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LISTOPAD 2012

5 października br. w Muszynie odbyły się Małopolskie Ob-
chody Światowego Dnia Turystyki, które połączone zostały z 
galą finałową podsumowującą XIII edycję plebiscytu „Wielkie 
Odkrywanie Małopolski”.

Głównymi organizatorami tegorocznego konkursu, którego 
zasadniczym celem było wyłonienie i promowanie najcie-
kawszych i najbardziej wartościowych ofert turystycznych 
w Małopolsce, była „Polska Gazeta Krakowska”, Samorząd 
Województwa Małopolskiego, Małopolska Organizacja Tury-
styczna, Radio Kraków S.A., Polska Organizacja Turystyczna, 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Telewizja 
Polska S.A. Oddział w Krakowie.

Laureatem tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2012” w 
kategorii „Miejscowość turystyczna”, a tym samym zwycięzcą 
nagrody pieniężnej Grand Prix w wysokości 50.000,00 zł 
ufundowanej przez Marszałka Województwa Mało-
polskiego – Marka Sowę została bezapelacyjnie 
SZCZAWNICA. To już trzecia wygrana 
naszej miejscowości w ciągu trzynastu lat 
trwania plebiscytu (wcześniej Szczawnica, 
jako miejscowość turystyczna otrzymała 
nagrodę Grand Prix w 2002r. i 2007r.).

Z rąk marszałka Marka Sowy Grand 
Prix i czek na 50 000 zł z przeznaczeniem 
na promocję Szczawnicy odebrali Bur-
mistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – 
Kazimierz Zachwieja. 

Burmistrz Szczawnicy odebrał również 
wyróżnienie za promenadę spacerową nad 
Grajcarkiem, która została laureatem w ka-

Szczawnica ponownie NAJLEPSZA!!!
tegorii inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną na-
tomiast Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr Gąsienica 
odebrał nagrodę za imprezę plenerową Lato Pienińskie, które 
uznane zostało za najciekawsze wydarzenie. Docenione zostały 
również prace związane z renowacją kościoła w Jaworkach za 
co nagrodę odebrał ksiądz proboszcz Józef Włodarczyk. 

Wszyscy finaliści otrzymali wyróżnienia marszałka i dy-
plomy oraz wyróżnienia Polskiej Organizacji Turystycznej i 
„Gazety Krakowskiej”.

„Tegoroczne zwycięstwo świadczy o tym, że przybywający 
do naszego miasta turyści wysoko oceniają jego atrakcyjność. 
Jest jednak także zobowiązaniem dla wszystkich mieszkańców 
oraz władz samorządowych miasta, aby utrzymać wysokie 
standardy usług, a gdzie to możliwe, jeszcze popra-

wiać ich jakość” powiedział Burmistrz 
Szczawnicy 

– Grzegorz 
   Niezgoda.
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Ranking samorządów: 

Szczawnica na szczycie
W przeprowadzonym przez Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji rankingu gmin, w pierwszej 
„20” znalazły się trzy samorządy podhalańskie w tym najwy-
żej Szczawnica bo uplasowana na 4. miejscu. Pozostałe dwie 
miejscowości to Zakopane na 10 pozycji i Nowy Targ na 12.  
W zestawieniu wzięto pod uwagę 183 gminy. 

W opracowanym przez MISTiA zestawieniu pod uwagę 
brano m. in. dochody własne gminy, wydatki inwestycyjne, 
wydatki na administrację, pozyskane środki europejskie (w 
przeliczeniu na mieszkańca), migrację ludności, wyniki spraw-
dzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalnych, ilość udzielo-
nych noclegów oraz istniejących podmiotów gospodarczych.

Plasująca się na 4. miejscu Szczawnica wysokie notowania 
otrzymała za pozyskiwanie środków unijnych - ponad 1 500 zł 
na mieszkańca (dla porównania Nowy Targ 140 zł, a Zakopane 
37 zł.) oraz za wskaźnik dotyczący udzielanych noclegów w 
przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (Szczawnica druga w wo-

jewództwie, Zakopane trzecie, Nowy Targ na miejscu 25.)
„Ranking MISTiA to kolejny dowód na wysoką pozycję 

Szczawnicy w województwie małopolskim. Dziękuję wszystkim 
którzy przyczyniają się do tego i pracują na dobry wizerunek 
naszych miejscowości” – nie ukrywa zadowolenia burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

Zakończyły się prace związane z gruntowną przebudową dróg 
w rejonie Szczawnicy Wyżnej.  Zakres robót obejmował remont 
chodników i balustrad na moście, nową nawierzchnię o długości 
760 mb. na ulicy Sopotnickiej – od mostu w kierunku wodospadu 
aż do nowego asfaltu położonego w roku 2010, budowę chodnika o 
długości prawie 500 mb,  jak również wymianę bariery ochronnej 
i montaż progu zwalniającego na ulicy Samorody. Przebudowana 
została również kompleksowo ul. Sopotnicka boczna w kierunku 
Gabańki. W ulicy tej wykonano nową kanalizację burzową, prze-
pompownię kanalizacji sanitarnej, nową sieć wodociągową oraz 
nawierzchnię z kostki i płyt betonowych. Głębokie wykopy w tej 
drodze spowodowały systematyczne osiadanie gruntu co zmusi 
wykonawcę inwestycji do poprawy nawierzchni na wiosnę. W 
następnej kolejności wykonany zostanie gruntowny remont dróg 
na ulicy Brzeg. 

