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LUTY 2012

Przedstawiciele instytucji 
rządowych i samorządowych 

z wizytą w Szczawnicy
Przez dwa dni Szczawnica gościła przedstawicieli Instytu-

cji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe 
priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

W Dworku Gościnnym blisko 130 osobowa gru-
pa uczestniczyła w szkoleniu współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych go-
ści obecna była Aneta Wilmańska - Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska, Marszałek Województwa Mało-
polskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller , 
a także Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Zachwieja.

„Szanowni Państwo (…) bardzo cieszę się, że jesteście w 
Małopolsce. Zapraszam tutaj do nas w każdym miesiącu roku. 
Szczawnica przepięknie wygląda w okresie letnim, szereg ście-
żek rowerowych, pieszych, zbudowana i oddana w ostatnim 
czasie przepiękna promenada spacerowa zachęcają do przy-
jazdu w te strony. Zresztą gmina (…) zajmuje wysokie miejsce 
z punktu widzenia rozwoju w Małopolsce, co bez wątpienia 
jest zasługą Burmistrza Niezgody, który rządzi Szczawnicą od 
5 lat, dzięki czemu Szczawnica tak mocno się rozwija. Jeszcze 
raz bardzo serdecznie witam Państwa i cieszę się, że jesteście 
w Małopolsce w tym pięknym kurorcie” – powiedział w swoim 
wystąpieniu Marszałek Marek Sowa.

Jednym z punktów spotkania było wystąpienie gospodarza 
Szczawnicy - Burmistrza Grzegorza Niezgody, który w oparciu 
o przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną, 
przybliżył zgromadzonym podstawowe informacje o pieniń-
skim kurorcie, jego atrakcjach turystycznych, bazie sportowo-
rekreacyjnej, prowadzonych inwestycjach, a także walorach 
uzdrowiskowych i przyrodniczych.

„Mam nadzieję, że będziecie Państwo odwiedzać Szczaw-
nicę nie tylko przy okazji służbowych spotkań, ale że także 
zaplanujecie tutaj swój wypoczynek – do czego serdecznie 
zachęcam” – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia 
Burmistrz.

„Panie Burmistrzu, dziękujemy za wystąpienie, a osobiście 
życzę, aby Szczawnica była jak Kaplica Zygmuntowska na 
Wawelu, która nazywana jest perłą renesansu z tej strony 
Alp” – powiedziała prowadząca spotkanie Małgorzata Mruga-
ła – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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W styczniu w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie podpisane zostało porozumie-
nie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica 
oraz Zastępcą Dyrektora Rzgów Kraków Tomaszem 
Sądagiem dotyczące przygotowania niezbędnej doku-
mentacji do realizacji zadania „Ochrona przeciwpowo-
dziowa miasta Szczawnica – modernizacja zabudowy 
potoku Grajcarek w mieście Szczawnica”.

Na podstawie wzajemnych uzgodnień Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda zobowiązał się przygotować w 
najbliższym czasie dokumentację techniczną z pozwo-
leniem na budowę na którą zostały zresztą odpowiednio 
wcześniej zabezpieczone środki w budżecie miasta. 
Dokumentacja będzie przewidywała gruntowny remont 
murów bulwarowych oraz ich podwyższenie wzdłuż ulicy 
Samorodny, Szalaya, remont zabezpieczeń pod zaporą 
przeciw rumoszową obok OHP czy też odtworzenie pro-
gów zwalniających nurt rzeki na Grajcarku. Na podstawie 
opracowanego projektu budowlanego RZGW będzie 

czynić starania o pozyskanie środków finansowych na 
wykonanie robót z rezerwy celowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych lub z Programu Ochrony przed powodzią 
w Dorzeczu Górnej Wisły.

- Zdecydowaliśmy się na wyłożenie naszych środków 
finansowych aby przygotować potężne zadanie związane 
z naszym głównym ciekiem wodnym jakim jest Grajcarek. 
Bez niezbędnej dokumentacji RZGW nie jest w stanie 
skorzystać z zapowiadanych środków finansowych na 
poprawę zabezpieczenia dorzeczy Górnej Wisły które 
mają być do dyspozycji. Bez dotacji dużych środków takie 
zadanie mogłoby być realizowane latami a zagrożenia 
występują praktycznie corocznie. Temat bez większych 
dyskusji znalazł się w naszym budżecie na ten rok. Mam 
nadzieję że jeszcze w tym roku będziemy posiadać pozwo-
lenie budowlane i zaczniemy z RZGW starać się o środki 
na ten lub przyszły rok 

Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. 

modernizacja zabudowy Potoku 
Grajcarek w mieście Szczawnica
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica, 01 lutego  2012 r.

