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Jako wyraz szacunku i wdzięczności dla wielkiej 
postaci Józefa Stefana Szalaya, wywodzącej się z 
węgierskiej rodziny ziemiańskiej - osoby, która w 
szczególny sposób zasłużyła się dla pienińskiego 
kurortu, szczawniccy radni podjęli uchwałę ustana-
wiającą rok 2016 - Rokiem Szalayowskim.

Uroczystą sesją Rady Miejskiej władze samorządo-
we zainaugurowały 07 stycznia br. obchody Roku Sza-
layowskiego.

W uroczystościach inauguracyjnych uczestniczyli 
Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Kör-
mendy wraz z Konsulem Węgier Sandorem Nedeczky, 
radni Rady Miejskiej, Dyrektor Muzeum Pienińskiego 
- Barbara Węglarz, kierownicy jednostek organizacyj-
nych, pracownicy szczawnickiego magistratu, a także 
mieszkańcy miasta.

„Ogłoszenie roku 2016 Rokiem Szalayowskim spo-
wodowane jest znaczącą dla społeczności lokalnej 
rocznicą upamiętniającą 
140. rocznicę śmierci Józe-
fa Stefana Szalaya – twórcy 
pienińskiego kurortu, inicja-
tora i organizatora pierw-
szych spływów Przełomem 
Dunajca” mówił w swo-
im wystąpieniu Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Nie-
zgoda.

„Chcąc wyrazić nasz 
hołd i pamięć dla twórcy 
uzdrowiska pragniemy w 
bieżącym roku zorganizo-
wać szereg wydarzeń i uro-
czystości, które przybliżą 
nam postać Józefa Szalaya  
i dzieła, które pozostawił, i z 
którego jako kolejne już po-
kolenie możemy dzisiaj ko-
rzystać (…)”.

Bezpośrednio po wystą-

pieniu włodarza miasta, Dyrektor Muzeum Pienińskie-
go im. Józefa Szalaya w Szlachtowej – Barbara Węglarz 
przedstawiła na podstawie przygotowanej prezentacji 
multimedialnej losy węgierskiej rodziny Szalayów i ich 
działalności, ze szczególnym podkreśleniem dokonań 
Józefa Stefana Szalaya, któremu szczawnickie uzdro-
wisko zawdzięcza swój rozwój.

Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – 
Piotr Gąsienica szczegółowo omówił kalendarz wyda-
rzeń Roku Szalayowskiego bogaty w imprezy okolicz-
nościowe i plenerowe, wystawy, a także koncerty. 

Na najbliższą uroczystość obchodów trzeba będzie 
poczekać do 23 lutego, kiedy to z okazji 214. rocz-
nicy urodzin Józefa Stefana Szalaya zorganizowany 
zostanie tzw. Kulig Szalayowski połączony ze wspól-
nym biesiadowaniem przy ognisku oraz spotkaniem z 
węgierską muzyką. Następnie w dniu imienin Józefa, 
czyli 19 marca, w ramach Dni Patrona w Muzeum Pie-
nińskim w Szlachtowej odbędzie się spotkanie poświę-
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cone prywatnemu życiu Szalaya, połączone z uroczy-
stym koncertem.

Tuż po Świętach Wielkanocnych delegacja ze 
Szczawnicy uda się na Węgry, do miejscowości Bony, 
z której wywodzi się ród Szalayów. Tam planowa-
ne jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej 
przez miasto. Pod koniec kwietnia zaplanowano inau-
gurację sezonu flisackiego i turystycznego w Pieninach 
połączoną z uroczystym spływem Przełomem Dunaj-
ca, zorganizowanym na wzór spływów, którym w XIX 
wieku przewodził Józefa Szalay. Ponadto organizato-
rzy planują koncert i targi turystyczne na górnej płycie 
parkingu w Pieninach.

