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CZERWIEC 2009

Szczawnica, 27 maja 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 27 maja 2009 
do 17 czerwca  2009 r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części 

działki ewid. nr  227 o powierzchni  520 m2 położonej w 
obrębie Jaworki z przeznaczeniem na lokalizację studni 
wody pitnej.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części 
działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 542 m2 położonej na 

Delegacje miast partnerskich  
w Szczawnicy

W dniach 1-3 maja 2009r. na zaproszenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody, na terenie  
Szczawnicy gościły delegacje miast partnerskich: Harkany 
/Węgry/, Spiska Bela /Słowacja/ oraz ukraińskiego miasta 
uzdrowiskowego Chmielnik. Doskonałą okazją tegorocznego 
spotkania było w tych dniach otwarcie sezonu turystycznego w 
Szczawnicy połączone z Świętem Wód Szczawnickich. Czynny 
udział w tych uroczystościach brali również przedstawiciele 
zaproszonych miast partnerskich - w drugi dzień uroczystości 
na Placu Dietla wystąpił dziesięcioosobowy zespół jazzowy 
Harkany Big Band oraz muzyk z Chmielnika z występem 
solowym na akordeonie. Ich występy poprzedzone były 
wspaniałym widowiskiem taneczno – wokalnym wykonanym 
przez dzieci i młodzież z grupy terapeutycznej i zajęciowej 
organizacji Lebenshilfe z miasta partnerskiego Perleberg 
/Niemcy/. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez naszych 
zagranicznych przyjaciół były kulinaria typowe dla danego 
kraju. Węgrzy zachwycali smakiem swojego gulaszu, Ukraińcy 
zaś częstowali wszystkich pysznymi naleśnikami. 

Wspólne spotkanie stanowiło przede wszystkim okazję do 
omówienia i zaplanowania dalszych kierunków współpracy 
pomiędzy miastami partnerskimi. Rozmowy z Burmistrzem 
Miasta Spiska Bela na Słowacji zaowocowały planami złożenia 
wspólnych wniosków w ramach Mikroprojektów Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repub-
lika Słowacka 2007-2013. Głównym celem tych projektów 
jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontak-
tów transgranicznych poprzez realizację wspólnych działań 
miejscowości przygranicznych takich jak np.: organizacja 
wspólnych imprez kulturalnych, ochrona i zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego, promowanie walorów przyrodniczych 
czy przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji. W 
najbliższym czasie, na spotkaniu roboczym zostanie ustalony 
temat i zakres wspólnych projektów, których termin składania 

mija 29 maja 2009r. Ustalenia, jakie zapadły podczas rozmów 
z władzami Harkan na Węgrzech dotyczyły głównie wymia-
ny młodzieży. Pamiętamy, iż w lutym tego roku Szczawnica 
gościła 15 osobową grupę uczniów z miasta partnerskiego 
Harkany w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Konty-
nuacją tego spotkania ma być wyjazd uczniów szczawnickiego 
gimnazjum na Węgry celem wymiany doświadczeń, poznania 
ich obyczajowości, kultury i tradycji. Planowane są również 
występy szczawnickich zespołów uświetniających największe 
uroczystości miasta Harkany. Rozpoczęta w zeszłym roku 
współpraca z ukraińskim uzdrowiskiem Chmielnik, zaowo-
cowała już pobytem ukraińskich dzieci w Szczawnicy, któ-
rych wyżywienie i noclegi szczerze finansowali szczawniccy 
przedsiębiorcy. Na ten rok planowane jest zorganizowanie 
wymiany młodzieży obydwu krajów jak również występ 
grupy artystycznej z Chmielnika na terenie Szczawnicy. Dla 
samorządowców z Ukrainy najważniejsze jest czerpanie do-
brych praktyk i wzorców w budowaniu swojej małej ojczyzny. 
Dlatego tak cenna jest dla nich każda możliwość spotkania i 
rozmowy ze szczawnickimi samorządowcami. 