„Staramy się systematycznie poprawiać infrastrukturę drogową 
w każdej części miasta i gminy Szczawnica. Dziesiątki kilometrów 
zaniedbanych przez lata dróg wymagających remontu, potrzebują 
trochę czasu by w pełni spełniać podstawowe standardy bezpie-
czeństwa. Każdy rok na szczęście przynosi kolejne odcinki nowych 
nawierzchni drogowych i już coraz mniej pozostało do wykonania 
w najbliższych latach. Jestem przekonany, że inwestycje drogo-
we wykonane na terenie Szczawnicy Wyżnej poprawią nie tylko 
bezpieczeństwo drogowe w tej części Szczawnicy, ale również jej 
wizerunek, zarówno przed mieszkańcami jak i tysiącami turystów 
korzystających z tych ciągów komunikacyjnych.” – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda.  

Zakończono przebudowę dróg 
w Szczawnicy Wyżnej
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INFORMACJE

Szczawnica,  15 października 2012r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 
2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały nr XXVII/150/2012 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza  
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gmi-
ny  nieruchomości położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej 
składającej się z :
niezabudowanej działki ewid. nr 212/1 z obrębu Szlachtowa 
położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej o powierzchni  
0.0547 ha, objętych księgą wieczystą nr NS1T/00067100/2
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 200,00  zł / słownie : 
dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych/ + Vat
Wadium wynosi  2 320.00 zł / słownie dwa tysiące trzysta dwa-
dzieścia złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 
podatek Vat w wysokości 23 %

Działka ewid. nr 212/1 położona jest w terenie dla którego nie ma 
ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego działka ta położona jest w terenach osadniczych do umiarko-
wanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła 
nieuciążliwego z zielenią towarzyszącą z koniecznością eliminacji 
istniejących obiektów o charakterze uciążliwym.
Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go dla budowy kanalizacji dla Szlachtowej i Jaworek Znak: NPOŚ 
6730.1.22011.KJ z dnia 19.09.2011 r. przez działki ewid. znr 208 i 
209 planowany jest przebieg kanalizacji sanitarnej.
W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub zobowiązań 
i jest wolna od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  20 listopada 2012 r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  15 listopada 2012 r.. - z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na 
koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 15.11.2012 r. 
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium-	
dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych - aktualny wy--	

pis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłaco-
ne przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nie-
ruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium przepada na rzecz sprzedającego.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Gmina nie zapewnia wskazania granic nieruchomości 

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 15, tel.262 22-03 wew. 29.

JP

Szczawnica,  30 października 2012r.       

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 
2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały nr XXVII/152/2012 Rady Miej-
skiej w Szczawnicy z dnia 20.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza  
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gmi-
ny  nieruchomości położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej 
składającej się z :

Niezabudowanej działki ewid. nr 534/13 z obrębu Szlachtowa 
położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej o powierzchni 
ogólnej 0.1200 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00104470/8
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00  zł / słownie 
: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych/ + Vat
Wadium wynosi  16 000.00 zł / słownie szesnaście tysięcy zło-
tych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 
podatek Vat w wysokości 23 %
   
Działka ewid. nr 534/13 położona jest w terenie dla którego nie ma 
ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego działka ta położona jest w projektowanych terenach usług i 
urządzeń turystyki, sportu i rekreacji. Dla nieruchomości nie została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy. 
W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub zobowiązań 
i wolne jest od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2012 r. o godzinie 9.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 
103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 
0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  03 grudnia 2012 r.. - z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na 
koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 03.12.2012 r. 
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu :
oryginał wpłaty wadium

dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych - aktualny wy--	
pis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłaco-
ne przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nie-
ruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. 
osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium przepada na rzecz sprzedającego.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Gmina nie zapewnia wskazania granic nieruchomości 

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 
pokój nr 15, tel.262 22-03 wew. 29.

JP
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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

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. Inwestycja została 
zakończona. Uroczyste otwarcie nowego parku nastąpi wiosną przyszłego roku. 
Trwa procedura rozliczenia wniosku. 

2

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 odkryty został 
potok płynący pod ul. Zdrojową wykonane zostały fontanny na Placu Dietla i przy 
ZPL oraz wybudowane schody do Inhalatorium. Inwestycja została ukończona, 
trwa rozliczanie wniosku.

3
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.  

4
Odnowa centrum wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony został ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury.. Trwa 
rozliczanie wniosku.

5
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych 
dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych (skrzypce , basy) oraz 
estradowych (gitara, keyboard, perkusja). Projekt w 100% finansowany ze środków 
unijnych. Trwają zajęcia dla 35 uczestników. 

6
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmuje zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych rozpoczął się we 
wrześniu i trwa nadal.  

7
Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane są 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. 
Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu br. 

8
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

9
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. Wniosek 
złożony został w ramach funduszy przeznaczonych na obszary wiejskie.. Trwają 
procedury przetargowe

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

10
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. 

11
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. Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do 
dofinansowania. 
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PROJEKTY

12
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.   

13
Poprawa bazy lokalowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy

Projekt zakłada rozbudowę Urzędu Miasta o budynki znajdująca się w sąsiedztwie 
z przeznaczeniem na bazę lokalową dla MOPS-u. 

14
Oznakowanie turystyczne 

Szczawnicy 
Projekt zakłada kompleksowe oznakowanie turystyczne Miasta i Gminy Szczawnica. 
Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

15

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. 

16
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

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

17

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. 

18
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. 

19

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.  

20

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. 

21

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. 

22
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. 

