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Jesteśmy dumni 
z nAszyCH mistRzÓW!

Cała Szczawnica przeżywa radość z ostatnich sukcesów 
naszych kajakarzy. Mistrzostwa Europy rozgrywane w Bra-
tysławie przyniosły złoto dla Grzegorza i Mateusza Polaczy-
ków oraz srebro dla Joanny Mędoń Polaczyk – tym bardziej 
cenne, że pierwsze od 35 lat. Moment dekoracji mistrzów przy 
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego obejrzeć można na stronach 
Szczawnickiej Telewizji Internetowej www.tv.szczawnica.pl 
lub przez główną stronę miasta www.szczawnica.pl 

Nasi kajakarze już od wielu lat przysparzają miastu i jej 
mieszkańcom powodów do dumy, wzruszeń i radości zajmując 
czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach kajakowych. 
Wystarczy tylko podsumować bieżący rok, by docenić wysiłki i 
osiągnięcia szczawnickich zawodników – krążki złote, srebrne 
i brązowe przywozili m.in. z Mistrzostw Świata Juniorów (Foix 
- Francja), Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieży do lat 23 
w Markkleebergu (Niemcy) oraz Mistrzostw Europy Seniorów 
w Bratysławie (Słowacja). 

Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie Szczaw-

nicy na arenie międzynarodowej Burmistrz Grzegorz Niezgoda 
uhonorował sportowców nagrodami o łącznej wartości 15 000 
zł. Otrzymali je Grzegorz Majerczak, Michał Wiercioch oraz 
wyjątkowa rodzina Polaczyków w osobach Rafała, Grzegorza, 
Mateusza, Łukasza i Joanny. „Nagroda ta, to niewiele za to 
jak wiele daliście Szczawnicy. Wasz wysiłek, wkład pracy i 
czas jaki poświęcacie na osiąganie mistrzowskich wyników, 
jest równie wielki jak duma i radość mieszkańców Szczawnicy 
z waszych osiągnięć, w imieniu których jak i swoim własnym 
dziękuję Wam oraz Waszym rodzicom” – powiedział podczas 
wręczania nagród burmistrz Szczawnicy. 

fot. Stanisław Zachwieja
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Witamy nowy rok szkolny!
Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują 

lub kontynuują działania zmierzające do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. 
Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie 
dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym 
świecie.

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny moment dla wszystkich: uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Tymi słowami witał jeszcze tak niedawno nowy rok szkolny nasz Papież, Jan Paweł II: „Wkład szkoły, współpracującej z 
rodziną i jej podporządkowanej, w przekazywanie wartości kulturowych, był i nadal pozostaje nieodzowny. Kultura staje się 
coraz bardziej zróżnicowana i złożona, i właśnie dlatego, jak widać, wzrasta znaczenie szkolnictwa.” Życzę wszystkim, by 
ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen fascynujących zagadek i niespodzianek jakie niesie wiedza oraz satysfakcji, jaką daje 
dobrze wykonana praca.

  Burmistrz Miasta i Gminy                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                     Grzegorz Niezgoda                           Kazimierz Zachwieja 
    

Główne remonty bazy oświatowej miasta i Gminy szczawnica ostatnich lat

Szkoła Podstawowa w Szlachtowej ze zniszczona elewacją Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz odnowiona 
elewacja budynku o łącznej wartości 77 000,00 zł 

Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy ze zniszczoną  elewacją 
Budynek po gruntownej termomodernizacji wykonanej za 

kwotę 426 327,00 zł 

Dziurawa i zniszczona sala gimnastyczna w gimnazjum Nowa nawierzchnia i wygląd sali warte 54 472,46 zł

Adaptacja pomieszczeń na szatnię w gimnazjum, kwota 196 351,00 zł
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uchwały podjęte przez radę 
miejską w szczawnicy podczas 
Lii sesji,  30 czerwca 2010r:

uchwała  nr  Lii/411/10
w sprawie: zmian w budżecie miasta i 
gminy szczawnica na rok 2010

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 63.150 
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 
63.150 
     - jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza  się dochody budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 47.580
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę zł: 
47.580
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 
2010 o kwotę zł: 15.570
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 
zł: 15.570
w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych w kwocie łącznej zł: 15.570 z czego:   
     wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych w 
kwocie zł:  15.570
- jak w załączniku 2.1

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała  wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
określonym przepisami szczególnymi. 

uchwała nr Lii/412/10
w sprawie udzielenia Powiatowi nowo-
tarskiemu pomocy finansowej.

