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CZERWIEC 2012

Podczas dni przyjaźni polsko – węgierskiej organi-
zowanych w maju w Szczawnicy, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda został od-
znaczony najwyższym medalem Województwa Ma-
łopolskiego za pracę na rzecz Małopolski. Podczas 
wręczania odznaczenia Marszałek województwa 
powiedział: 

Moi drodzy, nastał czas wspólnej Europy, budowy, 
odbudowy kraju, odbudowy potencjału i tutaj ta mała 
ojczyzna jaką jest województwo małopolskie, 182 
gminy i jedna właśnie ta perła szczawnicka – perła, 
która bryluje na tle całego województwa.

Proszę Państwa jakże istotne, aby teraz pracować 

Burmistrz Szczawnicy nagrodzony medalem 
za pracę na rzecz Małopolski

gospodarczo i doskonale wiemy, że ostatnie 4 lata 
pozwoliły niektórym gminom naprawdę zabłysnąć 
bardzo, bardzo mocno. Zarząd Województwa Mało-
polskiego zawsze będzie to doceniał i tutaj napraw-
dę Panie Burmistrzu trudno nie dostrzec rozwoju 
Szczawnicy. Burmistrz należy do tych osób, które z 
jednej złotówki potrafią zrobić cztery i to już dosko-
nale wszyscy wiemy. Panie Burmistrzu, w imieniu 
Zarządu Województwa Małopolskiego, Radnych 
Sejmiku proszę przyjąć to wyróżnienie jakim jest 
medal Małopolski dla najlepszych włodarzy. Dzię-
kuję, że dzięki Panu Małopolska może tak rosnąć w 
siłę. Dziękuję bardzo”.
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Miasto i Gmina Szczawnica konsekwentnie od kilu lat re-
alizuje projekty inwestycyjne wpływające na rozwój funkcji 
uzdrowiskowej i atrakcyjności turystycznej, a także poprawia-
jące jakość przestrzeni publicznej oraz jakość życia mieszkań-
ców kurortu oraz odwiedzających go kuracjuszy i turystów.

Obecnie trwają prace związane z realizacją projektu pn. 
„Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do 
pijalni w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej”, którego 
zasadniczym celem jest zagospodarowanie uzdrowiskowego 
centrum Szczawnicy. 

W chwili obecnej realizowany jest kolejny etap kształto-
wania przestrzeni uzdrowiskowej, a mianowicie gruntowna 
modernizacja pijalni wody mineralnej „Magdalena”. 

„Kształt budynku, w którym mieściła się pijalnia wód mi-
neralnych Magdalena i Jan nie współgrał z otoczeniem i w 
żaden sposób nie nawiązywał do obowiązującego w tej części 

uzdrowiska stylu, z tego też względu w czerwcu 2011 roku zo-
stał on objęty rozbiórką” – powiedział Burmistrz Szczawnicy 
– Grzegorz Niezgoda.

Należy przypomnieć, iż pierwsza altana nad źródłem „Mag-
daleny” powstała jeszcze na początku XIX wieku. Była to 
drewniana, smukła, wieloboczna budowla, ze stromym dachem 
wspartym na ostrołukowych arkadach. W 1866 roku wzniesio-
no w jej miejscu krytą galerię spacerową z arkadami wspartymi 
na profilowanych kolumnach, która przetrwała w tej formie do 
1963 roku. Osiem lat później, czyli w roku 1971, oddana została 
do użytku kuracjuszy powstała na miejscu poprzedniej pijalni 
– nowa budowla w kształcie rotundy ze szkła i aluminium, 
która funkcjonowała do czasu oddania po renowacji głównej 
pijalni uzdrowiskowej w „Domu nad Zdrojami”. Ostatnimi 
laty, oprócz miejsca degustacji wód mineralnych, obiekt pełnił 
funkcję mini galerii, w której cykliczną działalność wystawien-
niczą prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło 
w Szczawnicy. W pijalni można było ponadto zaopatrzyć się 
w wyroby regionalne, a także w produkty o właściwościach 
leczniczych np. sól jodowaną, sól do kąpieli itp.

„W chwili obecnej trwają prace związane z budową nowego 
pawilonu. Pijalnia, która wznoszona jest nad źródłem wody 
Magdalena stanowić będzie otwartą konstrukcję drewnianą 
z ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej. Nowa pijalnia 
bez wątpienia stanowić będzie doskonałe uzupełnienie infra-
struktury parku uzdrowiskowego zlokalizowanego w centrum 
Szczawnicy. Gruntowna zmiana wizerunku starej części uzdro-
wiska poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej i nadanie jej 
nowych funkcji przyczyni się do uatrakcyjnienia całego miasta” 
– powiedział Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy.

