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CZERWIEC 2014

Kilka dni po oberwaniu się mostu na Zawodzie w Szczaw-
nicy, doszło do spotkania ekspertów w zakresie projektowa-
nia dróg,  mostów i zabezpieczeń korpusu brzegów z burmi-
strzem Szczawnicy Grzegorzem Niezgodą. Celem spotkania 
było znalezienie najskuteczniejszej metody zabezpieczenia 
murów przeciwpowodziowych Grajcarka oraz jak najszybsze 
wykonanie nowego obiektu mostowego.  Dzięki akcji infor-
macyjnej mediów i mieszkańców podczas powodzi oraz sta-
raniom burmistrza, który wystąpił do polskiego rządu o za-
kwalifikowanie Szczawnicy jako miejsca dotkniętego klęską 
żywiołową, jest szansa na całkowite pokrycie kosztów odbu-
dowy mostu ze środków rządowych.  W chwili obecnej spo-
rządzana jest dokumentacja techniczna na wykonanie mostu 
w nowej technologii (most sprężony bez podpory pośredniej 
w korycie rzeki). Do tego czasu, a na pewno przed sezonem 
wakacyjnym, wykonana zostanie kładka przeznaczona dla 
ruchu pieszego i samochodowego w miejscu zniszczonego 
mostu. Odciążona zostanie tym samym od pojazdów samo-

Dziękuję to mało, ale szczerze
Jak mówi stare przysłowie: „prawdziwych przyja-

ciół poznaje się w biedzie”  i wtedy wiadomo na kogo 
można liczyć, od kogo uzyskać pomoc i wsparcie  oraz 
usłyszeć dobrą radę a nie lawinę pretensji.  I chociaż 
woda już opadła, to emocje mieszkańców, zwłaszcza 
tych poszkodowanych, jeszcze długo będą towarzyszyły 
im w codziennym życiu. Jednak nieszczęście, które w 
maju dotknęło dziesiątki gospodarstw domowych w 
naszych miejscowościach, ukazało solidarność, odwagę 
i bezinteresowność wielu ludzi Szczawnicy, Szlachtowej i 
Jaworek. Wiele osób samych dzwoniło do mnie oferując 
pomoc w ramach posiadanych środków, wiele bez prosze-
nia ratowało dobytek sąsiadów, pomimo wcześniejszych 
sporów i waśni. I od tych osób chciałbym rozpocząć 
gorące podziękowania, które szczerze kieruję w ich stronę. Dziękuję Wam za godną naśladowania postawę 
i nieocenioną pomoc w pokonywaniu żywiołu. Dziękuję za wyrozumiałość w sytuacjach kryzysowych oraz 
zrozumienie podczas podejmowania trudnych decyzji. Ciężko wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, bo 
z pewnością kogoś pominę – tak wielu Was było, a niektórzy wręcz sami prosili o anonimowość -  ale Ci, 
którzy pomagali, doskonale wiedzą, że to właśnie do nich kieruję słowa podziękowania i doceniam poświę-
cenie, które wówczas wykazali. Dziękuję wszystkim druhom Ochotniczych Straży Pożarnych Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek oraz członkom szczawnickiej grupy GOPR, którzy kolejny raz udowodnili, że zawsze 
można liczyć na nich samych oraz profesjonalizm i oddanie służbie. Wielką determinacją i pracowitością 
wykazali się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Urzędu Miasta w Szczawnicy. I chociaż 
ich działania nie zawsze były widoczne i spektakularne na miejscu zdarzenia, to większość pracy wykonywa-
li w ramach powołanego przy Urzędzie sztabu antykryzysowego. Jeszcze raz pragnę gorąco podziękować 
wszystkim osobom niosącym chociażby najdrobniejszą pomoc w czasie ostatniej powodzi, a poszkodowanym 
wyrazić wyrazy współczucia i solidarności. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda

Zawodzie z nowym mostem!
chodowych ścieżka pieszo-rowerowa w okresie największego 
natężenia ruchu turystycznego. 
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We wtorek, 20 maja br. przy ul. Skotnickiej - „Pod Rapą”, 
gościł Jarosław Gowin, były Minister Sprawiedliwości, lider 
ugrupowania Polska Razem.

Wizyta w szczawnickim kurorcie, którego miejska infra-
struktura została uszkodzona w wyniku intensywnych opa-
dów deszczu, stała się okazją do zaprezentowania treści inter-
pelacji poselskiej w sprawie działań wobec powodzian. 

„(…) Największe zniszczenia są w Małopolsce na terenie 
dwóch powiatów, przede wszystkim powiatu nowotarskiego, 
ale także powiatu nowosądeckiego. Szczawnica jest miastem 
i gminą szczególnie dotkniętą - mówił w swoim wystąpieniu 
Jarosław Gowin. Brak reakcji ze strony rządowej, brak real-
nej pomocy spowodował, że kieruję na ręce Premiera Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Donalda Tuska interpelację w sprawie 
objęcia powiatu nowotarskiego stanem klęski żywiołowej, 

Wizyta posła Jarosława Gowina w Szczawnicy

to uprości procedury, pozwoli na szybkie przekazanie rzą-
dowych środków finansowych na pomoc ludziom i gminom 
dotkniętym tym nieszczęściem. (…)” – kontynuował swoją 
wypowiedź. 

Uczestniczący w spotkaniu burmistrz Szczawnicy – Grze-
gorz Niezgoda przedstawił informację na temat skali znisz-
czeń, a także zaapelował o interwencję w zakresie remontu 
murów przeciwpowodziowych biegnących wzdłuż potoku 
Grajcarek. 

„Zainteresowanie polityków z pierwszych stron gazet szko-
dami wyrządzonymi przez ulewne deszcze pozwala mieć na-
dzieje, że przełoży się ono na wymierną pomoc organizacyjną  
i materialną dla naszego miasta, pozwalającą na szybką li-
kwidację skutków powodzi a jednocześnie zabezpieczy gminę 
w przypadku ponownego wystąpienia żywiołu.” - powiedział 
Burmistrz - Grzegorz Niezgoda.

