
1

KWIECIEŃ 2013

22 marca br. rozpoczęły się 19. Mię-
dzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu 
Turystycznego, Żeglarskiego i Spor-
towego GLOB 2013. zorganizowane 
przez Centrum Targowe FairExpo. 
Trwały do niedzieli 24 marca. Podczas 
targów swoje oferty na powierzchni po-
nad 5500m2 zaprezentowało blisko 200 
wystawców z Belgii, Czech, Domini-
kany, Francji, Gruzji, Indonezji, Kenii, 
Malezji, Maroko, Niemiec, Rumunii, 
Słowacji, Ukrainy, Tunezji, Turcji, Wę-
gier, Włoch i Polski. Targi objęły oferty 
touroperatorów, biur podróży, regio-
nów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i 
rekreacji, a także usług transportowych 
i hotelarstwa. Prezentowane oferty skie-
rowane były zarówno do indywidual-
nego, jak i zbiorowego klienta. Stoiska 
narodowe oraz największe atrakcje tu-

rystyczne zaprezentowały Dominikana, 
Czechy, Indonezja, Maroko, Słowacja, 
Tunezja i Węgry. Obecne były uzdro-
wiska: Szczawnica, Busko Zdrój, Ko-
łobrzeg, Szczawno Jedlina, Świnoujście 
Termal s.r.o, Sanatorium Górnik, Kupe-
le Lucky, Slovenske Liecebne Kupele, 
Ustroń i inne. 

Dzięki współpracy z Polskim Stowa-
rzyszeniem Flisaków Pienińskich, Mia-
sto i Gmina Szczawnica mogła uczest-
niczyć w w/w targach oraz planuje 
kolejne, w najbliższym czasie to Wro-
cław i Warszawa. Targi zorganizowa-
ne były z dużym rozmachem, co tylko 
podniosło ich atrakcyjność. Szczawnica 
podczas targów zaprezentowała foldery 
informacyjne opisujące tradycję góral-
ską, krajobraz oraz atrakcje turystycz-
ne miasta. Zainteresowanie było duże, 

zwłaszcza, że miasto ufundowało 
weekendowy pobyt w Szczaw-
nicy do rozlosowania spośród 
osób, które zostawiły swoją wi-
zytówkę. 

„Udział Szczawnicy w tar-
gach zorganizowanych w ostatni 
weekend w Katowicach to była 
decyzja spontaniczna i podjęta 
po spotkaniu z Prezesem Sto-
warzyszenia Flisaków. Prezes 
Sienkiewicz jest osobą otwartą, 
która przez większość swoje-
go życia zajmuje się turystyką i 
promocją turystyki. Chciałbym 
skorzystać z tego doświadcze-
nia i w przyszłości włączyć się w 
inne jego nowatorskie pomysły, 
dzięki którym promocja Pienin, 
jako regionu będzie zauważalna. 
Zostaliśmy zaproszeni na kolejne 
wyjazdy na Targi Warszawskie 
i Targi Wrocławskie. Mam na-
dzieję, że efekty będą dostrzeżone 
w tegorocznym sezonie letnim. 
Jesteśmy umówieni z Prezesem 
Sienkiewiczem, że na zakończe-
nie naszych wspólnych wyjazdów 
jeszcze raz usiądziemy i zastano-

wimy się nad dalszą współpracą w tym 
zakresie w kolejnym roku. W przyszłości 
również chciałbym, aby do naszej ini-
cjatywy włączyć podmioty prywatne z 
terenu miasta i gminy. Ich udział powi-
nien być skierowany może na opracowa-
nie wspólnego informatora o obiektach 
hotelowych, gastronomicznych i innych 
atrakcjach, z którym moglibyśmy uczest-
niczyć w kolejnych targach.” – podsu-
mował burmistrz Grzegorz Niezgoda

Szczawnica z własnej inicjatywy 
przygotowuje się do udziału w tar-
gach pt. „Festiwal Gmin” w Krakowie 
w dniach 01-02.06.2013r., do których 
również przyłączy się PSFP.

