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LIPIEC 2012

Fundacja EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem 
Środowiska przyznała Szczawnicy prestiżowy tytuł „Gmi-
ny z klimatem”.  9 czerwca na ręce Wiceburmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica - Tomasza Moskalika przekazano certyfi-
kat, zaś główną nagrodą dla mieszkańców był zorganizowany 
na placu przy dolnej stacji kolei linowej Palenica - festiwal 
„Energicznie dla klimatu”.

Ogólnopolska trasa festiwalu obejmuje siedem gmin nagro-
dzonych za działania dla ochrony klimatu i racjonalnego zuży-
cia energii w organizowanym konkursie. Wśród nagrodzonych 
gmin znalazły się oprócz Szczawnicy również: Bielsko Biała, 
Częstochowa, Legnica, Piaseczno, Niepołomice i Tarnów.  
W konkursie nagrodzono aktywność Szczawnicy w ograni-
czaniu zużycia energii i wykorzystaniu energii odnawialnej. 
Szczególnie doceniono kompleksowy i unikatowy w skali kraju 
program zakupu i montażu 378 kompletnych systemów solar-

nych dla mieszkańców Szczawnicy (ogółem zainstalowano 
1574 sztuki kolektorów słonecznych), w rezultacie, którego 
zmniejszono w zmodernizowanych obiektach zużycie węgla 
o 50%; oleju opałowego o 25%; energii elektrycznej o 25%.  
Doceniono również efekty wykonanych termomodernizacji 
w budynkach publicznych tj. w szkołach (Publiczne Gimna-
zjum w Szczawnicy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Szlachtowej) oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy 
w wyniku, których zaoszczędzono ponad 150 tysięcy kWh / rok 
Festiwal w Szczawnicy objął działania plenerowe i promocyjne. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w grach terenowych i quizach 
(ekologicznego koła fortuny, disc-golfa czy zmierzyć się z od-
nawialną energią). Ponadto otwarty był warsztat artystycznego 
malowania ekologicznych toreb oraz wystawa i pokazy edu-
kacyjne dotyczące m.in. wykorzystania energii odnawialnych 
oraz metod praktycznego ograniczania emisji CO
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Blisko 180 przedstawicieli miast uzdrowiskowych 
oraz reprezentantów instytucji branży uzdrowiskowej 
wzięło udział w XXI Kongresie Uzdrowisk Polskich, 
który zorganizowany został w Szczawnicy w dniach 17-
19 czerwca 2012 roku.

Kongres Uzdrowisk Polskich jest najważniejszym 
forum dyskusyjnym środowisk związanych z bran-
żą uzdrowiskową, gminami uzdrowiskowymi, lecz-
nictwem uzdrowiskowym i turystyką zdrowotną, w 
którym aktywnie uczestniczą przedstawiciele admini-
stracji rządowej, samorządów terytorialnych, wybitni 
przedstawiciele świata nauki, a także zarządy spółek  
i organizacji działających na rzecz uzdrowisk.

Obrady  tegorocznego Kongresu, które odbywały się 
pod hasłem „W którym miejscu są dziś polskie uzdrowi-
ska - kto odpowiedzialnie odpowie na to pytanie?” zgro-
madziły ministrów, parlamentarzystów, reprezentantów 

samorządu, ale 
przede wszyst-
kim przedstawi-
cieli uzdrowisk z 
całej Polski. 

O f i c j a l n e g o 
otwarcia Kongre-
su dokonał Jan 
Golba - Prezes 
Stowarzyszenia 
Gmin Uzdro-
wiskowych RP, 
Grzegorz Niezgo-
da – Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz 

Kongres Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy 
Krzysztof Mańkowski – Prezes Thermaleo sp. z o.o.