Szczawnica z wnioskiem 
do Premiera RP

Natychmiast po ustaniu powodzi, która nawiedziła Szczaw-
nicę w połowie maja br. burmistrz Grzegorz 
Niezgoda wystąpił z wnioskiem do polskiego 
rządu, za pośrednictwem wojewody, o ujęcie 
Miasta i Gminy Szczawnica w rozporządze-
niu dot. gmin lub miejscowości, w których 
stosuje się szczególne zasady odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu, a także szczególne zasady 
zagospodarowania terenów oraz zasad i trybu 
nabywania nieruchomości, w związku z osu-
nięciem ziemi.  Ułatwi i przyspieszy to znacz-
nie władzom Szczawnicy oraz jej mieszkań-
com usunięcie szkód popowodziowych, które 
specjalnie powołana komisja wyszacowała na 
ponad 12 mln. zł.  

„Ze szkodami, które spowodowała po-
wódź nie jesteśmy w stanie walczyć  bez po-
mocy z zewnątrz oraz na podstawie istnieją-
cych przepisów prawa. Po pierwsze koszty są 

zbyt wysokie i nie ujęte w tegorocznym budżecie miasta, a po 
drugie wszystkie procedury i uzgodnienia formalno-prawne 
trwałyby za długo, na co nie mamy czasu. Szkody trzeba usu-
wać błyskawicznie, by życie naszych mieszkańców i gości jak 
najszybciej wróciło do normalności” – podkreśla burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 
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W związku z wystąpieniem szkód o znacznych rozmia-
rach w lasach na terenie Powiatu Nowotarskiego, które spo-
wodował porywisty wiatr wraz z silnymi opadami deszczu 
w dniach 15 – 16 maja 2014 roku, Starosta Nowotarski in-
formuje, że drewno pochodzące z wyłomów i wywałów 
również podlega obowiązkowi legalizacji. W związku z tym 
służby leśne Starostwa przyjmują zgłoszenia do legalizacji 
drewna na obszarach, gdzie wystąpiły wiatrołomy według 
następującej procedury:

- właściciele lasów dotkniętych klęską zgłaszają właści-
wemu według położenia lasu pracownikowi terenowemu fakt 
przygotowaniu drewna z wyłomów i wywałów tj. odcięcie od 
pnia, obcięcie gałęzi oraz złożenie na tymczasowym składzie,

- pracownik dokonuje legalizacji (cechowania) złomów i 
wywałów w miejscu przygotowania drewna.

W celu przyspieszenia oraz usprawnienia postępowania 
podczas cechowania drewna, w terenach objętych szkodami, 
uprasza się o zgłaszanie drzewa do cechowania przez właści-
cieli kilku sąsiadujących działek jednocześnie.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Wydział Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych – zgłaszanie drewna, in-
formacja tel. 018 26 61 311

REZOLUCJA 
W SPRAWIE BRAKU EMISJI 
NAZIEMNEJ TELEWIZJI CY-

FROWEJ W GMINACH PO-
WIATU NOWOTARSKIEGO
31 lipca 2013 roku naziemna telewizja cyfrowa zastąpiła 

w pełni na terenie Polski tradycyjną telewizję analogową. Jak 
z satysfakcją zapewniają na swoich stronach internetowych 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji, prawie cały teren kraju już objęty jest 
sygnałem cyfrowym, a do końca tego roku uzupełnią braku-
jące pola. Ciekawym natomiast jest to,  iż małymi literami 
na innej stronie internetowej dopisują informację, że nie dla 
każdego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej zagwarantowa-
ny zostanie w równym stopniu, posługując się przy tym nie-
zrozumiałymi skrótami MUX1, MUX2 i MUX3.  

Jak jeszcze do niedawna powyższe skróty dla większo-
ści mieszkańców były „czarną magią”, to w chwili obecnej 
doskonale rozumieją je mieszkańcy wielu gmin powiatu no-
wotarskiego. Chodzi bowiem o niewielką ilość kanałów tele-
wizyjnych jakie dostarczane są większości mieszkańców Pod-
hala, Spisza i Orawy (MUX3) oraz o pełny pakiet dostarczany 
tylko nielicznym (MUX1 i MUX2). Niezrozumiały komplet-
nie podział mieszkańców na lepszych i gorszych, wybranych 
i pominiętych, uprzywilejowanych i zmarginalizowanych, 
budzi w sposób naturalny kategoryczny sprzeciw, wewnętrz-

Pracownicy terenowi:
Renata Kilanowicz (gminy: Lipnica Wielka, Jabłonka, 

Spytkowice) – 727 577 903
Bartłomiej Zięba (gminy: Miasto Rabka-Zdrój, Czarny 

Dunajec, Raba Wyżna) – 727 577 904
Agata Jaskierska (gminy: Miasto Nowy Targ, Gmina 

Szaflary, Gmina Nowy Targ – wsie: Długopole, Gronków, 
Klikuszowa, Krauszów, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Mo-
rawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Ro-
goźnik, Trute, Waksmund) – 727 577 997

Jakub Pradziad (gminy: Gminy: Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Krościenko n.D., Gmina Nowy Targ – wsie: Dębno, Dursz-
tyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Szlembark) – 727 577 
901

Marian Szlaga (gminy: Miasto i Gmina Szczawnica, Gmi-
na Ochotnica Dolna) – 727 577 902

Powyższe procedury obejmują wyłącznie drzewostany 
dotknięte klęską na terenie powiatu nowotarskiego. W pozo-
stałych przypadkach należy stosować dotychczasowy sposób 
postępowania.

