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Po	wakacyjnym	odpoczynku	w	nowy	rok	szkolny	wchodzimy	
z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują 
lub kontynuują działania zmierzające do tego, by ich wycho-
wankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. 
Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się 
o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze 
przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swo-
jego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny moment dla wszystkich: 
uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Tymi słowami witał jeszcze tak niedawno nowy rok szkolny nasz 
Papież, Jan Paweł II: „Wkład szkoły, współpracującej z rodziną i 
jej podporządkowanej, w przekazywanie wartości kulturowych, 
był i nadal pozostaje nieodzowny. Kultura staje się coraz bardziej 
zróżnicowana i złożona, i właśnie dlatego, jak widać, wzrasta 
znaczenie	szkolnictwa.”	

Życzę wszystkim, by ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen 
fascynujących zagadek i niespodzianek, jakie niesie wiedza oraz 
satysfakcji, jaką daje dobrze wykonana praca.

Burmistrz Miasta i Gminy              Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Niezgoda             Kazimierz Zachwieja 
	 	 	 	

Gaz ziemny dla Szczawnicy
Sprawa gazyfikacji Szczawnicy oraz okolicznych gmin 

od wielu lat była przedmiotem zainteresowania kolejnych 
samorządów. Pierwsze plany zgazyfikowania Szczawnicy, 
Krościenka, Czorsztyna pojawiły się już w 1997r., kiedy 
to wykonano nawet koncepcje gazyfikacji tego rejonu oraz 
przygotowano założenia techniczno – ekonomiczne przed-
sięwzięcia. Niestety ze względu na olbrzymi koszt nie udało 
się przekonać inwestorów do realizacji tego przedsięwzięcia. 
W roku ubiegłym władze samorządowe Szczawnicy zainspi-
rowane przez dużych gestorów bazy turystycznej ponownie 
podjęły temat budowy gazociągu dla Szczawnicy. Pierwsze 
rozmowy były mało obiecujące, bowiem na przeszkodzie jak 
zwykle stały olbrzymie koszty przedsięwzięcia sięgające nawet 
50 mln zł. W tej sytuacji władze samorządowe Szczawnicy 
zainteresowały inwestorów budową wydzielonej sieci gazowej 
na terenie Szczawnicy oraz budową stacji, z której miałby być 
dostarczany gaz w formie skroplonej lub gaz propan – butan. 
Zainteresowanie tym projektem wyraziło kilka firm, które miały 
już doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć jednak 
kolejne wyjazdy do Warszawy, Tarnowa, Jasła doprowadziły 
do tego, że realizacją przedsięwzięcia zainteresowały się wła-
dze PGNiG, które w rezultacie zdecydowały się na budowę 
kolektora gazowego ze Słopnic do Szczawnicy. Przewidywane 
inne rozwiązania np. gaz ze Słowacji nie wszedł w rachubę ze 
względu na mały przekrój rur. W chwili obecnej operatorzy, 
którzy zajmują się tym przedsięwzięciem są już po przetargu 
na dokumentację projektową kolektora oraz sieci gazowej w 
Szczawnicy a także miejscowości leżących na trasie gazociągu. 
Koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ok. 45 mln. zł. PGNiG 
zakłada, że wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem odpo-
wiednich pozwoleń zajmie ok. 2 lat, natomiast sama realizacja 
przedsięwzięcia ok. 18 m-cy. Największymi odbiorcami gazu 
w Szczawnicy będą na pewno obiekty hotelowe, turystyczne 
pensjonaty a także odbiorcy indywidualni prowadzący kwatery. 
Nie ma co bowiem ukrywać, że gaz jest wygodnym nośnikiem 
energii, a urządzenia do opalania są bezobsługowe, co pozwoli 
wielu przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i pieniądze. Gaz 
wyeliminuje również kosztowne i uciążliwe dostawy paliwa 
typu koks, węgiel, olej opałowy do szczawnickich obiektów. 
Mamy nadzieje, że tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, 
aby gaz popłynął do szczawnickich obiektów i mieszkań. Gaz 
to również szansa dla innych gmin leżących na trasie gazociągu 
i skok cywilizacyjny dla miejscowości, które zostaną do niego 
podłączone. 
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Rada Miejska w Szczawnicy podczas sesji 
w dniu 8 sierpnia 2008 podjęła uchwały:  

Uchwała Nr XXVI/191/08
w sprawie  aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Szczaw-
nica na lata 2007-2009” oraz „Wieloletniego Plan Inwestycyjnego 
Dla Miasta Szczawnica na lata 2007-2013”.