§ 1
1. Udziela się pomocy finansowej dla 
Powiatu Nowotarskiego w formie dota-
cji celowej w kwocie 100 000  zł brutto, 
na  realizację zadania, polegającego na  
opracowaniu projektu budowlanego 
i wykonawczego na budowę obiektu 
mostowego  na potoku Sielski w km 
9+085 wraz z korektą trasy dojazdów 
od km 8+450 do km ok.9+810 w ciągu 
drogi powiatowej nr K 1636 Krościenko-
Szczawnica oraz uzyskanie decyzji ZRID 
dla inwestycji objętej projektem(decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach  
przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, tekst jedno-

lity Dz. U. z 2008 r Nr 193 poz.1194 
ze zm.), zwanego dalej zadaniem (kod 
zadania wg PZD-CS).
2. Zasady przyznania dotacji celowej 
wymienionej w ust. 1 określone zostaną 
w  umowie  zawartej  z Powiatem No-
wotarskim.

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania o 
którym mowa w § 1 będą przychody 
pochodzące      z kredytów i pożyczek 
krajowych oraz wolnych środków  bu-
dżetu  Miasta i Gminy Szczawnica na 
2011 rok.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

uchwała nr Lii/413/10
w sprawie udzielenia Powiatowi no-
wotarskiemu pomocy finansowej.

§ 1
1. Udziela się pomocy finansowej dla 
Powiatu Nowotarskiego w formie dota-
cji celowej w kwocie 250 000  zł brutto, 
na  realizację zadania, polegającego na 
opracowaniu   projektu budowlanego 
i wykonawczego na budowę obiektu 
mostowego  „Malinów” na potoku 
Grajcarek w km 8+085 wraz z korektą 
trasy dojazdów od km 7+050 do km 
ok.8+450 w ciągu drogi powiatowej nr 
K 1636 Krościenko - Szczawnica oraz 
uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji 
objętej projektem (decyzji  o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej- w 
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r  o szczególnych zasadach przygoto-
wania  i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg  publicznych, tekst jednolity Dz. 
U. z 2008 r  Nr 193 poz.1194 ze zm.), 
zwanego dalej  zadaniem (kod zadania 
wg PZD-CT).
2. Zasady przyznania dotacji celowej 
wymienionej w ust. 1 określone zostaną 
w umowie  zawartej  z Powiatem Nowo-
tarskim.

§ 2
Źródłem pokrycia zobowiązania, o któ-
rym mowa w § 1 będą  przychody pocho-
dzące  z kredytów i pożyczek krajowych 
oraz wolnych środków  budżetu  Miasta 
i Gminy Szczawnica na 2012 rok.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

uchwała nr Lii/414/10
w sprawie zamiany działek stano-
wiących własność miasta i Gminy 
szczawnica. 

§  1
1. Wyraża się zgodę na zamianę 
nieruchomości obejmującej niezabudo-
waną działkę ewid. zmod. nr 2652/4 o 
powierzchni 0.0142 ha z obrębu 1 oraz 
niezabudowaną działkę ewid. zmod. 
nr 2652/5 o powierzchni 0.0048 ha z 
obrębu 1 położone w Szczawnicy przy 
ul. Szlachtowskiej, objęte księgą wie-
czystą nr NS1T/00067736/9 stanowiące 
własność Miasta i Gminy Szczawnica, 
na niezabudowane działki ewid. zmod. 
nr 2649/2 o powierzchni 0.0105 ha, 
2649/4 o powierzchni 0.0057 ha i 
2650/2 o powierzchni 0.0083 ha z ob-
rębu 1 położone w Szczawnicy przy ul. 
Szlachtowskiej, objęte księgą wieczystą 
nr NS1T/00073085/5 stanowiącą włas-
ność  Państwa Antoniny i Zbigniewa 
Malinowskich na prawach wspólności 
ustawowej.
2. Różnica wartości zamienianych 
nieruchomości  regulowana będzie w 
formie dopłat.