Komunikat dotyczący postępowania 
z wiatrołomami w lasach prywatnych 

na terenie Powiatu Nowotarskiego

ny bunt oraz poczucie społecznej niesprawiedliwości. 
Na taką sytuację w XXI wieku nie możemy się zgodzić i 

się nie godzimy. Zdajemy sobie sprawę, iż sygnał telewizyj-
ny emitują również przekaźniki satelitarne,  na zakup których 
jednak nie stać wszystkich naszych mieszkańców. Trakto-
wanie takie tych ludzi, gdzie istnieje techniczna możliwość 
dostarczenia wszystkich kanałów naziemnej telewizji jest 
przejawem ignorancji, lekceważenia i dyskryminacji. Dodat-
kowym powodem naszego stanowczego sprzeciwu jest fakt, 
iż miejscowości naszego powiatu mają charakter turystyczny, 
czym przyciągają corocznie setki tysięcy gości. By zapewnić 
im godne warunki i odpowiedni standard  przebywania 
głównie w prywatnych kwaterach, z których w większości 
korzystają turyści, właściciele zapewniali im m.in. odbiór 
telewizji cyfrowej. Pozbawienie możliwości utrzymania tego 
standardu oferowanych usług, ogranicza ruch turystyczny, 
co z kolei pogarsza sytuację finansową dużej części naszego 
społeczeństwa. 

Jeszcze raz chcemy podkreślić, iż na taki stan rzeczy nie 
możemy się zgodzić wyrażając kategoryczny sprzeciw, i zro-
bimy wszystko, by zapewnić naszym mieszkańcom i gościom 
jednakowe warunki życia, bez sztucznego i niesprawiedliwe-
go podziału na tych lepszych oraz gorszych. 

Do wiadomości:
Lokalna i ogólnopolska prasa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
Telewizja Polska 
Posłowie i senatorowie Małopolski 
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Problem z dojazdem  
w stronę Jaworek

Mieszkańcy Jaworek zwrócili się w ostatnim czasie do 
burmistrza Grzegorza Niezgody z prośbą o interwencję 
w sprawie braku transportu zbiorowego w stronę Jawo-
rek w godzinach wieczorowych. Odpowiedź jakiej udzielił 
burmistrz znajduje się poniżej:

                  
„W odpowiedzi na pismo dotyczące uruchomienia kursów 

w godzinach wieczornych na linii komunikacyjnej Szczawni-
ca-Jaworki informuję, że na Państwa prośbę już wielokrotnie 
prowadzone były rozmowy z  prywatnymi przewoźnikami z 
terenu miasta obsługującymi linię regularną Szczawnica-Ja-
worki z prośbą o rozważenie możliwości uruchomienia w/w 
kursów. Pierwszą korespondencję oraz rozmowy w tej spra-
wie na prośbę mieszkańców podjęło już w 2008 roku (kopie 
pism w załączeniu). Niestety, wynik rozmów nie zawsze był 
satysfakcjonujący dla obydwu stron, a brak wieczornych kur-
sów w stronę Jaworek argumentowano ujemnym wynikiem 
ekonomicznym. 

Jedynym przewoźnikiem, z którym wynegocjowano do-
datkowy kurs o godz. 20. była firma pana Bogdana Szewczy-
ka, wykonująca regularne przewozy w ciągu całego tygodnia 
przez około pół roku. Nierentowność tych kursów z powodu 
zbyt małej frekwencji doprowadziła jednak do ich później-
szego zawieszenia. W trakcie dalszych rozmów, przewoźnik 
zasugerował możliwość wykupienia ulgowych biletów mie-
sięcznych, co jednak nie spotkało się z akceptacją mieszkań-
ców Jaworek. 

Reasumując powyższe, miasto nie może zmusić prywatne-
go przewoźnika do dodatkowych nierentownych kursów. De-
cyzja taka zależy od przedsiębiorcy i zawsze będzie motywo-
wana zyskami z prowadzonej działalności. Obecnie sytuację 
pogorszyła jeszcze likwidacja PKS Nowy Targ, na co miasto 
również nie miało żadnego wpływu. 

Sprawę zamieszczania aktualnych rozkładów jazdy na 
przystankach reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 
roku w sprawie rozkładów jazdy / Dz. U. z 2012r poz.451/.
Zgodnie z nim wywieszanie aktualnych i czytelnych rozkła-
dów jazdy należy do właściciela lub zarządcy przystanku ,któ-
rym na terenie dróg powiatowych jaką jest droga do Jaworek 
jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Paragraf 11

ust.1 oraz § 13 ust.3 w/w rozporządzenia nakłada na prze-
woźnika obowiązek przekazywania aktualnych rozkładów 
jazdy oraz ich zmian 10 dni przed dniem ich obowiązywania 
do Powiatowego Zarządu Dróg celem ich wywieszenia.

Z informacji uzyskanych od radnego Powiatu Nowotar-
skiego oraz sekretarza miasta Tomasza Hurkały wynika, iż w 
tej sprawie odbywało się już kilka spotkań radnych z prywat-
nymi przewoźnikami, które jednak nie przynosiły wymier-
nych efektów. W wyniku Państwa interwencji, kolejne takie 
spotkanie odbędzie się w czerwcu br., o terminie którego zo-
staniecie Państwo powiadomieni, a na które wraz z radnym 
powiatowym serdecznie zapraszamy. 

W Jaworkach 
powstanie wodociąg

„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy 
i Spiskiej Beli, jako element ochrony środowiska i budowa-
nia wspólnej oferty turystycznej” to projekt, na który miasto 
pozyskało środki z funduszy współpracy Polsko – Słowackiej 
jeszcze w perspektywie finansowej 2007-2013. Projekt został 
zakwalifikowany do dofinansowania po długim pobycie na 
liście rezerwowej, na której znajdował się od 2011 roku.

