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siedziba Kina Pieniny, Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury 

przed- i po remoncie . Czekaliśmy na to długie lata, bo budynek  powoli zaczynał już 

straszyć – mówią mieszkańcy i goście Szczawnicy. Teraz kolej na wyposażenie sali 

kinowej w nowy sprzęt do wyświetlania filmów oraz w profesjonalną scenę. 
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Ul. Szlachtowska Potok 
po gruntownym remoncie

Wszyscy pamiętamy jeszcze niszczy-
cielską siłę wody podczas majowych i 
czerwcowych opadów deszczu. Poważ-
nie zniszczona została wówczas m.in. 
droga na ulicy Szlachtowska boczna, 
gdzie rwący potok zmienił całkowicie 
swoje koryto i wystąpił z brzegów pły-
nąc środkiem drogi. Podjęte wówczas 
doraźne prace remontowe doprowadzi-
ły do powrotu wody na swoje miejsce 
oraz udrożniły przejazd do gospodarstw 
domowych. Prawdziwy i gruntowny 
remont drogi zakończył się dopiero te-

raz i polegał na wykonaniu nawierzchni 
warstwy jezdnej z mieszanki mineralno 
– bitumicznej o grubości 7 cm na odcinku 
400mb. Pod asfaltem wykonana została 
również solidna podbudowa z kruszywa 
łamanego grubości 20cm, co zapewni 
trwałość położonej nawierzchni. Łączna 
wartość wszystkich wykonanych robót 
na tym odcinku wynosi 156 081 zł i 
pokryta została w całości ze środków 
budżetu miasta.  To był pierwszy etap 
robót jakie przewidziane były na tym 
odcinku. Kolejna inwestycja związana z 
umocnieniem brzegów i regulacją Potoka 
w jego górnej części została zaplanowana 
do wykonania w sierpniu jeszcze tego 

roku. Przetarg na umocnienia brzegów 
siatkami kamiennymi oraz położeniu 
nawierzchni na ostatnim odcinku, na 
odcinku 100 mb z płyt żelbetowych 
został ogłoszony. 

„To już kolejna wyremontowana dro-
ga, która ucierpiała w trakcie ostatnich 
gwałtownych opadów deszczu. Sfinanso-
wana z otrzymanej pierwszej promesy w 
styczniu na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych. Staramy się sukcesywnie re-
montować wszystkie zniszczone drogi, by 
zapewnić łatwy dojazd do gospodarstw 
domowych mieszkańcom a gościom do 
wynajmowanych kwater.” – dodaje bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda. 
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Przerwy w dostawie 
wody na terenie 

Uzdrowiska

Od początku sezonu letniego miesz-
kańcy Szczawnicy czekali na takie tłumy 
turystów, jakie pojawiły się w uzdrowi-
sku końcem lipca oraz w sierpniu. I to, 
co dla wielu stało się źródłem dochodu, 
dla większości było również przyczyną 
braku możliwości stałego korzystania z 
wody pitnej w Szczawnicy. Stare zbior-
niki na wodę pitną nie były w stanie 
sprostać zapotrzebowaniu, jakie w tym 
czasie wykazywała Szczawnica. Stąd 
też decyzja podjęta przez Dyrektora 
MZGK Zenona Kasprzaka o przerwaniu 
dostawy wody w godzinach uznanych za 
najmniej uciążliwe dla miasta, czyli od 
godz. 14 do 17. W tym czasie napełniony 

został funkcjonujący obecnie zbiornik 
na wodę pitną o pojemności 700m�.  Do-
datkową przyczyną przerw w dostawie 
wody były gwałtowne opady deszczu 
doprowadzające do nadmiernego jej 
zmętnienia, co doprowadza do zapchania 
przestarzałej aparatury oczyszczającej 
pobraną wodę.  

„Przerwy w dostawie wody na teren 
Szczawnicy to nie tylko zdenerwowanie 
jej mieszkańców ale również wielkie 
zdziwienie i zaskoczenie odwiedzających 
ją gości, turystów i kuracjuszy. „Królowa 
polskich wód” jak niegdyś mówiono o 
Szczawnicy, ma problemy ze stałym jej 
zapewnieniem. Zdajemy sobie z tego 
sprawę i za kłopoty z tym związane mó-
wię-  przepraszam. To niestety najlepsze 
świadectwo na to, jak niezbędne były 
decyzje o budowie nowego ujęcia wody, 

stacji jej uzdatniania oraz magazynowa-

nia. Jak konieczne było przygotowanie 

wniosków unijnych i jak ogromne szczę-

ście miała Szczawnica otrzymując  na te 

zadania dofinansowanie. W Szczawnicy 

z roku na rok przybywa gości. To bardzo 

dobra wiadomość ale również niesamo-

wite zobowiązanie do zapewnienia im 

niezbędnej infrastruktury komunalnej, 

sportowej, społecznej czy rekreacyjnej.” 