W 140. rocznicę śmierci Józe-
fa Szalaya, 11 maja br., na cmen-
tarzu szalayowskim, odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. po-
lowa. Po niej w Galerii Pijalni 
Wód Mineralnych przy Placu 
Dietla otwarta zostanie wystawa 
poświęcona Józefowi Szalay-
owi. Na czerwiec zaplanowano 
zabawę dla dzieci i młodzieży. 
Gra uliczna ma odświeżyć pa-
mięć o tablicach szalayowskich 
zlokalizowanych do dnia dzisiej-
szego na szczawnickich domach.  
W połowie lipca zaplanowano 
Dni Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej, natomiast w sierpniu prze-
widziano promocję wydawnictw 

związanych z osobą Józefa Szalaya. 
We wrześniu organizatorzy pragną zachęcić i włą-

czyć w obchody szerszą grupę mieszkańców, zwłasz-
cza z ulicy Szalaya, albowiem zorganizowane zostaną 
„Imieniny ulicy Szalaya”. Świętu towarzyszyć będzie 
przemarsz ulicą i wspomnienie Józefa Szalaya przy 
dawnym dworku szalayowskim zlokalizowanym przy 
potoku Grajcarek. W październiku zaplanowano kon-
cert z okazji zakończenia sezonu flisackiego, natomiast 
w listopadzie prowadzone będą prace na przygotowa-
niem materiału filmowego poświęconego wydarze-
niom Roku Szalayowskiego, który zaprezentowany 
zostanie podczas grudniowej sesji kończącej uroczyste 
obchody. 

Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne 
Körmendy w krótkim podziękowaniu podkreśliła, że 
Józef Szalay należał do tego pokolenia Węgrów, dla 
którego wyznawane wartości i ideały były w absolutnej 
harmonii z życiem. - Józef Szalay był bogatym człowie-
kiem, nie tylko w sensie posiadanego majątku, ale był 
bogaty w sensie tym, że miał aż dwie ojczyzny. On był 
i został Węgrem, ale też został i był Polakiem do końca 
życia - mówiła konsul.

Na zakończenie uroczystej sesji Burmistrz Szczaw-
nicy wręczył akty nadające tytuły Honorowego Człon-
ka Komitetu Obchodów „Roku Szalayowskiego”, któ-
re przekazane zostały dla Konsul Generalnej Węgier w 
Krakowie Adrienne Körmendy, Senatorowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Janowi Hamerskiemu, Posłance na 
Sejm – Annie Paluch, Prezesowi Polskiego Stowarzy-
szenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec – Jano-
wi Sienkiewiczowi oraz Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej – Kazimierzowi Zachwiei.
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Opieka stomatologiczna dla dzieci

W roku 2015 zostało pierwszy raz podpisane po-
rozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Szczawnicy „SANACJA” reprezento-
wanym przez Barbarę Kalatę – Gurgul w sprawie opie-
ki stomatologicznej dla dzieci z terenu miasta i gminy 
Szczawnica. Inicjatywa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród rodziców dzieci z terenu miasta. 

W bieżącym roku podobna umowa została przygo-
towana i zaproponowana przez Burmistrza Miasta do 
podpisania przez NZOZ „Sanacja”. Z usług będą mogły 
korzystać dzieci i młodzież z terenu Szczawnicy, Jawo-
rek i Szlachtowej w wieku do szesnastu lat. W pierw-
szej kolejności w ramach porozumienia będą przyjmo-
wani pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy, 
czyli z bólem zęba, z postępującą próchnicą oraz kwa-
lifikujące się do usunięcia zęba. NZOZ Sanacja zo-
stał ponadto zobowiązany do wykonania bezpłatnych 
przeglądów stomatologicznych dla dzieci przedszkoli, 
szkół podstawowych, oraz młodzieży gimnazjalnej.

Wniosek i propozycję porozumienia jeszcze w li-
stopadzie zeszłego roku pozytywnie zaopiniowały sto-
sowne Komisje Rady Miejskiej, a w tym w szczególno-
ści Komisja Edukacji i Spraw Społecznych. 

- Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpra-
cę z NZOZ Sanacja i duże zainteresowanie jakim do 
tej pory cieszyły się nieodpłatne świadczenia stoma-
tologiczne zaopiniowaliśmy pozytywnie przeznaczenie 
na ten cel środków finansowych i zabezpieczyliśmy sto-
sowną kwotę w budżecie miasta na ten rok – Przewod-
niczący Komisji Edukacji Jacek Śliwiński.

Taka darmowa oferta medyczna w prezencie od gmi-
ny to w regionie Podhala rzadkość. Kiedyś niemal w 
każdej szkole podstawowej był gabinet dentystyczny. 