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

Szczawnica, 29 października  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 29 października 2012 r. do 19 listopada  
2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczone-1. 
go  
- działka ewid. Nr 428/1 o powierzchni 0.2571ha położonej w 
Szlachtowej przy ul. Sielskiej na okres 3 lat z przeznaczeniem 
części terenu pod wiatę oraz części terenu pod uprawy rolne
- działka ewid. zmod. Nr 869/22 o powierzchni 0.1209 ha poło-

żonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej zabudowanej budyn-
kiem magazynowym o powierzchni użytkowej 336 m2 z prze-
znaczeniem na działalność gospodarczą na okres 3 lat
- części działki ewid. zmod. Nr 717/3 o powierzchni 18 m2 po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Głównej zabudowanej kioskiem 
handlowym z przeznaczeniem na działalność handlowa na okres 
3 lat
   2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej
- działka ewid. zmod. Nr 1011/2 o powierzchni 13 m2 z obrębu 
1, objęta kw. NS1T/00067390/1 położona w Szczawnicy przy 
ul. Kwiatowej.
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INFORMACJE

DOBIEGA KOŃCA TRZECIA EDYCJA PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO POKL REALIZOWANEGO PRZEZ 
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ-
NEJ W SZCZAWNICY POD NAZWĄ  

„TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ 
NA ODNIESIENIE SUKCESU” 

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy 
od 2008 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą „Twoja 
aktywność szansą nad odniesienie sukcesu” współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W czasie trzech edycji trwania projektu kompleksowym 
wsparciem objętych zostało 57 rodzin z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 
2008 oraz 2009 głównym celem projektu było zwiększenie 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami 
pomocy społecznej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 10 osób 
ukończyło kursy zawodowe, umożliwiające im wejście lub powrót 
na otwarty rynek pracy. Osoby te zostały także objęte wsparciem 
psychologicznym, mającym na celu zwiększenie motywacji do 
aktywnego poszukiwania pracy, wzrost samooceny oraz wiary 
we własne siły.

W latach 2010- 2012 projekt kierowany był do rodzin wielo-
problemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kom-
pleksowym wsparciem objętych zostało 47 rodzin, zamieszkałych 
na terenie Szczawnicy, Szlachtowej oraz Jaworek. Uczestnicy 
projektu skorzystali z następujących  form wsparcia:

zajęć prowadzonych przez psychologa „Szkoła dla rodzi-•	
ców”

konsultacji z psychiatrą dot. nadpobudliwości psychoruchowej •	
(ADHD)

warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z nad-•	
pobudliwością psychoruchową (ADHD)

warsztatów dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo•	
warsztatów wychowawczych dla rodziców młodzieży zagro-•	

żonej uzależnieniami oraz chorobami wieku adolescencji
warsztatów terapeutycznych dla młodzieży mających na celu •	

umocnienie poczucia własnej wartości (w aspekcie chorób wieku 
adolescencji)

wizażu•	
zajęć z języka angielskiego dla rodziców oraz dzieci•	
zajęć ruchowych dla dzieci•	
badań specjalistycznych ( dentysta, okulista)•	
warsztatów „Trening kompetencji i umiejętności społecz-•	

nych”
warsztatów „Moje mocne strony”•	
wycieczek fakultatywnych (integracyjno- poznawczych)  •	
Wsparcie uzyskane na skutek uczestnictwa w projekcie miało 

na celu poprawę funkcjonowania oraz zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu rodzin wieloproblemowych  z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

W bieżącym roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Szczawnicy kończy realizację projektu systemowego „Twoja 
aktywność szansą na odniesienie sukcesu”. Mamy nadzieję, iż 
wspólna praca rodzin oraz pracowników MGOPS  przyczyni się do 
zwiększenia kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno- 
zawodowych uczestników projektu. Na prośbę dotychczasowych 
uczestników projektu, planuje się w 2013 roku kontynuację na-
wiązanej współpracy poprzez organizację cyklicznych spotkań 
grupy wsparcia dla rodziców.

Kończąc projekt życzymy naszym beneficjentom wielu sukce-
sów w życiu osobistym i zawodowym.

Kierownik oraz pracownicy Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.   

Kto zawinił brakiem 
kontraktu z ZUS?

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców i kuracjuszy, kierowanymi 
do władz miasta, w sprawie braku pod-
pisanego kontraktu z ZUS na 2013r oraz 
niepokojącymi w tej sprawie doniesienia-
mi prasowymi, wystąpiliśmy do Prezesa 
Przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Szczaw-
nica” S.A Krzysztofa Mańkowskiego z 
prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
Jest to podmiot w mieście, który miał moż-
liwość zdobycia takiego kontraktu, a nie 
władze samorządowe, którym niesłusznie 
zarzucało wiele z interweniujących osób 
niedbalstwo w tym temacie. Z racji tego, 
iż ww. przedsiębiorstwo jest największym 
obecnie pracodawcą w mieście, losy za-
trudnionych osób, jak również polityka tej 
firmy, nie może być nam obojętna, gdyż 
pociąga za sobą szereg negatywnych skut-
ków społecznych i ekonomicznych. 

Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Szczaw-
nica” S.A w poprzednich latach, stale kon-
traktowało usługi  z ZUS-em na darmowe 
leczenie części polskiego społeczeństwa. 
Przybywający do Szczawnicy kuracjusze 
nadawali i nadają temu miejscu wyjątko-
wy uzdrowiskowy charakter, korzystają 

z usług lokalnych przedsiębiorców oraz 
odprowadzają do budżetu opłatę uzdrowi-
skową będącą ważnym dochodem gminy. 
Brak podpisania kontraktu z ZUS-em, 
to nie tylko utrata możliwości korzysta-
nia przez potrzebujących  z zabiegów 
rehabilitacyjnych, ale przede wszystkim 
bardzo duży problem społeczny wpływa-
jący negatywnie na sporą część naszych 
mieszkańców. 

