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W poniedziałek 14 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłosił przetarg nieograniczony związany z rewita-
lizacją Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz 
z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową 
pijalni wód mineralnych.

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Przedsiębiorstwem 
„Uzdrowisko Szczawnica” S.A., które użycza część niezbęd-
nych terenów. 

Zakres zamówienia przewiduje całkowitą przebudowę 
Placu Dietla w tym przebudowę nawierzchni, budowę nowej 
fontanny oraz montaż oświetlenia i iluminacji nocnej w cen-
trum uzdrowiska.

Ciekawym elementem łączącym przebudowywany Plac 
Dietla z placem przed Zakładem Przyrodoleczniczym będzie 
odkryty strumień – ciek wodny i całkowicie przebudowana 
aleja piesza. 

Deptak wzdłuż ulicy Zdrojowej zostanie połączony sty-
lowymi, uzdrowiskowymi schodami z obecnym budynkiem 
Inhalatorium. Na placu przed Zakładem Przyrodoleczniczym 
powstanie nowa aranżacja wraz z nowymi fontannami. Ponadto 
pomiędzy Restauracją „Malinowa” a zakładem uzdrowisko-
wym powstanie główny plac nawiązujący swoim wystrojem do 
pozostałych elementów wchodzących w skład tej inwestycji.

Zadanie związane z działaniem dot. poprawy obiektów i 
infrastruktury uzdrowiskowej będzie finansowane w 75% w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013.

W przypadku tego zadania pozostałą wielkość środków 
finansowych, jako wkład własny zabezpiecza Miasto i Gmina 
Szczawnica.

„Nasz wniosek związany z rewitalizacją Placu Dietla i dep-
takiem wzdłuż ulicy Zdrojowej został bardzo wysoko oceniony 
zarówno poprzez wskazanie dobrej współpracy między miastem 
a przedsiębiorstwem uzdrowiskowym jak również poprzez 
wysoką ocenę wniosku i jego charakteru. Przebudowywana, 
objęta wnioskiem, powierzchnia to serce części uzdrowiskowej 
Szczawnicy, która w ostatnim okresie dynamicznie się zmienia. 
Mam nadzieję, że kolejny projekt spadkobierców hrabiego 
Stadnickiego związany z nowym Zakładem Przyrodoleczniczym 
zaistnieje w najbliższej przyszłości. Projekt tego obiektu jest 
imponujący. W kategorii uzdrowiskowych zakładów szczawni-
cki budynek wraz z całościowym zagospodarowaniem stworzy 
ekskluzywną przestrzeń uzdrowiskową, którą można obecnie 
zobaczyć w uzdrowiskach zachodniej Europy” – mówi Grze-
gorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy.

Szczawnicki kurort odzySka Swój blaSk
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Prace wykończeniowe 
na promenadzie

Pomimo panującej zimy, rozpoczęły się prace wykończe-
niowe związane z realizacją w Szczawnicy promenady wzdłuż 
potoku Grajcarek. Zaawansowanie prac w/w inwestycji, na 
którą Szczawnica pozyskała dofinansowanie z Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja w wysokości 
85% zostało wykonane w okresie jesiennym w około 90% 
zamierzonych działań.

W ostatnich dniach 
rozpoczęły się prace 
wykończeniowe zwią-
zane z budową ostat-
niej kładki tym razem 
na potoku Skotnickim, 
rozbiórką muru wzdłuż 
potoku Grajcarek oraz 
adaptacją na miejsca 
wypoczynkowe, pod-
świetleniem stylowych 
kładek na potoku Graj-
carek oraz remontem 
progu wodnego w dol-
nym odcinku potoku.

Do zakończenia in-
westycji, której termin 
przypada na koniec 

Sprawozdanie 
Straży Miejskiej

W poniedziałek 14 lutego odbyło się posiedzenie Komisji 
Planowania i Budżetu Rady Miejskiej, podczas którego omó-
wione zostało sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej 
oraz poruszone zostały problemy związane z bezpieczeństwem 
i porządkiem publicznym, a także kwestie dotyczące utrzyma-
nia czystości.

Analizie poddane zostało zagadnienie związane z parko-
waniem samochodów  wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co 
uniemożliwia właściwą ochronę przeciwpożarową i nega-
tywnie wpływa na zimowe utrzymaniem dróg przez służby 
miejskie.