Prócz rozmów na temat wspólnych inicjatyw, delegacje 
miast partnerskich podziwiały uroki Pienin, zapoznały się z 
lokalnymi sposobami rozwijania i promowania turystyki, inno-
wacyjnymi pomysłami ekologicznymi oraz planami kierunków 
rozwoju Szczawnicy. 

obrębie Jaworki z przeznaczeniem na uprawy rolne.
3. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 

lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 
2 na os. XX-lecia w Szczawnicy.

    Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 27.05.2009 r 
do 17.06.2009 r wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do  najmu 
w trybie bezprzetargowym na okres  3 lat stanowiącej  lokal 
użytkowy o powierzchni użytkowej 45,50  m2  położony w 
budynku przy ul. Główna 66 w Szczawnicy z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej.
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POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH  

NA TERENIE MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Ma-
łopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013,  w dniu 15.12.2008 Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica przy kontrasygnacie skarbnika miasta 
podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: 
„Modernizacja ujęć wody i rurociągów przesyłowych z 
elementami ochrony środowiska oraz rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Szczawnicy” Koszt całości zadania 
wynosi 16 000 000,00 zł z czego pozyskano maksymal-
nie możliwe dofinansowanie w wysokości 8 000 000,00 
zł. 

Dnia 25.02.2009 – ogłoszono przetarg ograniczony na 
rozbudowę i modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody 
dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska. 
Do pierwszego etapu przetargu przystąpiło 18 firm z tere-
nu całego kraju. W wyniku oceny formalnej do kolejnego 
etapu zostało zaproszonych 5 firm, które uzyskały maksy-
malną ilość punktów. Otwarcie ofert nastąpiło 24.04.2009, 
wpłynęły cztery oferty. Obecnie trwa dalsza procedura 
zmierzająca do podpisania umowy z wykonawcą. 

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
w najbliższym czasie podpisze umowę na dofinansowa-
nie przedsięwzięcia pn: „ Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla 
uzdrowiska Szczawnica”. Koszt całości zadania wynosi 
9 335 040,00 zł

Poziom dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
- 6 131 407,00 PLN – 65,68%
wkład własny gminy 
– 3 203 633,00 PLN – 34,32%

Ogłoszony został przetarg ograniczony na roboty bu-
dowlane. Obecnie trwa badanie wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. 

  W ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” 
(SCHETYNÓWKA) pozyskano środki finansowe na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa węzła komu-
nikacyjnego kierującego ruch do przejścia granicznego 
polsko – słowackiego oraz do Miasta Szczawnica”. Cał-
kowity koszt inwestycji- 700,34304 z czego: 

 Kwota dotacji-                350,00
Wkład własny -                350,34304
Inwestycja obejmuje zakresem przebudowę 1 skrzy-

żowania drogi powiatowej nr K1636 z drogą gminną, 2 
skrzyżowań dróg gminnych (droga odbarczająca centrum 
miasta, droga prowadząca do przejścia granicznego) oraz 
remont mostu.

Dnia 14.04.2009r ogłoszono przetarg nieograniczony na 
wykonanie zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 6.05.2009r. W 
wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę z którym pod-
pisano umowę na wykonanie zadania. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to koniec lipca 2009r. 

W ramach rządowego programu „MOJE BOISKO 
– ORLIK 2012” pozyskano środki finansowe na budowę 
kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą. 

W ramach w/w inwestycji wykonane będzie:
1. Boisko piłkarskie, wymiary 30m x 62m
2. Boisko wielofunkcyjne (kosz/siatka, piłka ręczna/tenis) 

19,1m  x  32,1m
3. Budynek sanitarno-szatniowy, kubatura 237,91 m 

sześć.
4. Ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza wod. 

–kan.
          