Wartość dofinansowania stanowi 74,50 % kosztów kwali-
fikowanych. W ramach pierwszego etapu wykonane zostanie 
po stronie partnera ze strony Polskiej, czyli Szczawnicy, uję-
cie wody oraz stacja jej uzdatniania na ul. Czarna Woda, na 
terenie sąsiadującym już z terenami Nadleśnictwa oraz część 
sieci wodociągowej w Jaworkach. Projekt przewiduje łącz-
nie ok. 4 km sieci wodociągowej z 78 przyłączami do bu-
dynków. Obejmuje ulicę Czarna Woda, ulicę Kościelną, ulicę 
Na Opołtę oraz przejście pod mostem na potoku Grajcarek w 
kierunku ulicy Pod Homolami. Termin wykonania inwestycji 
planowany jest na koniec bieżącego roku. 

26 maja br. został ogłoszony przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia, natomiast oferty potencjalni wykonawcy 
będą mogli składać do dnia 11 czerwca.

W poprzednich latach miasto Szczawnica przygotowa-
ło kompleksowy projekt z pozwoleniem na budowę sie-
ci wodociągowej obejmującej również ulicę Biała Woda i 
ulicę Zaskalskie w Jaworkach oraz rozbudowę sieci na te-
renie Szlachtowej, a także połączenie jej z siecią wodocią-
gową miasta. Obecnie realizowany będzie pierwszy etap 
ze wspomnianego zakresu z newralgicznym i niezbędnym 
ujęciem wody na Czarnej Wodzie. W ramach oszczędno-
ści jest możliwa jeszcze w ramach tego projektu realizacja 
dodatkowego odcinka za zgodą instytucji przyznającej do-
finansowanie. Całość na etapie projektowania została osza-
cowana na poziomie 20 mln zł, a realizacja kolejnych eta-
pów będzie możliwa do wykonania przy pomocy środków 
zewnętrznych w kolejnej perspektywie finansowej tj. w 
latach 2014-2020. Władze samorządowe Szczawnicy już 
przygotowują kolejny wniosek w tym zakresie do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, który mógłby obejmować ko-
lejne kilometry sieci w ramach przygotowanej dokumentacji. 

„Najważniejszym jest, aby rozpocząć pierwszy etap ca-
łej inwestycji, jakim jest najdroższa jej część, czyli budowa 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody wraz z głównym kolekto-
rem doprowadzającym wodę do centrum Jaworek. Mam na-
dzieję, że sukcesywnie będziemy kontynuować tę inwestycję i 
pozyskiwać dofinansowanie na zadanie w kolejnym okresie 
finansowania, gdzie wnioski praktycznie mamy już przygo-
towane. Osobiście też, tę inwestycję chciałbym zrealizować 
kompleksowo na całym terytorium Jaworek i Szlachtowej tym 
bardziej, że w takim zakresie będzie realizowana w najbliż-
szym roku sieć kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na wysokość 
przyznanych środków i brak w tym momencie środków na 
resztę wspomnianego zadania musimy jednak dzielić nasze 
plany w tym zakresie na etapy” podkreśla burmistrz Grzegorz 
Niezgoda.
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Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”
Ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/D

Tel:  018 262 -35-90
e-mail: biuro@ledergorce-pieniny.pl

www.leadergorce-pieniny.pl/

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica 

Wyodrębnienie z terenu miasta Szczawnica dwóch wsi: Szlachtowej i Jaworek, dało 
kolejną szansę ich rozwoju, tym razem poprzez przyłączenie się Miasta i Gminy Szczawnica 
do Lokalnej Grupy Działania „Gorce – Pieniny”. Należą do niej obecnie gminy: Krościenko, 
Ochotnica i Czorsztyn, które od lat korzystają ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój 
miejscowości wiejskich. Przynależność do LGD naszych miejscowości: Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek umożliwi wszystkim (JST, organizacje pozarządowe, parafie, szkoły, 
przedsiębiorcy) pozyskiwanie dodatkowych funduszy unijnych. W związku z opracowaniem 
nowej strategii rozwoju LGD na lata 2014-2020, bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. 

1. Jakie przedsięwzięcia w Pani/Pana opinii w największym stopniu przyczynią się do 
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru  LGD „Gorce-Pieniny„ ? 
(proszę wskazać max 4 odpowiedzi) 

 Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna gmin: Krościenka, Ochotnicy, Czorsztyna, Szczawnicy 

 Znana marka turystyczna –  Wdrażanie innowacyjnych produktów turystycznych 

 Lokalny system wsparcia kwalifikacji rolników i producentów 

 Wzrost aktywności gospodarczej i dochodów mieszkańców w oparciu o  świadczenie usług 

 Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD 

 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

 Obszar wyrównujący możliwości samodzielnego rozwoju mieszkańców 

 Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych wokół LGD 

 Społeczność przyjazna środowisku 

 Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia energii, 

 Rozwój infrastruktury na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD, 

 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru LGD 

 Tworzenie i rozwój produktów lokalnych  

 Wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych -  rozwój i wyposażenie infrastruktury 

Wsparcie finansowe przedsiębiorstw, 

 Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci,  

młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych  

 Inne………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
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2. Który sektor Pana/Pani zdaniem wymaga największego wsparcia w ramach LGD w 
przyszłości?  (proszę wskazać max 4 odpowiedzi) 

  organizacje pozarządowe,     instytucje kultury,      rolnicy, 

  społeczność  lokalna,       przedsiębiorcy,      osoby fizyczne,  

  jednostki sam. terytorialnego,    kościoły i związki wyznaniowe,     inne……………… 
 

3. Jaki rodzaj wsparcia Pana/i zdaniem oczekują mieszkańcy przy ubieganiu się o środki UE ?  
(proszę wskazać max 4 odpowiedzi) 

 indywidualne doradztwo  

 specjalistyczne szkolenia tematyczne ( finanse, prawo i inne )  

 pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników  

  koordynacja/liderowanie w gramach grupy podobnych projektów  

 inne ( jakie ) …………………………..……  
 

4. Czy w przyszłości planuje Pan/Pani ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

    TAK       NIE  

5. Jeśli tak to jakie działania powinny być zagwarantowane w LSR tak aby wpływały na rozwój 
obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”?     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Który z problemów wskazanych poniżej najbardziej utrudnia życie i pracę na obszarze LGD. 
(proszę wskazać max 3 odpowiedzi) 

  brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności 

brak infrastruktury komunalnej ( drogi,  wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon) 

słaba jakość szkół (warunki nauczania, dostępność do szkół, jakość usług edukacyjnych) 

 brak możliwości rozwoju kultury (biblioteki, domy kultury, kino, imprezy kulturalne 

 brak możliwość uprawiania sportu (słabe obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne  

 niska promocja, popularyzacja gminy 

  niska mobilność ludności wiejskiej; 
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7. Jaki jest Pani/Pana zdaniem najważniejszy problem do rozwiązania na obszarze LGD. 
(proszę wskazać max 4 odpowiedzi) 

 budowa wyciągu narciarskiego 

 Rozwój bazy turystycznej i zwiększenie poziomu usług turystycznych 

niewykorzystanie cennych walorów przyrodniczych 

niedostosowanie do istniejących potrzeb infrastruktury społecznej a w szczególności 
placówek kulturalnych, turystycznych, szkół oraz placówek opiekuńczych i służby zdrowia, 

 słaba aktywność społeczna mieszkańców  

  brak jednolitej informacji turystycznej 

 słabe wykorzystanie bogatej historii, tradycji i folkloru 

słabe wykorzystanie dużych zasobów siły roboczej, pracowitość i pomysłowość  mieszkańców 

słabe wykorzystanie istniejących już baz turystycznych i tradycji w tej dziedzinie 

 problemy i potrzeby w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturalnej, szkolnictwa ,infrastruktury 

 brak perspektyw rozwoju dla młodych ludzi; 

  inne…………………………… 

8. Co powinno stanowić główny kierunek rozwoju obszaru LGD. Proszę wskazać dwie spośród 
poniższych możliwości 

 Turystyka i agroturystyka    Handel i usługi 

 Rolnictwo      Inne …………..……………… 

 

9. Jakie projekty chciałby Pan/Pani zrealizować w przyszłym okresie programowania? Proszę 
o krótki opis zamierzonych działań(konkretnych przedsięwzięć): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Kto Pana/i zdaniem ma największy wpływ na to, co się dzieje w miejscowości, w której 
Pan/i mieszka i jak się ona rozwija :  (proszę wskazać max 3 odpowiedzi) 

 sami mieszkańcy    sołtysi / radni  wójt/urząd  

  lokalni przedsiębiorcy   parafia / ksiądz  stowarzyszenia / koło gospodyń / OSP  
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11. Czy jest pan/i zadowolony z warunków życia na terenie obszaru zamieszkania   

   TAK     NIE     Trudno powiedzieć  

12. Jaki potencjał Pana/Pani zdaniem został niewykorzystany na terenie działania 
Stowarzyszenia LGD ,,Gorce-Pieniny”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Płeć 
Kobieta 

Mężczyzna 
Wiek   

Wykształcenie 
 Podstawowe  

Gimnazjalne 

Zasadnicze zawodowe 

Średnie 

wyższe 

Mieszkam w Gminie 
Gmina Czorsztyn 

Gmina Krościenko  nad Dunajcem 

Gmina Ochotnica Dolna 

Gmina i Miasto Szczawnica  
Reprezentuje sektor 

 Społeczny 

Gospodarczy 

Publiczny  

 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ ! 
Ankiety można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 

w siedzibie MOK ul. Główna 6, w siedzibie LGD lub wysłać pocztą na powyższe adresy. 
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Od 2007 r. szczawnickie władze rozpoczęły plany 
związane pierwotnie z remontem niektórych odcinków 
sieci wodociągowej, aby w końcu zdecydować się na 
budowę nowych wodociągów, gdyż stary - powodował 
wiele utrudnień dla odbiorców wody w mieście. Powo-
dem była jego awaryjność.

Realizację budowy nowego wodociągu w Szczawni-
cy rozpoczęto w 2009 roku pozyskując na ten cel środki 
z zewnątrz. Zgodnie z protokołami odbioru - wodociąg 
został pod względem technicznym przejęty od wyko-
nawcy we wrześniu 2011 roku. Ale jak obecnie twier-
dzi ówczesny dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej Zenon Kasprzak - odbioru dokonano 
przedwcześnie i bezpodstawnie.

Jego zdaniem, w dniu komisyjnego odebrania wo-
dociągu - inwestycja nie była zakończona. Dodatkowo 
zrealizowano ją niezgodnie z projektem.

- Kiedy w Szczawnicy rozpoczął się temat budo-
wy nowego wodociągu, to jeszcze za czasów zastęp-
cy burmistrza Jana Golby - rozpoczęto projekty nie 
budowy, a wymiany niektórych odcinków starego 
wodociągu, a także rozbudowę o nowe odcinki. Moje 
informacje o podpisaniu protokołu końcowego od-
bioru robót przed zakończeniem prac na wodociągu 
wynikają z faktu, że 2 września 2011 r. była powoła-
na pierwsza komisja, która miała odebrać wykonane 
roboty na wodociągu, ale z przyczyn braku wszyst-
kich wykonanych prac, komisja nie podpisała żad-
nego protokołu. O tym, że kolejna, powołana przez 
UMiG Szczawnica komisja odebrała rzekomo wyko-
nane roboty na wodociągu dowiedziałem się 20 mar-
ca 2012 r., kiedy pokazano mi w Urzędzie protokół 
odbioru zakończenia budowy nowego wodociągu. Na 
dokumencie widniało moje nazwisko, ale bez mojego 
podpisu. Ten fakt mnie poruszył, nie z powodu braku 
mojego podpisu, czy umieszczenia mnie jako członka 
komisji, bo wcale w tej komisji nie musiałem być. 
Jednak po 2 września 2011 roku na odcinkach zapro-
jektowanego nowego wodociągu przebiegały jeszcze 
prace budowlane. Stanowczo twierdzę, że były to 
prace budowlane, a nie remontowe będące skutkiem 
usuwania awarii. Przecież świadkami tych prac były 
setki, a nawet tysiące mieszkańców Szczawnicy. Za 
ich wykonanie odpowiedzialny był wykonawca i in-
spektor nadzoru. Dodam, że do dnia mojego odejścia 
w dniu 6 kwietnia 2012r. na zaległy urlop, MZGK na 
odcinkach nowego wodociągu niejednokrotnie wyko-
nywał prace związane z awariami. Na te okoliczno-
ści były przeze mnie sporządzane notatki służbowe, 

przekazywane do UMiG w Szczawnicy. Takich nota-
tek było około 10 - twierdzi Zenon Kasprzak.