– mówi Burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

W chwili obecnej, decyzją Burmistrza 

przyspieszone zostaje oddawanie do 

użytku nowego zbiornika na wodę pitną 

o pojemności 1500m�. Jeszcze począt-

kiem sierpnia połączone zostaną obydwa 

zbiorniki, które zapewnią nieprzerwaną 

dostawą wody pitnej dla mieszkańców i 

gości Szczawnicy. 

Środki dla Szczawnicy 
na odbudowę po powodzi

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
gminom z terenu Małopolski przydzielone zostało po 12% 
wartości wykazanych szkód, wyrządzonych podczas majo-
wych i czerwcowych powodzi. Po weryfikacji przez Urząd 
Wojewódzki zniszczeń, jakie powódź wyrządziła w naszej 
gminie, których wartość  oszacowano na kwotę 3 500 000, 
00zł., Szczawnica otrzymała dotację w wysokości 360 000 zł. 
Pozwoli to na pokrycie niewielkiej części strat wyrządzonych 
przez powódź – o środki na pozostały zakres prac burmistrz 
występował będzie w kolejnych transzach dotacji. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż jeszcze przed kilkoma laty Szczawnica przy 
dużych zniszczeniach powodziowych otrzymywała zaledwie 
100 do 150 tys. Tylko w roku 2010 burmistrzowi Szczawni-
cy udało się pozyskać ponad 600 tys zł – w styczniu br 300 
tyś i obecnie 360tys zł.  Przyznana obecnie kwota, decyzją 
burmistrza po akceptacji Rady Miejskiej rozdysponowana 
została na realizację trzech inwestycji. Odbudowany zostanie 
korpus na ścieżce pieszo- rowerowej – niewątpliwie jednej z 
największych atrakcji turystycznych Szczawnicy, poprawiona 
zostanie betonowa nawierzchnia na ulicy Szlachtowska potok, 
oraz odbudowana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z le-
wostronnymi rowkami odwadniającymi na ul. Aleja Parkowa. 
Wytypowanie tych trzech inwestycji wiąże się przede wszyst-
kim ze zniszczeniami jakie wystąpiły na tych odcinkach dróg, z 
drugiej zaś strony z prowadzonymi wcześniej lub planowanymi 
robotami drogowymi w tych rejonach, które po zakończeniu 
inwestycji w sposób kompleksowy rozwiążą problem komu-
nikacji na tych ulicach. Przypomnijmy, iż na ul. Szlachtowska 
Potok wykonany został odcinek nowej nawierzchni drogowej, 
który w przypadku ponownych opadów deszczu narażony 
byłby na zniszczenie bez dodatkowych umocnień na odcinku 
górnym wykonywanym obecnie ze środków powodziowych. 
Ścieżka pieszo-rowerowa uszkodzona przez powódź to miejsce, 

w którym powstać ma pierwszy z mostków łączący ścieżkę z 
promenadą. Jej obszerny fragment naprawiony zostanie pod-
czas budowy mostku, zaś odcinek przed nim, nie umocniony 
do tej pory i zniszczony podczas powodzi zostanie wyposażony 
w siatki kamienne, które zabezpieczą go przed ponownym 
zniszczeniem. Aleja Parkowa z kolei to miejsce prac związa-
nych z wymianą sieci wodociągowej, których zakres w dużej 
części nie obejmował zmiany nawierzchni. Dzięki pozyskanej 
dotacji możliwe jest kompleksowe wykonanie inwestycji, bez 
konieczności rozkopywania drogi w późniejszym czasie. 

„Czerwcowa powódź nie tylko wyrządziła szkody na ponad 
trzy miliony złotych, ale również znacznie opóźniła prowadzone 
od wiosny inwestycje na terenie Szczawnicy. Stąd zakończenie 
robót drogowych na ul. Szalaya przesunięte na lipiec czy dwu-
tygodniowe opóźnienie w budowie promenady o czym donosiła 
prasa. Z tymi wszystkimi problemami postaramy się uporać jak 
najszybciej, lecz zdajemy sobie sprawę, że część wyrządzonych 
zniszczeń usuwana będzie dopiero w przyszłym roku. Osobi-
ście cieszę się, że do tej pory udało się tak sprawnie wykonać 
szereg inwestycji poprawiających dojazd do domów na wielu 
ulicach miasta i gminy Szczawnica.” – dodaje z optymizmem 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Szczawnica,  23 lipca 2010 r.                