Celem inwestycji jest udostępnianie społeczeństwu 

możliwości aktywnego uprawiania sportu, zapewnienie 
dostępności do uprawiania sportu wszystkim, niezależnie od 
statusu majątkowego i pozycji społecznej oraz umożliwienie 
uprawiania różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie 
grupy wiekowe, bez ograniczeń na nowoczesnym boisku 
sportowym o standardzie europejskim

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 1 593 000,48 
zł

Środki Urzędu Marszałkowskiego -                333,00
Środki budżetowe-                                            333,00
Środki własne-                                                   927,48
Obecnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. 
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W ramach programu Współpraca Transgraniczna 
otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pod 
nazwą:  „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 
w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego” 

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż 
prawego brzegu grajcarka z elementami małej architektury 
– ławeczki wzdłuż promenady, mostki nad grajcarkiem, tara-
sy widokowe. Wartość całkowita projektu  to 2 412 278,52 
EURO . Partnerem wiodącym ( wnioskodawcą) jest Urząd 
Miasta i Gminy Szczawnica natomiast  partner po stronie 
Słowackiej to Obec Leśnica. Projekt przeszedł pomyślnie 
ocenę formalną i techniczną  i w dniu 28 maja 2009r. został 
zaakceptowany do dofinansowania. W najbliższym czasie 
Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisze umowę 
na dofinansowanie inwestycji.

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Działanie 3.3 a złożono wniosek o dofi-
nansowanie zadania pod nazwą ”Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy”. Łączna 
wartość wniosku wynosi 1 006 866,00 zł, z czego

Dotacja- 755 150,00- 75%
Wkład własny- 251 716,00- 25%
Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy. Inwestycja będzie 
polegała na wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont ele-
wacji, wymianie pokrycia dachowego, modernizacji sali 
kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji terenu 
po remoncie.

Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny 
i  znajduje się obecnie na liście rezerwowej projektów 
wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
do dofinansowania

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 złożony został wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą: „ Odnowa centrum Wsi Jaworki”. 
Łączna wartość projektu wynosi 1 642 193, 27 zł z 
czego:

Dotacja            - 500 000,00- 30%
Wkład własny- 1 142 193,27- 70%
Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i 

nadanie nowych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadze-
nie ruchu turystycznego z okolic szlaków do centrum wsi i 
podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek

Wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej

W ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyj-
nego  MRPO działanie 6.2 – Rozwój Obszarów Wiejskich, 
złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: 
„Budowa Infrastruktury Rekreacyjno- Sportowej na 
terenie Szlachtowej i Jaworek”. Łączna wartość projektu 
wynosi 732 000, 00 zł z czego: 

Dotacja            - 512 400,00 PLN 70,00 % 
Wkład Własny- 219 600,00 PLN 30,00 %
Istotą projektu jest budowa infrastruktury rekreacyjno 

– sportowej na obszarze miejscowości Szlachtowa i Jaworki. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego 
w zakresie infrastruktury rekreacyjno – sportowej na tere-
nie Szlachtowej i Jaworek, stwierdzono iż niezbędne jest 
wykonanie następujących prac: budowa placów zabaw, 
budowa ścieżek zdrowia, budowa wielofunkcyjnego boiska 
asfaltowego.

Ogłoszony konkurs w ramach którego złożono wniosek 
o dofinansowanie, zakładał realizację inwestycji tylko i 
wyłącznie na obszarach wiejskich. W chwili obecnej czeka-
my na ogłoszenie konkursu, który pozwoli podobny zakres 
inwestycji zrealizować na terenie Miasta Szczawnica.

Wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej
   

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska 
– Słowacja – mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w 
Szczawnicy złożył wniosek na dofinansowanie zadania pn.: 
„Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-sło-
wackiego na międzynarodowym rynku turystycznym”. 
Wartość całego wniosku wynosi 50000 euro z czego:

Dotacja         – 47 500euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja walorów przy-

rodniczych Miasta i Gminy Szczawnica poprzez publikację 
albumów i folderów, utworzenie strony internetowej oraz 
rozmieszczenie po mieście tablic informujących o atrakcjach 
turystycznych miejscowości. Dodatkowo projekt zakłada 
zorganizowanie konkursu pn. „Turystyczna Pamiątka ze 
Szczawnicy”, którego celem będzie popularyzacja i wyróż-
nienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo 
pamiątek symbolizujących uzdrowiskową miejscowość 
Szczawnicę /stworzenie wizualnego symbolu miasta przy-
granicznego - stałego elementu promocji/

Wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Pol-
ska – Słowacja – mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy 
w Szczawnicy złożył wniosek na dofinansowanie zadania 
pn.: „Przenikanie kultur: polsko – słowacka wymiana 
środowisk twórczych”. Wartość całego wniosku wynosi 
50000 euro z czego:
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Dotacja       – 47 500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczaw-

nicy cyklu imprez kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, 
malarskich i muzycznych oraz wystaw i wernisaży szczaw-
nickich artystów. Dodatkowo w projekcie zaplanowany jest 
zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp. 