Na tak postawione zarzuty ze strony byłego dyr. Za-
kładu, burmistrz Grzegorz Niezgoda odpowiada: - Jeśli 
pan Kasprzak był przekonany, że ma informacje o po-
pełnionym przestępstwie, to powinien je zgłosić do pro-
kuratury celem ich zbadania co najmniej trzy lata temu, 
a nie teraz. Inwestycja była kontrolowana przez szereg 
instytucji do tego powołanych. Wszystkie kontrole za-
kończyły się dla nas bez większych problemów.

Burmistrz Szczawnicy zapytany czy wodociąg został 
źle wykonany, odpowiada: - Niezaprzeczalnym jest, 
że tego typu inwestycje są trudnymi przedsięwzięcia-
mi, ale inwestycje związane z wodą dla mieszkańców 
Szczawnicy same się obroniły przez ostatnie trzy lata. 
Zapomnieliśmy o ciągłych zamknięciach wody, o nie-
skończonych awariach. Od dnia oddania do użytku no-
wego wodociągu mieliśmy zaledwie trzy usterki na no-
wej części w ciągu ostatnich trzech lat. Dla porównania: 
na starym wodociągu przed realizacją inwestycji trzy 
usterki to była norma, ale w tygodniu. Były dyrektor 
MZGK był zobowiązany moim zarządzeniem z wrze-
śnia 2009 roku do bieżącego monitorowania i oceny 
przebiegu prac budowlanych na nowym wodociągu, do 
przedstawiania nam na bieżąco raportów. Pisemnie, po 
interwencji mojego zastępcy - złożył nam tylko jeden 
raport. Zarzuty związane z posadowieniem wodociągu, 
czy z nieprawidłowym obsypywaniem były sprawdzane 
na prośbę pana Zenona np. na ulicy Sopotnickiej i nie-
stety wówczas nie zostały one potwierdzone.

Zenon Kasprzak stwierdza stanowczo, że owszem 
miał za zadanie monitorowanie przebiegu prac przy no-
wym wodociągu, ale nie był w żaden sposób bezpośred-
nio odpowiedzialny za wykonawstwo. Ten obowiązek 
spoczywał na kierowniku nadzoru, inżynierze kontraktu 
Leszku Smajdorze z Nowego Sącza.

- Do moich zadań należało przede wszystkim koor-
dynacja wykonywanych robót w części dotyczącej nie 
zniszczenia przez wykonawcę starej sieci wodocią-
gowej, do której były wykonywane tak zwane ,,prze-
pinki’’. Z budową nowego wodociągu, jako dyrektor 
MZGK miałem jedynie styczność w chwilach, kiedy 
występowały problemy na linii: stary i nowy wodociąg. 
Nie byłem więc osobą nadzorującą tę inwestycje, o 
czym chociażby może świadczyć fakt, że nikt nigdy nie 
wymagał ode mnie potwierdzania rzetelności wykona-
nych robót. Nie byłem informowany również o przepły-
wach finansowych związanych z tą inwestycją - twier-
dzi Zenon Kasprzak.

Kontrowersje wokół szczawnickich wodociągów
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Inaczej widzi tę kwestię bur-
mistrz Szczawnicy. - Pan Ka-
sprzak był osobą uczestniczącą 
w projekcie od samego początku. 
Już w 2007 roku, pracując nad 
przygotowaniem wniosku o do-
finansowanie i określając zakres 
niezbędnej inwestycji, polegali-
śmy na jego zdaniu. Przecież ja, 
czy burmistrz Golba musieliśmy 
plany inwestycji weryfikować z 
administratorem sieci. Natomiast 
podczas realizacji zadania oka-
zało się, że są jeszcze niezbędne 
fragmenty sieci wodociągowej, 
które należy wykonać, a które 
nie zostały ujęte na etapie plano-
wania. Wówczas, za zgodą Rady 
Miejskiej, musieliśmy wyasygno-
wać dodatkowe środki finansowe 
np. na sieć wodociągową w ulicy 
Głównej od Parku Dolnego do 
cmentarza parafialnego. Takich 
miejsc było więcej i wiem, że pan 
Kasprzak pamięta również te fak-
ty - dodaje samorządowiec.

Na zarzuty Zenona Kasprzaka o 
przedwczesnym podpisaniu odbio-
ru wodociągu, Grzegorz Niezgoda 
odpowiada: - Zgodnie ze złożo-
nym wnioskiem inwestycja miała 

być zakończona we wrześniu 2011 
roku. Natomiast po tym terminie 
były wykonywane dodatkowe pra-
ce ze środków z naszego budżetu 
związane z zadaniami, o których 
wspomniałem wcześniej oraz z 
odtworzeniami nawierzchni. Za te 
przedsięwzięcia wykonawca nie 
otrzymał środków finansowych aż 
do zakończenia inwestycji, a kwo-
ta była znacząca.

W przypadku inwestycji zle-
canych przez samorządy w dro-
dze przetargu oraz przy wyborze 
zarówno wykonawcy jak i in-
spektora nadzoru, czy inżyniera 
kontraktu - to nie zleceniodawca 
odpowiada bezpośrednio za reali-
zacje danej inwestycji, ale wyko-
nawca i nadzór - w tym inżynier 
kontraktu.