Obrady sesji plenarnej poprzedziła uroczy-
stość wręczenia statuetki Asklepiosa, czyli sym-
bolu mitycznego boga sztuki lekarskiej i pier-
wotnego twórcy medycyny uzdrowiskowej.  
W tym roku wyróżnienie „za zasługi dla rozwoju pol-
skich uzdrowisk” otrzymał marszałek Dolnego Śląska 
- Rafał Jurkowlaniec, Reinhard Petry – Dyrektor do 
spraw marketingu i zarządzania ESPA (Europejskiego 
Związku Uzdrowisk), Arkadiusz Kosowski – Dyrektor 
Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ oraz Rafał 
Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Starannie dobrane referaty i wystąpienia, uznanych w 
kraju i na świecie prelegentów krajowych i zagranicz-
nych pozwoliły uczestnikom zaczerpnąć najbardziej 
aktualnych informacji na temat najnowszych trendów 
rozwoju uzdrowisk. Referat na temat „Wpływu funk-
cji uzdrowisk na rozwój regionu” wygłosił w imieniu 
Szczawnicy Sekretarz Tomasz Hurkała. 

Kongresowe obrady służyły wymianie doświadczeń, 
poglądów i planów w zakresie dalszego rozwoju działal-
ności uzdrowiskowo - turystycznej gmin, przedsiębior-
ców branży uzdrowiskowej, w tym sprywatyzowanych 
podmiotów sektora medyczno-uzdrowiskowego, spółek 
będących w trakcie procesu prywatyzacyjnego, a także 
tych, które zostały z niego wyłączone. 

Obradom Kongresu towarzyszyła wystawa urządzeń 
i sprzętu rehabilitacyjnego, prezentacja wód leczniczych 
i mineralnych oraz kosmetyków wytworzonych w opar-
ciu o naturalne produkty lecznicze. 

Organizatorem kongresu byli: Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP, Unia Uzdrowisk Polskich oraz 
Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”.
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INWESTYCJE

Z pomocą finansową dla 
remizy OSP w Jaworkach

W dniu 06 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa 
Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budow-
lano-remontowych w remizach strażackich z terenu wo-
jewództwa małopolskiego. 

Na mocy ww. uchwały, Szczawnica znalazła się w 
gronie 130 gmin, którym przyznano w bieżącym roku 
pomoc finansową na realizację prac modernizacyjnych 
i budowlanych.

„W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego konkursu - Małopolskie Remizy 2012, 
Miasto i Gmina Szczawnica pozyskało dofinansowanie 
na realizację prac remontowych w remizie strażackiej w 
Jaworkach. Środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł 
udzielone zostaną w ramach pomocy finansowej i przeka-
zane przez Województwo Małopolskie w formie dotacji” 
powiedział Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda. 
Remiza OSP w Jaworkach została wybudowana i od-
dana do użytkowania w latach 70. ubiegłego wieku. 
W tym też okresie wykonany został system grzew-
czy centralnego ogrzewania, który na chwilę obec-
ną jest przestarzały i nie spełnia swoich funkcji.  
Ze względu, iż budynek remizy jest własnością Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jaworkach, stowarzyszenie 
zawarło z Miastem i Gminą Szczawnica porozumie-
nie na mocy, którego miasto złożyło wniosek i będzie 
nadzorować jego realizację pod względem merytorycz-
nym i finansowym natomiast 
OSP Jaworki zobowiązało się 
przekazać na rachunek miasta 
środki finansowe tytułem za-
bezpieczenia wkładu własne-
go na realizację zgłoszonego 
do konkursu zadania. Środki 
pieniężne przekazane zostaną 
przez stowarzyszenie z chwilą 
zakwalifikowania się wniosku.  
 
W ramach złożonego przez 
Miasto i Gminę Szczawnica 
projektu pn. „Remont central-
nego ogrzewania w budynku 
remizy OSP Jaworki” wyko-
nane zostaną roboty rozbiórko-
we polegające na demontażu 
istniejącego kotła c.o. wraz z 
rurociągiem stalowym i płasz-
czem wodnym, a także wyko-
nana zostanie instalacja no-

wych połączeń rurowych, osadzenie i podpięcie kotła c.o. 
 