Komendant Straży Miejskiej został zobowiązany do częst-
szych reakcji na pojazdy, które parkowane są na ul. Jana 
Wiktora, ul. Flisackiej oraz na ul. Nad Grajcarkiem gdzie w 
ostatnim czasie wybudowany został deptak spacerowy. 

Ustalono, że ten ostatni problem zostanie kompleksowo 
rozwiązany poprzez wprowadzenie organizacji ruchu o cha-
rakterze promenady spacerowej w tym terenie.

Członkowie Komisji Planowania i Budżetu podjęli również 
decyzję o przystąpieniu do prac związanych ze zmianą Regu-
laminu Utrzymania Czystości i Porządku w części dotyczącej 
wolno biegających psów oraz wprowadzenia stosownych 
zapisów w zakresie funkcjonowania na terenie Szczawnicy 
dorożek konnych. 

W trakcie posiedzenia została również zwrócona uwaga na 
konieczność częstszego karania mieszkańców posiadających 

psy, które nagminnie zanieczyszczają miasto bez konsekwen-
cji dla właścicieli, którzy nie sprawują właściwej opieki nad 
swoimi zwierzętami.

Kolejny raz poruszony został problem związany z oznako-
waniem, estetyką i usankcjonowaniem działalności gospodar-
czej związanej z przewozem osób dorożkami konnymi. Dzia-
łania w tym zakresie mają dotyczyć podpisania porozumienia 
o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą a szczawnickim 
fiakrami, w którym zostaną ustalone m.in. zasady korzystania 
z infrastruktury miejskiej w tym utrzymania czystości, zabez-
pieczenia kopyt końskich itp.

Komendant Straży Miejskiej przedstawił ponadto zagadnie-
nia związane z wykroczeniami drogowymi, przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, współpracą z policją oraz zaprezentował wyni-
ki działań podjętych w stosunku do właścicieli nieruchomości z 
uwzględnieniem kontroli umów na wywóz nieczystości stałych 
i opróżnianie szamb.

kwietnia br pozostają jeszcze prace związane z uzupełnieniem 
małej architektury, uzupełnieniem brakujących nasadzeń zie-
leni, oraz estetyką obejścia całej inwestycji.

 „Uroczyste otwarcie promenady planujemy w pierwszych 
dniach czerwca – pokrywać się to ma z planowaną wizytą 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na terenie Szczaw-
nicy. Prace końcowe związane z estetyzacja są najważniejsze 
z punktu widzenia całej inwestycji po jej wykonaniu. Nasz 
deptak ma zasadniczo wpłynąć na odbiór Szczawnicy wśród 
turystów i kuracjuszy oraz odróżniać ją od innych miejscowości 
uzdrowiskowych”. – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta 
i Gminy.
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     Szczawnica,  8 marca 2011 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 08 marca 2011 r. do 29 
marca  2011r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców:

- działki ewid. nr 528/10 o powierzchni 44 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej.

- działki ewid. nr 528/8 oraz części działek 528/11 
i528/24 o powierzchni 202 m2 położonych w Szczaw-
nicy przy ul. Pienińskiej,

- działki ewid. nr 528/9 o powierzchni 38 m2 położo-
nych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej,

- działki ewid. nr 528/7 i części działki 528/24 o po-
wierzchni 67 m2 położonych w Szczawnicy przy ul. 
Pienińskiej,

- części działki 528/24 o powierzchni 18 m2 położonych 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej,

- części działek ewid. nr 528/26 i 528/3 o powierzchni 
12 m2 położonych w Szczawnicy przy ul. Pieniń-
skiej,

- działki ewid. nr 528/6 o powierzchni 40 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej  z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej w obiek-
tach handlowych stanowiących własność Dzierżaw-
ców

- działki ewid. nr 530/9 i części działek nr 530/1 i 530/4 
o powierzchni ogólnej 42 m2 położonych w Szczaw-
nicy przy ul. Pienińskiej na prowadzenie działalności 
handlowej w obiekcie stanowiącym własność dzier-
żawcy,

- części działki ewid. nr 124/4 o powierzchni 15 m2	
położonej w Jaworkach z przeznaczeniem na posa-
dowienie tymczasowego garażu,

- działki ewid. nr 5444/5 o powierzchni 72 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem 
jako droga dojazdowa oraz tereny zielone,

- części działki 869/26 o powierzchni 250 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności parkingowej,

- część działki 528/26 o powierzchni 3000 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności parkingowej.

2. najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego:
- części działek ewid. nr 5/6  i 161/1  o powierzchni 
2140 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej oraz części działek ewid. nr 5/6, 161/1 oraz 
działek 161/2 i 5/1 o powierzchni 10949 m2 z przeznacze-
niem jako teren przyległy.
3. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawców:
- części działki ewid. nr 700 z obrębu 1 o powierzchni 
18 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Głównej z prze-
znaczeniem jako teren zielony,
- części działki ewid. nr 172/1 z obrębu Jaworki o 
powierzchni 200 m2 położona w Jaworkach przy ul. Pod 
Homolami z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Przedspis Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2011 

	 Do rozpoczęcia Narodowego Spisu Powszechnego  Lud-
ności i Mieszkań 2011 został jeszcze miesiąc - spis rusza 1 
kwietnia 2011 roku - jednak już od 1 do 17 marca przeprowa-
dzony zostanie tzw. „przedspis”, czyli weryfikacja wszystkich 
punktów adresowych, które funkcjonują w aktualnej bazie 
danych. Na tym etapie zadaniem rachmistrzów będzie spraw-
dzenie obiektów objętych spisem - usunięcie nieistniejących 
oraz naniesienie nowo powstałych punktów adresowych, a 
także zapoznanie się z terenem swojej pracy. 
W związku z możliwością pojawienia się osób, które będą pod-
szywać się pod rachmistrzów i próbować pod tym pretekstem 
odwiedzać mieszkańców w ich gospodarstwach domowych, 
informujemy, że na terenie Szczawnicy, Jaworek i Szachtowej 
funkcję rachmistrza pełnią:

Pani Beata Morawa zam. w Szczawnicy, Pani Elżbieta Szpek 
zam. w Jaworkach, Pan Grzegorz Ciesielka zam. w Szczawnicy 
oraz Pan Stefan Salamon zam. w Szczawnicy. Warto podkre-
ślić, że wszystkie przedspisowe czynności rachmistrzów będą 
odbywały się przed domami i mieszkaniami osób objętych spi-
sem – ta część badania nie wymaga składania wizyt w domach, 
a jedynie zewnętrznej weryfikacji adresów. 

Prosimy o wyrozumiałość i nie utrudnianie rachmistrzom 
wejścia na posesję w obchodzie przedspisowym, jeśli będzie 
taka potrzeba, aby zlokalizować punkt adresowy.

Każdy rachmistrz spisowy podczas wykonywania swoich 
czynności będzie posługiwać się umieszczonym w widocznym 
miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i na-
zwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną 
i podpis dyrektora urzędu statystycznego w Krakowie, który 
wydał identyfikator. 

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do 
tożsamości rachmistrza, warto skontaktować się z pracow-
nikiem Gminnego Biura Spisowego, znajdującego się w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica tel. 18 2622203 
wew.27 w godz. pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje na temat NSP 2011 znaleźć 
można na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Nocna i	całodobowa opieka 
medyczna dla pacjentów z terenu 

Miasta i Gminy Szczawnica

Od 01 marca 2011 r. dla pacjentów z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica opiekę medyczną – nocną od poniedziałku do 
piątku w godz. od 18.00 do 8.00, oraz całodobową w week-
endy, dni wolne i święta świadczy Centrum Zdrowia In-
termed, Krościenko nad Dunajcem  ul. Esperanto 2 – tel. 
694277390

Nocna i świąteczna opieka to przedłużenie opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc 
świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, 
od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka 
całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty 
i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo 
wolne od pracy. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej 
pacjent może skorzystać w przypadku lżejszych, nagłych 
dolegliwości, z powodu których na co dzień zgłasza się do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent, który z 
powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby 
nie może osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo 
poprosić o wizytę domową.
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

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 
oraz prace związane z wykończeniem obiektów kubaturowych i wykona-
niem nawierzchni. Roboty hydrotechniczne zostały ukończone. Wykonano 
rozruch próbny ujęć wody oraz filtrów. Zgodnie z harmonogramem na czas 
zimy wstrzymano roboty nawierzchniowe. 