Nasuwa się pytanie - czy w 
Szczawnicy rozpoczęła się kam-
pania przed wyborami samorzą-
dowymi?

Stanowczo temu zaprzecza Ze-
non Kasprzak. Twierdzi, że nie 
miał zamiaru atakować władz 
Szczawnicy, ale został do tego 
sprowokowany kierowanymi pod 

Uwaga na pitną wodę!
W związku z intensywnymi opadami deszczu, jakie ostatnio miały miejsce na terenie Miasta i Gminy Szczaw-

nica, informujemy o możliwości bezpłatnego pobrania środka dezynfekującego – chloraminy – do wykonania 
dezynfekcji przydomowych studni wody pitnej. 

W przypadku, kiedy studnia została zalana lub podtopiona i doszło do skażenia wody istnieje również moż-
liwość wykonania bezpłatnego badania wody w studni przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w 
Nowym Targu.

O możliwości bezpłatnego pobrania chloraminy i wykonania bezpłatnych badań wody decyduje wystąpienie 
szkody na danej posesji potwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica lub jednostkę Straży Pożarnej.  
Osoby zainteresowane pobraniem chloraminy lub też wykonaniem bezpłatnych badań wody mogą zgłaszać się 
– po wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia - bezpośrednio do PPSSE W Nowym Targu, Wydział Higieny 
Komunalnej, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6, tel. 182662914.

Szczegółowe informacje na temat komunikatu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica, ul. Szalaya 103, pokój nr 12 (I piętro), tel. 18 262 22 03 wew. 19 oraz w Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Szczawnicy tel. 18 262 27 68.

U w a g a ! ! ! 
Ilość chloraminy, jaką dysponuje PPSSE W Nowym Targu jest ograniczona.

jego adresem zarzutami ze stro-
ny UMiG, jakoby to on miał być 
odpowiedzialny za wszelkie uchy-
bienia i nieprawidłowości na miej-
skiej sieci wodociągowej. Decyzji 
o kandydowaniu na stanowisko 
burmistrza jeszcze nie podjął, cho-
ciaż otrzymał takie propozycje.

Innego zdania jest Grze-
gorz Niezgoda: - Były dyrektor 
szczawnickiego MZGK, pan Ze-
non Kasprzak w swoich wypowie-
dziach wyraźnie deklaruje zamiar 
kandydowania na stanowisko bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nicy. Widocznie rozpoczął swoją 
kampanię, a jak widać, będzie ona 
oparta na przedstawianiu w nega-
tywnym świetle dotychczasowych 
naszych dokonań. Zaskoczeniem 
dla mnie jest, że pan Kasprzak 
rozpoczął krytykę inwestycji w 
Szczawnicy od przedsięwzięcia, 
za które był współodpowiedzialny 
i na bieżąco monitorował postęp 
prac, do czego był zobowiązany 
z racji zajmowanego stanowiska - 
kwituje obecny burmistrz.

Henryk Janusz Olkiewicz
www.malopolskaonline.pl



11

Jedna firma zdecydowała się na złożenie oferty na 
wieloletnie wydzierżawienie parkingu w Pieninach w 
Szczawnicy. W drugim postępowaniu przetargowym 
burmistrz miasta i gminy znalazł długoletniego inwe-
stora. Zgodnie ze złożoną ofertą, parking zostanie wy-
dzierżawiony na okres 14 lat i 6 miesięcy, a dzierżawca 
zaproponował kwotę ponad 2,5 mln złotych. Kwota ta 
zabezpieczy wkład własny miasta potrzebny do zreali-
zowania dofinansowanego ze środków unijnych pro-
jektu przebudowy obecnego parkingu i wybudowania 
stylowych pawilonów handlowych. Jedyną ofertę w 
drugim postępowaniu przetargowym złożyła firma 
Scanpol Construction Sp. z o.o. z Piwnicznej Zdrój. 
Umowa zostanie podpisana w dniu 16 czerwca z uwagi 
na zagraniczny wyjazd prezesa firmy Scanpol.

Projekt realizowany jest  po obu stronach granicy 
polsko-słowackiej pod nazwą „Wzrost atrakcyjności 
turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogranicza 
polsko-słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktu-
ry turystycznej” w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej – Program Współpracy Transgranicznej 
Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 
2013. Dotyczy wykonania rozbudowy Pienińskiej Cha-
ty w słowackiej Lesnicy oraz parkingu piętrowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Szczawnicy, w bezpo-
średnim sąsiedztwie przystani flisackiej. W Szczawnicy 
zakres robót obejmuje wykonanie dwóch płyt parkingu 
zabezpieczających 217 miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych oraz 16 miejsc parkingowych dla 
autobusów, a także budowę stylowego pasażu siedmiu 
lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą zwią-

zaną z turystyką. Całość inwestycji dofinansowana jest 
ze środków unijnych w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowanych, pozostała kwota zabezpieczona ma być 
poprzez jednorazową wpłatę wieloletniego dzierżawcy.

W najbliższych dniach, po zatwierdzeniu przez insty-
tucję dofinasowującą projekt dokumentacji przetargo-
wej przygotowanej przez samorząd, zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy która 
podejmie się budowy parkingu. Termin zakończenia 
inwestycji jest napięty i został określny na koniec roku 
2014. Dla przyspieszenia i ułatwienia jest możliwość 
realizacji płyty parkingu z gotowych przygotowywa-
nych wcześniej prefabrykatów montowanych dopiero 
na miejscu.