„O tym, jak ważna dla lokalnej społeczności jest re-
miza OSP w Jaworkach, nikogo nie trzeba przekony-
wać. To tutaj przechowywany jest samochód strażac-
ki, sprzęt gaśniczy, mundury i całe oprzyrządowanie 
strażaków, tutaj organizowane są ćwiczenia i szko-
lenia, tutaj wreszcie spotyka się miejscowa młodzież. 
Wierzę, że wykonanie remontu centralnego ogrzewa-
nia zmniejszy koszty utrzymania budynku szczególnie 
w sezonie grzewczym” dodał Burmistrz Szczawnicy. 
 
„Bardzo się cieszę z pozyskanego przez miasto do-
finansowania na przebudowę ogrzewania w budyn-
ku remizy strażackiej. Pod względem finansowym 
sami nie moglibyśmy sobie pozwolić na remont tego, 
jakże potrzebnego wszystkim mieszkańcom obiek-
tu” przyznaje Prezez OSP Jaworki – Jan Krzyśko. 
 
Przewidywany termin zakończenia prac remonto-
wych ustalono na dzień 30 lipca 2012 r. Całkowi-
ty koszt realizacji przedmiotowego zadania usta-
lony zostanie w drodze zamówienia publiczne-
go realizowanego w formie zapytania ofertowego 
i po podpisaniu z wykonawcą stosownej umowy. 
 
Tegoroczny konkurs „Małopolskie Remizy 2012” był 
kontynuacją pomocy udzielanej gminom na przełomie 
lat 2009-2011 na prace budowlano-remontowe w remi-
zach strażackich z terenu województwa małopolskie-
go. W minionym roku na modernizację budynku OSP 
Szczawnica miasto pozyskało kwotę 39.200,00 zł.
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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. 

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 
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 
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. 
odkryty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie wykonywane 
są prace związane z uruchomieniem fontanny na Placu Dietla i przy ZPL. 
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 kończy roboty budowlane.  

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 
pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do sfinansowania. 
Zajęcia rozpoczną się od września br.  

9
Renowacja zabytkowego 

cmentarza 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 dofinasowanie. Przyznana kwota w wysokości 30000 zł wystarczy w tym 
roku na podstawowe i bardzo ograniczone prace konserwatorskie kaplicy.   

10
Budowa ujęcia wody w 

Jaworkach 
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. 
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PROJEKTY

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. Trwają 
zajęcia dla 35 uczestników. 

12 Indywidualizacja nauczania w 
klasach 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 domach mieszkańców 

Szczawnicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, 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 
edukacyjnych 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 
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 
kulturalnych, 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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INFORMACJE

Informacja Radnego Powiatowego 
Tomasza Hurkały

Na ostatniej Sesji rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 
21.06.2012 złożyłem dwie interpelacje prosząc władze powiatu 
o skuteczną reakcję w sprawach związanych z opieką medyczną 
na naszym terenie. Pierwsza z nich dotyczy planowanej likwi-
dacji dyspozytorni karetek w Nowym Targu i przeniesienia 
jej do Tarnowa. Niepokój jaki budzi wśród mieszkańców taka 
decyzja (jak się okazało Wojewody) jest całkowicie zrozu-
miały, gdyż od tej pory osoby z Tarnowa nie znając topografii 
naszego rejonu, przysiółków, miejsc zwyczajowo nazywanych 
oraz przydomków wielu osób, będą decydować, która karetka 
z jakiej miejscowości uda się do pacjenta. Okazać się bowiem 
może, że podczas pobytu szczawnickiej karetki w Nowym 
Targu do Szczawnicy w nagłym przypadku może zostać skie-
rowana karetka np. z Piwnicznej, gdyż odległość na mapie jest 
niewielka. Poza tym, system satelitarny wykorzystywany do 
kontaktu z karetkami w wielu miejscach naszego rejonu jest 
bez zasięgu. Stąd obawa moja i wielu osób o sprawne i szybkie 
podejmowanie akcji ratunkowych przez karetki pogotowia. W 
tej sprawie zostanie wystosowany specjalny list do Wojewo-
dy Małopolskiego z prośbą o pozostawienie dyspozytorni w 
Nowym Targu. 