Brak kontraktowych zabiegów to spore 
ograniczenie możliwości wykonywania 
dotychczasowej pracy przez pracowników 
zatrudnionych w „Papierniku” i „Hutniku”. 
Jako władze Szczawnicy jesteśmy żywo 
zainteresowani, co się stanie z dziesiątkami 
pracowników i ich rodzinami jeśli zostaną 
pozbawieni środków do życia przez rok? 

Brak kuracjuszy korzystających ze 
skierowań ZUS-u to utrata blisko pół 
miliona zł w budżecie miasta z opłaty 
uzdrowiskowej, przeznaczanej w całości 
na inwestycje zwiększające atrakcyjność 
turystyczną miejscowości. Brak tej kwoty 
w budżecie nie pozwoli m.in. zapewnić 
finansowego wkładu własnego miasta w 
wielu projektach dofinansowanych z fun-
duszy Unii Europejskiej, w pozyskiwaniu 
których jesteśmy do tej pory liderem. 

Kuracjusze w naszym mieście to rów-

nież rozwój lokalnej przedsiębiorczości, z 
której utrzymuje się duża część mieszkań-
ców. Brak podpisanego kontraktu może 
doprowadzić do poważnych problemów 
finansowych  tej części społeczeństwa, 
a tym samym nowych problemów spo-
łecznych. 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy Miasta 
i Gminy Szczawnica w sposób rzetel-
ny, uczciwy  i odpowiedzialny  dbają 
o to, by gości do naszego uzdrowiska 
zapraszać i stale zwiększać ich liczbę a 
nie odwrotnie. My z kolei, staramy się 
poprzez liczne inwestycje (ujęcia wody, 
promenada, Plac Dietla i ul. Zdrojowa, 
Park Dolny i wiele innych) stworzyć ku 
temu optymalne warunki. Mamy również 
obowiązek stanowczo interweniować w 
przypadku zagrożenia interesów miasta i 
jego mieszkańców i dlatego w tej sprawie 
będziemy robić wszystko, by chronić naszą 
społeczność gwarantując jej dalszy rozwój 
i stabilność życiową. 

 

   Przewodniczący              Burmistrz
    Rady Miejskiej      Miasta i Gminy Szczawnica

Kazimierz Zachwieja      Grzegorz Niezgoda  
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INFORMACJE

UCHWAŁA NR XXVIII/168/2012 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okrę-
gi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i § 4, art. 

420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzajace 
ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. 
zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, Rada Miejska 
w Szczawnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Szczawnica na 
15 jednomandatowych okręgów wyborczych, z określeniem ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, w następujący sposób: 

 

 
Numer 
okręgu  

 
Granice okręgu  wyborczego 

 
Liczba radnych wybi-

eranych  
w okręgu  

 
1 

Jednostka pomocnicza: Sołectwo Jaworki  
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie 

1  

 
2 

Jednostka pomocnicza: Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Berech, Cieśliska, Łemkowska 

1 

3 
Jednostka pomocnicza: Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Sielska, Słona Młaka, Wspólna 

1 

 
4 

Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Szlachtowska, Maćka zza Ławy 

1 

5 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Brzeg, Samorody, Sopotnica do nr 20 

1 

6 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Gabańka, Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Sopotnicka od nr 21 do 
końca, Staszowa 

1 

7  Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Szalaya  od nr 51 do końca, Zawodzie 

1 

8 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Aleja 1 Maja, Połoniny, Park Górny, Św. Krzyża, Bereśnik, Jana Wik-
tora 

1 

9 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Języki, Kowalczyk, Główna do nr 30, Park Dolny, Plac Dietla, Szalaya 
do nr 50, Zdrojowa 

1 

10 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Osiedle XX-lecia 

1 

11 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Osiedle Poloniny 

1 

12 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Aleja Parkowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Zielona, Główna od nr 31 do nr 
100 

1 

13 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Niżna:  
ulice: Pod Sadami, Skotnicka, Średniak, Wygon 

1 

14 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Flisacka, Pienińska, Nad Grajcarkiem, Groń, Zyblikiewicza 

1 

15 
Jednostka pomocnicza: Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Główna od nr 101 do końca, Słoneczna, Widok 

1  
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/401/10 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału 
Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopol-
skiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu. 

§ 5.   Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje 
prawo wniesienia skargi na ustalenia niniejszej Uchwały do 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, w terminie 5 dni 
od daty podania Uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
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Uzasadnienie
Konieczność dokonania nowego podziału Miasta i Gminy 

Szczawnica na okręgi wyborcze, wynika ze zmiany przepisów 
prawa. Dotychczasowy podział, był ustalony w oparciu o wymogi 
wynikajace z ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.). 

Miasto, a potem Miasto i Gmina Szczawnica, było podzielone 
na pięć okręgów wyborczych, pokrywających się z podziałem 

Miasta (później Miasta i Gminy) na jednostki pomocnicze, czyli 
osiedla, a później także sołectwa. Były to okręgi wielomandato-
we, czyli, można było w nich wybierać taką liczbę radnych, jaka 
wynikała z  “jednolitej normy przedstawicielstwa” ustalonej w Or-
dynacji wyborczej. W Szczawnicy, w pięciu okręgach wyborczych 
było wybieranych od jednego do pięciu radnych. 

