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W dniu 02 kwietnia br. w Sanatorium Uzdrowi-
skowym „Budowlani” w Szczawnicy odbyła się 
konferencja pt. „Czy Małopolska może być liderem 
w planowaniu energetycznym? Nowy model pla-
nowania energetycznego w Polsce”.

Organizatorami spotkania byli: Krajowa Agen-
cja Poszanowania Energii, Instytut Ekonomii Śro-
dowiska, Miasto i Gmina Szczawnica oraz Woje-
wództwo Małopolskie.

Tematem spotkania były zagadnienia związane 
z planowaniem energetycznym i problematyką za-
rządzania energią w gminie, regionalnym planowa-
niem energetycznym oraz planowaniem działań na 
rzecz zrównoważonej energii w gminach.

W ramach konferencji Przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu ds. Energetyki - poseł Andrzej 
Czerwiński przedstawił dylematy legislacyjne w 
obszarze krajowego modelu planowania energe-
tycznego, z kolei Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego - Wojciech Kozak omówił Woje-

wódzki Plan Efektywności Energetycznej i jego 
implikacje. 

Po jego wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica – Grzegorz Niezgoda przedstawił 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na przykładzie gminnego projektu montażu 
instalacji solarnych, który uznany został za najbar-
dziej spektakularny projekt w skali województwa 
małopolskiego.

„Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda zrobił 
coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało mi się nie 
możliwe, czyli zrealizował projekt solarów (...) co 
jest bardzo umiejętnym i skutecznym działaniem” 
- powiedział prowadzący konferencję - Wiceprezes 
Instytutu Ekonomii Środowiska – Marek Zaborow-
ski.

W godzinach popołudniowych odbyła się dys-
kusja na temat roli samorządów w nowym modelu 
planowania, a także warsztaty z zakresu tworzenia 
Planów Zrównoważonej Polityki Energetycznej.

Konferencja na temat planowania energetycznego
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Zamieniamy śnieg w złoto

„Wierzymy, że w turystyce górskiej tkwi olbrzy-
mi potencjał”- uważa Prezes Zarządu firmy Tatry 
Mountain Resorts, Bohus Hlavaty – a tymi słowy  
wspólnie z czterema gminami - Czernichowem, 
Zawoją, Krynicą - Zdrój i Szczawnicą rozpoczął 
prezentację projektu  „Nasze góry-wspólna sprawa” 
podczas konferencji prasowej PAP w Warszawie. 

W związku z planowaną prywatyzacją Polskich 
Kolei Linowych, doszło do swego rodzaju obywatel-
skiej inicjatywy. „To bardzo ważne wydarzenie nie 
tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale też dla 
naszego regionu”- mówi burmistrz Krynicy - Zdrój, 
Dariusz Reśko. „Jako gospodarze tych terenów nie 
możemy stać  z boku i biernie przyglądać się pry-
watyzacji. Prawda wygląda natomiast tak, że kapitał 
prywatny jest jedyną szansą , żeby Polskie Koleje 
Linowe stały się konkurencyjne. Uznaliśmy, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie wejście w koalicję z 
poważnym partnerem biznesowym, doskonale zna-
jącym specyfikę tego biznesu”- dodał. Wtóruje mu 
wójt Zawoi, Tadeusz Chowaniak: ”PKL to marka i 
siedemdziesiąt pięć lat tradycji. Zobowiązuje to  nas 
do działania jako przedstawicieli samorządów, które 
reprezentujemy”- wyjaśnił.  Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda podkreśla, że PKL to najstarsza 
stacja na ich terenie. „Kiedyś mieszkańcy zaini-
cjowali jej założenie na naszym terenie, teraz my, 
jako ich reprezentanci, chcemy ją unowocześnić i 
odrestaurować”- powiedział Niezgoda. W Szczaw-
nicy planowane są inwestycje zarówno krótko, jak 
i długoterminowe. „Chcemy, żeby nasza stacja 
narciarska stała się lepsza, a w dalszej perspektywie 
wybudujemy nowe koleje linowe, między innymi 
czterokrzesełkową na Polanę”- tłumaczy. Zastępca 
wójta Gminy Czernichów Jacek Kozak opowiedział 
natomiast o budowie strasy narciarskiej oraz zjaz-

dowej w miejscu pierwotnie planowanej budowy 
kolejki linowo- terenowej na górę Żar, wyciągów 
i czterogwiazdkowego hotelu, przy zachowaniu 
piękna przyrody.  