Burmistrz miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tabli-
cach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 01 lutego 2012 r. do 21 lutego 2012r. wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica przeznaczonych do:

1. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy:

- pomieszczenia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczy-
mi o powierzchni 71,65 m2 w budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora  7a z przezna-
czeniem na prowadzenie stołówki na okres od 01.03.2012 r. do 
31.08.2012r.  oraz dzierżawy sprzętu 

2. zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działki ewid. zmod. Nr 1609/1 o powierzchni  366 m2 położo-

nej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84a zabudowanej budynkiem 
handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 122,99 m2

3. dzierżawy w trybie przetargu ustnego  nieograniczone-
go

- część działki ewid. zmod. Nr 528/26 o powierzchni ogólnej 
3000 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na okres 
od 01.04.2012 do 31.08.2012r. z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.

Szczawnica,  25 stycznia  2012 r.       

O G Ł O S z e n i e1. 

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  pu-
bliczny przetarg ustny nieograniczony na najem  
na okres 3 lat   nieruchomości stanowiącej część 
działki ewid. nr  1467/10 o powierzchni  630 m 
2 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej.

cena wywoławcza rocznego czynszu naj-
mu przedmiotowej nieruchomości wynosi 
32.000,00zł / trzydzieści dwa tysiące złotych 
/ + Vat 

  Przetarg odbędzie się w dniu 29 lutego 
2012r. o godzinie 10.30 w budynku Urzędu 
miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- 
siedziba rady miejskiej w Szczawnicy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1.  uiszczenie wadium w kwocie  3.200,00 

zł / słownie trzy tysiące dwieście złotych/, 
które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 
24.02.2012 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsa-
mości należy okazać Komisji Przetargowej, a w 
przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium 
oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

2.   nie zaleganie z opłatami lub innymi na-
leżnościami wobec Miasta i Gminy Szczawnica, 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem wy-
danym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 
lub oświadczeniem.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu 
najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia 
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium 
przepada na rzecz wynajmującego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników  zo-
stanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpie-
nia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu 
oraz projektem umowy i zasadami prowadze-
nia parkingu można zapoznać się w Referacie  
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. 
Szalaya 103, pokój nr 15, tel.1826222-03.

JP

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy będzie w najbliższym 
czasie realizatorem zajęć w ramach wniosku pn. „Edukacja przez 
sztukę”. Jeszcze w 2011 roku,  MOK wspólnie z Urzędem Mia-
sta przygotował i złożył wniosek o sfinansowanie ze środków 
unijnych organizacji zajęć muzycznych dla dzieci i  młodzieży 
z terenu miasta i gminy Szczawnica. Koszty realizacji zajęć po-
krywane są w 100% z unijnej dotacji. 

Po podpisaniu stosownej umowy, Miejski Ośrodek Kultury 
rozpocznie procedurę rekrutacyjną 35 dzieci i młodzieży na 
warsztaty muzyczne obejmujące swym zakresem naukę gry na 
instrumentach ludowych i estradowych. Zajęcia będą prowadzone 
przez dwóch instruktorów – jeden będzie prowadzić naukę gry 
na instrumentach skrzypcowych, a drugi na basach.

 W ramach warsztatów estradowych odbywać się będzie nauka 
na takich instrumentach jak gitara solowa, basowa i rytmiczna, 
perkusja, keyboard. W tym przypadku zajęcia będą prowadzone 
przez jednego instruktora wyłonionego w ramach obligatoryjnego 
konkursu.

