrzymała promesę 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. Wysokość dotacji wynosić bę-
dzie 230 tys. zł. na zadanie pod nazwą:

„Odbudowa uszkodzonej nawierzch-
ni drogi z kostki betonowej wraz z ko-
rytkami, łapaczami wody i korpusem 
nr 364889K ulica Języki na odcinku w 

km 0+600 do 0+770 w Szczawnicy”
Całkowity koszt zadania został 

wstępnie oszacowany na ok. 300 tys. 
zł. Różnica pomiędzy dotacją a kosz-
tem zadania zostanie pokryta z budże-
tu miasta i gminy. Roboty będą polega-
ły na wymianie zniszczonego odcinka 
drogi z kostki betonowej na nawierzch-
nie z płyt betonowych drogowych po-
dwójnie zbrojonych z wypełnieniem. 
Jest to zasadne ze względu na strome 

podjazdy występujące 
na powyższym odcinku 
drogi. Ponadto przyczep-
ność zjazdu w okresie zi-
mowym będzie znacznie 
lepsza. Planowane jest 
zabezpieczenie korpusu 
drogi koszami z siatki z 
wypełnieniem kamien-
nym na odcinku ok. 25 
mb, wykonanie przepu-
stu w miejsce uszkodzo-
nego, montaż 2 łapaczy 
oraz ułożenie na całej 
długości odwodnienia li-
niowego. Skarpy przyle-
gające do drogi zostaną 
częściowo zabezpieczo-
ne płytami ażurowymi.

- W zeszłym roku zbierane były 
zapisy na pompy ciepła, kotły 
nowej generacji itd. Kiedy będą 
dofinansowania?

Miasto i Gmina Szczawnica fak-
tycznie w zeszłym roku przygoto-
wała kompletny wniosek o dofi-
nansowanie w ramach programu 
KAWKA na wymianę źródeł cie-
pła w domach na bardziej ekolo-
giczne. W styczniu 2016 rroku do 
Urzędu Miasta wpłynęło pismo, 
w którym władze wojewódzkie 
deklarują, że stosowna uchwa-
ła uwzględniająca naszą gminę 
w progamie KAWKA zosttanie 
podjęta jesienią tego roku, praw-
dopodobnie we wrzesniu. To po-
zwoli nam kontynuować proces 
pozyskiwania dofinansowania.

zapoznania się, następnie osoby, 
które podpisały umowy zastaną 
zaproszone do urzędu miasta 
w celu podpisania stosownych 
aneksów. Pierwsze aneksy zo-
staną wysłane w sierpniu br. Na 
Walnym Zgromadzeniu podjęto 
decyzję, że umowa przestanie 
obowiązywać z konncem 2016r. 
(data ta wynika z faktu, że do 
konca tegoo roku obowiązuje 
ubezpieczenie za solary). Po tym 
terminie ubezpieczenie kolekto-
rów oraz członkostwo w Stowa-
rzyszeniu nie będzie obowiąz-
kowe, natomiast wobec dużego 
zainteresowania członków do-
tychczasową formą i stawkami 
ubezpieczenia oraz serwisowa-
niem, władze Stowarzyszenia 
zadeklarowały, że przystąpią do 
renegocjacji grupowego ubez-
pieczenia i serwisu na rok 2017 
dla wszystkich zainteresowa-
nych.  

 - Nie byłem na spotkaniu do-
tyczącym solarów, jak wygląda 
sprawa przejęcia przez miesz-
kanców solarów?

Faktycznie w marcu odbyło się 
walne zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia „EKO Szczawni-
ca”. W ramach spotkania wice-
prezes Tomasz Moskalik przed-
stawił kwestie zakonczenia 
okresu trwałosci. Władze mia-
sta uzyskały zgodę na skrócenie 
okresu trwałosci projektu a więc 
nic nie stoi na przeszkodzie aby 
kolektory słoneczne przeszły na 
własnosć mieszkanców. Wła-
dze Stowarzyszenia przygotują 
odpowiednie aneksy do umów 
z włascicielami posesji, w któ-
rych skrócony zostanie termin 
obowiązywania umowy. Aneksy 
wraz z kompletem niezbędnych 
dokumentów zdawczo-odbior-
czych zostaną przesłane do 
wszystkich członków Stowarzy-
szenia w celu 