Powstaje stylowa oprawa 
źródła wody mineralnej

SZCZAWNICA na Euro 2012 w Warszawie!
Od połowy kwietnia do końca lipca Szczawnica będzie obecna na 24 ekranach LCD w samym centrum Warszawy. 

Do doskonała promocja uzdrowiska zwłaszcza podczas piłkarskich mistrzostw europy Euro 2012. Ekrany telewizyjne 
zlokalizowane w najbardziej 
uczęszczanych miejscach stoli-
cy (Złote tarasy, dworzec PKP, 
Aleje Jerozolimskie) co pięć 
minut przez 24 godziny na dobę 
prezentują uroki Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

„Wierzymy że podczas Euro 
2012 tysiące obcokrajowców 
przebywających w Warszawie 
zauważy ofertę naszego uzdrowi-
ska i przyjedzie skorzystać z jego 
atrakcji.” Podkreśla burmistrz 
Grzegorz Niezgoda 
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INFORMACJE

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Unia 
Uzdrowisk Polskich oraz Izba Gospodarcza „Uzdrowi-
ska Polskie” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 
organizowanym w Szczawnicy w dniach 17-19 czerwca  
2012 r. – XXI Kongresie Uzdrowisk Polskich. Temat 
przewodni tegorocznego kongresu to próba odpowie-
dzi na pytanie: „W którym miejscu są dziś polskie 
uzdrowiska; - kto odpowiedzialnie odpowie na to 
pytanie?”  

Odpowiedź na hasło przewodnie Kongresu ma bardzo 
duże znaczenie w sytuacji, kiedy podejmuje się próbę 
wprowadzenia pełnej odpłatności za leczenie uzdrowi-
skowe.

Mamy nadzieję, że nasza obecność na Kongresie i 
stosowne solidarne stanowisko w tym temacie skutecznie 
odwiodą decydentów od tego zamiaru.

Tegoroczny Kongres Uzdrowisk Polskich będzie miał 
charakter międzynarodowy w związku z realizacją przez 
SGU RP projektu „Rozwój i promocja Małopolskiego 
Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i 
europejskich sieci współpracy” w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013.

Podczas obrad kongresowych poruszone zostaną tema-
ty związane m.in. z nowymi perspektywami finansowania 
polskich uzdrowisk, miejscem polskich uzdrowisk w 
europejskich sieciach współpracy, tworzeniem wspól-
nego, nowoczesnego produktu uzdrowiskowego wraz z 
rozwijaniem wzajemnie się uzupełniających sposobów 
promocji tego produktu na arenie międzynarodowej. 

Starannie dobrane referaty i wystąpienia, uznani w kra-
ju i na świecie prelegenci, - to wszystko pozwoli uczest-
nikom zaczerpnąć najbardziej aktualnych informacji i 
zapoznać z najnowszymi trendami rozwoju uzdrowisk 

Szczawnica miejscem udanego 
wypoczynku i wytchnienia

Blisko 40 osobowa grupa mieszkańców z niemieckiego 
miasta partnerskiego Perleberg, przebywała w Szczawnicy 
na tygodniowym wypoczynku organizowanym przez biuro 
podróży Westprignitzer Verkehrs-Service GmbH.

Podczas pobytu niemieccy turyści zwiedzili Szczawnicę i jej 
największe atrakcje turystyczne, oraz zapoznali się z kulturą i 
tradycją tutejszych górali. 

Korzystając ze spływu Przełomem Dunajca poznali uroki 
Pienin, a także udali się na wycieczkę do „zimowej stolicy” 
Polski – Zakopanego, zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce oraz 
Królewskie Miasto Kraków z Wawelem, Kościołem Mariackim 
i Sukiennicami na czele. 

Pomimo prywatnego charakteru wizyty, pobyt w Szczaw-
nicy stanowił również okazję do spotkania się z władzami 

oraz wzbudzić twórczy niepokój pozwalający na wypra-
cowanie nowego programu działania na najbliższe lata. 

Udział w spotkaniach i obradach kongresowych po-
twierdzili prelegenci z Portugalii, Słowacji, Węgier i 
Ukrainy.

Obradom Kongresu będzie towarzyszyć wystawa 
urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, prezentacja wód 
leczniczych i mineralnych i kosmetyków wytworzonych 
w oparciu o naturalne produkty lecznicze. 