Podział na okręgi wyborcze i liczbę mandatów w okręgu, był 
następujący: 
 

 
Numer 
okręgu  

 
Granice okręgu (jednostki pomocnicze) 

 
Liczba man-

datów  

 
1 

Sołectwo Jaworki  
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie 

1  

 
2 

Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, Słona Młaka, 
Wspólna 

2  

 
3 

Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska  

 
3 

 
4 

Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Osiedle XX-lecia, Osiedle 
Połoniny, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Jana Wiktora, 
Zdrojowa, Zawodzie  

 
 
5 

 
5 

Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, 
Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, 
Zyblikiewicza  

 
 
4 

W dniu 5 stycznia 2011 roku, została przez Sejm RP uchwa-
lona nowa ustawa: “Kodeks Wyborczy” (Dz. U. Nr 21 poz. 112 
z późn. zm.).Ustawa ta reguluje całościowo tematykę wyborczą, 
tj. określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania 
wyborów oraz warunki ważności wszystkich wyborów przepro-
wadzanych w Polsce, tj: 

1) do Sejmu RP i Senatu RP 
2) Prezydanta RP, 
3) do Parlamentu Europejskiego, 
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorial-

nego, 
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Dotychczas, każde z wymienionych wyżej wyborów, posia-
dały odrębne uregulowania prawne, w ramach ordynacji wybor-
czych. 

Kodeks Wyborczy w art. 417 stanowi, że okręg wyborczy 
obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich, 
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Również 
w miastach, przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się 
utworzone jednostki pomocnicze. Art. 418 stanowi, że w każdym 
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie 
będącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego 
radnego. 

W art. 419 Kodeks wyborczy stanowi, że podział na okręgi 
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych 
w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta (burmistrza), rada 
gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej 
przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych do danej rady. Ułamki liczby mandatów wybieranych 
w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają 
z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę 
do liczby całkowitej. Ułamek liczby mandatów w okręgu mniejszy 

niż 1/2 jest odrzucany. Państwowa Komisja Wyborcza nakazuje 
bezwzględne przestrzeganie tej zasady, nie dopuszczając żadnych 
odstępstw. 

Liczba radnych wybieranych w gminach do 20 tys. mieszkań-
ców (do których należy Szczawnica) pozostaje bez zmian, czyli 
nadal będzie w tych gminach wybieranych 15 radnych. 

W przypadku Szczawnicy, norma przedstawicielstwa wynosi 
495,13 mieszkańców (7.427 mieszkańców dzielone przez 15 
mandatów).  Norma, brana pod uwagę w odniesieniu do liczby 
mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych 
(dwóch sołectwach i trzech osiedlach) decyduje o liczbie okrę-
gów i tym samym liczbie mandatów przypadających dla danej 
jednostki.Jest to tym samym liczba mieszkańców przypadająca 
na jeden mandat radnego, czyli jeden okręg wyborczy. Liczby 
mieszkańców okręgu (branej pod uwagę przy ustalaniu okręgów) 
nie należy mylić z liczbą wyborców, która w każdym przypadku 
jest mniejsza, ponieważ nie obejmuje osób nie posiadających 
prawa wyborczego (poniżej 18 lat) i osób z różnych przyczyn nie 
wpisanych do rejestru wyborców. 

Matematycznie, w stosunku do dotychczas obowiązującego po-
działu na okręgi i mandaty wyborcze, sytuacja nie ulegnie zmianie. 
Liczba radnych, którzy będą wybierani w ramach granic poszcze-
gólnych jednostek pomocniczych nie ulegnie zmianie, tj: 

dla Sołecta Jaworki będzie przypadał 1 mandat, 
dla Sołectwa Szlachtowa będą przypadały 2 mandaty, 
dla Osiedla Szczawnica Wyżna będą przypadały 3 mandaty, 
dla Osiedla Szczawnica Centrum będzie przypadało 5 manda-

tów, 
dla Osiedla Szczawnica Niżna będą przypadały 4 mandaty. 
Różnica polega na tym, że w ramach jednostek pomocniczych 

(sołectw i osiedli) muszą zostać wydzielone jednomandatowe 
okręgi wyborcze, zgodnie z jednolitą normą przedstawicielstwa. 

INFORMACJE
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Poniżej, jest przedstawiony podział na okręgi wyborcze, 
uwzględniający wymogi ustawy, biorący pod uwagę układ prze-
strzenny ulic i liczbę ich mieszkańców, dla uzyskania wielkości 
najbardziej zbliżonych do jednolitej normy przedstawicielstwa. 
W podziale na okręgi wyborcze starano się również uwzględnić 
zbieżność i specyfikę potrzeb występujących w danym obszarze 
(np. wielorodzinne mieszkaniowe Osiedla Połoniny i XX-lecia - 
okręgi nr 10 i 11). Zachowanie w poszczególnych okręgach układu 
sąsiadujących ze sobą ulic, a tym samym ujęcie w okręgu obszarów 
o zbliżonych potrzebach, z jednoczesnym dostosowaniem liczby 
mieszkańców w okręgu do normy przedstawicielstwa, nie było 
możliwe bez wystąpienia pewnych różnic (zarówno na plus jak 
i na minus) w stosunku do liczby mieszkańców stanowiącej dla 
Szczawnicy jednolitą normę przedstawicielstwa. Przykładem są 
okręgi wyborcze nr 2, 3, 4, 15. 

Należy jednak zaznaczyć, że dla danego okręgu wyborczego, 
norma przedstawicielstwa nie musi ściśle odpowiadać liczbie 
495,13 mieszkańców. Byłoby to niemożliwe do wykonania, 
ponieważ wymagałoby dokonania podziału na okręgi ściśle licz-
bowo, z naruszeniem granic jednostek pomocniczych (Państwowa 
Komisja Wyborcza nie zaleca tworzenia okręgów wyborczych 
składajacych się z jednostki pomocniczej i części innej jednostki), 
dzieleniem i przyporządkowaniem części danej ulicy do różnych 
okręgów wyborczych (podziału takiego dokonano w propozycji 
tylko w koniecznych przypadkach), itd. 