§  2
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, 
wpisu do ksiąg wieczystych oraz opłaty 
sądowej poniosą  właściciele w/w dzia-
łek po połowie.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

uchwała nr Lii/415/10
w sprawie zaopiniowania podziału 
Powiatu nowotarskiego na okręgi wy-
borcze, ustalania ich numerów i granic 
oraz liczby radnych wybieranych w  
okręgu wyborczym.

§  1
Rada Miejska opiniuje pozytywnie 
przedłożony przez Starostę Nowotar-
skiego projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowotarskiego w sprawie podziału Po-
wiatu Nowotarskiego na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich numerów i granic oraz 
liczby radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym, w wersji stanowiącej za-
łącznik do niniejszej Uchwały.

§  2
Wykonanie Uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

uchwała nr Lii/416/10
w sprawie upoważnienia Burmistrza 
miasta i Gminy szczawnica do zaciąg-
nięcia zobowiązania na sfinansowanie 
wkładu własnego w projekcie „Rozwój 
i promocja małopolskiego Produktu 
uzdrowiskowego w ramach krajowych 
i europejskich sieci współpracy”. 

§ 1
Upoważnia się Burmistrza Miasta i 
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informacja do uchwał Rady miejskiej podjętych 
na Lii zwyczajnej sesji 30 czerwca 2010 roku. 

uchwała nr Lii/411/10 w sprawie zmian w budżecie miasta 
i Gminy na rok 2010. Uchwałą zostały wprowadzone zmiany 
porządkujące i aktualizujące stan budżetu na koniec czerwca br. 

uchwała nr Lii/412/10 w sprawie udzielenia Powiatowi 
nowotarskiemu pomocy finansowej. 

Uchwała została podjęta w związku z umową, która zostanie 
zawarta pomiędzy  Powiatem Nowotarskim (przy udziale Powia-
towego Zarządu Dróg w Nowym Targu) na udzielenie pomocy 
finansowej w realizacji zadania obejmującego opracowanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego na budowę obiektu mostowego 
na potoku Sielskim wraz z korektą trasy dojazdów w ciągu drogi 
powiatowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

Koszt realizacji zadania wyniesie około 200.000 złotych brutto, 
z czego Miasto i Gmina Szczawnica sfinansuje 50% kosztów 
opracowanej  dokumentacji, w kwocie nie przekraczającej 100.000 
złotych brutto. 

uchwała nr Lii/413/10 w sprawie udzielenia Powiatowi 
nowotarskiemu pomocy finansowej. 

Uchwała została podjęta w związku z umową, która zostanie  
zawarta pomiędzy  Powiatem Nowotarskim (przy udziale Powia-
towego Zarządu Dróg w Nowym Targu) o udzielenie pomocy 
finansowej w realizacji zadania obejmującego opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego na budowę obiektu mo-
stowego  „Malinów” na potoku Grajcarek, wraz z korektą trasy 
dojazdów oraz uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

Koszt realizacji zadania wyniesie około 500.000 złotych brutto, 
z czego Miasto i Gmina Szczawnica sfinansuje 50% kosztów opra-

cowanej dokumentacji, w kwocie nie przekraczającej 250 000,00 
złotych brutto.

uchwała nr Lii/414/10 w sprawie zamiany działek stano-
wiących własność miasta i Gminy szczawnica. 