- Kwota która została zabezpieczona w tym roku jest 
taka sama jak w poprzednim roku. Planujemy wydać 
na opiekę stomatologiczną 20 tys. zł., ale ważniejszym 
jest, że w naszych szkołach wszystkie dzieci zostaną 
przez panią dentystkę zdiagnozowani, a rodzice będą 
mieć świadomość potrzeb w tym zakresie. – Grzegorz 
Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

 

nowa kaplica
Prace inwestycyjne związane z budową w Szlach-

towej cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej 
zakończone zostały w 2014 roku. Obecnie oddanie do 
użytku miejskiej inwestycji poprzedzone musi zostać 
wyposażeniem kaplicy cmentarnej oraz zagospodaro-
waniem terenu cmentarza w alejki cmentarne i główne 
ciągi komunikacyjne.

W pierwszych dniach stycznia br. podpisana zosta-
ła pomiędzy Burmistrzem Szczawnicy oraz Pracow-
nią Artystyczną Kazimierza Klimkiewicza z Tarnowa, 
umowa na wykonanie projektu aranżacji wnętrza kapli-
cy cmentarnej oraz jego późniejszą realizację poprzez 
wykonanie poszczególnych elementów wypo-
sażenia. 

Wyposażenie kaplicy obejmie wykonanie 
ołtarza wolnostojącego z dębu, ambonki oraz 
dwuelementowego katafalku drewnianego, 
wykonanie tzw. sedilli dla celebransów, ła-
wek dla księży i ministrantów, półki na am-
pułki. Zrealizowany zostanie również konfe-
sjonał z dębu z tapicerką i oświetleniem, 14 
ławek wolnostojących, wyposażenie zakrystii 
oraz świeczniki drewniane z elementami mo-
siądzu.

W ramach umowy wykonawca powinien 
do 30 czerwca przedstawić projekt wyposa-
żenia kaplicy, a po akceptacji zamawiające-
go w terminie do 31 sierpnia wykonać część 

wyposażenia kaplicy obejmującej elementy związane z 
ołtarzem. Całość zadania łącznie z ławkami i konfesjo-
nałem zostanie zrealizowana do 09 grudnia bieżącego 
roku.

- Pracownia Artystyczna Pana Klimkiewicza, wyło-
niona z pośród trzech firm które złożyły odpowiedź na 
nasze zapytanie, jest podmiotem który specjalizuje się 
w tego typu realizacjach. Sam projekt jest na bieżąco 
konsultowany z ks. Proboszczem Tomaszem Kudroniem 
i myślę, że jego zdanie w temacie poszczególnych pro-
pozycji będzie dla nas wiążące. Tego typu projekty re-
alizowane są w gminach raz na kilkanaście lat a będą 
służyły przez kilkadziesiąt lat   – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
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Pienińskie Centrum Medyczne to inwestycja na te-
renie miasta Szczawnica, która ma być realizowana 
przez Sanatorium Budowlani w Szczawnicy i admini-
strowana przez spółkę powołaną przez Miasto i Gmi-
nę Szczawnica. 5 stycznia w Urzędzie Miasta została 
podpisana przedwstępna umowa ustanowienia prawa 
odpłatnego użytkowania budynku planowanego do re-
alizacji w najbliższym czasie na działce inwestora na 
ulicy Zawodzie. Stosowny dokument ze strony miasta 
podpisał Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda oraz 
prawnik urzędu Pani Grażyna Filas, a ze strony inwe-
stora Pani Maria Gonciarz oraz Wioleta Gonciarz- Je-
ziorek reprezentujące spółkę „Budowlani”. 

W przedmiotowym budynku znajdować się będą 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 1 333 m2, w tym 
na parterze posadowione będą pomieszczenia przezna-
czone pod prowadzenie apteki, pomieszczenia izby 
przyjęć i pomieszczenia zespołu wyjazdowego karetki. 
Na pierwszym piętrze znajdować się będą pomieszcze-
nia laboratorium oraz pomieszczenia przeznaczone na 
gabinety o łącznej powierzchni 214 m2 oraz pomiesz-
czenia komunikacji, natomiast na drugim piętrze po-
mieszczenia gabinetów o łącznej powierzchni 229 m2. 
Trzykondygnacyjny murowany budynek o łącznej po-
wierzchni użytkowej 532 m2 ma powstać najpóźniej do 
01.04.2018 r.