Wniosek obecnie przechodzi etap oceny formalnej.

PLANOWANE WNOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

Władze Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przed-
siębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A przygotowują 
wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewi-
talizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego i Górnego 
w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej” składany w Ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
priorytet 3 Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 
Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat B Inwestycje 
w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. 

Projekt zakłada odremontowanie istniejących obiektów 
znajdujących się na terenie parków oraz budowę nowych 
elementów takich jak np: Cafe Bar, mini golf, place zabaw, 
karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty kwiatowe. W 
ramach projektu zostaną odremontowane drogi i chodniki 
w centrum uzdrowiska co dodatkowo poprawi wizerunek 
całego miasta. 

O środki pieniężne w ramach ogłoszonego konkursu 
mogą ubiegać się wyłącznie samorządy lokalne, zaś teren, 
na którym planowane są wszystkie inwestycje należy do 
spadkobierców hrabiego Adama Stadnickiego. Dlatego też, 
pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica i Przedsiębior-
stwem Uzdrowisko Szczawnica S.A. zostanie podpisana 
umowa o użyczenie samorządowi terenu parków w celu 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Wkład własny jaki 
należy zabezpieczyć w wysokości 25% wartości projektu 
zostanie wniesiony przez właścicieli terenu czyli Uzdrowi-
sko. Wartość realizowanego projektu określa się na poziomie 
10 000 000,00 zł, co daje wnioskowaną kwotę dofinansowa-
nia w wysokości 7 500 000,00 zł. Tylko dzięki współpracy 
Miasta z Uzdrowiskiem możliwe jest pozyskanie tych środ-
ków na poprawę wizerunku parków na terenie Szczawnicy. 
W tej sprawie stosowną uchwalę podjęła Rada Miejska w 
Szczawnicy, jednogłośnie akceptując treść proponowanej 
umowy pomiędzy Miastem a uzdrowiskiem.  

Obecnie zostały już opracowane koncepcje zagospoda-
rowania parków, ul. Zdrojowej oraz Placu Dietla zlecone 
przez Uzdrowisko.  Miasto z kolei zleciło wykonanie Planu 
Rozwoju Uzdrowiska niezbędnego do złożenia wniosku. 
W chwili obecnej realizowane są techniczne projekty wy-
konawcze.  

Władze Miasta i Gminy Szczawnica przystępują do zło-
żenia wniosku finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– enclusion”. 

Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak 
min.:
•	 Koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach do-

mowych objętych projektem maksymalnie przez okres 3 lat
•	 Dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie 

sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramo-
waniem w gospodarstwach domowych wskazanych przez 
projektodawcę 
•	 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi 

komputera oraz korzystania z Internetu 
Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do 

Internetu gospodarstw domowych o niskim stanie majątko-
wym. Projekt zakłada podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem 
zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowa-
niem. 

Warunkiem złożenia projektu jest zgłoszenie się do niego 
co najmniej 30 gospodarstw domowych. Termin rozpoczęcia 
naboru wniosków rozpoczyna się 29 czerwca 2009 i potrwa 
do końca sierpnia 2009.  

Zgłoszenia o przystąpieniu do projektu oraz wszelkie 
pytania proszę kierować do Sekretarza Miasta i Gminy 
Szczawnica Tomasza Hurkały osobiście w Urzędzie Miasta 
i Gminy Szczawnica pok. 10 lub telefonicznie: 262 22 03 od 
poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzia-
łanie 5.2 przygotowywany jest  wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Doskonalenie kwalifikacji kadry 
urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica”.  