Prezes Tatry Mountain Resorts - Bohus Hlavaty 
objaśnił, że jego firma prowadzi na Słowacji trzy 
duże ośrodki, w których wciąż przeprowadzają ol-
brzymi plan inwestycyjny. „Mamy też największy 
Aquapark w Europie Środkowej, a nasze hotele po-
siadają 1700 łóżek. Jesteśmy największą słowacką 
firmą hotelarską. Tworzymy synergię, chociażby po-
przez ośrodki zimowe i letnie. W ten sposób budując 
swoją stabilność. W ubiegłym roku zanotowaliśmy 
wzrost zysku z 20 do 40 milionów złotych, czyli o 
60 procent więcej. W latach 2009-2011 zainwesto-
waliśmy 100 milionów euro.  To największa inwe-
stycja w infrastrukturze turystycznej w tej części 
Europy. Nasze ośrodki mają być porównywalne z 
tymi alpejskimi. Jednocześnie dbamy o przyrodę i 
współpracujemy z parkami narodowymi. Polacy to 
natomiast duży klient, stanowiący 40 procent na-
szych klientów. Chcemy też wejść na warszawską 
giełdę. W tym tygodniu czeka nas spotkanie akcjo-
nariuszy w tej sprawie”- zakończył. 

Przewodniczący rady nadzorczej TRM, Igor Rattaj 
powiedział, że „tereny  wszystkich naszych kon-
sorcjantów mają potencjał, który trzeba koniecznie 
wykorzystać”- a twierdzi  to osoba, zamieniająca 
w złoto wszystko, czego się dotknie. Jako dowód 
zaprezentował  dane dotyczące wzrostu wartości 
akcji spółki na giełdzie w Bratysławie, które w 
latach 2009-2011 osiągnęły wzrost o 33,1% - czyli 
więcej niż Orlen, PKO BP a tylko nieco mniej niż 
polski gigant KGHM SA. Rattaj dodał również  
że „chcieliby inwestować na terenie Kasprowego 
Wierchu i przez cały czas są otwarci na współpracę z 
Zakopanem. „Nie chcemy działać na ich terenie bez 
nich,  to wspólna sprawa wszystkich samorządów i 
zapraszamy  do współpracy”.
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INFORMACJE

 Szczawnica,  30 kwietnia  2012 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  in-
formuje, 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 30 kwietnia 2012r. 
do 21 maja  2012 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

część działki ewid. nr 1220/49 z obrębu 1 po-−	
łożonej w Szczawnicy przy ul. Głównej o po-
wierzchni ok. 1550 m2  na okres  do 31 mar-
ca 2013 r. z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej
działki ewid. nr 133 z obrębu Jaworki o po-−	
wierzchni 814 m2 na okres 3 lat z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności rolniczej
część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni −	
542 m2 położonej w obrębie Jaworki na okres 
3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze
część działki ewid. nr 218/1 oraz działka 207 −	
o powierzchni 7682 m2 położonych w obrębie 
Jaworki na okres 1 roku z przeznaczeniem na 
cele rolnicze,
część działki ewid. nr 1680/2 o powierzch-−	
ni 220 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Zawodzie na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
uprawy warzywnicze,
część działki ewid. nr 1680/2 o powierzch-−	
ni 244 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Zawodzie na okres 3 lat z przeznaczeniem na 

uprawy warzywnicze,
część działek ewid. nr 91 i 92 o powierzch-−	
ni 7784 m2 położonych w obrębie Jaworki na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rol-
ne,
część działki ewid. nr 869/26 o powierzchni −	
250 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej,
działka ewid. nr 528/17 o powierzchni 59 m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej 
na okres 3 lat z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy,
działka ewid. nr 2243/2 o powierzchni 553 m−	 2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnic-
kiej na okres 3 lat z przeznaczeniem na upra-
wy rolne,
część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni −	
10 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdro-
jowej na okres do dnia 28 lutego 2015 r. z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowej,
działka ewid. nr 238 o powierzchni 1.0095 ha −	
położonej w obrębie Jaworki na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na uprawy rolne,
działka ewid. nr 528/15 o powierzchni 173 −	
m2 położona w Szczawnicy przy ul. Flisac-
kiej  na okres 3 lat z przeznaczeniem jako zie-
leniec oraz teren związany z wypożyczalnią 
rowerów,
działka ewid. nr 239/1 o powierzchni 2171 m−	 2 
położona w obrębie Jaworki na okres 1 roku z 
przeznaczeniem jako teren rolny.

JP

    Szczawnica, 17 kwietnia  2012 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 17 kwietnia 2012 r. do 08 maja 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
-  część działki ewid. nr 39/2 z obrębu Szlachtowa o powierzchni 8.7830 ha z przeznaczeniem na 
cele rolnicze na okres 3 lat.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje:
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

L.P
Nazwa i wartość* 

inwestycji 
Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1

Kompleksowa rehabilitacja 
i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej 
dla uzdrowiska Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci 
wodociągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są ostatnie 
przełączenia do nowej sieci wodociągowej. 