- Inwestycja związana z parkingiem w Pieninach to 
nie tylko stworzenie nowej atrakcji turystycznej, ale 
również potwierdzenie, że potrafimy poradzić sobie z 
tak trudnymi przedsięwzięciami. Pozyskanie środków 
unijnych było pierwszym krokiem, a zapewnienie wkła-
du własnego poprzez pozyskanie długoletniej dzierżawy 
krokiem drugim znacznie trudniejszym. Teraz kolejne 
wyzwania, czyli przetarg i samo wykonanie parkingu. 
Mam nadzieję, że ta nasza, bardzo w tym przypadku 
wyboista droga, zaowocuje pięknym kolejnym miejscem 
kojarzonym turystycznie ze Szczawnicą. Jest to w pew-
nym sensie również zmieniona realizacja koncepcji tzw. 
Bramy Pienin, swego czasu lansowanej przez moich po-
przedników. Obiekty na parkingu i sam parking będzie 
pierwszym obrazkiem dla wjeżdżających od strony Kro-
ścienka kojarzonym ze Szczawnicą – Grzegorz Niezgo-
da – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Jest chętny na parking w Pieninach
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Dla wygody petentów Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Szczawnicy rozbudowywany jest bu-
dynek szczawnickiego Urzędu Miasta i Gminy.

O trudnych warunkach dla petentów Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy mówiło się już 
od dobrych kilku lat.

Dotychczasowe pomieszczenia przy ul. Szalaya, w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej, stanowiły niezwykłe utrud-
nienie dla petentów MGOPS-u, szczególnie osób starszych 
czy też niepełnosprawnych.

,,Wdrapywanie’’ się klatką schodową na trzecie piętro do 
MGOPS-u stanowiło bardzo trudną barierę architektoniczną 
dla osób w podeszłym wieku, jak i niepełnosprawnych.

Stąd burmistrz Miasta i Gminy w Szczawnicy już w 2009 
roku złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Marszałkow-
skiego o pozyskanie środków na poprawę warunków pracy 
szczawnickiego MGOPS-u, zgodnie z wcześniejszymi apela-
mi korzystających z usług tego urzędu.

W 2010 roku wniosek przez Małopolski Urząd Marszał-
kowski został pozytywnie zaopiniowany, ale realizacje wnio-
sku pozostawiono na liście rezerwowej.

Wreszcie, po blisko czterech latach oczekiwania na reali-
zacje dofinansowania z listy rezerwowej, Szczawnica w 2014 
roku decyzją Małopolskiego urzędu Marszałkowskiego otrzy-
mała te środki, w wysokości 75 % planowanej inwestycji roz-
budowy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy, pod 
potrzeby MGOPS-u, ale z uwarunkowaniem wykorzystania 
większości środków do końca bieżącego roku.

- Wiemy, że mieszkańcy Szczawnicy, patrząc na obecną 
rozbudowę budynku UMiG zastanawiają się nad tym, czy nie 
ma innych, bardziej ważnych inwestycji, choćby związanych 
z sytuacją popowodziową. Biorąc jednak pod uwagę popra-
wę jakości obsługi petentów MGOPS, zwłaszcza w okresie 
zimowym oraz pozyskane bardzo wysokie dofinansowanie 

wyłącznie na tą inwestycję, a które drugi raz się już nie zda-
rzy, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy. Nie jest to 
decyzja popularna, zwłaszcza przed zbliżającymi się wybo-
rami, którą wielu mieszkańców może nam zarzucić, jednak 
ważniejsze dla nas jest wykorzystanie pozyskanych środków 
finansowych i poprawa jakości świadczonych usług, aniżeli 
przedwyborcze rozgrywki. – powiedział Tomasz Hurkała, 
sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszt rozbudowy budynku UMiG w Szczawnicy to jeden 
milion sto pięćdziesiąt tysięcy zł, z czego 25% kosztów, to 
środki własne.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonawstwo roz-
budowy urzędu wyłoniono szczawnicką firmę Pana Roberta 
Szczepaniaka, która to firma, złożyła najkorzystniejszą, ofer-
tę na realizację tej inwestycji.  

Planowane zakończenie rozbudowy urzędu i przeniesienie 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowych 
pomieszczeń zaplanowane jest na pierwszą połowę 2015 
roku.

Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy

Szczawnica atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku

Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców z niemiec-
kiego miasta partnerskiego Perleberg, przebywała w Szczaw-
nicy na blisko tygodniowym wypoczynku organizowanym 
przez biuro podróży Westprignitzer Verkehrs-Service GmbH.

Podczas pobytu niemieccy turyści zwiedzili Szczawni-
cę i jej największe atrakcje turystyczne oraz zapoznali się z 
kulturą i tradycją tutejszych górali. Korzystając ze spływu 
Przełomem Dunajca poznali uroki Pienin, a także udali się na 
wycieczkę do „zimowej stolicy” Polski – Zakopanego oraz 
zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce.

Pomimo prywatnego charakteru wizyty, pobyt w Szczaw-
nicy stanowił również okazję do spotkania się z władzami 
lokalnymi, tym bardziej, iż w gronie uczestników rekreacyj-
nego wyjazdu znajdował się były dyrektor Ośrodka Kultu-
ry - Martin Sengebusch, inicjator odbywających się od kilku 
lat wyjazdów mieszkańców Perlebergu do naszego miasta  
w celach turystycznych. W spotkaniu zorganizowanym w 
Karczmie „U Polowacy” uczestniczył burmistrz Szczawnicy 
– Grzegorz Niezgoda, który otrzymał od niemieckich gości 

oficjalne zaproszenie na uroczyste obchody jubileuszu 775. 
lecia Miasta Perleberg, które zaplanowane zostały na czer-
wiec br. 

„Pragnę serdecznie podziękować za otrzymane zaprosze-
nie. Jubileusz to niepowtarzalna okazja, aby bliżej przyjrzeć 
się dziejom zaprzyjaźnionego miasta, odkryć na nowo miej-
sca, które stanowią o oryginalności Perlebergu. (...)” powie-
dział Burmistrz Szczawnicy  odbierając zaproszenie z rąk 
Martina Sengebuscha. 




