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SIERPIEŃ 2012

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda osobiście nadzorował próbne uruchomienie fontann znaj-
dujących się na Placu Dietla i obok zakładu przyrodo – leczniczego.  Fontanny podobnie jak przebudowa 
Palcu Dietla i deptaka wzdłuż ulicy Zdrojowej wykonywane są  z funduszy unijnych pozyskanych przez 
Urząd Miasta w ramach projektu „Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni 
w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody 
mineralnej”.  Działające fontanny wzbudziły duże zainteresowanie przechodzących turystów a najwię-
cej radości dały dzieciom, które chętnie korzystały z ciekawych i atrakcyjnych rozwiązań.  Imponująca 
jest również gra kolorowych świateł zainstalowanych w fontannach, dlatego duże wrażenie robią one 
wieczorową porą. 

„To już ostatnie poprawki przed zakończeniem robót i oddaniem w pełni całej inwestycji na użytek 
mieszkańców oraz gości. Nowe obiekty jak chociażby schody i fontanny już wzbudzają wiele emocji i 
przyciągają turystów chociaż są jeszcze nie skończone. Dobrze że to już ostatnia prosta bo wszystko kosz-
towało mnóstwo pracy, ale się opłaciło.” - -podsumowuje burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Ostatnia prosta na przebudowie Placu Dietla



2

 
Od 1 lipca obowiązki Dy-

rektora Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 
Szczawnicy objęła Pani Jó-
zefa Kanclerska, wyłoniona 
w konkursie spośród pięciu 
kandydatów ubiegających się 
o to stanowisko. Jak napisała 
w liście motywacyjnym, jest 
ambitna i sumienna oraz zo-
rientowana na realizację po-
stawionych przed nią celów. 
A celów, jak zapewnia burmistrz Grzegorz Niezgoda, będzie 
bardzo dużo - „Przed nowym dyrektorem zakładu będzie spo-
ro nowych wyzwań i liczę na to że im sprosta bez zastrzeżeń. 

Nie lubię chwalić dnia przed zachodem słońca, ale przez te 
kilka pierwszych dni dała się poznać jako pomysłowa i zarad-
na osoba. Czas oceni jednak dokładniej” – dodaje.

  Pani Józefa Kanclerska z wykształcenia jest magistrem 
inżynierem leśnictwa, ostatnio pracowała jako leśniczy La-
sów Państwowych w Krościenku. Przez ponad 20 lat zajmo-
wała kierownicze stanowisko, co daje gwarancję rzetelności 
wykonywanych obowiązków. 

„Jeszcze za wcześnie na dokonywanie jakichkolwiek ocen 
i opowiadanie o planach. Muszę najpierw przyjrzeć się pra-
cy zakładu, pracownikom, finansom, organizacji pracy i na 
tej podstawie  wyciągnę odpowiednie wnioski i dokonam ko-
niecznych zmian. Wiem że będzie sporo pracy, ale tego nigdy 
się nie bałam” – dodaje nowy dyrektor. 

W Szczawnicy odbyło się spotkanie podsumowujące tego-
roczne inwestycje na terenie miasta i gminy. Władze miasta i 
powiatu przebudowały tu wspólnie dwie drogi.

Pierwsza, to zakończona w maju, przebudowa kilometrowe-
go odcinka drogi powiatowej w Jaworkach. Inwestycja bardzo 
istotna z turystycznego punktu widzenia, gdyż droga ta stanowi 
dojazd do największych atrakcji przyrodniczej Pienin - Wąwozu 
Homole i rezerwatu Biała Woda. Całkowity koszt robót wyniósł 
273 tys. zł, w tym 100 tys. zł to dotacja z budżetu miasta i gminy 
Szczawnica.

Druga inwestycja to dalsza przebudowa ulicy Głównej w 
Szczawnicy. Odcinek o długości 815 metrów przeszedł remont 
nawierzchni, remont obiektu mostowego na potoku Skotnickim, 
remont odwodnienia drogi oraz chodników i zatok autobuso-
wych. Całkowity koszt robót wyniósł 997 tys. zł, a inwestycja 
była po równo finansowana przez Powiat Nowotarski oraz miasto 
i gminę Szczawnica.

Wykonawcą obu inwestycji, realizowanych na zlecenie Po-
wiatowego Zarządu Dróg, było Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe w Nowym Targu.