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa reali-
zowanego przez pracowników Urzędu, składany projekt 
zakłada organizację cyklu szkoleń podnoszących kwalifika-
cje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
wdrożenie usprawnień zarządczych podnoszących jakość 
obsługi klienta. 

Termin ogłoszenia naboru wniosków przypada w czerwcu 
2009r. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy-
gotowany jest już do złożenia wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w Mieści i Gminie Szczawnica”. Łączny 
planowany koszt projektu wynosi 400 000,00 zł i jest on 
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pokrywany w 100% ze środków unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci 

i młodzieży takich jak min.: zawody sportowe, wycieczki 
turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych. Do projektu przy-
stąpiły wszystkie szkoły znajdujące się na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

W chwili obecnej wniosek oczkuje na ogłoszenie konkur-
su w ramach którego będzie złożony. Termin rozpoczęcia 
naboru wniosków rozpocznie się w grudniu 2009r.

Z ostatniej chwili...

28 maja br. podjęta została decyzja przez Komitet Ste-
rujący w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego 
Parku Narodowego, realizowanego w ramach programu 
Współpraca Transgraniczna.

Partnerem wiodącym (wnioskodawcą) jest Urząd Miasta 
i Gminy Szczawnica natomiast partnerem po stronie słowa-
ckiej – Obec Leśnica. Wartość całkowita projektu to 2 412 
278,52 EURO, z czego 2 0 65 000 Euro wynosi dofinanso-
wanie. 90% środków z tej kwoty trafi do strony polskiej. 

Projekt zakłada:
1. Budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego 

brzegu Grajcarka, celem powiązania centrum turystycznego 
Szczawnicy z istniejąca promenadą wzdłuż rzeki Duna-
jec. 

2. Przebudowę domu kultury w Leśnicy na Pienińskie 
Centrum Turystyki Transgranicznej.

Promenada zacznie się przy dolnej stacji PKL „Palenica”, 
a skończy przy parkingu w Pieninach. Jej długość wyniesie 
1,5 km i tym samym stanie się najdłuższym deptakiem w 
Polsce. Promenada będzie się składać z ciągu pieszego 
o średniej szerokości 6 m, wyłożonego kostką ozdobną 
oraz ciągu jezdnego szerokości 3 m, służącego dojazdowi 
do prywatnych domów. Ciągi będą rozdzielone lampami 
ulicznymi, architektura ozdobną, ławkami. Na promenadzie 

znajdą się zatoczki z platformami widokowymi, kwietni-
kami itp. Promenadę ze ścieżką pieszo rowerową biegnąca 
lewym brzegiem Grajcarka łączyć będą trzy kładki; jedna 
w Pieninach na wysokości domu pp. Madejów, druga – na 
wysokości karczmy „U Polowacy”, trzecia – przy PKL.

Realizacja zadania wynosić będzie dwa lata od momentu 
podpisania umowy, co ma nastąpić w czerwcu/lipcu.

W Szczawnicy solary jednak będą

Nastąpił przełom  w sprawie projektu „Solarna Szczaw-
nica”. W maju br. po wielu analizach prawnych Zarząd 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zaakceptowaniu 
treści umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyso-
kości 50% jego wartości na kwotę 4 217 000zł. 28 maja br. 
Rada Nadzorcza NFOŚiGW jednogłośnie zaakceptowała 
dofinansowanie projektu podkreślając jego innowacyjność 
i oryginalność w rozwiązywaniu problemów niskiej emi-
sji. Projekt został uznany za pilotażowy. Tym samym po 
półtorarocznym okresie starań projekt będzie realizowany.  
Całość przedsięwzięcia zamyka się kwotą 8 400 000zł. 
Wcześniej miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w 
wysokości 3 473 000zł oprocentowaną w skali 4% z możli-
wością jej umorzenia w wysokości 35%. Pozostała brakująca 
kwota stanowi wkład własny miasta. „Solarna” Szczawnica” 
obejmie zakup i montaż kompletnych systemów solarnych 
złożonych z ok. 1800szt. kolektorów dla 400 gospodarstw, 
które przystąpiły do programu. Obecnie miasto czeka na 
podpisanie umowy, która pozwoli na ogłoszenie przetargu i 
wyłonienie firmy do dostawy, montażu i serwisowania sola-
rów. Szczawnica posiada już przygotowaną dokumentację, 
obmiary robót, kosztorysy i specyfikację do przetargu. Jest 
więc w pełni przygotowana na realizację przedsięwzięcia. 
O szczegółach realizacji programu będziemy informować 
na bieżąco.