2.

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

wiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie kończone jest odtwarzanie 
nawierzchni po robotach realizowanych w II i III kwartale 2010r. 

3.
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
9 000 000,00 zł

Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Wykonana została na-
wierzchnia oraz trzy mostki. Obecnie trwają prace związane z położeniem 
małej architektury i montażem urządzeń i oświetlenia. 

4
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla 
obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone 
i zgłoszone do odbioru. Trwa procedura odbiorowa. 

5

Modernizacja budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej 
i piwnic. W chwili obecnej przystąpiono do drugiego etapu polegającego 
na wyposażeniu sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie. 

6

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Zakłada 
on rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie Parku 
oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: altano-
kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy 
rabaty kwiatowe. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 

7

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. 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. Ogłoszono przetarg na realizację 
zadania.

8
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 dostar-
czeniem zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem. 
Rozstrzygany jest przetarg na dostawę komputerów. Ogłoszono przetarg 
w.s. internetu.
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ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

9
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 infor-
macji turystycznej. Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże 
problem parkowania w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie 
Pienin. Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie formalne etapy oceny i 
został zakwalifikowany do dofinansowania. 

10
Budowa ujęcia wody  i sieci 

wodociągowej na Szlachtowej 
i Jaworkach 

Projekt zakłada budowę ujęć  i stacji uzdatniania wody na Czarnej Wodzie 
wraz z siecią wodociągową dla  Szlachtowej i Jaworek. Wniosek znajduje 
się na liście rezerwowej o dofinansowanie.

11
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. 
Wniosek znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie.

12
Odnowa centrum 
wsi Szlachtowa

W ramach składanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny 
w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej 
architektury. Wniosek został złożony w styczniu 2011r.

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13 Mamy równe prawa do nauki

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 języ-
kowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Łączny koszt projektu wynosi. 1 
650 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków unijnych.

14 Parking pod Homolami 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
planowane jest złożenie wniosku na budowę parkingu samochodowego 
w Jaworkach obok Wąwozu Homole. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

15
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie no-
wych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z 
okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Jaworek. 

16

Promocja Szczawnicy na mię-
dzynarodowym rynku 

turystycznym
200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczaw-
nicy poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po 
mieście tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  
W ramach projektu rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę turystyczną ze 
Szczawnicy jak również zamontowano trzy kamery przekazujące obraz 
na stronę internetową miasta.
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Przenikanie kultur: polsko 
– słowacka wymiana środowisk 

twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez 
kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz 
wystaw i wernisaży szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, 
ławeczki dla widowni itp. 
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Darmowy Internet w domach 
mieszkańców Szczawnicy

Miasto i Gmina Szczawnica otrzyma-
ła końcem roku 2010 dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na realizację projektu „Inter-
net w domach mieszkańców Szczawnicy”. 
Łączna wartość całego zadania opiewa na 
kwotę  568 700,00 zł  z czego dofinanso-
wanie z funduszy unijnych wynosi aż 85%. 
Pozostałą część kosztów pokrywa miasto, co 
zostało zapewnione uchwałą Rady Miejskiej. 
Osoby biorące udział w projekcie nie pono-
szą zatem żadnych kosztów związanych z 
zakupem i użytkowaniem komputerów jak 
również korzystaniem przez okres trzech lat 
z darmowego Internetu.

Projektem objętych jest łącznie 110 go-
spodarstw domowych z terenu  Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, a dofinansowanie 
obejmuje takie zadania jak m.in.:
•	 Koszty dostępu do Internetu w gospo-

darstwach domowych objętych projek-
tem maksymalnie przez okres 3 lat

•	 Dostarczenie, instalacja oraz serwiso-
wanie sprzętu komputerowego wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem w go-
spodarstwach 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 do-
mowych o niskim stanie majątkowym. W 
chwili obecnej, w wyniku procedury prze-
targowej, wyłoniony został dostawca sprzętu 
komputerowego. Pozwoliło to dopiero na 
ogłoszenie przetargu na dostawę Internetu. 
Jeżeli cała procedura przebiegała będzie bez 
dodatkowych opóźnień, to pierwsze zestawy 
komputerowe wraz z Internetem montowane 
będą w gospodarstwach domowych końcem 
marca, początkiem kwietnia. O terminie 
spotkania, podpisania umowy jak również 
montażu komputerów z Internetem, uczest-
nicy zostaną poinformowani telefonicznie. 	