Ze względu na to, że radni będą wybierani w okręgach jedno-
mandatowych, różnice w liczbie mieszkańców przypadających 
na dany okręg, nie są istotne i nie mają wpływu na prawidłowość 
i reprezentatywność wyborów. W każdym okręgu wyborczym, 
radnym zostanie tylko jedna osoba, która uzyska największą liczbę 
głosów spośród zgłoszonych kandydatów w tym okręgu. 

Nowy podział Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wy-
borcze: 

Sołectwo Jaworki razem 570 mieszkańców   
OKRĘG NR 1 

Liczba mandatów 1,15= 1 
Liczba mieszkańców w okręgu ~570 

1. Biała Woda  23 domy  85 osób 
2. Czarma Woda  68 domów  369 osób 
3. Kościelna  7 domów  22 osoby 
4. Pod Homolami  16 domów  85 osób 
5. Zaskalskie  2 domy  9 osób 

Sołectwo Szlachtowa razem 905 mieszkańców
OKRĘG NR 2, 3

Liczba mandatów 1,82= 2 
Liczba mieszkańców w okręgu ~ 452 

1. Berech  13 domów  74 osoby 
2. Cieśliska  34 domy  177 osób 
3. Jana Pawła II  39 domów  185 osób 
4. Kąty  11 domów  55 osoby 
5. Lipowa  14 domów  77 osób 
6. Łemkowska  20 domów  110 osób 
7. Sielska  20 domów  107 osób 
8. Słona Młaka  5 domów  32 osoby 
9. Wspólna  16 domów  88 osób 

Propozycja: 
Okręg Nr 2 

Ulice: Berech, Cieśliska, Łemkowska 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 361 

Okręg Nr 3 
Ulice: Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Sielska, 

Słona Młaka, Wspólna 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 544 
Osiedle Szczawnica Wyżna razem 1.666 mieszkańców  

OKRĘG Nr 4, 5 i 6
Liczba mandatów 3,36 = 3 
Liczba mieszkańców w okręgu ~ 555 

1. Brzeg  27 domów  134 osoby 
2. Gabańka  10 domów  55 osób 
3. Kunie  16 domów  74 osoby 
4. Maćka zza Ławy  40 domów  145 osób 
5. Niterbarg  3 domy  13 osób 
6. Partyzantów  5 domów  25 osób 
7. Samorody  42 domy  201 osób 
8. Sopotnicka  68 domów  315 osób 
9. Staszowa  41 domów  200 osób 
10. Szlachtowska  116 domów  504 osoby 

Propozycja: 
Okręg Nr 4 

Ulice: Szlachtowska, Maćka zza Ławy 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 649 

Okręg Nr 5 
Ulice: Brzeg, Samorody, Sopotnicka do nr 20 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 546 
Okręg Nr 6 

Ulice: Gabańka, Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Sopot-
nicka od nr 21 do końca, Staszowa, 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 471 
Osiedle Szczawnica Centrum 

razem 2.409 mieszkańców OKRĘG NR 7, 8, 9, 10, 11 
Liczba mandatów 4,86 = 5 

Liczba mieszkańców w okręgu ~ 482 
1. Aleja 1 Maja  2 domy  10 osób 
2. Bereśnik  14 domów  37 osób 
3. Główna do nr 30  11 domów  44 osoby 
4. Jana Wiktora  15 domów  68 osób 
5. Języki  24 domy  102 osoby 
6. Kowalczyk  21 domów  77 osób 
7. Osiedle Połoniny  6 bloków  447osób 
8. Osiedle Połoniny  2 prywatne  9 osób 
9. Osiedle XX-lecia  8 bloków  551 osób 
10. Osiedle XX-lecia  4 prywatne  14 osób 
11. Park Dolny  9 domów  26 osób 
12. Park Górny  13 domów  62 osoby 
13. Plac Dietla  1 dom  2 osoby 
14. Połoniny  25 domów  121 osób 
15. Szalaya  104 domy  453 osoby 
16. Św. Krzyża  36 domów  149 osób 
17. Zawodzie  42 domy  190 osób 
18. Zdrojowa  10 domów  47 osób 

Propozycja: 
Okręg Nr 7 

Ulice: Szalaya od nr 51 do końca, Zawodzie 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 440 

Okręg Nr 8 
Ulice: Aleja 1 Maja, Połoniny, Park Górny, Św. Krzyża, 

Bereśnik, Jana Wiktora, 
Liczba mieszkańców w okręgu: 447 

Okręg Nr 9 
Ulice: Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, 

Plac Dietla, Szalaya od nr 1 do 50, Zdrojowa 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 501 

Okręg Nr 10 
Osiedle XX lecia (plus 4 budynki jednorodzinne) 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 565 

INFORMACJE
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Okręg Nr 11 
Osiedle Połoniny (plus 2 budynki prywatne) 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 456 
Osiedle Szczawnica Niżna razem 1.877 mieszkańców  

OKRĘG NR 12, 13, 14, 15 
Liczba mandatów 3,79 = 4 

Liczba mieszkańców w okręgu ~469 
1. Aleja Parkowa  14 domów  72 osoby 
2. Flisacka  58 domów  279 osób 
3. Główna od nr 31  128 domów  530 osób 
4. Groń  7 domów  18 osób 
5. Kwiatowa  8 domów  36 osób 
6. Nad Grajcarkiem  13 domów  78 osób 
7. Ogrodowa  22 domy  72 osoby 
8. Pienińska  22 domy  83 osoby 
9. Pod Sadami  39 domów  165 osób 
10. Skotnicka  57 domów  295 osób 
11. Słoneczna  12 domów  43 osoby 
12. Średniak  4 domy  16 osób 
13. Widok  16 domów  84 osoby 
14. Wygon  22 domy  89 osób 