§ � 
Dokonuje się aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 
Szczawnica na lata 2007-2009” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz „Wieloletniego Plan Inwestycyjnego Dla 
Miasta Szczawnica na lata 2007-2013” zgodnie z załącznikiem Nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/192/08
sprawie zmian w budżecie miasta i gminy rok 2008.

§ �
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2008 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z 
załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2
Dokonuje  się zmiany „Prognozy kwoty długu publicznego Miasta 
i Gminy Szczawnica na lata 2008 – 2013” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XXVI/193/08
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szczawnica  – do realizacji 
projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

§ �
Miasto i Gmina  Szczawnica – przystępuje do realizacji projektu w 
ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku 
Komisji Europejskiej.

§ 2
1.Miasto i Gmina Szczawnica przeznacza na realizację  projektu 
realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2008 - 2013 
środki finansowe jako wkład własny w wysokości 10,50% wartości 
przyznanej na dany rok alokacji. 
2. Źródłem pokrycia zobowiązań o jakim mowa w ust.1 będą dochody 
własne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2013.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 

§ 4
Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

(Załączniki do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Szczawnicy, ul. 
Szalaya 103 – dop. red.)

W Szczawnicy solary jednak będą

W roku ubiegłym władze samorządowe Szczawnicy za-
chęcone interesującymi programami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego zdecydowały się podjąć unikatowe w 
skali kraju przedsięwzięcie dotyczące zamontowania ok. 2.000 
szt. kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców na 
terenie Szczawnicy. Podobny pomysł zrodził się w kilku powia-
tach Województwa  Małopolskiego, które jednak obrały drogę 
skorzystania w tym zakresie ze środków unijnych. Niestety 
wkrótce okazało się, że środki unijne na to bardzo interesujące 
wszystkich przedsięwzięcie ekologiczne są nie do pozyskania 
przez powiaty i gminy a zakrojona na szeroka skalę kampania 
zachęcenia indywidualnych odbiorców do tej formy ochrony 
środowiska spaliła na panewce. Szczawnica wybrała inną 
drogę i postanowiła skorzystać z własnego pomysłu, w ramach 
którego zdecydowała sięgnąć nie po środki unijne a po środki 
krajowe. Przedsięwzięcie spotkało się z olbrzymim zaintereso-
waniem społeczeństwa Szczawnicy a do  założonego celu or-
ganizacji tego przedsięwzięcia stowarzyszenia Ekoszczawnica 
przystąpiło ponad 400 osób. Władze samorządowe precyzyjnie 
określiły warunki uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz 
przyjęły harmonogram i kalendarz działań. Pierwszy pozytyw-
nie na wniosek Szczawnicy odpowiedział Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  który przyznał 
na to przedsięwzięcie pożyczkę w wysokości 3.473.000 zł 
oprocentowaną w skali 4% z możliwością jej umorzenia w 
wysokości 35%. Kolejna instytucja Fundacja Eko Fundusz 
Warszawa uznała przedsięwzięcia za bardzo interesujące ale 
nie mogła znaleźć formuły prawnej dla dofinansowania indy-
widualnych osób. Ostatecznie władze samorządowe Szczaw-
nicy taka formułę wypracowały (z resztą miały ją od samego 
początku) a polegała ona na tym ze kolektory miałyby być 
przekazane odbiorcom indywidualnym w użyczenie. Mimo 
że Eko Fundusz zaakceptował to rozwiązanie i uznał je za 
prawnie dopuszczalne to w rezultacie nie zdecydował się na 

dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze względu na brak środ-
ków. Najdłużej na decyzję władze samorządowe Szczawnicy 
oczekiwały od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale opłaciło się, ponieważ 
Szczawnica znalazła się na liście rankingowej, na której 
umieszczono projekt o dofinansowanie przedsięwzięcia 
w wysokości 50% jego wartości na kwotę 4.217.000zł. Nie 
ma co ukrywać, że są to olbrzymie środki, które łącznie ze 
środkami WFOŚiGW  i zainteresowanych osób pozwolą na 
zrealizowanie przedsięwzięcia. Solarna Szczawnica obejmuje 
zakup i montaż kompletnych systemów solarnych złożonych z 
ok. 1800 szt. kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji ok. 
3600m2 i mocy ok. 2700kw. Całość przedsięwzięcia zamyka 
się kwota 8 400 000 zł. Nie ma co ukrywać że jest to olbrzymi 
sukces władz samorządowych Szczawnicy, które nie ustały w 
swoich staraniach o pozyskanie tych środków w sytuacji kiedy 
wydawało się, że nie ma już na nie szans. Jednak cierpliwość 
została nagrodzona i w chwili obecnej władze samorządowe 
Szczawnicy czekają na zaproszenie dotyczące podpisania 
umowy z NFOŚiGW a inne gminy chcą pójść tym śladem i 
skorzystać z rozwiązania, które znalazła Szczawnica. Władze 
kilku gmin przygotowywały się już do tego przedsięwzięcia 
jeszcze przed podjęciem decyzji przez NFOŚ w zakresie od-
noszącym się do Szczawnicy uczestnicząc w konferencji zain-
spirowanej przez posła Witolda Kochana (byłego Wojewody 
Małopolskiego) oraz prof. Józefa Kozioła -  członka rady nad-
zorczej NFOŚ, w której uczestniczyła Barbara Skucha v-prezes 
NFOŚ odpowiedzialna za ochronę powietrza. Na zaskoczenie 
można dodać, że pierwotna liczba osób chętnych na solary w 
Szczawnicy była dużo większa, ale byli na tyle niecierpliwi, 
że wycofali się z przedsięwzięcia. Nie mają oni, co prawda 
zamkniętej drogi do skorzystania z programu, lecz mogą się w 
nim nie zmieścić ze względu na określoną w programie liczbę 
osób, które objął wniosek o dofinansowanie.  

Więcej informacji na temat montażu solarów można uzyskać 
w bezpośrednio Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy bądź 
pod numerem Tel 262 22 03. 



3

Stan postępu inwestycji Miasta Szczawnica na 
dzień 29.08.2008r.

 Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Arkadiuszowi 
Czerwińskiemu prowadzącemu działalność „Uni – Arcz” 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe z siedzibą 04-763 
Warszawa ul. Wójcicka 8, dostarczenie 23 szt. ławek betono-
wych.  Całkowity koszt wyniósł 15 343,94 zł brutto. 
 Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił przetarg nieogra-

niczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie kompletnej 
dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę trzech 
kładek pieszych nad potokiem Grajcarek w Szczawnicy w km 
ok. 1+201.9, km ok. 0+643.05, km ok. 0+193.85”. Termin 
składania ofert upłynął 20.08.2008 roku. Trwają prace nad 
badaniem ofert.
 Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Panu Bogusławowi 

Zachwiei prowadzącemu działalność Zakład „BOGDAN” z 
siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Zawodzie 19b, wykonanie 
i montaż bariery zabezpieczającej przy ul. Zyblikiewicza w 
Szczawnicy. Całkowity koszt wyniósł 17 960,00 zł brutto.

Burmistrz Miasta i Gminy zlecił Zakładowi „Usługi Budow-
lane i Inżynieryjne” Tadeusz Wiercioch 34-400 Kluszkowce ul. 
Słoneczna 14 wykonanie robót dodatkowych, jakie pojawiły się 
w trakcie realizacji zadania pn. „Wykonanie istniejącej pod-
budowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym z średnią grubością warstwy po zagęszczeniu 
10 cm na drodze gminnej ul. Biała Woda w Jaworkach nr 
ewid. 92 obr. Biała Woda na długości 600 mb od parkingu do 
szlabanu rezerwatu Biała Woda łącznie 1800 m2 powierzchni, 
ze spadem 5° w kierunku potoku”. Całkowity koszt wyniósł 
40400 zł brutto.     