„Wiem jak bardzo ważne było dla wielu 
mieszkańców Szczawnicy stworzenie moż-
liwości korzystania z Internetu. To właśnie 
dla nich napisaliśmy projekt, dzięki któremu 
spełnią swoje marzenia i który pomoże im 
otworzyć dotychczasowe wirtualne granice. 
Zdaję sobie sprawę, że przedłuża się to w 
czasie, lecz nie wszystko zależy od nas a my  
robimy wszystko, by mieszkańcy Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek mieli już niebawem 
długo oczekiwany Internet w swoich do-
mach” – nie ukrywa zadowolenia Burmistrz 
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. 

Kolejna promesa na usuwanie 
skutków powodzi   

Miasto i Gmina Szczawnica znalazła się grupie 153 gmin oraz 16 powiatów 
województwa małopolskiego, które otrzymały od Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Jerzego Millera promesę na dofinansowanie odbudowy uszkodzonych na 
skutek powodzi dróg gminnych.

Pierwsza tegoroczna pomoc finansowa dla Szczawnicy wynosi 350 000 zł 
i może być przeznaczona na jedno z zadań wyszczególnionych w protokołach 
komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze ko-
munalnej tj:
•	 odbudowę uszkodzonej kanalizacji deszczowej ul. Sopotnickiej, 
•	 odbudowę uszkodzonej kanalizacji deszczowej ul. Wygon, 
•	 odbudowę odwodnienia drogi ul. Języki.

Ostateczną decyzję o przeznaczeniu środków finansowych pochodzących z 
dotacji podejmie Burmistrz Szczawnicy, a ilość zadań możliwych do wykonania 
ustalona zostanie po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu 
wykonawcy zadania.

Promesy na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu 
państwa i corocznie stanowią poważny zastrzyk finansowy dla poszkodowanych 
gmin. W ubiegłym roku Szczawnica pozyskała blisko 1 mln  zł, który przezna-
czony został m.in. na ul. Szlachtowską - boczną, ul. Zaskalskie. 

Wysokość dofinansowania wynosi 80% wartości wybranego zadania nato-
miast pozostała kwota stanowi wkład własny gminy mówi Burmistrz – Grzegorz 
Niezgoda

Zgodnie z zapewnieniami Ministra Millera jeszcze w tym roku będzie 
możliwość skorzystania w kolejnych miesiącach z następnych promes powo-
dziowych.

Straż Miejska w Szczawnicy	
przypomina właścicielom czworonogów o obowiązku natychmiastowego 

usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w 
obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Obowiązek 
taki nakłada na właścicieli zwierząt Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Szczawnica. Kto nie wykonuje obowiązków określonych 
w regulaminie, zgodnie z art.10 ust. 2 a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny. Za takie 
wykroczenie Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 
do 500 złotych. 

Regulamin zabrania także wyprowadzania psów bez smyczy, czy 
wypuszczania luzem.

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówi, Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Nie wykonywanie nałożonych obowiązków i nie stosowanie się do zakazów 
będzie rygorystycznie egzekwowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
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fot. Agnieszka Wojnicz

Spotkanie Burmistrza 
ze szczawnickimi fiakrami
W styczniu br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-

nica odbyło się spotkanie Burmistrza – Grzegorza Niezgody z 
przedstawicielami dorożkarzy. 
Szczawniccy fiakrzy otrzymali propozycję uregulowania współ-
pracy w zakresie korzystania z infrastruktury komunalnej.

Miasto i Gmina Szczawnica chcąc kompleksowo roz-
wiązać problem działalność gospodarczej i promocji miasta 
prowadzonej przez miejscowych fiakrów, zaproponowało w 
ramach porozumienia przeznaczenie środków finansowych na 
wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych przy ul. 
Głównej, oznakowanie miejsc postojowych w rejonie Pienin oraz 
uregulowanie możliwości postoju przy ul. Zdrojowej. Ponadto 
Urząd Miasta i Gminy zobowiązał się, że sfinansuje stylowe 
oznakowanie dorożek wszystkich fiakrów, którzy zdecydują 
się na współpracę.

Możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury komunalnej 
otrzymają dorożkarze, którzy spełnią warunki uregulowane w 
porozumieniu. Przede wszystkim zdecydują się na zastosowanie, 
wzorem innych miast turystycznych, odpowiednich nakładek 
na kopyta końskie celem eliminacji zniszczeń powstających w 
wyniku podkucia na tzw. „ostro”, a także przychylą się do pro-
pozycji, aby w sezonie turystycznym, celem promocji kultury 
góralskiej, obowiązywał pieniński strój góralski.

„Przedstawiona propozycja spotkała się ze zrozumieniem 
uczestników spotkania. Mam jednak nadzieję, że w najbliższej 
przyszłości nasi miejscowi dorożkarze powrócą do rozmów i 
zaproponują własne rozwiązanie techniczne w zakresie pod-
kuwania koni. Wierzę, że dzięki wzajemnemu porozumieniu 

uregulujemy kwestie związane z przewozem osób dorożkami 
konnymi, albowiem rozwiązania narzucane przez samorządy w 
innych miejscowościach nie zdały egzaminów i nie spotkały się 
z aprobatą” – powiedział Burmistrz Szczawnicy.

Cmentarz Szalayowski 
– ocalić od zapomnienia

W pierwszej połowie stycznia br. zakończyła się ocena 
projektów, związanych z naborem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
(MRPO), dotyczących schematu 3.2.A „Dziedzictwo kulturowe 
i rewaloryzacja układów przestrzennych”.

W ramach tego działania Miasto i Gmina Szczawnica plano-
wała realizację projektu dotyczącego „Rewitalizacji zabytkowe-
go cmentarza szalayowskiego w Szczawnicy”. 

Projekt obejmował nie tylko konserwację cmentarza, na któ-
rym znajdują się zabytkowe mogiły z XIX wieku, ale również 
renowację zabytkowej kaplicy cmentarnej oraz przynależnego do 
cmentarza placu i przekształcenia tej przestrzeni w Park Pamięci 
z rozbudowaną funkcją edukacyjną. 

Realizacja tego projektu, w znacznym stopniu, wpłynęłaby 
na uporządkowanie zaniedbanej części miasta, przekształcenie 
jej w atrakcyjną przestrzeń publiczną podkreślającą prestiż i 
historyczne dziedzictwo uzdrowiska, ale także przywróciłaby 
świetność jednemu z ważniejszych zabytków Szczawnicy i 
wykreowała miejsce, które stałoby się świadectwem bogatej 
przeszłości miasta.

W wyniku oceny projekt uzyskał pozytywną rekomendację, 
lecz z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych znalazł 
się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowa-
nia przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

„Ograniczone środki finansowe niestety nie zagwarantowały 
nam na tym etapie możliwości przystąpienia do realizacji in-
westycji. Nie przypuszczam, aby oszczędności w realizowanych 
projektach z tego naboru pozwoliły na sfinansowanie naszego 
zadania z MRPO. Rozważamy alternatywne wystąpienie o do-
finansowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
część przeznaczoną na I etap rewitalizacji dotyczący kaplicy 
Szalayowskiej. Ponadto istnieje również możliwość aplikacji o 
środki Ministra Kultury na odnowienie zabytków. Po wstępnych 
rozmowach musimy ocenić nasze szanse pozyskania środków 
z tego źródła. Niestety realizacja tej inwestycji z przyczyn 
obiektywnych, musi zostać etapowana lub odsunięta w czasie” 
– powiedział Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.
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Rewitalizacja Szlachtowej 
tradycyjny rusnacki układ wsi

W dniu 28 stycznia 2011 r. został zakończony nabór wnio-
sków do działania Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który 
ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.

Wśród 319 wniosków o przyznanie pomocy znalazł się 
również projekt Miasta i Gminy Szczawnica związany z re-
witalizacją Szlachtowej.
W ramach odnowy centrum wsi zostało zaplanowanych sze-
reg działań, które znacząco powinny wpłynąć na wizerunek 
miejscowości.