2
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych 
dla obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały 
zakończone i odebrane. Trwa rozliczenie projektu.  

3

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy 

wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt zakłada 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. Obecnie trwają prace związane z 
renowacją altan widokowych oraz nasadzeń. 

4

Rewitalizacja Pl. Dietla oraz 
promenady spacerowej do 

pijalni wód

6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum 
Szczawnicy, którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach 
projektu m.in. odkryty zostanie potok płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie 
wykonywane są prace kamieniarskie schodów do inhalatorium oraz Placu 
Dietla i Pijalni Magdalena. Nadzór nad inwestycją sprawuje inwestor, 
którym jest Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy.  

5
Internet w domach 

mieszkańców Szczawnicy

568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet do 110 gospodarstw domowych 
na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, oraz dostarczono 
zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem. Zakup sprzętu 
i dostawa internetu dla mieszkańców w 100%  pokrywane są ze środków 
unijnych oraz budżetu samorządu.   

6
Odnowa centrum wsi 

Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg 
komunikacyjny w centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony 
w elementy małej architektury. Wyłoniona w przetargu firma rozpoczęła 
roboty budowlane.  

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

7
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. Projekt został zakwalifikowany do 
dofinansowania. Przygotowywane jest podpisanie umowy. 

8
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia 
plastyczne, muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci 
z przedszkola w Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków 
unijnych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany 
do sfinansowania. Zajęcia rozpoczną się od września br.  
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PROJEKTY

9
Renowacja zabytkowego 

cmentarza i kaplicy 
Szalayowskiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu 
cmentarza jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. 
Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i znajduje się na 
liście o dofinasowanie. Przyznana kwota w wysokości 30000 zł wystarczy 
w tym roku na podstawowe i bardzo ograniczone prace konserwatorskie 
kaplicy.   

10
Budowa ujęcia wody w 

Jaworkach 
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada 
budowę ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na 
terenie Jaworek. Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z budową 
sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek. Trwa ocena formalna 
wniosku. 

11
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów 
muzycznych dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz 
estradowych. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych. Projekt 
oceniony pozytywnie został zakwalifikowany do sfinansowania. Umowa 
została podpisana rozpoczęły się zajęcia. 

12
Indywidualizacja nauczania 

w klasach I-III szkół 
podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak 
m.in.: zajęcia przyrodnicze, matematyczne, językowe, informatyczne, 
psychoedukacyjne i logopedyczne. Wartość projektu to blisko 100 000 
zł. w całości pokrywany ze środków unijnych. Projekt został pozytywnie 
oceniony i zakwalifikowany do dofinasowania. 

13

II edycja projektu „Internet 
w domach mieszkańców 

Szczawnicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów 
komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem zarówno dla 
mieszkańców jak również dla szkół. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę 
formalna i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania. 
100% kosztów pokrywane jest z funduszy unijnych

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

14 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak 
min.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z 
malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy 
językowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 
100% ze środków unijnych i złożony zostanie po ogłoszeniu konkursu 
przez WUP w Krakowie.

15
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji 
śmieci. Wniosek zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych 
na obszary wiejskie. 

16
Budowa parkingu i ścieżek 
edukacyjnych w Jaworkach

Projekt zakłada budowę parkingu i toalet obok wejścia do Wąwozu Homole, 
a w nim samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczawnicy

15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane 
zostały nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja 
Uzdatniania Wody oraz zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka

 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu 
Grajcarka wraz z elementami małej architektury.
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19

Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Szczawnicy

1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej 
i piwnic oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i 
oświetlenie. Obecnie budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

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

21

Promocja Szczawnicy na 
międzynarodowym rynku 

turystycznym

200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych 
Szczawnicy poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po 
mieście tablic informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  

22

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. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu 
realizowanych robót. 

Ocalić od zapomnienia
    

Wpisany do Rejestru Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków cmentarz Szalayowski powstały na początku lat 
trzydziestych XIX w, położony jest w samym centrum 
Szczawnicy, bezpośrednio za kamienicą Weissmana 
przy ul. Głównej. 

Zachowane do dnia dzisiejszego zabytkowe nagrob-
ki świadczą, że nekropolia ta stanowiła miejsce po-
chówku zmarłych kuracjuszy z Królestwa Polskiego, 
Galicji oraz Litwy.