Na zakończenie projektu odbędzie się koncert uczestników 
warsztatów muzycznych,  podczas którego wszyscy uczestnicy 
zaprezentują nabyte umiejętności gry na poszczególnych instru-
mentach muzycznych zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

„Działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia po-
winny zachęcić kolejną grupę dzieci i młodzieży do zajęcia się 
muzyką. U niektórych będzie to nauka od podstaw u innych roz-
wijanie posiadanych już umiejętności. Ważne jest że prowadzone 
zajęcia będą rozwijać pasje i zainteresowania naszej uzdolnionej 
młodzież” – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grze-
gorz Niezgoda.
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POSTĘPY reaLizOwanYcH inweSTYcji w ramacH 
PrOjekTÓw eUrOPejSkicH  i krajOwYcH na Terenie 

miaSTa i GminY Szczawnica

PROJEKTY

L.P nazwa i wartość* inwestycji Opis inwestycji

PrOjekTY w Trakcie reaLizacji

1

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

wiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodo-
ciągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są ostatnie przełączenia 
do nowej sieci wodociągowej. 

2
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych dla 
obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i 
odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

3

rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt zakłada 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 wykonywana jest infrastruktura podziemna. Trwają prace 
przy przebudowie stawu oraz przy kompozycji układu alejek.  

4

rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej 

do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, 
którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkry-
ty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Po rozebraniu pijalni Magdalena 
przygotowywane są komory technologiczne pod fontanny przy ZPL, trwają 
prace konstrukcyjne przy sztucznym potoku, schodach do Inhalatorium oraz 
fontannie na Placu Dietla. 

5
internet w domach 

mieszkańców Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek, oraz dostarczono zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramo-
waniem. Zestawy komputerowe z Internetem zostały zamontowane, uczestnicy 
przeszkoleni, projekt jest w trakcie realizacji.  

6
Odnowa centrum 
wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w 
centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej archi-
tektury. Wyłoniona w przetargu firma rozpocznie roboty na wiosnę.  

zŁOŻOne wniOSki O DOFinanSOwanie

7
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. 
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowywane jest 
podpisanie umowy. 

8
nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych, przeszedł po-
zytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do sfinansowania. Zajęcia 
rozpoczną się od września br.  

9
renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej w 

Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmen-
tarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek na to 
zadanie złożony został do Ministra Kultury. Przeszedł pomyślnie pierwszy etap 
oceny. Znajduje się na liście rezerwowej o dofinasowanie. 
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PROJEKTY

10
Budowa ujęcia wody w jawor-

kach 
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. 
Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla 
Szlachtowej i Jaworek. Trwa ocena formalna wniosku

11
edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych 
dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estradowych. Projekt 
w 100% finansowany ze środków unijnych. Projekt oceniony pozytywnie został 
zakwalifikowany do sfinansowania. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie 
umowy. 

12
indywidualizacja nauczania w 
klasach i-iii szkół podstawo-

wych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia 
przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i 
logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany ze 
środków unijnych. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do 
dofinasowania. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu br.

13

ii edycja projektu „internet w 
domach mieszkańców Szczaw-

nicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych 
z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców jak również dla 
szkół

PLanOwane wniOSki O DOFinanSOwanie

14 mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak min.: zawody 
sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy 
do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych i złożony 
zostanie po ogłoszeniu konkursu przez WUP w Krakowie.

15
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. 
Wniosek zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary 
wiejskie. 

16
Budowa parkingu i ścieżek edu-

kacyjnych w jaworkach
Projekt zakłada budowę parkingu obok wejścia do Wąwozu Homole, a w nim 
samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

PrOjekTY zreaLizOwane

17

modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane 
zostały nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania 
Wody oraz zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  

wzdłuż Grajcarka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka 
wraz z elementami małej architektury.

19

modernizacja budynku 
miejskiego Ośrodka kultury 

w Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i 
piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. 
Obecnie budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20
Odnowa centrum wsi jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

21

Promocja Szczawnicy 
na międzynarodowym 
rynku turystycznym

200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  

22

Przenikanie kultur: 
polsko – słowacka wymiana 

środowisk twórczych
190 260, 00

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

	 	 	 	 	 	 *wartość	może	się	zmieniać	w	zależności	od	zakresu	realizowanych	robót.	
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UCHWAŁY

Uchwała budżetowa samorządu te-
rytorialnego powinna być podjęta przed 
rozpoczęciem roku budżetowego, a w 
szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nie później niż do 31 stycznia roku 
budżetowego. Rada Miejska uchwaliła 
budżet 30 grudnia nie korzystając z 
alternatywy styczniowej. Po uprzednich 
dyskusjach na Komisjach budżet został 
przyjęty jednogłośnie, a wcześniej wy-
dyskutowane z Burmistrzem korekty 
zostały wprowadzone przez niego jako 
autopoprawka. Zmiany dotyczyły je-
dynie profilaktyki zdrowotnej na którą 
została zwiększona kwota o 10 tys. zł z 
uwzględnieniem profilaktycznych badań 
kobiet oraz dofinansowania stomatologii 
dla dzieci szkolnych.