- Termin realizacji jest terminem umownym, a zgod-
nie z przekazanymi nam informacjami faktyczna reali-
zacja ma zostać sfinalizowana jeszcze w 2016 roku. 
Jest to o tyle ważne dla nas jako administratora, że 
nowe ewentualne kontraktowanie z Narodowym Fun-
duszem będzie na 2017 rok, i kłopotliwym dla nowej 

spółki byłoby gdybyśmy nie zdążyli na to kontraktowa-
nie – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Obecnie podpisany dokument jest niezbędny dla 
inwestora do dodatkowego aplikowania o środki ze-
wnętrzne. Zgodnie z zapisami umowa przyrzeczona 
pomiędzy spółką powołaną przez miasto tj. Pienińskie 
Centrum Medyczne a sanatorium Budowlani ma być 
zawarta do 01.05.2016 r. Na powołanie spółki, akcep-
tację statutu jej działania oraz zawarcie umowy zgodę 
musi wyrazić Rada Miejska w Szczawnicy.

- W najbliższym czasie musimy przygotować kilka 
niezbędnych dokumentów w krótkim okresie czasu. W 
tym celu chciałbym również powołać swojego doradcę 
w tym zakresie z doświadczeniem w przeprowadzaniu 
tego typu procesów. Jestem już po rozmowach z jed-
ną osobą, która swoim doświadczeniem wesprze nasze 
działania, będzie służyć kompleksową informacją rów-
nież dla radnych Rady Miasta przed podjęciem tych 
trudnych decyzji, ale też rozpocznie rozmowy dotyczą-
ce funkcjonowania podmiotu tj. rozmowy z funduszem, 
ze specjalistami zainteresowanymi funkcjonowaniem 
w tym obiekcie po realizacji. Te czynności muszą być 
realizowane jednocześnie z budową obiektu, gdyż po 
przejęciu tej inwestycji mamy zobowiązania finansowe 
w stosunku do inwestora – Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Zgodnie z porozumieniem Miasto Szczawnica przej-
mie obiekt ośrodka zdrowia w odpłatne użytkowanie 
na okres 30 lat za miesięcznym wynagrodzeniem za po-
wierzchnię przeznaczoną pod prowadzenie apteki 60zł/
m2, za powierzchnię przeznaczoną pod pomieszczenia 

laboratorium i pomieszczenia gabinetów 
40 zł/m2, oraz za pomieszczenia zaplecza 
i komunikacji 15 zł/m2. Łączny miesięczny 
czynsz z tego tytułu wyniesie ok. 30 000 zł.  

- Z pewnością podjęcie zobowiązań fi-
nansowych na tym poziomie jest trudną 
decyzją biorąc pod uwagę brak informacji 
na tym etapie jak może wyglądać funkcjo-
nowanie naszego ośrodka. Po wstępnym 
rozeznaniu wnioskujemy że część tej kwoty 
będzie możliwe do odzyskania, ale z pew-
nością w początkowym okresie działalno-
ści obiektu nie unikniemy dopłacania do tej 
działalności. Obiekt będzie spełniał wszel-
kie standardy obowiązujące dzisiaj i daje 
nam to pewną przewagę konkurencyjną w 
stosunku do innych tego typu ośrodków, 

Podpisano przedwstępną umowę dotyczącą 
Pienińskiego Centrum Medycznego
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ale nie możemy się wylegitymować doświadczeniem 
niezbędnym przy kontraktowaniu. Częściowo będą 
również funkcjonowały w naszym ośrodku gabinety 
prowadzone przez praktyki prywatne na podstawie wy-
najmu – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica.

Wartość łączna inwestycji to 5 mln 500 tys. zł i środki 
będą pochodzić w całości od spółki Budowlani. Moż-
liwe jest pozyskanie przez inwestora dofinansowania 
na poziomie 40 % na podstawie wniosku składanego 
do tzw. funduszy szwajcarskich. Natomiast pozyskanie 
dofinansowania nie ma wpływu na realizację tej inwe-
stycji. 