W spotkaniu podsumowującym współprace obu samo-
rządów udział wzięli: starosta nowotarski Krzysztof Faber, 
urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław 
Waksmundzki, dyrektor PZD Robert Waniczek i jego zastępca 
Krzysztof Szlaga, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, se-
kretarz Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Nowotarskiego Tomasz 

Hurkała, radny powiatowy Kazimierz Bielak, a także goście 
specjalni - przedstawiciele Preszowskiego Kraju ze Słowacji, z 
którym Powiat Nowotarski realizował już dwie transgraniczne 
inwestycje.

- Inwestycje na terenie Szczawnicy kontynuujemy od sześciu 
lat. Droga powiatowa prowadząca przez centrum miasta jest 
już właściwie w całości zmodernizowana w sposób całkowity. 
Miasto intensywnie włączyło się w modernizację sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Dzięki temu jesteśmy na takim etapie, 
że ulica Główna jest wyposażona we wszystko, co powinna 
mieć. W tej chwili projektujemy odcinek między Szczawnicą a 
Krościenkiem. Zamierzamy ubiegać się o środki unijne, które 
pozwolą nam kontynuować przebudowę tej drogi w kierunku 
Krościenka - mówi Robert Waniczek, dyrektor Powiatowego 
Zarządu dróg w Nowym Targu. 

Źródło: www.podhale24.pl

ZakłaD GOSPODarki kOmunalnej w SZcZawnicy 
Z nOwa Panią DyrektOr

Pierwsi mieszkańcy 
miasta Szczawnica

Podczas uroczystości obchodów 50.lecia nadania praw 
miejskich Szczawnicy, burmistrz Grzegorz Niezgoda wręczył 
zaświadczenia pierwszych narodzin mieszkanki i mieszkańca 
w Mieście Szczawnica. Szczęśliwcami okazali się Państwo 
Magdalena Czaja i Józef Tokarczyk – jubilatom życzymy co 
najmniej następnych 50 lat w zdrowiu i radości. 

inwestycje drogowe w Szczawnicy: droga w jaworkach i ul. Główna
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INFORMACJE

Budżet w Szczawnicy 
wykonany na 5

Jednogłośnie przyjęli wykonanie budżetu za 2011r przez 
Burmistrza Szczawnicy Grzegorza Niezgodę radni podczas 
absolutoryjnej Sesji Rady Miejskiej W Szczawnicy. Wykonanie 
budżetu w wysokości  ponad 31 milionów złotych wynosiło 
98%. Na uwagę zasługuje fakt, iż wydatki majątkowe wyniosły 
ponad 50% całego budżetu i zamknęły się kwotą 15 842 408,01. 
Pozyskane natomiast środki z funduszy unijnych to rekordowa 
kwota w wysokości prawie 12 mln. zł. Jak podkreśliła w swojej 
opinii Regionalna Izba Obrachunkowa „Wydatki majątkowe 
zaplanowane na 2011r zostały wykonane na poziomie 99,14% 
planu, nie stwierdzono w toku badania sprawozdań przesła-
nek wskazujących naruszenie prawa w trakcie wykonywania 
budżetu a planowane dochody i wydatki w ujęciu ogółem 
osiągnęły wysoki poziom wykonania”. Dało to podstawę do 
pozytywnej opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta i 

nagradzamy uczciwych 
kwaterodawców

Sezon letni w Szczawnicy już można zaliczyć do udanego 
patrząc na ilość gości, która odwiedziła nasze miejscowości. 
Zdajemy sobie sprawę, że zawsze można lepiej, lecz do tego po-
trzebny jest wysiłek obydwu stron – Urzędu Miasta oraz kwate-
rodawców. W ostatnim czasie, zwłaszcza w centrum Szczawnicy 
niemal dwukrotnie zwiększyła się ilość wynajmowanych kwater, 
co niestety nie przekłada się na dwukrotny wzrost wpisów do 
ewidencji działalności gospodarczej i poboru opłaty uzdrowisko-
wej. Zdawać sobie trzeba bowiem sprawę, iż to głównie dzięki 
wpływom do budżetu miasta z opłat i podatków możliwe jest 
aplikowanie o środki unijne a tym samym rozwój Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek. Istnieje więc tutaj prosta zależność – im 
więcej wpływów tym większy rozwój i zabezpieczednie podsta-
wowych potrzeb odwiedzających nas turystów.  