- Budżet na 2012 rok jest trudnym 
budżetem, w którym musimy chcąc w 
przyszłości realizować kolejne inwestycje 
zwrócić szczególną uwagę na dochody 
oraz bieżące koszty utrzymania nie tylko 
administracji ale i podległych placówek 
a także wydatki związane z oświatą czy 
pomocą społeczną. Jest to budżet w dal-
szym ciągu nastawiony na ekspansywny 
rozwój, ale już widać że możliwości 
pozyskania środków w 2012 roku z UE 
będą znacznie skromniejsze. Położyłem 
również nacisk na sukcesywne przygo-
towywanie dokumentacji technicznych 
które z pewnością w przyszłości będą 
obligatoryjne przy składaniu wniosków 
w nowej perspektywie finansowej. Za-
kładamy stosunkowo wysoki deficyt, ale 
mam nadzieję że kolejny rok potwierdzi 
dalszy rozwój Szczawnicy a tym samym 
pozwoli w ciągu roku na podobne ruchy 
finansowe jakie wykonaliśmy w 2011 
roku. Przypomnę, że zmniejszyliśmy 
deficyt z 10,5 mln zł do zaledwie 3 mln 
zł, w tym spłaciliśmy 1,8 mln zł wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań. Nasze 
wskaźniki są jeszcze bezpieczne – mówi 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda.

Plan budżetowy zakłada dochody 
w wysokości 29 mln 880 tys. 438 zł, a 
wydatki w wysokości 36 mln 996 tys. 
209 zł. Planowane przychody z kredytów 
ewentualnie obligacji to kwota 9 mln 600 
tys zł, a przypadające na 2012 rok spłaty 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 
mln 536 tys. 683 zł. Zgodnie z prognozą 
zadłużenie Miasta i Gminy Szczawnica 
na koniec roku zgodnie z artykułem 170 
ustawy o finansach publicznych wyniesie 
46, 39 % przy dopuszczalnym limicie 60 

%, a zgodnie z artykułem 169 ustawy 
o finansach publicznych 3, 80 % przy 
dopuszczalnym 15 %.

Największe pozycje w zakresie do-
chodów stanowią oczywiście dotacje z 
Małopolskiego Programu Operacyjnego 
na realizację projektów unijnych, podatki 
od osób prawnych i osób fizycznych z 
dominującym podatkiem od nieruchomo-
ści i ściąganą w uzdrowisku opłatą uzdro-
wiskową. Łączna wysokość podatków 8 
mln 146 tys 833 zł jest kwotą stanowiącą 
wykonanie poprzedniego roku.

Dla mieszkańców najciekawszą po-
zycją w projekcie budżetu są corocznie 
planowane przez samorząd inwestycje. 
W Szczawnicy w kolejnym roku naj-
większy wpływ na budżet mają środki 
unijne pozyskiwane skutecznie w ostat-
nich latach. Na przyszły rok planowane 
jest ukończenie dwóch dużych projektów 
tzw. „uzdrowiskowych” związanych 
z „Rewitalizacją Placu Dietla i ulicy 
Zdrojowej” oraz projekt „Rewitalizacji 
Uzdrowiskowego Parku Dolnego. Roz-
poczną się dwa projekty na które już 
Szczawnica pozyskała środki finansowe 
a związane z „Rozbudową i moderniza-
cją infrastruktury turystycznej w rejonie 
parkingu w Pieninach”, projekt „Odnowa 
centrum wsi Szlachtowa” na który już 
został nawet rozstrzygnięty przetarg, czy 
projekt tzw. „schetynówki” obejmującej 
kompleksowy remont ulicy Sopotnickiej 
w rejonie Szczawnicy Wyżnej.