- Społeczna potrzeba realizacji ośrodka zdrowia w 
Szczawnicy jest bezsporna. Jako samorząd nie mamy 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na bu-
dowę ośrodka zdrowia, a realizacja ze środków wła-
snych tego obiektu trwałaby kilka lat. Zaproponowana 
forma współpracy z inwestorem prywatnym w tym za-
kresie wydaje się być jedyną realną szansą na zaistnie-
nie Pienińskiego Centrum Medycznego. Ryzyko po na-
szej stronie jest znaczne i może zaistnieć taka sytuacja, 
że przez kilka lat ta spółka będzie dotowana z budżetu 
miasta ale przy odpowiednim zarządzaniu dołożymy 
wszelkich starań aby obiekt częściowo zarabiał na sie-
bie – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

Drużyna PIENINY laureatem 
„Szczawnickiej Amatorskiej 

Ligi Siatkówki”

W minioną sobotę, 30 stycznia br., zakończył się 
turniej „Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica”, roz-
grywany od 11 grudnia ubiegłego roku na sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Szczawnicy.

W tegorocznej Szczawnickiej Amatorskiej Lidze 
Piłki Siatkowej wzięło udział siedem drużyn.

Po emocjonujących i niejednokrotnie zaciętych me-
czach (przyp. red. w ramach Ligi rozegrano łącznie 42 
mecze), które na przestrzeni dwóch miesięcy odbywały 
się na sali gimnastycznej szczawnickiej podstawów-
ki, w dniu 30 stycznia 2016 r. podsumowano zdobyte 
przez poszczególne drużyny punkty i wyłoniono zwy-
cięzców.

Laureaci tegorocznej edycji ligi siatkówki – Pie-
niny, oprócz pamiątkowego pucharu otrzymali z 
rąk Burmistrza Szczawnicy – Grzegorza Niezgo-
dy, medale, dyplom oraz czek na kwotę 500,00 zł. 
Drużyna Kolex, która zajęła II miejsce odebrała pu-
char, medale, okolicznościowy dyplom oraz czek na 

kwotę 300,00 zł., z kolei laureat III miejsca – dru-
żyna Hans Kloss otrzymała okolicznościowy pu-
char, medale, dyplom i czek o wartości 200,00 zł.  
Pozostałe drużyny uczestniczące w lidze odebrały pa-
miątkowe dyplomy za uczestnictwo w imprezie spor-
towej.

Najlepszą zawodniczką Ligi została Katarzyna Za-
chwieja, z kolei najlepszym zawodnikiem wybrany zo-
stał Paweł Jasiurkowski.

„Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tego-
rocznej edycji ligi siatkówki oraz gratuluję finalistom 
i zwycięzcom. Wszystkim drużynom biorącym udział 
w turnieju składam podziękowania za wspaniałą grę i 
wysoki poziom sportowy. Mam nadzieję, że z nowymi 
siłami i być może przy jeszcze większym zainteresowa-
niu siatkarskimi zmaganiami spotkamy się na kolej-
nym turnieju” - powiedział na zakończenie Burmistrz 
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.

WYNIKI 
I miejsce – Pieniny 
II miejsce – Kolex 
III miejsce – Hans Kolss 
IV miejsce – KS Jarmuta 
V miejsce – Młode Wilki 
VI miejsce – Pierwsi Lepsi
VII miejsce – Gimboziomsy
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Pienińskie Centrum 
Medyczne

Starosta Nowotarski decyzją z dnia 19 stycznia br. 
zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na 
budowę przy ul. Zawodzie ośrodka zdrowia tzw. Pie-
nińskiego Centrum Medycznego.

Inwestycja realizowana będzie przez prywatnego 
inwestora, a po jej zakończeniu administratorem po-
wstałego obiektu zostanie samorząd Miasta i Gminy 
Szczawnica. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu 
wynosić będzie 1116 m2 i w całości przeznaczona zo-
stanie pod usługi zdrowia i rehabilitacji.

W dniu dzisiejszym tj. 29 stycznia br. Burmistrz 
Miasta i Gminy - Grzegorz Niezgoda podpisał umowę 
doradztwa z Panem Wojciechem Michalikiem.

W ramach podjętej współpracy przeprowadzana 

zostanie procedura współorganizowania podmiotu 
leczniczego pod względem struktury właścicielskiej 
tj. rejestracji w KRS, przygotowania dokumentów 
i złożenia wniosku, rejestracji podmiotu lecznicze-
go w rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Urzędu 
Wojewódzkiego, a także uczestnictwo w odbiorach   
w zakresie epidemiologiczno-sanitarnym budynku i 
prowadzenie nadzoru pod względem całości procesu 
inwestycyjnego. Ponadto doradca stworzy założenia 
istnienia ośrodka zdrowia w Szczawnicy w temacie za-
kresu jego funkcjonowania i oddziaływania na lokalną 
populację mieszkańców.