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 26 
lipca 2010r. do 16.08.2010 r. wywieszono wykaz nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :
część działki ewid. nr 2852/1 o powierzchni ok. 42 m� po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Głównej  z przeznaczeniem 
na cele rolnicze.

JP
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L.P Nazwa i wartość inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1.

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. 
Obecnie trwają prace związane z przebudową obiektów kubaturowych na ujęciu 
Pokrzywy oraz z kompleksową rozbudową budynków stacji. 

2.

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej dla uzdro-

wiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej na 
terenie Szczawnicy. Ukończona została wymiana sieci na ul. Szalaya wraz z 
odtworzeniem nawierzchni, kończona jest ul. Samorody.  

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Graj-
carka wraz z elementami małej architektury: ławeczki do odpoczynku, donice 
z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące 
obydwa brzegi Grajcarka. Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną 
do domów znajdujących się przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do 
ruchu pieszego. W chwili obecnej firma Mostmar przystąpiła do prac inwesty-
cyjnych, których termin ukończenia przewiduje się na 24 grudnia 2010r.

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych oraz zbiorowego zakwaterowania w ramach programu: 
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica 
z użyciem instalacji solarnych. 

5

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie 
pokrycia dachowego, modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz 
rewaloryzacji terenu po remoncie.
W chwili obecnej wykonane zostały prace remontowe budynku, aktualnie 
ogłaszany jest przetarg na wyposażenie kina. 

6
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie nowych 
funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic 
szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

7

Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego 
na międzynarodowym rynku 

turystycznym
200 160,00

Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  W ramach projektu 
zamontowane zostały również trzy kamery przekazujące obraz na stronę in-
ternetową miasta.

8

Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kul-
turalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i 
wernisaży szczawnickich artystów. Dodatkowo w projekcie zaplanowany jest 
zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, 
światła, ławeczki dla widowni itp.

9

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Zakłada on rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie 
Parku oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: al-
tano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy 
rabaty kwiatowe.

POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
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10

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Polega on na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie 
potok płynący pod ul. Zdrojową. 

11
Internet w domach mieszkań-

ców Szczawnicy
568 700,00

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu gospodarstw 
domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada podłączenie Internetu 
na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zesta-
wów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. W sierpniu burmistrz 
podpisze umowę na realizacje zadania. 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

12
Budowa poziomowego parkingu 

w Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. 
Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w 
Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin

13
Budowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w Szlachtowej i Jawor-

kach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie wraz 
z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. W chwili obecnej wniosek 
oczekuje na ocenę.

14
Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży w 

Mieście i Gminie Szczawnica”.

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży takich 
jak m.in.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z 
malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe 
za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły 
znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Łączny koszt projektu 
wynosi. 1 650 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków unijnych. 

15
Doskonalenie kwalifikacji ka-

dry urzędniczej Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica

Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez pracowni-
ków Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz wdrożenie 
usprawnień zarządczych podnoszących jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek 
poddawany jest ocenie formalnej.

16
Schetynówka - przebudowa 

dróg, mostów i chodników we 
wsi Jaworki

W ramach złożonego projektu planuje się wykonanie m.in.: remontu na-
wierzchni dróg i chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i Pod 
Homolami, montaż barier ochronnych, remont elementów konstrukcyjnych 
mostu, przeniesienie przystanku i budowę zatoki autobusowej oraz uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego wraz z wycinką drzew.  W ramach naboru złożono 115 
wniosków z całego województwa małopolskiego. Wniosek Szczawnicy znalazł 
się na 41 miejscu i na liście rezerwowej oczekuje na dofinansowanie. Obecnie 
dofinansowaniem zostało wspartych pierwsze 29 wniosków.