Kontynuowana będzie współpraca 
ze Starostą Powiatu Nowotarskiego. W 
tegorocznym budżecie zaplanowane są 
środki związane z dalszą przebudową uli-
cy Głównej, którą samorząd Szczawnicy 
dofinansowuje w wysokości 550 tys zł., 
oraz wykonanie projektów technicznych 
przebudowy drogi dojazdowej Kro-
ścienko – Szczawnica wraz ze ścieżką 
rowerową, oświetleniem i chodnikami 
i przebudowę dwóch mostów na drodze 
Szczawnica – Jaworki tj. mostu w Mali-
nowie oraz na potoku Sielskim. Razem 
z Rejonowym Zarządem Gospodarki 
Wodnej będzie przygotowywana doku-
mentacja techniczna zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych Grajcarka związana 
z podwyższeniem i remontem murów 
bulwarowych, progów rzecznych, oraz 
zapory zlokalizowanej obok OHP.

Zostaną również zlecone projekty 
techniczne związane z projektem hali 
sportowej przy budynku Gimnazjum, 
projektem lodowiska przy ścieżce pieszo 

– rowerowej, budową ścieżek przyrodni-
czych w obrębie Jaworek, oraz wykona-
nie dokumentacji zagospodarowania tzw. 
„Cypla” przy przystani w Pieninach.

Ważną pozycję w przyszłorocznym 
budżecie będą stanowiły wydatki zwią-
zane z planami zagospodarowania prze-
strzennego. Planowane jest zakończenie 
prac nad planem dla Jaworek z wyko-
rzystaniem narciarskim góry Durbaszka, 
opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Szafranówki, opra-
cowanie analizy zasadności przystą-
pienia i samego planu w obrębie tzw. 
„Piasków”  - terenu perspektywicznego 
w kontekście rozbudowy Szczawnicy 
pod kątem jej funkcji uzdrowiskowych, 
oraz przystąpienie do prac związanych 
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego Szlachtowej. Dokumenty te będą 
niezbędne w celu zabezpieczenia rów-
nomiernego rozwoju gminy.

Również w 2012 roku będą systema-
tycznie remontowane kolejne odcinki 
dróg i chodników na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica. W projekcie budżetu 
znalazły się zapisy dotyczące takich 
dróg jak ulica Języki, Szalaya boczna 
w kierunku posterunku energetycznego, 
ulica Bereśnik, zabezpieczenie osuwisk 
w ulicach Kunie i Sopotnicka, drogi 
wykazane w skutkach powodziowych 
jak ulica Połoniny, czy ulica Widok. 
Wspólnie z Podhalańskim Przedsiębior-
stwem Komunalnym planowane jest 
ukończenie projektu budowlanego sieci 
kanalizacji dla Szlachtowej oraz Jawo-
rek, oraz rozbudowa kanalizacji wraz z 
siecią wodociągową w ulicach Brzeg i 
Sopotnicka.

Uchwała budżetowa została przesłana 
do publikacji w dzienniku urzędowym, 
będzie prezentowana przez Burmistrza 
na corocznych spotkaniach z mieszkań-
cami miasta i gminy, jak również będzie 
dostępna na j stronie internetowej www.
szczawnica.pl 

Projekt Budżetu Miasta Szczawnica na 2012 rok



7

INWESTYCJE



8
Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Szczawnica z promocją 
w śląskiej telewizji

Początkiem stycznia, jeszcze przed rozpoczęciem ferii 
zimowych Szczawnica prezentowała swoje atrakcje i walory 
w telewizji Silesia – odbieranej na obszarze całej Polski. 
Sponsorami całodniowej emisji byli wspólnie Miasto i Gmina 
Szczawnica oraz PKL Palenica w Szczawnicy. W programie 
wystąpili m.in.: Grzegorz Niezgoda Burmistrz Szczawnicy, 
Stefan Zachwieja kierownik PKL Palenica, Halina Uroda re-
prezentująca Uzdrowisko Szczawnica S.A., Tomasz Zachwieja 
ze Szczawnickiej grupy GOPR, Marcin Szczepaniak właściciel 
szkółki narciarskiej, ks. Józef Włodarczyk proboszcz parafii 
Szlachtowa oraz Kazimierz Zachwieja Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnicy.  Podczas kilku wejść antenowych 
prezentowali oni atrakcje Szczawnicy zachęcając do przyjazdu 
nie tylko w sezonie zimowym, ale również latem. 