Pan Wojciech Michalik jest specjalistą z zakresu 
rachunkowości oraz funkcjonowania obiektów opie-
ki zdrowotnej. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy 
Dyrektora Szpitala w Nowym Sączu do spraw finanso-
wych, a obecnie prowadzi podobny, do planowanego w 
Szczawnicy, obiekt w gminie Łukowica.

Umowa doradztwa została zawarta na okres od 01 
lutego do 31 grudnia  2016 roku, z 
miesięcznym wynagrodzeniem wyno-
szącym 2.500 zł.

- Projekt Pienińskiego Centrum Me-
dycznego jest dla nas bardzo istotnym 
i ważnym przedsięwzięciem. Dla jego 
realizacji i odpowiedniego przygoto-
wania niezbędna jest stosowna wiedza, 
dlatego zdecydowałem się na podpisa-
nie umowy doradztwa w tym zakresie. 
Ważną sprawą jest równoległe prowa-
dzenie rozmów w zakresie przyszłego 
funkcjonowania obiektu. Zależy nam 
na tym, żeby w momencie przejęcia 
obiektu przez miasto ośrodek zdrowia 
zafunkcjonował w możliwie jak naj-
szerszym zakresie, a do tego trzeba się 
wcześniej przygotować    mówi Bur-
mistrz Szczawnicy.

 Szczawnica, 27 stycznia  2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 27 
stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016   wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki ewid. nr 52,53,89 oraz część działek ewid. nr 124/6 oraz część działek ewid. nr 91 i 92 o powierzchni 

ogólnej 3.0732 ha położone w Jaworkach z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
- działki ewid. nr 702/1 i 702/2 o powierzchni 0.7963 ha położone w Szczawnicy przy ul. Połoniny z przezna-

czeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
- część działek ewid. nr 334/6, 333/5 i 333/6 o powierzchni 0.1186 ha zabudowane budynkiem magazynowym 

o powierzchni użytkowej 277,70 m2 położone w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na parko-
wanie i naprawy pojazdów na okres 3 lat
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Wychodząc na przeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży spę-
dzającym ferie w miejscu zamieszkania, Miasto i Gmina Szczaw-
nica przygotowało na każdy dzień szereg atrakcyjnych form spę-
dzania wolnego czasu. 

Przez dwa tygodnie codziennie od poniedziałku do piątku, po-
mimo dni wolnych od zajęć lekcyjnych, uczniowie przychodzili 
do szkoły podstawowej w Szczawnicy, aby uczestniczyć w orga-
nizowanych, zajęciach artystycznych i ruchowych. 

Amatorzy białego szaleństwa, pragnący zgłębić tajniki techni-
ki jazdy na nartach, trzy razy w tygodniu spotykali się na stoku 
Szafranówka, gdzie pod opieką wykwalifikowanego instruktora, 
nabywali nowych, sportowych umiejętności narciarskich.

Z kolei ci, którzy nad śnieg i mroź, przedkładali ciepło i wodę, 
mogli zdobywać przygotowanie pływackie i podnosić swoją kon-
dycję na basenie w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Spa 
Budowlani”, gdzie dwa razy w tygodniu, prowadzone były zajęcia 
zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych miłośni-
ków pływania.

Ponadto w drugim tygodniu ferii, grupa uczniów ze szkół z tere-
nu Miasta i Gminy Szczawnica, wraz z opiekunami, pojechała do 
Szaflar, by skorzystać ze wspaniałej zabawy, jaką dają baseny ter-
malne. Młodzież doskonale bawiła się w ciepłej wodzie, korzystając  
z wszelakich atrakcji, m.in., zjeżdżalni, jacuzzi, masaży wodnych i 
pływania na świeżym powietrzu w wodzie o temperaturze 36 stop-
ni. W drodze powrotnej, na uczestników wyjazdu, czekała miła 
niespodzianka - wizyta w restauracji Mc Donalds i pyszne zestawy 
Happy Meal.