Małgorzata Cebula

XIX Międzynarodowe Targi Turystyki 
w Katowicach w dniach 22.03-24.03.2013 r. 

z udziałem Szczawnicy
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 Dzień Kobiet w Szczawnicy
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Taki był trzydniowy Dzień Kobiet  
zorganizowany pod hasłem 

„KOBIETY RZĄDZĄ 
SZCZAWNICĄ”… 

Organizatorami cyklu imprez z tej okazji było Miasto i 
Gmina Szczawnica oraz Polskie Koleje Linowe w Zako-
panem. Patronat medialny objęła Telewizja Kraków, której 
materiał można zobaczyć na stronie TVP.pl pt. „ Zimą w 
Małopolsce” oraz radio Eska. Imprezy reklamowały również 
krakowskie tramwaje i pociągi Intercity.

 W piątek 8. marca dwóch Panów przez cały dzień na uli-
cach miasta składało kobietom życzenia z okazji ich świę-
ta wręczając słodki upominek. Zachęcali również Panie do 
skorzystania z wielu atrakcji, jakie przewidziano w dniu ich 
święta. W kinoteatrze „Pieniny” przez cały weekend wyświe-
tlane były darmowe seanse filmowe dla kobiet i dzieci. Mamy 
mogły zostawić swoje pociechy z opieką opiekunami, a same 
pójść i wykorzystać ten czas dla siebie.

„Cieszę się, że pomimo zmian jakie nastąpiły w ostatnich 
kilkunastu lat, mężczyźni w Szczawnicy wciąż pamiętają o tym 
święcie” – mówi mieszkanka Szczawnicy.

 Do święta przyłączyły się znane firmy kosmetyczne takie 
jak Avon i Oriflame, których hostessy spacerowały po ulicach 
miasta. Kolorowo ubrane dziewczyny wręczały prezenty ko-
bietom. Avon rozdał ponad tysiąc upominków w postaci ko-
smetyków. Nie zabrakło również reprezentantki Mary Kay, 
której kosmetyki budziły duże zainteresowanie. Obecna wśród 
nich marka o nazwie Dr. Dona, oferowała kosmetyki i suple-
menty diety na bazie minerałów z Morza Martwego. Przed-
stawiciele tych firm przez cały weekend oferowali zabiegi na 
twarz i dłonie, porady i konsultacje kosmetyczne. Kobiety mo-
gły testować kosmetyki. Wśród nich obecny był również diete-
tyk, zainteresowane Panie mogły uzyskać informacje na temat 
zdrowego i prawidłowego odżywiania się. Studio Fryzjerstwa 
i kosmetyki „Metamorfoza”, którego właścicielem jest Pani 
Jadwiga Różycka świadczyło usługi fryzjerskie i kosmetycz-
ne. Jej pracownice malowały paznokcie, robiły zdumiewające 
makijaże i fryzury wszystkim chętnym kobietom przez cały 
weekend. Zainteresowanie było bardzo duże, klientki podzi-
wiały artystycznie wykonane fryzury i manicure. Firma AVON 
zorganizowała imprezę dla kobiet, które w piątkowy wieczór 
bawiły się w zajeździe  „Czarda” na Sewerynówce. 

„Przyjechałam do Szczawnicy żeby wypocząć, a przy tej 
okazji udało mi się skorzystać z bezpłatnych zabiegów ko-
smetycznych i usług fryzjerskich, na pewno będzie to nie-
zapomniany pobyt w uzdrowisku, bo właśnie tutaj na nowo 
poczułam się kobietą”- powiedziała turystka z Warszawy