Emitowany kilkakrotnie w telewizji Silesia program o 
Szczawnicy, to przykład skutecznej ale wspólnej promocji mia-
sta i podmiotu komercyjnego, do czego zachęcamy pozostałych 
przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Szczawnica. 

„W ostatnich latach w Szczawnicy niemal dwukrotnie 

Szlachtowa z cenną wodą
- Woda pochodząca z samowypływów na terenie Szlachtowej 

już od dawna wzbudzała nasze zainteresowanie pod kątem 
wykorzystania jej jako leczniczej, mineralnej lub do innych 
celów. Już na pierwszy rzut oka dało się zaobserwować, że jej 
skład jest wyjątkowy – mówi Burmistrz Szczawnicy Grzegorz 
Niezgoda – dlatego przeprowadziliśmy wstępne badania.

W pierwszej kolejności została przeprowadzona analiza 
fizykochemiczna pobranych próbek wody przez Wydział 
Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej w 
Krakowie . Z wyników badań została przeprowadzona cha-
rakterystyka wody która określiła ją jako wodę z odczynem 
słabo alkalicznym uwarunkowanym zawartością głównie 
wodorowęglanu i węglanu sodowego.

Wyniki analizy zostały przekazane do Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
celem określenia możliwego w przyszłości zastosowania. 
Cechą szczególną tej wody wynikającą z podanego odczynu 
jest niska zawartość wapnia i magnezu oraz żelaza i manganu. 
Nie stwierdzono również metali potencjalnie toksycznych jak 
bar, ołów, rtęć, kadm, antymon, chrom, arsen w stężeniach 
szkodliwych dla zdrowia. W zakresie oznaczonych składników 
woda ta spełnia wymagania chemiczne określone dla wód 

naturalnego pochodzenia przeznaczonych do udostępniania w 
opakowaniach jednostkowych jako naturalna woda mineralna 
lub źródlana. Ze względu na bardzo niski stopień twardości 
woda ta jest polecana do wykorzystania spożywczego oraz 
jej alkaliczny odczyn wzmacnia efekt oczyszczania skóry czy 
włosów, dlatego też jest bardzo pożądana w celach kosme-
tycznych.

Stężenie sodu jak też wodorowęglanów i węglanów w oce-
nianej wodzie nie jest wystarczające dla uzyskania efektów 
leczniczych w stosowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym. 
Brak zatem podstaw do uznania tej wody za potencjalny suro-
wiec leczniczy przydatny do celów balneologicznych.

- Poszukujemy w dalszym ciągu na naszym terenie wód które 
można byłoby wykorzystywać do celów spożywczych. Żałuję, 
że nie możemy pochwalić się takim produktem jak kiedyś była 
„Szczawniczanka”. Nasze zasoby są bogate, ale z reguły są 
to wody lecznicze. Musimy uzyskać wsparcie Uzdrowiska czy 
też specjalistycznych urzędów w tej kwestii gdyż nie dyspo-
nujemy wiedzą i środkami technicznymi które moglibyśmy 
wykorzystać. Jeżeli chodzi o wodę ze Szlachtowej to temat jest 
o tyle naglący, że zamierzamy przystąpić do opracowywania 
planu zagospodarowania dla Szlachtowej w którym musimy 
przewidzieć różne formy rozwoju tej miejscowości. I na tym 
etapie też muszą znaleźć się zapisy dotyczące ewentualnych 
stref ochronnych źródeł. 

zwiększyła się ilość gospodarstw prowadzących działalność 
noclegową. To dobry sygnał świadczący o rozwoju naszego 
uzdrowiska ale również wyzwanie którego celem jest ścią-
gnięcie dwukrotnie większej ilości turystów, zwłaszcza w 
okresie zimowym. Staramy się promować naszą miejscowość 
jak najlepiej w ramach posiadanych środków budżetowych, 
zdając sobie sprawę że zawsze można więcej. Dlatego właśnie 
zachęcamy wszystkie podmioty gospodarcze do współpracy  i 
wspólnej promocji Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek” – do-
daje burmistrz Grzegorz Niezgoda.   