Równie aktywnie spędziła ferie młodzież ze sołectw Ja-
worki i Szlachtowa. Uczniowie korzystali m.in. z nauki jaz-
dy na nartach w Ośrodku „Arena Narciarska - Homole”  
w Jaworkach, z doskonalenia umiejętności pływackich na basenie 
w Hotelu Jan w Szlachtowej, jak również z organizowanych zajęć 
plastycznych oraz z nauki tańca i śpiewu regionalnego.

W tym przypadku kompleksową organizacją zajęć zajęły się 
obydwie sołtyski: Jolanta Salamon - sołtys Szlachtowej oraz Bo-
żena Solecka - sołtys Jaworek.

„Dla uczniów przygotowano bogaty program zajęć, wszyst-
ko po to, aby mogli mile i bezpiecznie spędzić wolny czas. Dla 
wielu dzieci taka forma była jedyną okazją do wspólnej zabawy i 
wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych”  mówi główny 
inicjator zimowego wypoczynku Burmistrz - Grzegorz Niezgoda, 
który wzorem lat ubiegłych, zabezpieczył w budżecie środki fi-
nansowe na realizację przedsięwzięcia zarówno w Szczawnicy jak  
i w sołectwach: w Szlachtowej i w Jaworkach. 

„Tegoroczny program ferii powstał z myślą o dzieciach z róż-
nych środowisk, a jego realizacja pozwoliła rozpoznać, uzdol-
nienia, indywidualne zdolności, talenty i mocne strony każdego  
z uczestników zajęć, a także pomogła w kształtowaniu właściwych 
postaw społecznych” dodaje Burmistrz.

„Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych ferii zimowych. 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza oraz Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej w Szlachtowej za udostępnione pomiesz-
czenia i sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć, Wła-
ścicielom Ośrodka Arena Narciarska w Jaworkach, Kierownictwu 
PKL, dyrekcji Hotelu Jan i Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowe-
go Spa Budowlani, wszystkim opiekunom nauczycielom i instruk-
torom, którzy podjęli się zagospodarowania wolnego czasu dzieci  
i młodzieży”.

Oczekiwany z niecierpliwością przez wszystkich uczniów 
okres zimowego odpoczynku od nauki dobiegł końca. Można jed-
nak śmiało stwierdzić, że tegoroczne, zimowego ferie był czasem 
wypełnionym radością i aktywnym wypoczynkiem. Przez dwa 
tygodnie uczniowie zbierali siły, by podołać nowym wyzwaniom 
czekającym na nich w najbliższych miesiącach edukacji. Oby tej 
energii wystarczyło na najbliższe miesiące, zanim rozpoczną się 
wakacje. 

Ferie, ferie i po feriach ... podsumowanie zimowego wypoczynku w mieście
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Gospodarka ściekowa 
uporządkowana

Symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku zmo-
dernizowaną oczyszczalnię ścieków na Piaskach i tym samym 
zakończono realizację projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja 
gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”, w 
ramach którego oprócz wykonanych prac modernizacyjnych, wy-
budowano na terenie gminy nową kanalizację sanitarną o łącznej 
długości 30 km. 

W uroczystości, zorganizowanej w minioną środę - 27 
stycznia br., oprócz radnych Rady Miejskiej i przedstawicie-
li szczawnickiego magistratu, uczestniczyli również wójtowie  
z kilku gmin będących wspólnikami - członkami nowotarskiego, 
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. (głów-
nego beneficjenta projektu): Józef Babicz - wójt Gminy Czarny 
Dunajec, Tadeusz Wach - wójt Gminy Czorsztyn i Ryszard Woj-
tarowicz - wicewójt Gminy Krościenko n/D, a także przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu Bogusław Wak-
smundzki - członek zarządu, oraz jeden z wykonawców inwestycji 
- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane i Sieci Sanitarnych 
ASTEX.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych na uroczystość gości bur-
mistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda podziękował wszyst-
kim gminom należącym do spółki, za okazaną przychylność  
i wyrażoną zgodę, aby na terenie szczawnickiego kurortu, mogła 
zaistnieć inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej - najwięk-
sza i najbardziej istotna inwestycja, w historii pienińskiej gminy. 
Następnie Prezes Zarządu spółki - Dariusz Latawiec, w krótkim 
wystąpieniu, przypominał zakres projektu oraz zaprosił zgroma-
dzonych do zwiedzania zmodernizowanego obiektu i zapoznania 
się z procesem technologicznym 
oczyszczania ścieków. 