W związku z tym, by promować i nagradzać uczciwe osoby 
przyczyniające się do rozwoju uzdrowiska czyli takie które 
prawidłowo uiszczają obowiązkowe opłaty, na oficjalnej stro-
nie miasta www.szczawnica.pl została umieszczona legalnie 
prowadzona baza noclegowa. Co to daje kwaterodawcom? Otóż 
oficjalną stronę Szczawnicy odwiedza codziennie ok 6000 osób, 
co dla podmiotów umieszczonych na niej jest doskonałą pro-
mocją i silną pozycją w internecie – największym źródłem wy-
szukiwania informacji o noclegach.  Dodatkowo w najbliższym 
czasie ogłoszony zostanie regulamin promowania podmiotów 
najrzetelniej odprowadzających opłatę uzdrowiskową. Podmioty 
te znajdą się na głównej stronie portalu, co dodatkowo zwiększy 
ich szansę na zdobycie klienta. Prawda jest taka, iż wraz ze 
wzrostem liczby turystów rosną dochody mieszkańców a koszty 
urzędu (oczyszczanie miasta, zniszczenia, interwencje) i dlatego 
tak ważne jest by wiedzieć, iż to w dużej mierze od uczciwości 
mieszkańców zależy dalszy rozwój Szczawnicy. 

„Marszałek Województwa Małopolskiego powiedział kiedyś 
że burmistrz Szczawnicy potrafi z jednej złotówki zrobić cztery. 
Aby to jednak zrobić to najpierw ta jedna złotówka musi wpły-
nąć do urzędu bo inaczej ciężko rozmnożyć zero. Jest w naszym 
mieści bardzo dużo uczciwych kwaterodawców, których pracę 
doceniam, ale są też tacy, którzy żerują na naszej pracy i uczci-
wości innych ” – dodaje burmistrz Grzegorz NIezgoda

Gminy Szczawnica 
za 2011r. 

„Rok 2011 był 
bardzo ciężki pod 
kątem inwestycji 
i  wydatkowania 
środków publicz-
nych. Cieszę się że 
pracę tą doceni-
ła RIO oraz radni 
udzielając mi ab-
solutorium, za co 
bardzo im dziękuję. 
Pragnę podkreślić 
że wykonanie tak 
wielkiego budżetu 
na poziomie 98% to nie zasługa tylko burmistrza ale profesjo-
nalizmu pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz dobrej woli, 
zrozumienia i współpracy Rady Miejskiej. To wspólnie wykona-
liśmy ten budżet” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Szczawnica, 31 lipca  2012 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 interneto-
wej www.szczawnica.pl w terminie od 31 lipca 2012 r. do 21 
sierpnia  2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych 
do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy:

część działki ewid. nr 227 z obrębu Jaworki o powierzchni −	
520 m2 położonej w Jaworkach przy ul.Biała Woda z prze-
znaczeniem na sytuowanie studni wody użytkowej oraz plac 
zabaw na okres 1 roku

część działki ewid. zmod. Nr 5267/8 o powierzchni 50 m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przezna-
czeniem na podwórko przydomowe na okres 3 lat,

działki ewid. nr 275, 278, 279, 280, 310 o łącznej po-−	
wierzchni 2.9719 ha położone w Jaworkach przy ul. Na 
Zaskalskie z przeznaczeniem na na działalność związaną z 
funkcjonowaniem wyciągu narciarskiego na okres 3 lat,

część działki ewid. nr 124/6 o powierzchni 670 m−	 2 położo-
nej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat, 

lokal użytkowy obejmujący pomieszczenia kuchni i po-−	
mieszczenia pomocnicze o łącznej powierzchni 76,65 m2 
wraz z wyposażeniem znajdujące się w budynku Miejskiego 
Przedszkola Publicznego nr 1 w Szczawnicy z przeznacze-
niem na prowadzenie całodziennego wyżywienia dla dzieci 
oraz świadczenia usług gastronomicznych w okresie wakacji 
i ferii na okres od 01.09.2012 do 31.07.2015 r.

2. przekazanie w drodze darowizny
-  zabudowanych budynkiem użytkowym o powierzchni 
304,90 m2 działek ewid. nr 124/6 i 124/9 o powierzchni 702 
m2 położonych w Jaworkach przy ul. Czarna Woda na rzecz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Nowym Targu z przeznaczeniem na działalność 
edukacyjną Filii Szkoły Muzycznej w Jaworkach.
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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. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec września br.