Burmistrz Szczawnicy z wykładem 
na konferencji studentów z Lublina

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda spotkał się kilka 
dni temu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica z grupą 
studentów Koła Naukowego Administracji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Spotkanie miało 
charakter konferencji naukowej, o zorganizowanie której po-
prosili żacy z Lublina. Interesowały ich głównie zagadnienia 
z funkcjonowania samorządu gminnego, roli i przyszłości 

pracownika samorządowego, korzyści, jakie niesie za sobą 
przynależność do organizacji skupiających gminy oraz formy 
rozwoju turystyki w Szczawnicy. Burmistrz Miasta Grzegorz 
Niezgoda zaprezentował słuchaczom ciekawy wykład na temat 
sposobu pozyskiwania funduszy europejskich od momentu 
przygotowania koniecznych dokumentów, w tym również 
strategicznych dla Miasta, do czasu podpisania i realizacji 
umowy. Omówił również w szczegółach zasady i korzyści 
współpracy w ramach Euroregionu Tatry oraz Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP, do których Szczawnica przyna-
leży. Po zakończonej prelekcji, studenci pytali, w jaki sposób 
tak młoda osoba radzi sobie z tymi wszystkimi trudnościami 
i wyzwaniami stojącymi przed Szczawnicą, na co odpowiedź 
była prosta – pełne zaangażowanie, konsekwencja w działaniu 
oraz wiara, że się uda to podstawa sukcesu. Na zakończenie 
spotkania w krótkiej prezentacji multimedialnej Sekretarz 
Szczawnicy Tomasz Hurkała przedstawił kierunki rozwoju 
turystyki na terenie Miasta oraz plany związane z rozbudową 
nowej infrastruktury sportowo turystycznej i działaniami pro-
mującymi Szczawnicę. Nad jakością merytoryczną spotkania 
czuwał opiekun studentów dr Jacek Szczot. 

Informacje przygotował
Sekretarz Miasta - Tomasz Hurkała
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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy 

Szczawnica w roku 2009
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009:

 

L.p.

 

Nazwa organizacji 
pozarządowej/ jednostki 
organizacyjnej/podmiotu

 

Tytuł zadania
Kwota 

dofinansowania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

� Klub Sportowy JARMUTA

Kontynuacja zagospodarowania terenu 
boiska sportowego wraz z budynkiem szatni 

zlokalizowanego w Malinowie pod działalność 
sportowo-rekreacyjną:

• ułożenie kostki brukowej wokół budynku 
szatni

• plantowanie terenu wokół boiska i szatni
• budowa chodnika łączącego szatnię z 

boiskiem

5.900,00 zł

2 Klub Sportowy PIENINY Wakacje w kajaku 3.000,00 zł

3

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło  
w Szczawnicy

Spartakiada osób niepełnosprawnych Szczawnica 
2009

1.600,00 zł

4
Polski Związek Wędkarski Koło 

Szczawnica
EKO – Rzeka 2009 – integracja nad wodą 1.500,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

5
Związek Podhalan

Zarząd Główny w Ludźmierzu
VI Góralski Festyn Rodzinny 4.000,00 zł

6
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych
Aktywizacja środowiska artystycznego na terenie 

miasta i gminy Szczawnica 
2.000,00 zł

7
Stowarzyszenie Muzyczna 

Owczarnia
Ogólnopolski plener rzeźbiarski 15-25 VIII 2009
Ogólnopolski plener malarski 12 – 22 IX 2009

2.000,00 zł

Pomoc społeczna – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz działania na 
rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób 

8
Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Szczawnicy

Urządzenie spotkania z okazji Dnia Seniora na 
przełomie X-XI 2009 r. 