Druga bardzo ważna sprawa, o pomoc w rozwiązaniu której 
zwróciłem się do władz starostwa, a dotycząca bezpośrednio 
mieszkańców naszych miejscowości dotyczy  braku porozu-
mienia Naczelnej Izby Lekarskiej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w sprawie leków refundowanych. Nowa umowa pro-
ponowana lekarzom przez NFZ, zawiera bowiem zapis, który 

nakłada na lekarza karę pieniężną za błędnie wypisaną receptę.  
Brak takiego porozumienia skutkować może tym, że od 1 lipca 
lekarze nie będą wypisywać recept na leki refundowane. Jest 
to olbrzymi ciężar finansowy dla większości społeczeństwa 
narażający pacjentów na utratę zdrowia a nawet życia i dlatego 
interwencja władz każdego szczebla jak również mediów musi 
być w tej sprawie twarda i stanowcza - zarówno w stosunku do 
lekarzy jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie można robić 
eksperymentów z umowami i uparcie trwać na swoim stanowi-
sku kosztem pacjentów, którym w wielu przypadkach jedynie 
refundacja leków pozwala przeżyć od renty do renty. Apeluję 
zatem do lekarzy o podpisanie proponowanych umów na leki 
refundowane mając na względzie dobro pacjenta i całego 
szczawnickiego społeczeństwa, tym bardziej, że zakład opieki 
społecznej jest jedy-
nym w Szczawnicy, 
co pozbawia miesz-
kańców alternatywy. 
Będziemy równocze-
śnie wnioskować do 
NFZ-u o złagodzenie 
zapisów w umowach, 
by ciężar biurokracji 
nie obciążał dodat-
kowo lekarzy. Do tej 
pory jednak, nie może 
pacjent cierpieć z po-
wodu rozgrywek na 
wyższym szczeblu. 

Szczawnica z promocją 
na łamach 

RDN Małopolska

Od połowy czerwca do 15 lipca 
Szczawnica będzie prezentować swe 
atrakcje na łamach radia RDN Małopol-
ska. W ramach zawartej umowy Radio 
zobowiązuje się do: 

-  Przeprowadzania konkursu od 
poniedziałku do piątku w poranku RDN 
w godz.  6.00-10.00 od 20 czerwca do 
15 lipca br. 

- Emisji programu na żywo z wozu 
satelitarnego ze Szczawnicy w dniu 
24 czerwca w godz.10.00-13.00 oraz 
wsparcia antenowego w postaci emisji 
50 spotów 30-sekundowych w tygodniu 
poprzedzającym program.

- Wprowadzania na antenę specjalnej 
audycji promocyjnej, przygotowanej 
przez osobę zatrudnioną przez Radio, 
a dotyczącej lokalnej tematyki, atrakcji 
wskazanej przez Zleceniodawcę. Czas 
trwania programu łącznie do 15 minut. 
Emisja programu: codziennie od ponie-
działku do piątku o godz. 13.10 w dniach 
od 27.06. 2011 do 8.07.2011 roku.

-  Emisji spotów promujących audy-

cje promocyjne w blokach 
reklamowych w ilości 25 
spotów 30 sekundowych 
tygodniowo w dniach od 
27.06. 2011 do 8.07.2011

- promocji Szczawnicy 
podczas transmisji na żywo 
w dniu 15 lipca.