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 odbiorem fontanny na Placu Dietla i przy ZPL. Nadzór nad inwestycją sprawuje 
inwestor którym jest Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy. Zakończenie inwestycji 
to sierpień br. 

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 zakończyła roboty budowlane. Trwa rozliczanie 
wniosku.

7
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. Trwają zajęcia dla 35 uczestników. 

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. Trwa 
procedura przetargowa Zajęcia rozpoczną się od września br.  

9
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. Trwa 
wyłonienie wykonawców. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. 

10
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



5

PROJEKTY

11
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. W ramach wniosku zakupiony zostanie m.in. hakowiec do kontenerów. 
Trwają procedury przetargowe

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

13
Oznaczenie ścieżki pieszo – 

rowerowej w Pieninach

Projekt złożony w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 
zakłada przemalowanie oznaczeń wzdłuż ścieżki biegnącej w stronę Słowacji 
oraz wymianę barier ochronnych.

14
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.   

15
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. 

16
Oznakowanie turystyczne 

Szczawnicy 
Projekt zakłada kompleksowa oznakowanie turystyczne Miasta i Gminy 
Szczawnica

PlanOwane wniOSki O DOFinanSOwanie

17 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 przewidziany jest dla szkół znajdujących się na terenie wiejskim. 

18
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

19

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. 

20
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

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

21

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. 

22
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. 

23

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.  

24

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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Protest w sprawie dyspozytorni kare-
tek pogotowia

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na wniosek Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych, radni jednogłośnie przegłosowali protest w sprawie prze-
niesienia dyspozytorni karetek pogotowia z Nowego Targu do Tarnowa. 
Powody takiego stanowiska to głównie nieznajomość topografii Pienin 
przez obsługę z Tarnowa oraz posługiwanie się często przez zgłaszających 
nazwami przysiółków i przydomków, co może doprowadzić do opóźnienia 
w wysłaniu pomocy. Mając na uwadze zdrowie i życie swoich mieszkańców 
jak również przebywających gości i turystów, samorząd Szczawnicki nie 
mógł zgodzić się na jakiekolwiek ruchy organizacyjne pogarszające system 
opieki medycznej na terenie Szczawnicy i okolic. 

„Nie dość, że organizacja opieki zdrowotnej pozbawiła nas ośrodka 
zdrowia to jeszcze proponuje się, by Tarnów zarządzał karetkami na na-
szym terenie. Zdaję sobie sprawę że technika idzie do przodu ale niestety 
nieraz zawodzi i musimy to zminimalizować jeżeli chodzi o życie ludzkie. 
Zobaczymy co na nasze postulaty odpowie wojewoda.” – zaznacza bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda 

nowy dyrektor gimnazjum 
w Szczawnicy

W drodze konkursu końcem czerwca, wyłoniony został nowy dyrektor 
Gimnazjum Publicznego w Szczawnicy. Jest nim Pan Sebastian Walosczyk 
ur. w 1976 r. , nauczyciel mianowany, magister historii i geografii. Na 
Uniwersytecie Karola w Pradze  w latach 2000 - 2008 uczęszczał na studia 
doktoranckie jako stażysta MEN na katedrze NPH i Archiwistyki. Ostatnio 
pracował jako nauczyciel historii, wos, geografii i bibliotekarz w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Zastąpi on 1 
września Panią Barbarę Waruś, która z przyczyn osobistych zrezygnowała 
w pracy w szkole. 

„Podczas rozmowy kwalifikacyjnej obecny już dyrektor prezentował 
wiele ciekawych pomysłów na kierowanie gimnazjum i dlatego znalazł 
uznanie wszystkich członków komisji” – zaznacza burmistrz Grzegorz 
Niezgoda

rusza Szczawnicka amatorska 
liga Siatkówki Orlik 2012

Początkiem sierpnia ruszy kolejna edycja Szczawnickiej Amatorskiej 
Ligi Siatkowej, organizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nica – Grzegorza Niezgodę, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury.