15. Zielona  3 domy  17 osób 
16. Zyblikiewicza  -  - 

 
Propozycja: 

Okręg Nr 12 
Ulice: Aleja Parkowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Zielona, 

Główna od nr 31 do nr 100 (272 mieszkańców) 
Liczba mieszkańców w Okręgu: 469 

Okręg Nr 13 
Ulice: Pod Sadami, Skotnicka, Średniak, Wygon, 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 565 
Okręg Nr 14 

Ulice: Flisacka, Pienińska, Nad Grajcarkiem, Groń, 
Zyblikiewicza 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 458 
Okręg Nr 15 

Ulice: Główna od nr 101 do końca (258 mieszkańców), 
Słoneczna, Widok 

Liczba mieszkańców w Okręgu: 385 

Nowy, wynikający z powyższych przeliczeń, podział Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, przedstawia się następująco:  

 
Numer 
okręgu  

 
Granice okręgu 

Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu  

 
1 

Sołectwo Jaworki  
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie 

1  

 
2 

Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Berech, Cieśliska, Łemkowska 

1 

3 
Sołectwo Szlachtowa  
ulice: Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Sielska, Słona Młaka, Wspólna 

1 

 
4 

Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Szlachtowska, Maćka zza Ławy 

1 

5 
Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Brzeg, Samorody, Sopotnicka do nr 20 

1 

6 
Osiedle Szczawnica Wyżna  
ulice: Gabańka, Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Sopotnicka od nr 21 do końca, 
Staszowa 

1 

7  Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Szalaya od nr 51 do końca, Zawodzie 

1 

8 
Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Aleja 1 Maja, Połoniny, Park Górny, Św. Krzyża, Bereśnik, Jana Wiktora 

1 

9 
Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Języki, Kowalczyk, Główna do nr 30, Park Dolny, Plac Dietla, Szalaya od nr 
1 do nr 50, Zdrojowa 

1 

10 
Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Osiedle XX-lecia 

1 

11 
Osiedle Szczawnica Centrum  
ulice: Osiedle Poloniny 

1 

12 
Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Aleja Parkowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Zielona, Główna od nr 31 do nr 100 

1 

13 
Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Pod Sadami, Skotnicka, Średniak, Wygon 

1 

14 
Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Flisacka, Pienińska, Nad Grajcarkiem, Groń, Zyblikiewicza 

1 

15 
Osiedle Szczawnica Niżna  
ulice: Główna od nr 101 do końca, Słoneczna, Widok 

1 

Niniejszy podział na okręgi wyborcze, został (zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Wyborczej) przed przedstawieniem Radzie 
Miejskiej, został przedłożony Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu, do konsultacji i oceny pod względem merytorycznym. W 
trybie konsultacji, Komisarz Wyborczy stwierdził, że projekt jest zgodny z zasadami okreslonymi w art. 417 § 1-3.1, art. 418 § 1 oraz 
art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 

INFORMACJE
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INWESTYCJE

Dziewiątego listopada otwarcie bram Parku Dolnego 

 Park Dolny jest jednym z najstarszych elementów 
infrastruktury uzdrowiskowej w Szczawnicy. Został utwo-
rzony w latach 1861–1868 i był związany z powstaniem 
Zakładu Zdrojowego na Miedziusiu. Józef Szalay w swoich 
planach zakładał bowiem dwa centra kurortowe: pierwsze 
przy obecnym Placu Dietla, drugie właśnie w rejonie Parku 
Dolnego, przy źródłach Szymon, Aniela, Helena. Teren ten 
został wydzierżawiony w 1860 roku przez Józefa Szalaya na 
rzecz Spółki Zdrojowisk Krajowych na okres 50 lat. To wła-
śnie w tych latach teren i zabudowa zdrojowiska na Miedziu-
siu uzyskała ostateczny kształt, zachowany w znacznej części 
do dnia dzisiejszego (kaplica parkowa, park, zabytkowe wille 
wokół parku, Grota Zyblikiewicza). Po wygaśnięciu umowy 
dzierżawy w 1910 roku Dolny Zakład został nabyty przez 
Adama Stadnickiego. W 1985 roku ulokowano na terenie 
parku pomnik upamiętniający 40. rocznicę powstania PRL, 
poświęcony mieszkańcom Szczawnicy. 

- Przez ostatnie dziesięciolecia Park Dolny był coraz bar-
dziej zaniedbywany, dlatego po podjęciu przez Radę Miej-
ską odpowiedniej uchwały podpisałem w 2009 roku umowę 
z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A., na mocy 
której mogłem w imieniu miasta Szczawnica wziąć w użycze-
nie teren Parku Dolnego. Mając tytuł prawny do dysponowa-
nia tym miejscem mogłem złożyć wniosek o dofinansowanie 
rewitalizacji parku ze środków unijnych - mówi Grzegorz 
Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. 