1.000,00 zł

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności

9
OSP Szczawnica

 

Propagowanie wśród młodzieży z terenu 
miasta i gminy Szczawnica zagadnień ochrony 

przeciwpożarowej
4.000,00 zł

 RAZEM: 
 
  

25.000,00 zł

  
Autor:ASz
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Współpraca 
z Uzdrowiskiem

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy jednogłośnie została 
zaakceptowana przez radnych uchwała 
dotycząca zgody dla Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica Pana Grzegorza 
Niezgody na podpisanie umowy o 
wspólnym realizowaniu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pomiędzy Miastem i 
Gminą Szczawnica a Przedsiębiorstwem 
Uzdrowiskowym. 

Współpraca pomiędzy podmiotami 
ma polegać na wspólnej realizacji inwe-
stycji dotyczącej obiektów infrastruktury 
uzdrowiskowej, związanej z budową, 
rozbudową i modernizacją ogólnodostęp-
nej infrastruktury turystycznej i rekrea-
cyjnej zlokalizowanej na terenie gminy. 
Projekt nazwany „Rewitalizacja uzdro-
wiskowego Parku Dolnego i Górnego 
w Szczawnicy wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej” zostanie 
złożony w czerwcu przez beneficjenta, 
którym będzie miasto, do Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego w 
ramach działania „Rozwój infrastruktury 

turystycznej”.
W chwili obecnej szczawnickie parki 

znajdują się we władaniu spadkobierców 
hr. Stadnickiego, są przez nich utrzymy-
wane i zarządzane. Również grunty prze-
widziane do rewitalizacji leżące wzdłuż 
ulicy Zdrojowej oraz przyległe do Placu 
Dietla są w przeważającej większości 
własnością spadkobierców użytkowaną 
przez mieszkańców, turystów i kura-
cjuszy. Burmistrz Miasta Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda w najbliższym czasie 
podpisze umowę dzierżawy tych terenów 
na najbliższe 10 lat. Przez ten okres teren 
będzie we władaniu samorządu szczaw-
nickiego, który będzie nim rozporządzał 
w uzgodnieniu z właścicielem. Koszty 
utrzymania parków według projektu 
umowy pozostają bez zmian. Uzdrowi-
sko w dalszym ciągu będzie ponosiło 
wszelkie koszty związane z bieżącym 
gospodarowaniem na tym terenie, nato-
miast miasto w dalszym ciągu pokrywa 
jedynie koszty energii. 

Po realizacji inwestycji teren ten 
zmieni całkowicie swój wygląd. Zgodnie 
z opracowanymi już koncepcjami zago-
spodarowania przewiduje się w ramach 
np. Parku Dolnego przebudowę oświetle-
nia parkowego, montaż podświetleń cie-

kawych elementów architektonicznych, 
nawadniania terenu, renowację zabyt-
kowych altan, zagospodarowanie stawu, 
budowę placu zabaw dla dzieci, a przede 
wszystkim przebudowę i odnowienie 
ciągów komunikacyjnych. Koncepcja 
przewiduje również ogrodzenie terenu 
stylowym parkanem nawiązującym do 
architektury szczawnickiej. Do Parku 
Dolnego będzie wejście poprzez 12 bram 
otwartych podczas dnia. 

W chwili obecnej dopracowywana jest 
koncepcja przebudowy deptaka wzdłuż 
ulicy Zdrojowej oraz przebudowy Placu 
Dietla. Całość dokumentacji technicznej 
spoczywa na Uzdrowisku Szczawnica, 
natomiast samorząd szczawnicki przy-
gotowuje Plan Rozwoju Uzdrowiska 
jako dokument niezbędny do złożenia 
wniosku i opracuje sam wniosek jako 
beneficjent środków. 
Przykład współpracy między Miastem 
i Gminą Szczawnica reprezentowanym 
przez Burmistrza Grzegorza Niezgodę 
a Uzdrowiskiem Szczawnica, w imie-
niu którego występuje Pan Krzysztof 
Mańkowski jest jednym z pierwszych 
przykładów na próbę współpracy mię-
dzy podmiotem publicznym a jednost-
ką prywatną na Podhalu. 