Zanim zaproszeni goście udali 
się zwiedzać reaktor biologiczny 
będący tzw. sercem całego układu 
oraz powstałe w ramach projektu 
pomieszczenia m.in. sterownię, w 
której znajdują się wszystkie infor-
macje dotyczące funkcjonowania 
oczyszczalni, burmistrz Szczawni-
cy - Grzegorz Niezgoda oraz prezes 
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego dokonali aktu prze-
cięcia wstęgi. 

Kolejna część spotkania od-
była się w Karczmie Pienińskiej, 

gdzie na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej 
Prezes Zarządu PPK - Dariusz Latawiec przedstawił genezę pro-
jektu, krótki opis historyczny odnoszący się do prowadzonych  
z mieszkańcami konsultacji i okazywanego przez społeczność za-
interesowania urzeczywistnieniem planów inwestycyjnych, a tak-
że szczegółowe informacje na temat zakresu realizacji projektu, 
kosztów wykonania oraz osiągniętych rezultatów.

Pierwsze prace projektowe związane z kanalizacją gminy 
podjęte zostały już w 2009 roku. Jednak dopiero 4 lata później  
bo w I kwartale 2013 roku zaistniała możliwość aplikowania  
o środki unijne. Wówczas spółka PPK wystąpiła z komplet-
nym wnioskiem o współfinansowanie rozbudowy i moder-
nizacji gospodarki ściekowej na terenie Szczawnicy ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura 
i  Środowisko. W grudniu 2013 roku spółka podpisała umo-
wę o dofinansowanie zadania, a w związku z uzyskanymi  
w trakcie realizacji oszczędnościami, aneksowała umowę we 
wrześniu ubiegłego roku. Całość prac objętych projektem zakoń-
czono w grudniu 2015 r. osiągając wzrost liczby użytkowników 
korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 
2318 osób.

„Łączny koszt realizacji projektu wyniósł blisko 36 mln zł, z 
czego pozyskana kwota dotacji stanowiła ponad 20 mln zł, na-
tomiast środki własne zamknęły się kwotą 15 mln złotych (w 
tym dofinansowanie Miasta i Gminy Szczawnica 1,5 mln zło-
tych). W ramach zadania wykonano modernizację i rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków dzięki czemu zwiększyła się przepusto-
wość do 3600 m3/d dla 15500 RLM, wybudowano kanalizację 
sanitarną w Jaworkach i w Szlachtowej o łącznej długości 24,5 
km  oraz wykonano 5,5 km kanalizacji sanitarnej w Szczaw-
nicy - ul. Brzeg, ul. Flisacka, ul. Języki, ul. Pienińska, ul. Skot-
nicka i ul. Staszowa. Ponadto w ramach zadania przebudowa-
no na odcinku 3,2 km kanalizację sanitarną ul. Szlachtowskiej  
w Szczawnicy”  mówił prezes spółki.

Realizacja zadania z zakresu gospodarki ściekowej przewidy-
wała również działania mające na celu podniesienie świadomo-
ści ekologicznej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych miesz-
kańców. W tym celu Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
organizowało liczne spotkania z mieszkańcami terenów objętych 
projektem, konkursy ekologiczne z przewodnim tematem wody, 
promowało zagadnienia poprawnej gospodarki ściekowej w lokal-
nych mediach oraz prowadziło zajęcia edukacyjne w szkołach. W 
ramach projektu wykonano ponadto makietę obiektu oraz ścież-
kę edukacyjną w formie tablic informacyjnych zlokalizowanych 
przy głównych obiektach zmodernizowanej oczyszczalni. Wę-
drówka ścieżką pomoże zapoznać się z pracą oczyszczalni ście-
ków oraz rolą poszczególnych urządzeń w skomplikowanym 
procesie oczyszczania ścieków.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz 
Niezgoda podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w 

realizację projektu i tym samym 
przyczynili się do przeprowadzenia 
największej inwestycji w historii 
Szczawnicy. Słowa podziękowa-
nia skierował do wspólników spół-
ki, pracowników Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego, a 
także do Radnych Rady Miejskiej.

Uroczystość prowadził dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr 
Gąsienica, a oprawę artystyczną 
wydarzenia przygotowała kapela 
Białopotocanie.