- Kolejne lata upłynęły nam na żmudnym przywracaniu 
parku do czasów jego świetności. Wyremontowaliśmy altany, 
przywróciliśmy historyczny układ alejek z XIX wieku, odre-
staurowaliśmy Grotę Zyblikiewicza. Największym problemem 
pozostawał jednak pomnik 40-lecia PRL, upamiętniający 
szczawniczan, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Ten 
element miasta nie mógł zginąć z jego mapy, a jednocześnie w 
nowym parku, parku z placem zabaw, karuzelą i ogrodem bo-
tanicznym pozostawałby elementem obcym. Dlatego pomnik, 
po uprzednich konsultacjach społecznych, przeniesiony został 
na teren skweru przy Urzędzie Miasta. Kontrowersje wzbu-
dzał też nowy typ nawierzchni na alejkach oraz ogrodzenie 
parku – wspomina Niezgoda - były to elementy projektu, przy 
których szczególnie obstawało Uzdrowisko Szczawnica S.A. 
Musiałem uszanować ich zdanie w tej kwestii, ponieważ, jak 
stanowi umowa użyczenia, po dziesięciu latach utrzymywa-
nia przez Miasto parku, wróci on w nowej, zrewitalizowanej 
przez nas formie, na rzecz Uzdrowiska Szczawnica. S.A.

Roboty w Parku Dolnym zostały już zakończone. Obecnie 
trwają „ostatnie szlify”.

- Przed udostępnieniem terenu Parku Dolnego, regulujemy 
pracę fontanny, ustalamy sekwencje pracy różnych punktów 
oświetlenia, a przede wszystkim sprzątamy liście. Chciałbym, 
aby ta inwestycja była dopracowana w każdym calu i pierwsi 
odwiedzający park mogli go zobaczyć w pełnej krasie, pomi-
mo późnojesiennej pory – mówi burmistrz. - Około połowy 
listopada wyłączymy fontannę, do tego czasu oczyścimy teren 
z opadłych liści, uzupelnimy korę przy nasadzeniach, by w 
ten sposób przygotować teren na zimę i będziemy oczekiwać 
wiosny, kiedy to przyroda parku wybuchnie prawdziwą mocą. 
Dopiero wtedy można będzie podziwiać piękno nowej szaty 
roślinnej parku. Wtedy też przewidujemy wielką uroczystość 
związaną z podsumowaniem realizacji projektu – podsumo-
wuje Niezgoda – Niemniej jednak Park Dolny otwarty zosta-
nie do zwiedzania już 9 listopada o godz. 9:00. Serdecznie 

zapraszam do odwiedzania 
tego miejsca, które o każdej 
porze roku ma swój niepo-
wtarzalny charakter.
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która 
odbyła się 26 października 2012 r. rozstrzygnięto „Konkurs na 
najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach 
jednorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 
2012”.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda i 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz Zachwieja wręczyli 
wyróżnienia oraz dyplomy i czeki pieniężne dla laureatów tego-
rocznej edycji Konkursu.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia oficjalnych wyników, 
Burmistrz Szczawnicy przedstawił założenia organizowanego 
cyklicznie konkursu oraz przybliżył procedurę postępowania 
konkursowego.

Oceny ukwieconych posesji dokonywała Komisja Konkursowa 
w składzie: 

- dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej,

- jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych Koło „Pieniny”,

- dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, 
- jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.
Komisja dokonując oceny 9 zgłoszonych do konkursu posesji, 

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze 
ukwiecenie posesji prywatnych

Remontowany dojazd 
do Szczawnicy

Ruszył remont ponad trzykilometrowego odcinka ulicy 
Głównej prowadzącej z Krościenka do Szczawnicy. Zadanie re-
alizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu  w 
ramach współpracy ze szczawnickim samorządem. W ramach 
inwestycji przewiduje się ścięcie poboczy wraz z usunięciem 
materiału ze ścięcia, wykonanie frezowania w miejscach włą-
czenia się do istniejącej nawierzchni i innych wskazanych przez 
inspektora nadzoru, regulacja studni kanalizacji sanitarnej z 
wymianą pierścieni odciążających, mechaniczne oczyszczenie 
i skropienie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wią-
żącej nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. grubości 5 cm, 
-wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 
oraz wykonanie uzupełnienia poboczy z kruszywa łamanego. 

„To kolejne kilometry drogi powiatowej remontowanej na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Tą inwestycją kończymy re-
mont całej drogi w Szczawnicy, Jaworki zostały dokończone w 

przydzielała od 1-10 punktów za dobór i różnorodność wykorzy-
stanych kwiatów, krzewów i drzew, ilość kwiatów oraz pomysłową 
kompozycję.

„Z roku na rok przybywa „zielonych zakątków”, które cieszą oko 
bogactwem roślin i ciekawą architekturą – interesującą aranżacją 
ogrodów. W ramach organizowanego konkursu, który na stałe 
wpisał się w kalendarz lokalnych wydarzeń, nagradzamy naj-
piękniej ukwiecone i estetycznie zagospodarowane posesje, które 
stanowią wzorce do naśladowania dla pozostałych mieszkańców. 
Wyróżniamy państwa inwencję, poświęcony czas i zaangażowa-
nie w upiększenie swojego otoczenia (…) Dziękuję wszystkim 
uczestnikom konkursu za to, że z taką pieczołowitością dbają o 
estetykę swoich posesji, co przekłada się na piękno naszego miasta 
i gminy. ” – powiedział Burmistrz Grzegorz Niezgoda gratulując 
tegorocznym laureatom zwycięstwa w Konkursie.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu: 
I miejsce – Państwo Krystyna i Zbigniew Potrawiak 
II miejsce – Państwo Janina i Marian Wójcik 
III miejsce – Państwo Elżbieta i Janusz Mężyk 
Wyróżnienia: 
Pani Anna Gąsienica 
Pani Barbara Łazarczyk

tym roku a na przyszły rok planujemy wykonać kolejny odcinek 
na terenie Szlachtowej. Wszystko to dzięki dobrej współpracy 
z powiatem za co Staroście i Dyrektorowi PZD serdecznie 
dziękuję” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda. 