Uczestnikami rozgrywek będą mogli być wyłącznie amatorzy zrzeszeni 
(drużyny amatorskie) i nie zrzeszeni będący mieszkańcami Miasta i Gmi-
ny Szczawnica lub mieszkańcami gmin pienińskich. W składzie drużyny 
dopuszczalny będzie udział maksymalnie trzech zawodników uczestni-
czących w zorganizowanych ligach na terenie powiatu

Spotkania Ligi będą odbywały się na wielofunkcyjnym boisku sporto-
wym Orlik w Szczawnicy, ul. Groń 4 (przy ścieżce pieszo-rowerowej).

Zgłoszenia drużyn, na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, na-
leży dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy, ul. Głów-
na 5, w formie pisemnej do dnia 31 lipca 2012 r.

Opłata startowa wynosi 15,00 zł od zgłoszonego zawodnika, przy czym 
osoby które nie ukończyły 18 lat nie ponoszą kosztów przedmiotowej 
opłaty.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie 
swojego uczestnictwa.

A/S

nowy system informacji  
turystycznej w Szczawnicy

Obfitość szlaków turystycznych oraz 
atrakcji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
połączona z rosnącą liczbą odwiedzających nas 
gości powodują, iż konieczne jest wykonanie 
kompleksowego systemu informacji turystycznej 
na terenie wszystkich miejscowości.  W tym celu 
Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą „System międzynarodowej 
informacji turystycznej dla miasta Szczawnica” z 
funduszy Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Słowacja, jako pierwszy etap oznacze-
nia turystycznego uzdrowiska.

Potencjał turystyczny Miasta i Gminy 
Szczawnica jest ogromny. Bardzo ważnym ele-
mentem dla turystów odwiedzających nasze miej-
scowości jest oprócz doskonałej infrastruktury 
turystycznej dostępność informacji o głównych 
atrakcjach turystycznych regionu, o głównych 
instytucjach użyteczności publicznej a także do-
stępność planów sytuacyjnych w celu możliwości 
określenia swojego aktualnego położenia i zapla-
nowania tras wycieczek czyli reasumując dla tu-
rysty ważna jest możliwość skorzystania z sys-
temów informacyjnych. Brak spójnej informacji 
jest sporym utrudnieniem dla turystów odwiedza-
jących region pogranicza polsko-słowackiego , 
bowiem często trudno zlokalizować im miejsce w 
którym aktualnie się znajdują jak i  zlokalizować 
główne atrakcje turystyczne co może przyczyniać 
się do zmniejszenia atrakcyjności turystycznej i 
pociągnąć za sobą zahamowanie wzrostu ruchu 
turystycznego. 

W ramach projektu przewiduje się:
- przygotowanie projektu słupów z kierunkow-
skazami i tablic kierunkowskazów oraz treści 
tablic w języku polskim i słowackim a także w 
języku angielskim i niemieckim,
 - opracowanie dokumentacji projektowej 
 - działania inwestycyjne w zakresie stworzenia 
systemu wizualnej informacji turystycznej (wy-
konanie słupów dla kierunkowskazów oraz tablic 
dla kierunkowskazów),
 - działania inwestycyjne w zakresie stworzenia 
systemu wizualnej informacji turystycznej miasta 
Szczawnica  - montaż słupów dla kierunkowska-
zów oraz montaż tablic kierunkowskazów infor-
macyjnych,
 - działania promocyjno – informacyjne

„Złożony wniosek jest pierwszym etapem 
systemu oznakowania turystycznego przewidzia-
nym do realizacji w samej Szczawnicy. W roku 
następnym projekty zostaną złożone na oznako-
wanie Szlachtowej i Jaworek, co stworzy spójny 
i kompleksowy system informacji dla turystów 
korzystających z atrakcji naszego uzdrowiska” – 
podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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Szlachtowa w nowej szacie 
Prawie milion złotych kosztowały inwestycje zrealizowane 

ostatnio na terenie Szlachtowej w ramach  pozyskanych fundu-
szy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wniosek 
pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Szlachtowa” otrzymał do-
finansowanie w wysokości 480 000 zł. Resztę stanowi wkład 
Miasta i Gminy Szczawnica. Inwestycja, miała na celu podnie-
sienie jakości życia mieszkańców oraz estetyki wsi Szlachtowa 
poprzez modernizację placu przy remizie OSP, modernizację 
dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego. 