Ponadto: 
 rozstrzygnięto przetarg na „wykonanie remontu drogi ul. 

Maćka zza Ławy- etap II w Szczawnicy” (umowa z wykonawcą 
zostanie podpisana przed 17 września 2008r.),
 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie usługi polegającej 

na realizacji zadania pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej na budowę promenady wraz z ele-
mentami towarzyszącymi w Szczawnicy”. Na mocy art. 93 ust. 
1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający 
unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Nie złożo-
no żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz cena oferty 
przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
 rozstrzygnięto przetarg na „Budowę budynku mieszkalnego 

socjalnego dla  Romów w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej 
– etap II”. Umowa została podpisana z Panem Bronisławem 
Adamkiem prowadzącym Zakład Remontowo – Budowlany 
33-335 Nawojowa 332 za kwotę 296 168,35 zł brutto.
 rozstrzygnięto przetarg na „Termomodernizację Publicz-

nego Gimnazjum w Szczawnicy”. Umowa została podpisana 
z Panem Bronisławem Adamkiem prowadzącym Zakład Re-
montowo – Budowlany 33-335 Nawojowa 332 za kwotę 426 
327,55  zł brutto.
 wykonana została bariera zabezpieczająca przy ul. Zybli-

kiewicza
 trwają prace na ul. Św. Krzyża na odcinku od Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica w stronę ul. Połoniny na odcinku 
365m, polegające na kompleksowej przebudowie ulicy.

Niezależnie od inwestycji prowadzonych przez UMiG 
Szczawnica trwają prace na ul. Połoniny, realizowane przez 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. polega-
jące na wymianie kanalizacji sanitarnej.

Sekretarz Miasta
Tomasz Hurkała

Delegacje samorządowe z miast 
partnerskich z wizytą w Szczawnicy

W dniach 15-18 sierpnia 2008 r. na zaproszenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgody, przebywały 
na terenie miasta delegacje samorządowe z miast partnerskich 
Harkány /Węgry/, Perleberg /Niemcy/ oraz sześcioosobowa 
delegacja z Chmielnika /Ukraina/ na czele z Burmistrzem Wo-
łodymyrem Melnyczukiem. Głównym celem tegorocznego, 
międzynarodowego spotkania miast partnerskich było uroczy-
ste podpisanie umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy 
Szczawnicą a ukraińskim miastem uzdrowiskowym Chmiel-
nik, którego działalność oparta jest na wykorzystaniu wód 
radonowych stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia, 
schorzeń neurologicznych, ginekologicznych, chorób skóry, a 
także układu pokarmowego i układu ruchu. Wspólne spotkanie 
stanowiło również doskonałą okazję do omówienia dalszych 
kierunków zagranicznej współpracy pomiędzy miastami a także 
do zapoznania przedstawicieli miast partnerskich z walorami tu-
rystyczno-krajobrazowymi miejscowości i jej okolic jak również 
do przybliżenia kultury górali pienińskich, która prezentowana 
była podczas organizowanej przez Pieniński Oddział Związku 
Podhalan imprezy plenerowej „V Góralski Festyn Rodzinny”. 