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  13

PRZEPISANE Z TABLIcy SZKOLNEJ

Kolejny pracowity rok w szczawnickiej Jedynce drobnymi krokami zbliża się już ku końcowi. 
To rok bardzo aktywny, pełen wyzwań ale  i zasłużonych sukcesów zarówno na polu sportowym, literackim, języ-
kowym  jak i  plastycznym.  Tradycyjnie już bierzemy udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich, 
który poprzedziliśmy wewnętrznymi obchodami święta naszego patrona, czy wymianie polsko- niemieckiej, która 
od siedemnastu lat  spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. To również okres intensywnej 
pracy  przy kilku dużych i ważnych  projektach.  W tym roku szkolnym realizujemy aż cztery:  Bezpieczna + dla klas 
1-6, sportowy „Już pływam” dla klas 1-3,  dwuletni szachowy dla klas 2 „Edukacja przez szachy w szkole” oraz mini-
sterialny program wspierający szkolne biblioteki  „Książki Naszych Marzeń” dla klas 0-6. 
W czasach, gdy książka jest passe, pragniemy kształtować czytelnicze zwyczaje najmłodszych i pielęgnować pra-
widłowe nawyki tych, którzy już połknęli literackiego bakcyla. Staramy się wspierać i  inspirować do sięgania po 
dobrą i ciekawą literaturę.  Jednym z  naszych  celów jest uczenie wartościowania, a także świadomego i aktywnego 
czytelnictwa, bo jak głosi popularne hasło „czytające dziecko to myślący dorosły”.  Wszystkich zainteresowanych 
programem „Książki Naszych Marzeń” zachęcamy do odwiedzenia szkolnej strony internetowej. W zakładce BI-
BLIOTEKA znajdą  państwo wszystkie materiały dotyczące realizacji projektu.

MAŁA SZKOŁA WIELKIE SPRAWY
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej  - relacja z ostatnich miesięcy.
Zawody i konkursy:

1. Sukces uczennicy kl. IV Marty Wyrostek, zajęcie I miejsca w  powiatowym  XVI Przeglądzie Twórczości Ka-
zimierza Przerwy- Tetmajera i Twórców Podhal  a oraz Dagmary  Dulak z kl. VI, która zajęła  III miejsce w 
kategorii gwarowej.

2.  Marta Wyrostek została także laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. prof. Józefa 
Tischnera.    

3. W Otwartych Mistrzostwach Ośrod a Sportowego w Szczawnicy, chłopcy z VI klasy zajęli wysokie miejsca. 
Byli to: Bartosz Rekowski- miejsce III, Dawid Znyk- miejsce IV, Kamil Dulak- miejsce V. 

4. W konkursie plastycznym pt. „Natura w mozaice”, zorganizowanym przez Pieniński Park Narodowy w Kro-
ścienku n/Dunajcem, uczennica kl. II 
Wiktoria Tomczyk, za pracę pt. „Le-
śne zwierzaki” otrzymała honorowe 
wyróżnienie, a praca uczennicy kl. V 
Martyny Mendrali zakwalifikowana 
została na wystawę. 

Nadchodzące wydarzenia
 

Obecnie uczniowie szkoły przygotowują 
się do organizowanego  XI Międzyszkol-
nego  Konkursu Recytatorskiego wierszy 
Jana Pawła II i o Janie Pawle II,  do wycie-
czek klasowych i Zielonej Szkoły nad mo-
rze  oraz realizują następny etap Ogólno-
polskiego Projektu Edukacyjnego „Czas na 
zdrowie”, który to promuje zdrowe odży-
wianie, żywność ekologiczną oraz aktyw-
ność fizyczną, a efektem końcowym  będzie 
Festyn Rodzinny.
Kategoria gwarowa – wyróżnienie dla We-
roniki Marciszewskiej z kl. III a.
Wszystkim naszym gimnazjalistkom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów .
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PROSTO Z JAWOREK, PROSTO ZE SZLAcHTOWEJ

27 kwietnia w obecności Sta-
rosty Powiatu Nowotarskiego 
Krzysztofa Fabera i Członka Za-
rządu Powiatu Bogusława Wak-
smundzkiego oraz Burmistrza 
Miasta Grzegorza Niezgody 
został przekazany plac budo-
wy związany z dalszą realizacją 
przebudowy drogi powiatowej 
Szczawnica – Jaworki. Wyko-
nawcą inwestycji będzie fi rma 
Wikar z Łososiny Dolnej a proto-
kół przekazania został podpisany 
przez Roberta Waniczka – Dy-
rektora Powiatowego Zarządu 
Dróg nadzorującego wszystkie 
drogowe inwestycje powiatowe.
Przedmiotem inwestycji jest 
poprawa bezpieczeństwa i wa-
runków komunikacyjnych połą-
czenia drogowego na trzech od-
cinkach:
- odcinek I od km 7+050,00 do 
km 7+727,15 – obejmuje drogę 
powiatową od OHP w Szczawni-
cy do nowego mostu w Malino-
wie,
- odcinek II od km 8+265,11 do 
km 8+692,00 – obejmuje drogę 
powiatową w Szlachtowej od no-
wego mostu w Malinowie do mo-
stu na potoku Sielskim,
- odcinek III od km 9+233,00 do 
km 9+865,00 – obejmuje drogę 
powiatową w Szlachtowej w Cie-
śliskach do granicy z Jaworkami.