R A D I O  R D N 
Małopolska jest lokalnym 
środkiem informacji w 
po łudn iowe j  Po l sce . 
Radio działa od 1993 
r. i nadaje całodobowy 
program dla słuchaczy 
Małopolski i części Podkarpacia na trzech 
częstotliwościach: 103,6 FM w regionie 
Małopolskim i części Podkarpacia, 
101.2 FM w regionie nowosądeckim 
oraz 88,3 FM w regionie Krynicy. 
Radio RDN Małopolska jest rozgłośnią 
diecezji tarnowskiej a program Radia jest 
tworzony i nadawany z centrali Radia 
w Tarnowie oraz ze studia lokalnego 
w Nowym Sączu przy współpracy 
korespondentów lokalnych w Bochni, 
Brzesku, Dębicy i w innych ośrodkach 
regionu. Swoim zasięgiem obejmujemy 
około 1.5 mln potencjalnych słuchaczy 
zamieszkałych na obszarze około 120 
kilometrów od Tarnowa. Radio RDN 
Małopolska realizując oczekiwania 

i potrzeby słuchaczy regionu jest 
atrakcyjnym radiem informacyjno-
muzycznym, dobrym i opiniotwórczym 
radiem lokalnym oraz nowoczesnym 
r a d i e m  e w a n g e l i z a c y j n y m .  T e 
podstawowe cele radia realizowane są 
za pomocą programów informacyjnych, 
publicystycznych, ewangelizacyjno-
religijnych, edukacyjno-kulturalnych 
oraz muzyczno-rozrywkowych.

W audycjach czerwcowych wystąpili 
m.in. Młodzieżowy Burmistrz Szczawnicy 
Jakub Zachwieja, Przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Justyna 
Zachwieja, Prezes Klubu Motorowego 
Pasja Edward Kordas oraz Tomasz 
Salamon z klubu rowerowego „MTB 
team Szczawnica. 
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Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej 

z nowym samochodem
W naszym uzdrowisku już od lat funkcjonuje system se-

lektywnej zbiórki odpadów, dzięki któremu znacznie popra-
wiła się czystość naszych ulic, rowów oraz lasów. Z roku na 
rok park maszynowy MZGK wzbogaca się o kolejne maszy-
ny pomagające w sprawnym utrzymaniu czystości. Również 
w tym roku do MZGK trafi nowy specjalistyczny samochód, 
bowiem Miasto i Gmina Szczawnica znalazła się wśród gro-
na kilku  gmin z całej Małopolski do przyznania pomocy fi-
nansowej w ramach działania : „ Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  2007-2013 dla operacji dotyczących 
tworzenia systemu zbiórki segregacji  lub wywozu odpadów 
komunalnych.

W ramach złożonego projektu zostanie zakupiony specja-
listyczny pojazd do przewozu kontenerów z zabudowanym 
urządzeniem hakowym do przeprowadzania  selektywnej 
zbiórki odpadów.

Koszty kwalifikowane projektu to kwota 252 400,00 zł na-
tomiast kwota pozyskanych przez urząd na ten cel środków 

Kobieta z dzbanem 
patronką 

kurortowej fontanny
Jeszcze w tym miesiącu okrągłą fontannę na Placu Dietla 

ozdobi rzeźba kobiety wykonana z brązu przez artystę rzeź-
biarza Michała Batkiewicza absolwenta Wydziału Rzeźby 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Pierwotnie projekt przewidywał wykonanie fontanny ozdo-
bionej czterema siedzącymi kobietami. Natomiast po prze-
prowadzonych z mieszkańcami kurortu konsultacjach, miasto 
podjęło decyzję o wykonaniu fontanny oraz rzeźby w formie 
bezpośrednio nawiązującej do elementów poprzedniego wi-
zerunku zdobiącego Plac Dietla. Różnica wynikać będzie  
z zastosowania innych materiałów, albowiem kamienną niec-
kę zastąpi niecka wykonana z kamienia valtura fiorito, nato-
miast żelbetowa figura kobiety zastąpiona zostanie odlewem  
z brązu. 