W sobotę odbyły się także zawody narciarskie „w stroju 
kobiecym”. Na trasie Szafranówki pomimo trudnych wa-
runków pogodowych zawodniczki startowały w spódnicach. 
Zwyciężczynie otrzymały z rąk Kierownika szczawnic-
kiego PKL-u Pana Stefana Zachwiei puchary, a pomiędzy 
pozostałymi zawodniczkami rozlosowane zostały nagrody. 
Część z nich ufundował PKL, były to między innymi ca-
łodniowe karnety zjazdowe, pobyt w hotelu „Pod Kolejką” 
a także nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród był również 
właściciel hotelu „Jan”, który ufundował karnety na basen. 
Na placu przy dolnej stacji KL „Palenica” przez dwa dni od-
bywały się zajęcia na świeżym powietrzu kobiety w różnym 
wieku mogły skorzystać z lekcji Zumby oraz wziąć udział w 
aerobicu. W sobotni wieczór w klubie „Pod Kolejką” odbył 
się pokaz mody autorstwa Pani Marty Polaczyk. Modelki 
zaprezentowały stroje inspirowane folklorem góralskim, 
stroje wieczorowe i artystyczne, gdzie królował tiul, silikon 
oraz mocne barwy. Nie zabrakło na pokazie również panów, 
którzy stylizacją Pani projektantki urzekli damską część pu-
bliczności. Kolejną atrakcją wieczoru był pokaz barmański 
oraz konkurs karaoke, podczas, którego utalentowane lau-
reatki otrzymały wspaniałe nagrody. Zwyciężczyni pierw-
szego miejsca wygrała suknię zaprojektowaną przez Panią 
Martę Polaczyk. Kolejne nagrody ufundowali właściciele 
hoteli „Smile” „Budowlani” oraz „Polaris”, którzy ufundo-
wali tygodniowe oraz weekendowe pobyty. Niemałą atrak-
cją okazał się recital pt. „Melodią do mnie wracasz” w wy-
konaniu Tomasza Stockingera, który wystąpił w niedzielne 
popołudnie w „Muzycznej Owczarni” w Jaworkach.

 „Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli i zaan-
gażowali się w organizację tej wspaniałej imprezy, przy ta-
kich okazjach widać, jak ważna jest współpraca pomiędzy 
mieszkańcami a miastem, ponieważ wspólnie łatwiej mo-
żemy realizować nasze pomysły i inwestować w kulturalny 
rozwój Szczawnicy. Miejmy nadzieję, że zorganizowany po 
raz pierwszy w tym roku Dzień Kobiet pod hasłem „ Kobiety 
rządzą Szczawnicą” będzie  początkiem cyklicznie odbywa-
jącej się imprezy i pociągnie za sobą nowe pomysły i możli-
wości” – powiedział burmistrz Grzegorz Niezgoda 

Małgorzata Cebula

Szczawnica, 27 marca   2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  informuje, że na tablicach ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz 
na stronie internetowej www.szczawni-
ca.pl w terminie od 27 marca 2013 r. do 
17 kwietnia 2013 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przezna-
czonych do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawcy:

- 1/4 część położonych w  obrębie 1 
m. Szczawnica przy ul. Zawodzie nie-
zabudowanych działek ewid.  nr 1772 i 
1767 o powierzchni ogólnej 183,5 m2 na 
okres 3 lat 

- położonej w obrębie 1 m Szczaw-
nica przy ul. Sopotnickiej działkę ewid. 
nr 4327 o powierzchni ogólnej  1299 m2 

na okres 3 lat
- położonej w  Jaworkach  przy ul. 

Zaskalskie działki ewid. nr  309 o po-
wierzchni 919 m2 na okres  3 lat

- położonej w Jaworkach przy ul. 
Zaskalskie działki ewid. nr  329 o po-

wierzchni ogólnej 3 0537 m2 na okres 3 lat
- położonej w obrębie 1 m. Szczaw-

nicy przy ul. Pienińskiej część działki 
ewid. nr 528/26 i część działki ewid. nr 
528/3 o powierzchni 266 m2 na okres do 
15.08.2013 r.

- położonej w Jaworkach przy ul. 
Czarna Woda działki ewid.  nr 87 i 90/2 
o powierzchni 3 3880 m2 na okres 3 lat.

2. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy :

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku 
wielorodzinnym nr 5 na os.XX-lecia w 
Szczawnicy.
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Miasto i Gmina Szczawnica  po raz kolejny 
znalazło się na liście wnioskodawców zakwali-
fikowanych do dofinansowania zadań w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lo-
kalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność 
i Rozwój. 