Planuje się przede wszystkim modernizację placu przy bu-
dynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych, budowę chodnika 
w sąsiedztwie remizy, modernizację ul. Lipowej, wykonanie 
nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Wspólnej, roz-
budowę chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. Sielskiej oraz 
modernizację oświetlenia ulicznego.

Układ modernizowanych dróg nawiązujący do tradycyjnego 
układu urbanistycznego wsi rusnackich z dwoma punktami 
centralnymi, jakimi są cerkiew a obecnie Kościół Parafialny 
oraz stara remiza strażacka, przy której pierwotnie zlokalizo-
wany był stary plac jarmarczny, zyska nie tylko nową jakość 
wizualną, ale również znacząco wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa tej miejscowości.

Łączna wartość planowanej inwestycji wyniesie 
843.072,00zł, a wnioskowane dofinansowanie 500.000,00zł. 

Pozostałe środki finansowe stanowić będą wkład własny mia-
sta, który został uprzednio zabezpieczony w budżecie.

„W okresie poprzednim skorzystaliśmy z możliwości dofinan-
sowania rewitalizacji centrum wsi Jaworki na stylowy rynek 
rusnacki, natomiast dzięki realizacji złożonego obecnie pro-
jektu, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, odnowimy i zaakcen-
tujemy dawną i typową zabudowę wsi rusnackich, do których 
wcześniej należała Szlachtowa. W ramach naborów istniała 
możliwość złożenia zaledwie jednego wniosku dotyczącego 
konkretnej miejscowości. Mimo, że dysponujemy dokumentacją 
techniczną parkingu pod Homolami musimy szukać innych 
możliwości dofinansowania tego zadania gdyż limit jednego 
wniosku związanego z Jaworkami wykorzystaliśmy wcześniej”	
– powiedział Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.

W	ostatnich dniach Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica podjął kolejną interwencję w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w spra-

wie zabezpieczenia środków finansowych na podjęcie działań 
związanych z zabezpieczeniem murów bulwarowych wzdłuż 
potoku Grajcarek na odcinku bezpośrednio sąsiadującym  ul. 
Szalaya (boczna) oraz na remont zapory przeciwrumoszowej 
w pobliżu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

Po gwałtownych opadach atmosferycznych, jakie kilku-
krotnie miały miejsce w ciągu minionego roku znaczna część 
murów zabezpieczających potok Grajcarek uległa zniszczeniu 
i stwarza realne niebezpieczeństwo, że po kolejnych dużych 
wezbraniach wody pewne rejony Szczawnicy będą bezpośred-

nio zagrożone. 
Duży problem 
stanowi również 
zapora obok Cen-
trum Kształcenia 
i Wychowania 
OHP, uszkodzo-
na w ostatnim 
okresie i wyma-
gająca znacznych 
nakładów finan-
sowych. 

Wszystkie te 
newralgiczne punkty w mieście zostały udokumentowane w 
formie fotograficznej i kilkakrotnie przesyłane do RZGW, jako 
instytucji odpowiadającej za utrzymanie cieków wodnych, 
celem podjęcia niezbędnych prac remontowych.

„Rozumiem, że 
RZGW, jako jed-
nostka budżetowa 
Skarbu Państwa jest 
w całości finanso-
wana ze środków 
pochodzących z bu-
dżetu centralnego 
państwa, których 
ilość jest niewystar-
czająca, jednak na 
przestrzeni kilku ostatnich lat nie były podejmowane żadne 
prace remontowe a infrastruktura hydrologiczna ulega syste-
matycznemu pogorszeniu. Pomimo naszych dotychczasowych 
monitów nie udało się rozwiązać tych problemów, a konsekwen-

cjami zaniedbań nie 
obarcza się RZGW 
tylko władze lokal-
ne. 

Całkowicie nie 
rozumiem natomiast 
„sztywnego stanowi-
ska” RZGW, z jakim 
mieliśmy do czynie-
nia podczas rozmów 
z inwestorem zainte-

resowanym budową małej elektrowni wodnej, a przy okazji 
wyremontowaniem zapory w Malinowie, co bez wątpienia 
rozwiązałoby jeden z problemów, z którym się borykamy” 
mówi Burmistrz Grzegorz Niezgoda

Informacje przygotował sekretarz miasta
Tomasz Hurkała