Uchwała w sposób ostateczny zatwierdziła ustalenia zawarte 
pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a właścicielami działek 
położonych przy ul. Szlachtowskiej. Działki, będące własnością 
prywatną,  zostały zajęte pod budowę i poszerzenie ul. Szlach-
towskiej (Potok Jarmuta). 

uchwała nr Lii/415/10 w sprawie zaopiniowania podziału 
Powiatu nowotarskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym. 

Uchwała została podjęta na wniosek Starostwa Powiatowego w 
Nowym Targu.  Zmiana dotyczy wyłącznie nazewnictwa Miasta 
i Gminy Szczawnica, po zmianie statusu w roku 2008, z gminy 
miejskiej na miejsko – wiejską. 

uchwała nr Lii/416/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza 
miasta i Gminy szczawnica do zaciągnięcia zobowiązania na 
sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Rozwój i pro-
mocja małopolskiego Produktu uzdrowiskowego w ramach 
krajowych i europejskich sieci współpracy”. 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP przystąpiło 
do opracowania projektu pt. „Rozwój i promocja Małopolskiego 
Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich 
sieci współpracy”, który ma spore szanse uzyskać dofinansowanie 
unijne. Uczestniczy w nim wspólnie siedem miejscowości uzdro-
wiskowych z terenu Małopolski. Poszczególne działania i formy 
aktywności podjęte w  ramach projektu to wizyty studialne, szko-
lenia, konferencje i seminaria międzynarodowe  (w tym Kongres 
Uzdrowisk Polskich planowany na rok 2012 roku w Szczawnicy), 
działania promocyjne i popularyzujące projekt.

Gminy Szczawnica do zaciągnięcia 
zobowiązania w łącznej kwocie 15 
000 PLN (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych 00/100) na sfinansowanie 
wkładu własnego w projekcie „Rozwój 
i promocja Małopolskiego Produktu 
Uzdrowiskowego w ramach krajowych 
i europejskich sieci współpracy”  reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP w następujący 
sposób:
1) W roku budżetowym 2011 do 
kwoty 7 500 PLN

Szczawnica, 31 sierpnia 2010 r.

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 01 września 2010 r. do 21 
września 2010 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych 
do :

- dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy :
1.     część niezabudowanej działki ewid. nr 1680/2 o po-
wierzchni ogólnej ok. 250 m2 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju 

Szczawnicy „EKO Szczawnica” informuje 

członków Stowarzyszenia o odbiorze druków 

potwierdzenia salda na koniec pierwszej 

połowy roku obrotowego. Powyższe doku-

menty dostępne są w biurze Stowarzyszenia 

(siedziba Rady Miejskiej) w godzinach pracy 

urzędu.

2) W roku budżetowym 2012 do 
kwoty 7 500 PLN

§ 2
Wysokość zobowiązania, o którym 
mowa w §1 nie może przekroczyć kwoty 
15000 PLN, i zostanie zaciągnięte w 
przypadku uzyskania przez Stowarzy-
szenie Gmin Uzdrowiskowych RP dofi-
nansowania zadania, o którym mowa w 
§1 ze środków Unii Europejskiej.

§ 3
Źródłem pokrycia zobowiązania okre-

ślonego w §1 niniejszej uchwały będą 
dochody i przychody budżetu Miasta 
i Gminy Szczawnica w latach  2011, 
2012.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia 
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POstĘPy ReALizOWAnyCH inWestyCJi W RAmACH 
PROJeKtÓW euROPeJsKiCH  i KRAJOWyCH nA teRenie 

miAstA i Gminy szCzAWniCA

L.P nazwa i wartość inwestycji Opis inwestycji

PROJeKty W tRAKCie ReALizACJi

1.

modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa stacji uzdatniania 

Wody w szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. Obec-
nie trwają tam prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych oraz 
wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia. Trwają prace na ujęciu wody Pokrzywy 
– realizowany jest tam obecnie kanał wód burzowych. Pozostałe roboty hydro-
techniczne zostały ukończone.

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej dla uzdro-

wiska szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej na 
terenie Szczawnicy. Ukończona została wymiana sieci na ul. Szalaya wraz z 
odtworzeniem nawierzchni. Obecnie realizowana jest wymiana sieci na ul. Pod 
Sadami i Maćka zza Ławy. 

