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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

Czerwiec 2005

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

- Od 13-16 maja br. czteroosobowa delegacja Szczawnicy, złożo-
na z: burmistrza Romana Trojnarskiego, sekretarz miasta Stanisła-
wy Szołtysek, pracownika Zespołu Rozwoju Lokalnego UM. Anny 
Szczepaniak i radnego Waldemara Wierciocha pojechała z wizytą 
na Węgry do zaprzyjaźnionego miasta Harkany, by wziąć udział w 
uroczystości podpisania umowy partnerskiej władz miasta Harkany 
z władzami miasta Peterreve w Republice Serbii i Czarnogóry. W 
okolicach Peterreve mieszka mniejszość węgierska, stanowiąca 50-
-70% populacji. Podczas spotkania burmistrz Szczawnicy zaprosił 
burmistrza Harkany na obchody 120. rocznicy powstania OSP w na-
szym mieście, które odbędą się we wrześniu br. Rozmawiano także 
o wymianie kulturalnej i innych formach współpracy między naszy-
mi miastami. Delegacja Szczawnicy przekazała gospodarzom oraz 
ich serbskim gościom suweniry i informacje o naszej miejscowości 
uzdrowiskowej.

- 4 czerwca delegacja ze Szczawnicy złożona z przedstawicie-
li Związku Podhalan, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, Zespołu Regionalnego im. J. Mali-
nowskiego i twórców ludowych jedzie na zaproszenie władz miasta 
Spiska Biała na Słowacji, by wziąć udział w II Jarmarku Rzemiosła, 
gdzie będą przedstawiane wyroby z okolic Spiskiej Białej oraz z na-
szego regionu. 

- Został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie budowy dachu 
wraz z odgromieniem, na budynku Gimnazjum Publicznego. Prace 
rozpoczną się jeszcze przed wakacjami.

- W najbliższym czasie nastąpi likwidacja wyłomów drogowych, 
łącznie z malowaniem znaków poziomych i naprawą ścieżki rowe-
rowej.

- Przystąpiono do ukwiecania miasta na sezon letni. Przetarg wy-
grała tradycyjnie firma p. Józefa Migacza z Podegrodzia.

- Zakończono wykonanie przekładki trylinki kostki betonowej 
wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem skarpy na ul. Języki, na 
długości 115m.

- Trwa odbudowa drogi gminnej na os. Połoniny, po powodzi w 
2004r. Prace polegają na naprawie kostki i likwidacji wyłomów.

- Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi w lipcu do remontu ul. 
Szlachtowskiej na odcinku od mostu św. Jana w górę, gdzie miasto 
Szczawnica partycypuje w kosztach w 50%.

- Do 23 maja składane były przez organizacje pozarządowe ofer-
ty na wykonanie zadań publicznych w roku 2005. Do konkursu 
zgłoszono 11 ofert (z czego dwie po czasie) o przyznanie środków 
zagwarantowanych w budżecie miasta na realizację konkretnych 
zadań. Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmuje nastę-
pujące obszary współpracy:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i trady-

cji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego 
i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów 
plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spek-
takli teatralnych, itp.) 

Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 
4.000,00 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a)   Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyj-

nych dla dzieci i młodzieży.
b)  Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

organizowanie imprez sportowych.
c)  Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla 

dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d)  Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań 

na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wyso-

kości 11.600,00 zł.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochro-

na ludności
a) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań 

na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej 
Na zadania określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 

2.000,00 zł.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną meryto-

rycznie za ww. obszary współpracy jest Zespół Rozwoju Lokalnego.
Zaopiniowanie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi do końca 

maja, a ostateczną decyzję, która oferta wygra podejmie burmistrz.

Informacji udzielił 23 maja br. burmistrz Roman Trojnarski

Szczawnica, 25 kwietnia  2005 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w 
terminie od  25.05.2005 do 15.06.2005 r.   wywieszony został nastę-
pujący wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczaw-
nica przeznaczonych do :

 
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku na rzecz  

wnioskodawcy część działki ewid. zmod. nr  1323/1 z obrębu 
1 o powierzchni 0.0700 ha położonej przy ul. Języki z przezna-
czeniem na wykopanie studni.

2. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy 
na okres 1 roku cz.działki ewid. nr 528/26 o powierzchni ogól-
nej 0.0275 ha  położonej w Szczawnicy w przy ul. Pienińskiej z 
przeznaczeniem na miejsca postojowe przy istniejącej stołów-
ce.

3. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy 
na okres 3 lat część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 0.0940 
ha położonej w Szczawnicy w obrębie Jaworki z przeznacze-
niem na cele rolnicze.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
w terminie od 01.06.05 do 15.06.2005 r. wywieszony został wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczawnica przezna-
czonych do :
1. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-

dawcy na okres 10 lat działek ewid. zmod.nr 702/1 i 702/2 
z obrębu 3 oraz 147 i 148 z obrębu Jaworki o powierzchni 
3.5709 ha  położonych w Szczawnicy , z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności rolniczej. 
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PUNKT 
KONSULTACYJNY 

udziela informacji, porad oraz 
pomocy (bezpłatnie)

1. osobom z problemem 
alkoholowym i ich rodzinom

terapeuta  Tadeusz Waradzyn  

- wtorki 15.00 – 17.00   

/osoby bliskie/
17.00 – 19.00   /osoby uzależnione/
( w Remizie OSP, ul. Szalaya 84 )

2. rodzicom, młodzieży, 
osobom dotkniętym przemocą 

psycholog  Barbara Radecka  

- po umówieniu się telef.  262 23 27

3. osobom dotkniętym przemocą
radca prawny  Krystyna Pysz - 

Węglarz

– po umówieniu się telef. 262 23 27 

lub 262 18 84

4.Telefon zaufania, pod którym 
można anonimowo uzyskać poradę

/związaną z uzależnieniami 
oraz przemocą / 

czynny w każdy wtorek od godziny 
15.00 - 19.00.

Numer telefonu 262 18 84.

OGÓLNOPOLSKIE
TELEFONY ZAUFANIA

Koszt połączenia wynosi: 
1 impuls /35 gr/

NIEBIESKA LINIA
OGÓLNOPOLSKI TELEFON 

DLA OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE 

0 - 801 - 120 - 002
TELEFON CZYNNY: 

-   dni powszednie  
10.00 - 22.00

- soboty, niedziele i święta    
10.00 - 16.00

POMARAŃCZOWA LINIA 

POMAGA RODZICOM DZIECI, 
KTÓRE PIJĄ ALKOHOL

0 - 801 - 14 - 00 - 68
NARKOMANIA, NARKOTYKI 

0 - 801 - 199 - 990
TELEFON CZYNNY od godziny 

16.00 - 21.00