Jest to tzw. „Schetynówka” - wieloletni pro-
gram, mający na celu udzielanie jednostkom 
samorządu terytorialnego dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań wła-
snych w zakresie przebudowy, budowy lub re-
montów dróg powiatowych i gminnych. Tym 
razem dotyczyć ona będzie przebudowy dróg, 
mostów i chodników we wsi Jaworki. Warun-
kiem, jaki należało spełnić ubiegając się o do-
finansowanie na realizację tego zadania  była 
konieczność podjęcia inwestycji na drodze po-
łączonej  m.in. z drogą powiatową o ważnym 
znaczeniu komunikacyjnym. Taką właśnie 
funkcję spełniają  drogi prowadzące do Wąwozu Homole, 
Rezerwatu Białej i Czarnej Wody oraz cerkwi w Jawor-
kach. „Schetynówka”  ma na celu poprawę jakości bezpie-
czeństwa,  zarówno mieszkańców wsi,  jak i turystów,któ-
rych z roku na rok przybywa coraz więcej.

W ramach projektu „ Przebudowa węzła komunikacyj-
nego kierującego ruch do Rezerwatów „ Homole”, „Biała 
Woda” , „Czarna Woda” oraz do miasta Szczawnica do-
konany zostanie remont dróg oraz chodników na ul. Ko-
ścielnej, Białej Wodzie, Czarnej Wodzie i Pod Homolami . 
Zamontowane będą również barierki ochronne oraz oświe-
tlenie uliczne. Na chwilę obecną przeniesiono już przy-
stanek oraz przebudowano zatokę autobusową. Całkowita 
wartość całego projektu wynosi 1 200 000, 00 zł,  z czego 
600 000, 00 zł to wkład własny Miasta i Gminy.

 „Inwestycja ta usprawniła  płynność ruchu samocho-
dowego i miejmy nadzieję, że dalsza jej kontynuacja w 
widoczny sposób  poprawi jeszcze bardziej,  zarówno es-

tetykę,  jak i wygląd samych Jaworek” mówi Burmistrz 
Niezgoda. 

Warto przypomnieć, iż w ramach tego samego projek-
tu Miasto pozyskało środki finansowe na realizację takich 
projektów jak :

-„Przebudowa węzła komunikacyjnego kierującego 
ruch do polsko- słowackiego przejścia granicznego oraz 
do Miasta Szczawnica” (inwestycje  obejmowały:  prze-
budowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną 
przy wjeździe do Szczawnicy, przebudowę dwóch skrzy-
żowań dróg gminnych, ścieżkę pieszo – rowerową i drogę 
prowadzącą do przejścia granicznego, oraz remont mostu 
w Pieninach).

- „Przebudowa głównego układu komunikacyjnego 
Szczawnicy Wyżnej ” ( m.in. przebudowa ulicy Sopotnic-
kiej, w tym ułożenie nawierzchni chodnika oraz ścieżki 
rowerowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Brzeg, 
wykonanie progu zwalniającego na ul. Samorody, montaż 
lamp oświetleniowych oraz remont mostu).

Należy tutaj jednak zaznaczyć, że duży wkład w inwe-
stycje miał sam Urząd Miasta , który przeznaczył na wy-
żej wymienione cele spore środki finansowe z własnego 
budżetu.

„Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej była dla 
nas szczególnie istotna, głównie ze względu na natężony 
ruch turystyczny skierowany do Wąwozu Homole, Rezer-
watu Biała Woda, czy też do atrakcyjnego centrum Jawo-
rek z charakterystycznym rynkiem, które cieszą się dużym  
zainteresowaniem ze strony turystów. Dzięki takim pro-
gramom  udawadniamy, że nawet tak małe miejscowości 
jak nasza mogą rozwijać się z roku na rok coraz bardziej  
ulepszając tym samym poruszanie się turystom po Szczaw-
nicy i jej okolicach, aby w całej okazałości móc podziwiać 
jej  piękno.” podsumował Burmistrz.

„ S c h e t y n ó w k a ”