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Graj-
carka wraz z elementami małej architektury: ławeczki do odpoczynku, donice 
z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące 
obydwa brzegi Grajcarka. Obecnie wykonano przyczółki mostów. Trwają prace 
związane z wykonywaniem przęseł żelbetowych. 

4 solarna szczawnica 
7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych oraz zbiorowego zakwaterowania w ramach programu: 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z 
użyciem instalacji solarnych. Wszystkie roboty zostały zakończone i zgłoszone 
do odbioru. Trwa procedura odbiorowa. 

5

modernizacja budynku miej-
skiego Ośrodka Kultury w 

szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic. W chwili obecnej ogłaszany jest przetarg na wyposażenie sali kina. 

6 Odnowa centrum Wsi Jaworki
1 100 000, 00 zł

Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie nowych funk-
cji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków 
do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. Roboty 
budowlane zostały zakończone. Trwa opracowanie informacji turystycznych 
do zamieszczenia w gablotach. 

7

Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego 
na międzynarodowym rynku 

turystycznym
200 160,00 zł

Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  W ramach projektu 
zamontowane zostały również trzy kamery przekazujące obraz na stronę inter-
netową miasta.

8

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00 zł

Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i 
wernisaży szczawnickich artystów. Dodatkowo w projekcie zaplanowany jest 
zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, 
światła, ławeczki dla widowni itp.

9

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku dolnego w szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Zakłada on rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie 
Parku oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: altano-
kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty 
kwiatowe. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. 
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10

Rewitalizacja Pl. dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Polega on na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie 
potok płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja 
przetargowa.

11
internet w domach mieszkań-

ców szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw do-
mowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Internetu na 
obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. We wrześniu Burmistrz 
podpisze umowę na realizacje zadania. Przewidywany termin montowania 
komputerów wraz z Internetem to październik br. 

zŁOŻOne WniOsKi O dOFinAnsOWAnie

12 Budowa poziomowego parkingu 
w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. 
Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w 
Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin

13
Budowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w szlachtowej i Jawor-

kach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz 
z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. W chwili obecnej wniosek 
oczekuje na ocenę.

14
doskonalenie kwalifikacji ka-

dry urzędniczej urzędu miasta 
i Gminy szczawnica

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez pracowni-
ków Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz wdrożenie 
usprawnień zarządczych podnoszących jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek 
poddawany jest ocenie formalnej.

15
schetynówka - przebudowa 

dróg, mostów i chodników we 
wsi Jaworki

W ramach złożonego projektu planuje się wykonanie m.in. remontu nawierzchni 
dróg i chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i Pod Homolami, 
montaż barier ochronnych, remont elementów konstrukcyjnych mostu, przenie-
sienie przystanku i budowę zatoki autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego wraz z wycinką drzew.  W ramach naboru złożono 115 wniosków 
z całego województwa małopolskiego. Wniosek Szczawnicy znalazł się na 41 
miejscu i na liście rezerwowej oczekuje na dofinansowanie. Obecnie dofinan-
sowaniem zostało wspartych pierwsze 29 wniosków.

16 Poprawa warunków działalno-
ści Ośrodka Pomocy społecznej

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w celu 
stworzenia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tak aby 
mógł on wypełniać swe statutowe zadania. Projekt pozytywnie przeszedł już 
drugi etap oceny finansowej, merytorycznej i strategicznej i obecnie na liście 
rezerwowej czeka na podjęcie decyzji o dofinansowanie.