17
Poprawa warunków działalno-
ści Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w celu 
stworzenia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tak, aby 
mógł on wypełniać swe statutowe zadania. Projekt pozytywnie przeszedł już 
drugi etap oceny finansowej, merytorycznej i strategicznej i obecnie na liście 
rezerwowej czeka na podjęcie decyzji o dofinansowanie.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

18
Odnowa centrum 

wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w cen-
trum Szlachtowej, wyposażony w elementy małej architektury oraz wykonane 
zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie przy szkole podstawowej. 
Planowany termin złożenia wniosku to wrzesień 2010 roku

19 Parking pod Homolami 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plano-
wane jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego w Jaworkach 
obok Wąwozu Homole. Planowany termin ogłoszenia naboru to wrzesień 
�0�0r.

20
Renowacja zabytkowego cmen-
tarza i kaplicy Szalayowskiej w 

Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Naboru 
na to zadanie nastąpił w 2010r. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji 
projektowej. Wniosek zostanie złożony we wrześniu.
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Ostatnie lata charakteryzuje duże przyspie-
szenie inwestycyjne, budżet opiewający na prawie 
59 mln robi wrażenie…

- Kolejne lata członkostwa w Unii Europejskiej 
stanowią dla polskich samorządów wielką szansę i 
Szczawnica w końcu z niej korzysta. Rekordowy 
w historii miasta i gminy budżet to potwierdzenie 
ogromnej skali inwestycji, na jaką obecnie działa-
my.

- Jakie konkretnie inwestycje ma Pan na 
myśli?

- Przykładem może być rewitalizacja centrum 
Szczawnicy. Za kwotę prawie 6,5 mln zł chcemy 
zagospodarować plac Dietla i ulicę Zdrojową jako 
centralne miejsce miasta. Odnowę przejdzie także 
Park Dolny, w którym zakładamy rewaloryzację 
istniejących obiektów oraz wzbogacenie ich o nowe 
elementy przestrzenne, takie jak altano-kawiarnia, place zabaw, 
karuzele, kaskady wodne, staw, rabaty kwiatowe, elementy 
tzw. małej architektury. To zadanie kosztować będzie 4,5 mln 
zł. Z turystyką związane są również inne, realizowane obecnie 
działania. Wzdłuż Grajcarka budujemy promenadę spacerową. 
Wyposażona ona będzie w ławeczki do odpoczynku, donice 
z kwiatami i drzewkami, tarasy widokowe i stylowe mostki 
łączące oba brzegi Grajcarka. Kompleksowo modernizujemy 
budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy, który 
zostanie również wyposażony w cyfrowej jakości urządzenia 
do wyświetlania filmów. Szczawnica zyskuje nowy wizeru-
nek. Swoje odrodzenie przechodzą także Jaworki, w których 
chcemy przywrócić stare i nadać nowe funkcje centrum po to, 
by podnieść jego atrakcyjność turystyczną i sprowadzić ruch 
turystyczny z okolic szlaków do centrum wsi. 

- Największe środki miasto przeznacza jednak na mo-
dernizację sieci wodociągu i kanalizacji…

- Z czasem technologie, na podstawie których budowana 
była istniejąca kanalizacja i wodociąg, przestały odpowiadać 
potrzebom mieszkańców. Co więcej, coraz większego znacze-
nia w Szczawnicy, która przecież od lat cieszy się prestiżem 
kurortu, nabiera ekologia i taka gospodarka wodno-ściekowa, 
która uwzględnia ochronę przyrody. W nowy park maszy-
nowy wyposażony już został szczawnicki zakład gospodarki 
komunalnej, zorganizowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów.  
Dziś realizujemy trzy duże projekty związane z tą tematyką. 
Pierwszy polega na modernizacji ujęć wody oraz rozbudowie 
Stacji Uzdatniania Wody w Szczawnicy. Zadanie to opiewa na 
15 593 258,75 zł i polega na przebudowie starych i zniszczo-
nych ujęć wody dla miasta Szczawnica oraz budowie nowo-
czesnej stacji uzdatniania. Obecne ujęcia wody nie są w stanie 
zapewnić stałej dostawy wody pitnej dla mieszkańców i gości 
uzdrowiska, zwłaszcza w przypadku gwałtownych opadów 
deszczu. Sytuacja ta ulegnie zmianie po oddaniu do użycia 

nowych ujęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod 
jej oczyszczania. Kolejne przedsięwzięcie to „Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej dla uzdrowiska Szczawnica” – projekt o wartości 8 371 
075,14 zł. Obejmuje on wymianę i rozbudowę przestarzałej 
sieci wodociągowej na terenie Szczawnicy. Do tej pory po-
wodowała ona utratę 70 proc. uzdatnionej do użycia wody. 
Wymiana ponad 40 km sieci wodociągowej połączona jest z 
równoczesną wymianą nawierzchni drogowej i chodnikowej 
na terenie miasta. W końcu „Solarna Szczawnica” - jedyny w 
Polsce projekt, na realizację którego udało się pozyskać do-
finansowanie z przekazaniem dla mieszkańców Szczawnicy. 
Wartość zadania wynosi 7 116 903,86 zł i zakłada dostawę i 
montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów gospo-
darstw domowych oraz zbiorowego zakwaterowania.