Roboty budowlane obejmu-
ją również budowę kanalizacji 
deszczowej z odprowadzeniem 
do naturalnych cieków bądź ist-
niejącej kanalizacji deszczowej, 
budowę zatok autobusowych, 
rozbudowę i budowę nowych 
chodników, montaż barier i porę-
czy zapewniających bezpieczeń-
stwo użytkownikom.
Wartość inwestycji po przepro-
wadzonym postępowaniu prze-
targowym ostatecznie wyniesie 
4 mln zł, a środki fi nansowe w 
wysokości 50 % pochodzą z dota-
cji w ramach tzw. Programu prze-
budowy dróg lokalnych pozyska-
nej przez PZD, a wkład własny to 

środki własne 
Powiatu No-
wotarskiego i 
Miasta i Gmi-
ny Szczawni-
ca. Zgodnie 
z wcześniej-
szymi zobo-
w i ą z a n i a m i 
s a m o r z ą d y 
przeznaczy-
ły blisko po 1 
mln zł.

- Realizacja tego projektu to do-
pełnienie wcześniej zrealizowa-
nych inwestycji na tym odcinku 
drogi powiatowej. W ramach 
wcześniej przygotowanej doku-
mentacji udało się już wykonać 
dwa potężne obiekty mostowe 
w Malinowie i na potoku Sielskim 
wraz z dojazdami. Ten projekt łą-
czy w jedną całość nasze dotych-
czasowe inwestycje i znacząco 
zmieni nie tylko bezpieczeństwo 
pieszych i komfort dla kierow-
ców ale też uporządkuje zago-
spodarowanie bezpośredniego 
sąsiedztwa drogi powiatowej. 
Współpraca ze Starostą Powiatu 
Nowotarskiego ma długoletnią 
tradycję, a jej efekty są widoczne 
na każdym odcinku drogi powia-
towej. W planach mamy również 
kompleksową realizację odcin-
ka drogi wjazdowej Krościenko 
– Szczawnica co będzie naszym 
najbliższym priorytetowym wy-
zwaniem – Grzegorz Niezgo-
da – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.
Prace rozpoczną się po najbliż-
szym weekendzie majowym od 
robót na pierwszym odcinku przy 
Ochotniczym Hufcu Pracy.
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NA SPORTOWO

MOPS, OSP, POLIcJA, SM, OPP

I N F O R M A C J A 
DOTYCZĄCA 
WYPŁATY 
PIERWSZYCH 
ŚWIADCZEŃ 
W RAMACH 
PROGRAMU 
RODZINA 500 +

Kierownik Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy informuje, że w termi-
nie od 27 do 29 kwietnia 2016 r. na-
stąpiła pierwsza wypłata w ramach 
programu rodzina 500+ dla 148 
rodzin, które złożyły  wnioski w ter-
minie 1- 5 kwietnia 2016 r. Środki 
zostały przekazane na wskazany w 
złożonych wnioskach rachunek ban-

kowy lub na listę wypłat gotówko-
wych. Pozostałe wnioski z miesiąca 
kwietnia 2016 r. będą realizowane 
w miesiącu maju 2016 r. z wyrówna-
niem za miesiąc kwiecień 2016 r.
Wszystkie wnioski przyjęte do 1 
lipca 2016 r. będą realizowane z 
wyrównaniem od miesiąca kwietnia 
2016 r. Do programu będzie można 
dołączyć w dowolnym momencie. W 
kolejnych miesiącach świadczenie 
będzie wypłacane od miesiąca, w 
którym rodzice złożą wniosek. 
Zapraszamy wszystkie osoby zain-
teresowane  otrzymaniem świad-
czenia do siedziby Ośrodka  II piętro 
pokój 201. 
Obszerne informacje dotyczące 
programu 500 + oraz wzór wniosku 
wraz z załącznikami do pobrania 
na stronie Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica w informacji umieszczo-
nej dnia 25.03.2016 r. 

Lidia Misztal.

Harmonogram korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK  
– maj 2016 r.

Godziny otwarcia kompleksu sportowego Orlik w Szczawnicy, ul. Groń 7
od 01 do 15 maja 2016 roku
• poniedziałek - piątek od godz. 15.00 
do godz. 20.00
• sobota - niedziela od godz. 14.00 do 
godz. 20.00
od 16 do 31 maja 2016 roku
• poniedziałek - piątek od godz. 15.00 
do godz. 21.00
• sobota - niedziela od godz. 14.00 do 
godz. 21.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych!

Telefon kontaktowy z animatorem 
oraz rezerwacja boiska: 
tel. 666 306 100
tel. 793 798 123



IMPREZA MIESIącA

WYDAWCA: URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, 
tel. 182622203, sekretariat@szczawnica.pl ,  www.szczawnica.pl ,

 Materiały przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica    nakład: 1000 egz.