PLAnOWAne WnOsKi O dOFinAnsOWAnie

17 Odnowa centrum 
wsi szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w cen-
trum Szlachtowej, wyposażony w elementy małej architektury oraz wykonane 
zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole podstawowej . 
Planowany termin złożenia wniosku to październik 2010 roku

18 Parking pod Homolami 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plano-
wane jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w Jaworkach 
obok Wąwozu Homole. Planowany termin złożenia wniosku to październik 
2010 roku

19
Renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy szlayowskiej w 

szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Ogłoszenie 
naboru na to zadanie nastąpiło w lipcu br. Obecnie trwa przygotowywanie 
dokumentacji projektowej. 
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W bardzo krótkim 
czasie, bo za-
ledwie trzech 
miesięcy, firma 

Rembud uporała się z inwesty-
cją pn. „Odnowa Centrum Wsi 
Jaworki”. W dniu 8 sierpnia 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowej wizytówki Jaworek, na 
realizację której, miasto pozy-
skało dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w wysokości 500 000,00zł. 
Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Burmistrz Grzegorz 
Niezgoda, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kazimierz Za-
chwieja oraz Proboszcz Parafii 
Szlachtowa Józef Włodarczyk. Warto zaznaczyć, iż projektan-
tem centralnego placu Jaworek jest obecny zastępca burmistrza 
Tomasz Moskalik. Część artystyczną uroczystości zapewnił 
zespół Juhasy oraz chór Jaworczanie. 

Inwestycja wykonana w ramach projektu obejmuje wydzie-
lenie placu w sposób umożliwiający bezpieczne oddzielenie 
części przeznaczonej na pobyt ludzi od części przeznaczonej 
dla ruchu pojazdów. W ten sposób powstały mini rynek zapew-
nia wytchnienie gościom oraz miejsce np. do organizowania 
wystaw plenerowych, koncertów.  Pobielony mur ożywiony 
podświetlanymi kamiennymi wieżyczkami zwieńczonymi 
gontowymi, stożkowymi dachami bezpośrednio nawiązuje 
do starej zabudowy wiejskiej rusnackich Jaworek, jedno-
cześnie nadając rustykalny charakter miejscu. Elementem 
nowoczesnym są fantazyjne kamienne schody (z rampą dla 

niepełnosprawnych) zachęcające swoimi biegami do zejścia 
na placyk. Surowa tradycyjna kolorystyka muru ożywiona 
jest kwietnikami z roślinami skalniakowymi. Pośrodku placu 
znajduje się słup stylizowany na XIX – wieczny słup ogłosze-
niowy, nawiązujący jednak detalem do architektury górskiej, 
wykończony kamieniem i podświetlony od środka. Na tym 
słupie oraz wbudowane w mur znajdują się tablice z krótkimi 
informacjami dotyczącymi czterech rusnackich wsi oraz ze 
wskazaniem dodatkowych atrakcji i ciekawostek oferowanych 
przez Jaworki. Dzięki temu plac spełnia funkcję wypoczynko-
wą oraz informacyjną, zachęca turystów do udania się w głąb 
wsi a mieszkańcom Jaworek pozwoli na organizowanie imprez 
pod gołym niebem. 

Tomasz Hurkała

Odnowa centrum Wsi Jaworki
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Zakończyła się kompleksowa modernizacja ul. Szalaya polega-
jąca na wymianie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, burzowej 
oraz przebudowie chodników i nawierzchni drogi. Powyższa 
inwestycja zrealizowana została w ramach projektu prowadzone-
go przez Miasto pn.: „Rehabilitacja i modernizacja sieci wodo-
ciągowej w mieście Szczawnica” zakładającego wymianę całej 
sieci wodociągowej na terenie Szczawnicy jak również w ramach 
porozumienia Burmistrza Szczawnicy z Powiatem Nowotarskim 
zakładającego remont dróg i mostów powiatowych na terenie 
gminy Szczawnica. 

„Zarówno wymiana sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 
burzowej jak również kompleksowy remont nawierzchni drogi i 
chodników na tym odcinku to inwestycje, na które Szczawnica i 
jej mieszkańcy czekali dziesiątki lat. Dziękuję wszystkim za wyro-
zumiałość i cierpliwość podczas uciążliwych prac remontowych 
i gwarantuję, że teraz może być już tylko lepiej” – dodaje z opty-
mizmem Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta  Tomasz Hurkała  

nowa szata ulicy szALAyA