„Cieszę się, że wnioski mieszkańców Szlachtowej zgłasza-
ne na zebraniach, wśród których jest również zakres odnowy 
centrum wsi, są konsekwentnie realizowane. Odnowa centrum 
Szlachtowej znacznie poprawiła wizerunek naszej miejscowości, 
do której corocznie przybywa coraz więcej gości” – zauważa 
były Sołtys a obecnie Radny ze Szlachtowej Jan Kozielec. 

Inwestycje zrealizowane w ramach otrzymanego dofinan-
sowania, nawiązują do czasów, gdy Szlachtowa była jedną z 
części Rusi Szlachtowskiej. Zabudowana ona została w zgo-
dzie z tradycyjnym układem urbanistycznym wsi rusnackich, 
w których gospodarstwa lokalizowane były wzdłuż głównej 
drogi przez wieś. Budynki mieszkalno-gospodarcze budowano 
bezpośrednio przy drodze, zaś poza nimi lokalizowano obiekty 
gospodarcze, inwentarskie i przydomowe ogrody. Za nimi zaś z 
biegiem lat powstawały nowe drogi, usytuowane równolegle do 
drogi głównej, pełniące najpierw funkcję drogi dojazdowej do 
„zaplecza” gospodarstw, a później wytyczały kolejną linię za-
budowy nowymi obiektami. Taki też układ dróg mają ulice Jana 
Pawła II (najstarszy ciąg drogowy w Szlachtowej), równolegle 
do niej usytuowana ul. Wspólna, oraz łączniki między nimi – ul. 
Lipowa i ul. Kąty – ulice objęte modernizacją. Wyznaczają one 
najstarszą część Szlachtowej, z dwoma punktami centralnymi 
– byłą cerkwią, a obecnie kościołem parafialnym oraz remizą 
strażacką.  

 „Pozyskując środki finansowe na to zadanie, wykorzy-
stujemy 100% możliwości, jakie daje Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na odnowy centrów wsi. Zgodnie z założeniami 
Programu, na każdą wioskę w gminie można było pozyskać do 
500 000 zł. Dla Jaworek i Szlachtowej właśnie to zostało zro-
bione. Staramy się pozyskiwać środki finansowe na inwestycje 
w każdej części uzdrowiska, gdyż zależy nam na równomiernym 
rozwoju wszystkich naszych miejscowości: Szczawnicy, Szlach-
towej i Jaworek” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 
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SZcZawnica ZacHwyca !
 Zapraszamy wszystkich do SZCZAWNICY – Królowej Pol-
skich Wód! Perła Uzdrowisk, jak nazywają Szczawnicę odwie-
dzający nas goście, to miejscowość położona zaledwie 50 km 
od Zakopanego. Bardzo łatwy dojazd bez stania w korkach na 
Zakopiance, najdłuższa w Polsce promenada spacerowa wzdłuż 
orzeźwiających brzegów rzeki Grajcarek oraz malownicze kra-
jobrazy i gościnność mieszkańców zachęcają do przyjazdu w 
to cudowne miejsce. Szczawnica posiada doskonale rozwiniętą 
bazę uzdrowiskową, medical spa, sportową oraz turystyczną. 
Łagodne wzniesienia sprawiają, iż górskie piesze wycieczki 
adresowane są dla każdego, a widoki na Pieniny i Beskid Są-
decki na długo zapadają w pamięci. Niezapomniane chwile na 
łodziach flisackich podczas Spływu Dunajcem, Rezerwat Bia-
ła Woda i Homole, gdzie nagrywano film Janosik oraz dawne 
cerkwie greckokatolickie to historia regionu, której należy do-
świadczyć.

Taki tekst pojawił się na łamach gazety „Echo Zakopanego” 
kolportowanego bezpłatnie w ilości 6 000 egzemplarzy wśród 
turystów przebywających w Zakopanym. Gazeta pojawia się 
co czwartek przez okres wakacji i zachęca przebywających w 
Zakopanym gości do odwiedzenia naszego uzdrowiska. W Za-
kopanym przebywa sporo turystów którzy jeszcze nie wiedzą o 
atrakcjach Szczawnicy. 

„Tego typu reklama ma zachęcić ich do odwiedzenia 
Szczawnicy podczas obecnego pobytu oraz przekonać do przy-
jazdu jako miejsca docelowego w przyszłych latach” - podkre-
śla burmistrz Grzegorz Niezgoda. 