Nowa fontanna nie będzie wierną rekonstrukcją poprzed-
niej, ponieważ jej forma została dostosowana do nowego wi-
zerunku placu i otaczających go budynków.

Dotychczasowa figura „kobiety z dzbanem” autorstwa 
artysty plastyka Stanisława Marcinowa wykonana została w 
1957 roku na zlecenie ówczesnego dyrektora uzdrowiska - 
Pawła Kuklińskiego.

Do pomnika pozowała zamieszkała wówczas w uzdrowi-
sku córka reemigrantów z Francji o imieniu Georgette. Była 
kelnerką w „Malinowej” a jej uroda tak zainspirowała artystę, 
że postanowił utrwalić ją w żelbetowej formie. Postać sie-
działa na kamiennym bloku o fakturze nałożonych na siebie 
skalnych brył. 

„Fontanna, która zostanie zamontowana na Placu Dietla 
ma odwoływać się do tradycyjnego zagospodarowania tego 
ważnego dla miasta miejsca, ale równocześnie ma podkreślić 
nowy etap rozwoju uzdrowiska i jego atrakcyjności turystycz-
nej” powiedział Burmistrz – Grzegorz Niezgoda.

wynosi 75% kosztów tj. 189 300,00 zł.
„Przyjeżdżających do naszych miejscowości turystów ude-

rza nie tylko gościnność mieszkańców i piękno przyrody ale 
również niespotykana czystość na ulicach i przydrożnych ro-
wach. To zasługa wprowadzonego systemu selektywnej zbiór-
ki odpadów, doposażenia zakładu komunalnego oraz miesz-
kańców dbających nie tylko o swojej posesje ale również 
wizerunek całej miejscowości. Dodatkowe sprzęty zakupione 
z pozyskanych środków unijnych pomogą jeszcze bardziej 
usprawnić ten proces, co daje powody do zadowolenia” – do-
daje burmistrz Grzegorz Niezgoda 
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Szczawnica 
w rękach 
młodzieży

Pierwszy raz w historii miasta wła-
dzę w Szczawnicy objęła młodzież. 
Wszystko w ramach obchodów 50. 
Lecia uzyskania przez uzdrowisko praw 
miejskich. Z inicjatywy szczawnickich 
samorządowców w Gimnazjum Pu-
blicznym w Szczawnicy zorganizowano 
wybory Młodzieżowego Burmistrza 
oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Cała procedura odbywała się zgodnie 
z przepisami prawdziwej ordynacji 
wyborczej do rad gmin oraz wójtów, 
burmistrzów, prezydentów. Były więc 
komitety wyborcze zbierające podpisy 
wśród uczniów, Miejsko – Gimnazjalna 
Komisja Wyborcza rejestrująca zgłosze-
nia na radnych oraz burmistrza, prawdzi-
wa kampania wyborcza oraz wybory w 
specjalnie przygotowanych lokalach na 
kartach do głosowania wrzucanych do 
urny. Po ogłoszeniu wyników okazało się 
że Młodzieżowym Burmistrzem Miasta 
i Gminy Szczawnica został Jakub Za-
chwieja, zaś Młodzieżową Radę Miejską 
tworzą: Justyna Zachwieja – Przewodni-
cząca Rady Miejskiej, oraz radni: Alek-
sandra Niewiadoma, Arkadiusz Gałysa, 
Paweł Hełdak, Gabriela Klimek, Michał 
Węglarz, Bartosz Truchoń, Piotr Szulc, 
Dawid Zachwieja, Jakub Salamon. 