Zachętą do udziału w Kongresie będzie też zapewne 
miejsce, w którym odbywać się będzie Kongres, bowiem 
spotkamy się w malowniczym pienińskim uzdrowisku z 
tradycjami (Szczawnica), posiadającym doskonałą bazę 
noclegową (Solar Spa, Budowlani, Nawigator, Modrze-
wie) i urokliwe miejsce na obrady  (stylowy Dworek 
Gościnny). 

Zapraszamy do uczestnictwa i wzięcia udziału w 
Kongresie, gdyż będzie to doskonała forma prezentacji 
przedsiębiorstw związanych z branżą uzdrowiskową na 
forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wszystkie sprawy organizacyjne XXI Kongresu 
Uzdrowisk Polskich prowadzi w imieniu Organizatorów 
-  Biuro Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w 
Krynicy.

Dane adresowe:

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP;  
ul. Czarny Potok 27/24; 330-380 Krynica-Zdrój
Tel. 18 477 74 50, 
Faks. 018 477 74 51, 
e-mail: biuro@sgurp.pl

lokalnymi, tym bardziej iż w gronie uczestników rekreacyj-
nego wyjazdu był Burmistrz Perlebergu - Fred Fischer wraz 
z małżonką, a także były dyrektor Ośrodka Kultury  - Martin 
Sengebusch, inicjator odbywających się od kilku lat wyjaz-
dów mieszkańców Perlebergu do naszego miasta w celach 
turystycznych.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz 
Niezgoda oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław 
Warzecha. 

„Już po raz trzeci goszczę w Szczawnicy (…) z roku na rok 
podziwiam, że tętniące życiem uzdrowisko prężnie rozwija się 
dzięki nieszablonowym, konsekwentnie realizowanym inwe-
stycjom wpływającym na rozwój atrakcyjności turystycznej 
Szczawnicy, a także poprawiającym jakość życia mieszkańców 
kurortu oraz odwiedzających go kuracjuszy i turystów. Gratu-
luję Panie Burmistrzu i życzę kolejnych sukcesów w realizacji 
polityki rozwoju Szczawnicy ” - powiedział podczas spotkania 
Burmistrz Perlebergu. 

XXI Kongres Uzdrowisk Polskich
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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 kanalizacyjnej 
i wodociągowej dla uzdrowiska 

Szczawnica
7 686 000,00 zł

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

3

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 

z elementami małej architektury 
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 trwają prace związane z renowacją altan 
widokowych oraz nasadzeń. 

4
Rewitalizacja Pl. Dietla oraz pro-

menady 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. Obecnie wykonywane są prace 
kamieniarskie schodów do inhalatorium oraz Placu Dietla i Pijalni Magdalena. 
Nadzór nad inwestycją sprawuje inwestor którym jest Urząd Miasta i Gminy 
w Szczawnicy.  

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet do 110 gospodarstw domowych na 
obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, oraz dostarczono zestawy 
komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem. Zakup sprzętu i dostawa 
internetu dla mieszkańców w 100%  pokrywane są ze środków unijnych oraz 
budżetu samorządu.   

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 
architektury. Wyłoniona w przetargu firma konczy roboty budowlane.  

7

Zakup specjalistycznego pojazdu 
do przewozu kontenerów z zabu-
dowanym urządzeniem hakowym 
do przeprowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie miej-
scowości Szlachtowa i Jaworki

310 452,00 zł

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej 
związanej  
z selektywną zbiórką odpadów na terenie miejscowości Szlachtowa i Ja-
worki.

8
Renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej w 

Szczawnicy

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek 
przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i znajduje się na liście o dofina-
sowanie. Przyznana kwota w wysokości 30000 zł wystarczy w tym roku na 
podstawowe i bardzo ograniczone prace konserwatorskie kaplicy.   

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
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 tury-
stycznej. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowywane 
jest podpisanie umowy. 

10
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 
pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do sfinansowania. Za-
jęcia rozpoczną się od września br.  
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PROJEKTY

11
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycz-
nych dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estrado-
wych. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych. Projekt oceniony 
pozytywnie został zakwalifikowany do sfinansowania. Trwają zajęcia dla 35 
uczestników. 

12
Indywidualizacja nauczania w kla-

sach I-III szkół podstawowych

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. 

13
II edycja projektu „Internet w do-
mach mieszkańców Szczawnicy

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. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalna i merytoryczną oraz 
został zakwalifikowany do dofinansowania. 100% kosztów pokrywane jest 
z funduszy unijnych

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 eduka-

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

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz roz-
budowa 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 między-
narodowym 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 – sło-
wacka wymiana środowisk twór-

czych
190 260, 00

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

23
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.