Oprócz kamiennych pomników na cmentarzu znaj-
duje się neogotycka kaplica ufundowana w 1870 r. 
przez twórcę uzdrowiska – Józefa Stefana Szalaya.  
W krypcie grobowej spoczywają szczątki człon-
ków rodziny Szalayów zmarłych w Szczawnicy 
oraz prochy Awita Szuberta – znanego fotografa. 
Niefortunna lokalizacja nekropolii w centrum uzdro-
wiska sprawiła, że w 1879 r. podjęto decyzję o jej za-
mknięciu oraz wyznaczono teren nowego cmentarza. 
Obszar starego cmentarza przez lata ulegał znacznemu 
zniszczeniu. Brak jakichkolwiek prac remontowo-kon-
serwatorskich przyczynił się nie tylko do degradacji 
zabytkowych nagrobków i kaplicy, ale także do znisz-
czenia otoczenia cmentarza kreując tym samym nega-
tywny wizerunek miasta. Ze względów estetycznych 
miasto prowadziło dotychczas jedynie prace porządko-
we na terenie cmentarza.

Mając na celu zahamowanie procesów degradacji 
i sukcesywną poprawę stanu technicznego tego waż-
nego w historii szczawnickiego uzdrowiska zabytku, 
Burmistrz Szczawnicy podjął kolejne starania o pozy-

skanie środków finansowych, które umożliwią właści-
we zachowanie zabytku.

W dniu 27.02.2012r decyzją Sejmiku Województwa 
Małopolskiego została przyznana dotacja w wysokości 
30 000,00 zł na realizację zadnia pn: „ Rewitalizacja ka-
plicy cmentarnej na cmentarzu szalayowskim”.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace przy 
kaplicy cmentarnej polegające na odwodnieniu oraz 
izolacji fundamentowych ścian przyziemia kaplicy. Zo-
stanie również wykonana renowacja schodów zewnętrz-
nych.

Całość inwestycji zostanie zrealizowana za kwotę 
około 70 000,00 zł.

Pozyskanie środków od Marszałka Województwa 
pozwoli na sukcesywną poprawę stanu technicznego 
zabytku. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie na 
XIX-wiecznym Cmentarzu Szalayowskim w rozpocz-
nie się inwestycja mająca na celu uratowanie miejsca 
pochówku  założyciela Uzdrowiska Józefa Szalaya.
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Budowa schodów 
do Inhalatorium

Budowa nowych schodów do szczawnickiego 
Inhalatorium powoli dobiega końca. W okresie 
przedświątecznym spod rusztowań i zabezpieczeń 
zimowych został odsłonięty efekt prac realizowa-
nych podczas ostatnich trzech miesięcy, a będący 
jednym z elementów składowych projektu realizo-
wanego przez Miasto Szczawnica we współpracy 
z Uzdrowiskiem pod nazwą „Rewitalizacja Placu 
Dietla i ulicy Zdrojowej”.

Schody terenowe składają się z dwóch czę-
ści: dolnego rozbudowanego odcinka z dwo-
ma podestami widokowymi oraz odcinkiem 
górnym nad ulicą prowadzącym do samego 
budynku Inhalatorium. Stylowe barierki, stop-
nie z płyt granitowych oraz ściany obłożone 
kamieniem rodzimym już nadają pewnego 
charakteru temu miejscu. Do wykonania po-
zostaje malowanie elementów betonowych, 
montaż oświetlenia i podświetlenia całej kon-
strukcji oraz uruchomienie technologii zwią-
zanej z wykorzystaniem jednej ze ścian na 
ciek wodny wypływający ze ściany a spływa-
jący do wykonanej misy. 

„Zmierzamy dużymi krokami do zakończenia tej 
inwestycji. Schody terenowe już stanowią atrakcję, a 
tych elementów w tym projekcie jest dużo. Za chwilę 
uruchomimy sztuczny potok, rozpocznie się montaż 
drewnianej konstrukcji pijalni Magdalena, montaż 
związany z fontannami na Placu Dietla i przed daw-
nym budynkiem Zakładu Przyrodoleczniczego. Każ-
dy z tych etapów będzie niewątpliwie dużym wyda-
rzeniem, szeroko dyskutowanym. Ale efekt końcowy 
będzie piorunujący i mam nadzieję, że nasza koncep-
cja zagospodarowania tego terenu zyska aprobatę 
mieszkańców i naszych gości” – Grzegorz Niezgoda 
– Burmistrz Miasta Szczawnica.
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Park Dolny pięknieje!
„Mam nadzieję że już niebawem nasi mieszkańcy oraz goście będą spacerować nowymi alejkami Parku 
Dolnego podziwiając jego piękno. Wspólnie z naszym partnerem projektu, którym jest Uzdrowisko 
Szczawnica S.A dokładamy wszelkich starań, by park był wyjątkowy i funkcjonalny ale o tym zdecydują 
jego użytkownicy” – podsumowuje Burmistrz Grzegorz Niezgoda