W przeddzień uroczystości przed-
stawiciele Młodzieżowej Rady Miej-
skiej oraz nowo wybrany burmistrz, 
na zaproszenie radnego powiatowego 
Tomasza Hurkały uczestniczyli w ob-

radach Komisji Edukacji 
a później w Sesji Rady 
Powiatu Nowotarskiego. 
„Obecność młodzieży na 
sesji to mała lekcja de-
mokracji a jednocześnie 
uczestnictwo w ważnych 
wydarzeniach regionu. 
Jeżeli wyrażą chęć, mogę 
częściej zabierać ich na 
posiedzenia rady powia-
towej” – dodaje radny 
Tomasz Hurkała

 Uroczystość przeka-
zania władzy rozpoczęła 
się 22 czerwca 2012 w 
Gimnazjum Publicznym w Szczawnicy, 
przekazaniem przez Burmistrza Grze-
gorza Niezgodę klucza do bram miasta. 
Wspaniale przygotowana przez uczniów 
i nauczycieli gimnazjum uroczystość 
przeniosła się do Kina Pieniny, gdzie po 
obejrzeniu przez uczniów filmu o historii 
Szczawnicy, rozpoczęła się Pierwsza 
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Szczawnicy. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami nowi radni oraz burmistrz 
otrzymali zaświadczenia o wyborze, 
złożyli stosowne ślubowanie oraz ode-
brali insygnia władzy od Burmistrza 
Grzegorza Niezgody i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei. 
Do porządku obrad należały punkty 
związane z podjęciem uchwały w spra-
wie organizacji Szczawnickiego Dnia 
Młodzieży, na co została przeznaczona 
kwota 5 000zł, dyskusja na temat sportu 
i kultury w naszym mieście oraz pytania 
i wolne wnioski do burmistrza Jakuba 
Zachwiei. 

„ To doskonały pomysł naszych władz 
samorządowych tak czynnie zaangażo-
wać młodzież w życie miasta. Oby więcej 
takich inicjatyw” – podkreśla Dyrektor 
gimnazjum Barbara Waruś.

 Młodzi radni po burzliwej dyskusji 
jednogłośnie przyjęli uchwałę, iż formą 
Szczawnickiego Dnia Młodzieży, który 
odbędzie się 14 września br. będzie cykl 
imprez sportowych i kultural-
nych na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. Pomysłami mło-
dzieży na przyszłość Szczaw-
nicy były m.in.: budowa em-
piku, wykonanie lodowiska, 
dokończenie toru motorowego 
pod Jarmutą, budowa basenów 
termalnych oraz skateparku. 
Natomiast wśród wolnych 
wniosków kierowanych do 
burmistrza nie zabrakło pytań 
o zakończenie robót budowla-
nych na ul. Głównej, w Parku 

Dolnym i na Placu Dietla, czas doprowa-
dzenia do Szczawnicy gazu ziemnego, 
etap realizacji wniosku na zakup kom-
puterów do szkół czy wielkości zadłu-
żenia miasta. Po zakończonych obradach 
młodzież uczestniczyła w nagraniach 
do radia RDN Małopolska i RMF FM a 
później w posiedzeniu Komisji Edukacji 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, gdzie od razu przedstawiła 
swoje postulaty, wnioski i stanowiska. 
Burmistrz natomiast udał się do Urzędu 
Miasta, gdzie po zajęciu fotela włodarza 
przyjmował strony, rozwiązywał proble-
my i poznawał pracę Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica. Po zakończeniu 
uroczystości młodzież z władzami miasta 
udała się do restauracji Alt, gdzie przy 
poczęstunku podsumowała całodniowe 
wydarzenia oraz zaplanowała kolejny 
etap prac Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Szczawnicy. 

„Pomysł zorganizowania Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej powstał w związku 
z obchodami nadania Szczawnicy praw 
miejskich. Widząc jednak zaangażowanie 
młodych ludzi losami naszej miejscowo-
ści oraz pomysły jakimi tryskali poważnie 
zastanawiam się nad wykorzystaniem 
tej rady jako organu doradczego a w 
przyszłości wybranie kolejnej. Mósze to 
jeszcze z nimi omówić” – podsumowuje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda 

fot. Paweł Zachwieja

fot. Paweł Zachwieja

fot. Paweł Zachwieja