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

Jaworki z nową nawierzchnią drogi

W ramach porozumienia określającego kierunki i zakres 
planowanych działań inwestycyjnych na drodze powiatowej w 
latach 2009 – 2012, jakie zawarte zostało pomiędzy Miastem  i 
Gminą Szczawnica a Starostwem Powiatowym w Nowym Tar-
gu, zakończono realizację kolejnej inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej K1636 w obrębie centrum Jaworek”.

„Remont zakończonego obecnie odcinka drogi powiatowej 
w Jaworkach był kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2010” 
mówi Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda  „(…) w bie-
żącym roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczaw-
nicy udzielono Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej 
w wysokości 100.000,00 zł na remont końcowego odcinka 
drogi. Rada Powiatu Nowotarskiego, której naszym przedsta-
wicielem jest sekretarz Tomasz Hurkała, również pozytywnie 
opowiedziała się co do inwestycji w Jaworkach. Po przepro-
wadzeniu przez nowotarski Powiatowy Zarząd Dróg przetargu 
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, zostało nim 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w 
Nowym Targu, które w złożonej ofercie zaproponowało, że 
prace objęte przetargiem zakończone zostaną do 15 maja br., 
a ich całkowita wartość wyniesie  273. 721,00 zł”.

Warto przypomnieć, że w minionym roku przebudowa drogi 
powiatowej biegnącej przez Jaworki w gminie Szczawnica 
została przeprowadzona na odcinku od wjazdu na „Stare” aż 
do rozjazdów przy ulicach Biała i Czarna Woda. Wówczas w 
ramach robót budowlanych zostały ścięte pobocza, uregulowa-
ne studzienki ściekowe oraz wykonana została nawierzchnia  
z betonu asfaltowego na całej długości wraz z uzupełnieniem 
poboczy kruszywem. Rok wcześniej czyli w 2010 roku, wzdłuż 
przeważającej części opisanego odcinka drogi, powstał długo 
oczekiwany chodnik, który znacznie poprawił nie tylko wize-
runek Jaworek, ale przede wszystkim zwiększył bezpieczeń-
stwo pieszych jak i poruszających się w tym rejonie pojazdów 
mechanicznych.

„Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej była dla 
nas szczególnie istotna, głównie ze względu na natężony ruch 
turystyczny skierowany do Wąwozu Homole, Rezerwatu Biała 
Woda, czy też do atrakcyjnego centrum Jaworek z charaktery-
stycznym rynkiem” – mówi Burmistrz Szczawnicy. 

Wąwóz Homole to najbardziej popularny i najczęściej 
odwiedzany rezerwat przyrody w Małych Pieninach. Cha-
rakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą i ciekawą budową 
geologiczną. Dnem blisko 800 m wąwozu, wśród pionowych 
ścian płynie potok Kamionka, który tworzy liczne kaskady. 

Unikatowy w skali Małopolski rezerwat corocznie odwiedza 
blisko 180 tys. turystów, którzy do 2010 roku przemieszczali 
się niezagospodarowanym i nie przystosowanym dla ruchu 
pieszego poboczem.

Podjęta trzy lata temu współpraca pomiędzy Miastem a Sta-
rostwem Powiatowym w Nowym Targu przebiega pozytywnie i  
przynosi wymierne efekty. Wykonane dotychczas wspólne za-
dania inwestycyjne stanowią część inwestycji, które planujemy 
jeszcze realizować w najbliższych latach. Obecnie trwają prace 
związane z kontynuacją przebudowy ul. Głównej na odcinku 
od ul. Skotnickiej aż po Kotońkę. Następnie planowana jest 
przebudowa mostu na potoku Grajcarek w tzw. Malinowie 
oraz renowacja mostu na potoku Sielskim obok tartaku wraz 
z dojazdami” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Anna Szczepaniak

 Szczawnica, 31 maja  2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 01 czerwca 2012 r. do 21 czerwca 
2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:

część działki ewid. nr 528/26 z obrębu 1 o powierzchni −	
224 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przezna-
czeniem na miejsca postojowe okres do 31 sierpnia 2012 r.

część działki  ewid. nr 252 o powierzchni 2400m−	 2  

położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznacze-
niem na cele rolnicze na okres 3 lat,

część działki ewid. nr 227 o powierzchni 5386m−	 2 
położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem 
na cele rolnicze na okres 1 roku,

część działki ewid. nr 2604/1 o powierzchni 210m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznacze-
niem na cele składowe na okres 3 lat.

