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GRUDZIEŃ 2012

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczawnicy

Kazimierz Zachwieja

Burmistrz Miasta i Gminy
Szcawnica

Grzegorz Niezgoda

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosłwieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
życzą
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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

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. Inwestycja została 
zakończona. Uroczyste otwarcie nowego parku nastąpi wiosną przyszłego roku. 
Trwa procedura rozliczenia wniosku. 

2

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 odkryty został 
potok płynący pod ul. Zdrojową wykonane zostały fontanny na Placu Dietla i przy 
ZPL oraz wybudowane schody do Inhalatorium. Inwestycja została ukończona, 
trwa rozliczanie wniosku.

3
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.  

4
Odnowa centrum wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony został ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury.. Trwa 
rozliczanie wniosku.

5
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych 
dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych (skrzypce , basy) oraz 
estradowych (gitara, keyboard, perkusja). Projekt w 100% finansowany ze środków 
unijnych. Trwają zajęcia dla 35 uczestników. 

6
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmuje zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych rozpoczął się we 
wrześniu i trwa nadal.  

7
Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane są 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. 
Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu br. 

8
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

9
Poprawa gospodarki segregacji 

śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. Wniosek 
złożony został w ramach funduszy przeznaczonych na obszary wiejskie.. Trwają 
procedury przetargowe

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

10
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. 

11
Oznaczenie ścieżki pieszo – 

rowerowej w Pieninach

Projekt złożony w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja zakłada 
przemalowanie oznaczeń wzdłuż ścieżki biegnącej w stronę Słowacji oraz wymianę 
barier ochronnych. Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do 
dofinansowania. 
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PROJEKTY

12
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.   

13
Poprawa bazy lokalowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy

Projekt zakłada rozbudowę Urzędu Miasta o budynki znajdująca się w sąsiedztwie 
z przeznaczeniem na bazę lokalową dla MOPS-u. 

14
Oznakowanie turystyczne 

Szczawnicy 
Projekt zakłada kompleksowe oznakowanie turystyczne Miasta i Gminy Szczawnica. 
Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

15

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. 

16
Promenada spacerowa  wzdłuż 

Grajcarka
 2 053 784,73 euro

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

17

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. 

18
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. 

19

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.  

20

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. 

21

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. 

22
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. 

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

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Nowym Sączu w sprawie założonej 

przez SOLVER sp. z o.o. 
zamieszcza się poniższy tekst:

„Pozwani Grzegorz Niezgoda i Kazimierz Zachwieja przepraszają powoda So-
lver sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach za to, że w liście otwartym z 
dnia 14 maja 2010 roku zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Szczaw-
nica podali nieprawdę, iż firma Solver sp. z o.o. od początku programu starała 
się w sposób nieuczciwy wcisnąć Gminie Szczawnica produkt marnej jakości 
ale dzięki temu tani.”



4 Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Dezycją szczawnickich radnych Miasto i Gmina Szczaw-
nica przystąpiła na prawach członka zwyczajnego do stowa-
rzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

Małopolska Organizacja Turystyczna stanowi forum 
współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych orga-
nizacji branży turystycznej i podmiotów gospodarczych, któ-
re aktywnie działają na rzecz rozwoju turystyki w regionie. 
Łącząc podmioty w tym samorządy, ich interesy i doświad-
czenia, stowarzyszenie zapewnia skuteczną i skoordynowaną 
promocję jak również lepsze wykorzystanie środków promo-
cyjnych.

Podstawowym celem działalności Małopolskiej Organi-
zacji Turystycznej, który konsekwentnie realizowany jest od 
2001 r., jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku 
Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycz-
nych. 

Małopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzysze-
niem o charakterze non-profit. Swoją gospodarkę finanso-

wą opiera o składki członkowskie, jak również zakrojoną na 
szeroką skalę współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz 
poprzez uzyskanie dofinansowań z programów pomocowych 
i dotacji z budżetów administracji publicznej. 

Roczna składka członkowska z tytułu przynależności 
Miasta i Gminy Szczawnica do stowarzyszenia wyniesie 
1.210,00 zł 

“Przystąpienie Szczawnicy do Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej gwarantuje bardzo szeroką promocję naszego 
miasta w kraju i poza jego granicami. Wejście w strukturę 
organizacji pozwoli na pełne korzystanie z dobrodziejstw 
różnego typu projektów realizowanych przez MOT oraz stałą 
obecność szczawnickiego kurortu we wszystkich materiałach 
informacyjno-promocyjnych opracowywanych i kolportowa-
nych przez stowarzyszenie” powiedział Burmistrz Szczawni-
cy – Grzegorz Niezgoda.

Szczawnica przystąpiła do Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej

W  miesiącu styczniu w siedzibie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oficjalnie podpisane zosta-
nie porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 
Szczawnica oraz Zastępcą Dyrektora Rzgów Kraków Toma-
szem Sądagiem dotyczące przygotowania niezbędnej doku-
mentacji do realizacji zadania „Ochrona przeciwpowodziowa 
miasta Szczawnica – modernizacja zabudowy potoku Grajca-
rek w mieście Szczawnica”.

Na podstawie dotychczasowych wzajemnych uzgodnień 
Burmistrz Grzegorz Niezgoda zobowiązał się przygotować w 
najbliższym czasie dokumentację techniczną z pozwoleniem 
na budowę na którą zostały zresztą odpowiednio wcześniej 
zabezpieczone środki w budżecie miasta. Dokumentacja bę-
dzie przewidywała gruntowny remont murów bulwarowych 
oraz ich podwyższenie wzdłuż ulicy Samorodny, Szalaya, 
remont zabezpieczeń pod zaporą przeciw rumoszową obok 
OHP czy też odtworzenie progów zwalniających nurt rzeki 
na Grajcarku. Na podstawie opracowanego projektu budow-
lanego RZGW będzie czynić starania o pozyskanie środków 

Porozumienie w sprawie bulwarów

finansowych na wykonanie robót z rezerwy celowej Ministra 
Spraw Wewnętrznych lub z Programu Ochrony przed powo-
dzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

- Zdecydowaliśmy się na wyłożenie naszych środków fi-
nansowych aby przygotować potężne zadanie związane z 
naszym głównym ciekiem wodnym jakim jest Grajcarek. Bez 
niezbędnej dokumentacji RZGW nie jest w stanie skorzystać z 
zapowiadanych środków finansowych na poprawę zabezpie-
czenia dorzeczy Górnej Wisły które mają być do dyspozycji. 
Bez dotacji dużych środków takie zadanie mogłoby być reali-
zowane latami a zagrożenia występują praktycznie corocznie. 
Temat bez większych dyskusji znalazł się w naszym budżecie 
na ten rok. Mam nadzieję że jeszcze w tym roku będziemy po-
siadać pozwolenie budowlane i zaczniemy z RZGW starać się 
o środki na ten rok – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica. 