- Skoro mówimy o nowoczesnych technologiach, nie 
można zapomnieć o projekcie „Interent w domach miesz-
kańców Szczawnicy”…

-  Zadanie to ma na celu podłączenie do 110 gospodarstw 
domowych Internetu i dostarczenie zestawów komputerowych 
z odpowiednim oprogramowaniem i będzie zdecydowanym 
krokiem w kierunku rozwoju nowoczesnego społeczeństwa 
Szczawnicy.

- Jak Szczawnica będzie wyglądać za 20 lat?
Wiem jak będzie wyglądała za 3 lata, kiedy ukończymy 

wszystkie rozpoczęte obecnie inwestycje. Już wtedy będzie to 
nowoczesne i wyjątkowe uzdrowisko, do którego przyjeżdżać 
będą turyści z całej Europy. Realizowane inwestycje pod-
niosą standard oferowanych usług poszerzając ich wachlarz, 
zachowując jednocześnie wyjątkowa tradycję, bogatą kulturę 
i cudowną przyrodę regionu. Naszą miejscowość zmieniają 
na lepsze również mieszkańcy Szczawnicy, zawsze tacy sami 
– dobrzy i pracowici. Szczawnica zawsze będzie uzdrowiskiem 
na miarę swoich czasów. 

Uzdrowisko na miarę swoich czasów 
Rozmowa z burmistrzem Szczawnicy Grzegorzem Niezgodą
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Szlachtowa z nową nawierzchnią ul. Jana Pawła II

Zakończyły się roboty budowlane na ul. Jana Pawła II w Szlachtowej. Dzięki pozyskanej   dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 30% wartości inwestycji oraz wkładowi własnemu miasta,  kompleksowo zmodernizowana została nawierzchnia 
drogi gminnej na odcinku 0-820m. W ramach wykonanych prac dokonano frezowania starej i nierównej nawierzchni drogi, kładąc 
na jej miejsce nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Wykonany został również dalszy odcinek chodnika o łącznej 
długości 50mb.  Przypomnijmy, iż nowy chodnik  wzdłuż ul. Jana Pawła II wyłożony kostką na długości 520 mb. wykonany został 
jesienią ubiegłego roku za kwotę blisko 200 000zł. W ramach realizowanej obecnie inwestycji wykonano również montaż barier 
ochronnych w najbardziej niebezpiecznych miejscach na ul. Sielska. Prace drogowe, były również doskonałą okazją do wykonania 
dodatkowych robót, o które mieszkańcy Szlachtowej prosili już od lat, a związanych z zalewaniem i podtapianiem gospodarstw 
domowych znajdujących się poniżej remontowanej drogi. Wykonany został dodatkowy łapacz wody, kratki do kanalizacji burzowej 
oraz krawężniki.  

Przebudowa drogi i chodnika w tej części Szlachtowej, wiąże się przede wszystkim z 
poprawą bezpieczeństwa m.in. dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, oraz poprawia 
wizerunek trasy, którą biegnie otwarty rok temu jeden z dwóch Szlaków Papieskich znajdu-
jących się na terenie gminy Szczawnica.  

„To kolejny zaplanowany i zrealizowany etap inwestycji w Szlachtowej. Pamiętajmy, iż 
kolejno czekają nas jeszcze remonty dwóch mostów na ul. Cieśliska i budowa placu zabaw, 
na co gotowa jest już niezbędna dokumentacja i zabezpieczone środki finansowe oraz dalsza 
modernizacja dróg gminnych i boiska sportowego, na co składamy właśnie wniosek o dofi-
nansowanie. Wykonywane są również drobniejsze prace finansowane głównie z funduszu 
sołeckiego. Naszym celem jest dbałość nie tylko o dobrą infrastrukturę drogową w tym 
rejonie ale również o jego estetyzację  – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Informacje przygotował Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Tomasz Hurkała
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Kolejna wizytówka Jaworek – nowy rynek skupiający już setki turystów. Oficjalne otwarcie 8 sierpnia. 