część działki ewid. nr 2570/1 o powierzchni 217 m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul.Sopotnickiej z przeznacze-
niem na cele rolnicze

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 2. 
najemcy:

- lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 7 
na os.XX-lecia w Szczawnicy
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KULTURA

Szczawnica z promocją 
w telewizji Silesia

Już po raz kolejny Miasto i Gmina Szczawnica prezentowała 
swoje walory turystyczne i uzdrowiskowe na łamach telewizji 
Silesia obejmującej swym zasięgiem całą Polskę. Występują-
cy w programie goście zachęcali do przyjazdu i odwiedzenia 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek nie tylko w sezonie letnim 
ale również zimowym. 

Zdaniem wielu profesjonalistów to doskonała promocja 
regionu docierająca do tysięcy osób całego kraju a o jej sku-
teczności świadczy coraz więcej turystów odwiedzających 
Szczawnicę dzięki relacjom w telewizji Silesia. 

„Staramy się docierać z promocją Szczawnicy do szerokie-
go grona odbiorców  całej Polski. Mając ograniczone środki 
finansowe wybieramy zawsze optymalne środki reklamy, 
które przy niskich nakładach przynoszą maksymalne efekty 
i to widać zwłaszcza podczas  sezonu” – dodaje burmistrz 
Grzegorz niezgoda 
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Wizyta studyjna 

Szefów Misji Dyplomatycznych 

w Szczawnicy

W Szczawnicy po raz pierwszy gościli ambasadorzy wielu 
krajów całego świata. Przywitał ich gospodarz miejsca Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda, który w przygotowanej prezentacji 
przedstawił historię i walory uzdrowiskowo- turystyczne 
miasta. 

Podczas wizyty dyplomaci degustowali lokalne wody mi-
neralne, a korzystając z wiedzy pracowników pijalni dowiady-
wali się o leczniczych właściwościach wód z poszczególnych 
źródeł. 

W Dworcu Gościnnym przybyłych witali marszałek Marek 
Sowa i radni województwa: przewodniczący Komisji Rozwoju 
Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM Grzegorz 
Biedroń oraz przedstawiciele Komisji Kultury SWM - wi-
ceprzewodniczący Jan Hamerski i przewodniczący Leszek 
Zegzda.

Charakteryzując województwo marszałek mówił o poszano-
waniu tradycji, ale również o trosce o nowoczesność, ponieważ 
Małopolska to młody, ciągle się rozwijający się region. - Naszą 
największą wartością są nasi mieszkańcy – bardzo życzliwi 
i gościnni, ale jednocześnie pracowici i przedsiębiorczy. To 
dzięki nim Małopolska w ostatnich latach tak mocno się zmie-
nia – zaznaczył gospodarz regionu.

Uzasadniając wybór miejsca prezentowanego zagranicznym 
gościom, marszałek Marek Sowa informował: - Chcieliśmy po-
kazać piękno i bogactwo tradycji naszego regionu, a z drugiej 
strony chcieliśmy pokazać tą dobrą zmianę, w trakcie której 
jesteśmy. Szczawnica jest właśnie miejscem, gdzie ta zmiana 
jest tak mocno widoczna.

Gospodarz regionu podkreślił aktywność Małopolski we 
współpracy międzynarodowej. Województwo współpracuje nie 
tylko z regionami europejskimi, ale ma również partnerów w 
Indiach, Chinach, Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku 
podpisana została umowa z Kurdystanem. W najbliższym cza-
sie będą finalizowane umowy z regionami z Chorwacji, z Łotwy 
czy Rosji. Zwracając się do Szefów Misji Dyplomatycznych 
marszałek Marek Sowa prosił: - Przekażcie do swoich krajów, 
że Małopolska jest regionem, który jest otwarty i czeka na gości. 
Jesteśmy zainteresowani współpracą, a jestem przekonany, że 
z Państwem ta współpraca będzie się pomyślnie rozwijała.

W imieniu grypy dyplomatów głos zabrał Ambasador Fin-
landii Vesa Tapani Himanen, który dziękując za zapewnienie 
atrakcyjnego i bogatego merytorycznie programu wizyty 
studyjnej, stwierdził: - Małopolska a zwłaszcza Szczawnica 
jest świetnym przykładem, jak można łączyć, z jednej strony 
historię, a z drugiej strony to, co niesie przyszłość.