Poznawanie uroków naszego miasta oraz jego okolic roz-
poczęło się od krótkiego spaceru po mieście, podczas którego 
delegacje zwiedziły m.in. Plac Dietla z XIX w. architekturą 
zdrojową oraz skosztowały wód mineralnych w tutejszej pijalni 
wód „Stefan i Józefina”. Kolejny dzień pobytu rozpoczął się 
spływem przełomem Dunajca - jedną z największych atrakcji 
turystyczno-krajobrazowych Pienin, następnie w godzinach 
popołudniowych zagraniczni goście udali się na pieszą wy-
cieczkę do sąsiadującej ze Szczawnicą słowackiej gminy part-
nerskiej Lesnica a wieczorem uczestniczyli w „V Góralskim 
Festynie Rodzinnym”, który odbywał się na Placu Dietla. 
W niedzielę delegacje miast partnerskich zwiedziły wpisaną przez 
UNESCO na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Przyrodniczego – Kopalnię Soli w Wieliczce oraz uczest-
niczyły w spotkaniu z radnymi Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
podczas którego podpisana została oficjalna umowa o współpracy 
i partnerstwie między miastem Chmielnik obwodu Winnickiego, 
a miastem i gminą Szczawnicą. Oficjalną część niedzielnego spot-
kania uświetnił występ szczawnickiego Zespołu Pieśni i Tańca JU-
HASY pod kierownictwem p. Ewy Zachwiei, który zaprezentował 
specjalnie przygotowany na tą uroczystość program muzyczny. 
Spotkanie zakończyło się wspólną uroczystą kolacją i pożeg-
naniem przybyłych gości, podczas którego Burmistrz Miasta 
Szczawnica otrzymał zaproszenie do złożenia rewizyty zarówno 
w niemieckim Perlebergu w związku z organizowaną we wrześ-
niu imprezą kulturalną pn. „Muzyka Świata” jak i w węgierskim 
Harkány gdzie odbywać się będzie coroczny festiwal miasta.

 
ASz

fot. S. Zachwieja
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Tablice Szalayowskie
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert pn. „Ma-

łopolska Gościnna” Miasto i Gmina Szczawnica za pośred-
nictwem Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu wystąpiło w 
sierpniu br. do Województwa Małopolskiego z wnioskiem o 
wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Szlak godeł Sza-
layowskich – osobliwość turystyczna Szczawnicy.

Głównym celem złożonego projektu, którego okres rea-
lizacji zaplanowano od 01 września do 30 grudnia 2008 r., 
jest renowacja oraz rekonstrukcja drewnianych tablic - godeł 
Szalayowskich wytyczających w Szczawnicy jedyny, niepo-
wtarzalny szlak wiodący wzdłuż budynków mieszkalnych 
wynajmujących pokoje dla kuracjuszy.

Drewniane tablice, rodzaj szyldów z zamieszczoną na nich 
nazwą i malowidłem górale zwykli nazywać godłami, bliżej 
określając je „godłami Szalayowskimi”, gdyż to Józefowi Sza-
layowi (1802 – 1876) – twórcy uzdrowiska miejscowa tradycja 
przypisuje zarówno sam pomysł wprowadzenia na kwaterach 
gościnnych owych szyldów jak i pierwotne wykonanie.

Odtąd nikt, kto nie posiadał tablicy, nie mógł liczyć na go-
ści. Wieszaniu godła nadawano uroczystą oprawę, z udziałem 
orkiestry zdrojowej i wieńczeniem drzwi girlandami z jedliny. 
Każde malowidło zawierało dyskretną informację o charakterze 
lub talentach gospodarza. I tak Malinowscy mieli w herbie 
serce, Słowikowie dzwon, Zachwiejowie anioła a Węglarzowie 
węża lub smoka.

Na przełomie minionych prawie dwustu lat odkąd drewniane 
tablice-godła Szalayowskie wytyczają w Szczawnicy jedyny, 
niepowtarzalny szlak turystyczny wiodący wzdłuż chat góral-
skich doliczono się 105 tablic powstałych w różnych latach. 

Wiele z nich nie oszczędził czas znikały wraz z rozbiórką 
lub przebudową domu. Nie znani są ich wykonawcy poza 
pierwszym Józefem Szalayem i ostatnimi, współczesnymi: 
Józefem Bieńkiem, Janem Papieżem, Janem Zachwieją, którzy 
na zlecenie bądź prywatnych właścicieli domów bądź miej-
scowego oddziału PTTK w ramach dwukrotnie podejmowanej 
akcji rekonstruowali tablice. Kilka starych tablic znajduje się 
w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szczawnicy, 
pochodzą z różnych czasokresów i zostały wykonane przez 
różnych twórców. 

Dostrzegając rosnącą rolę turystyki oraz ekspansywny jej 
rozwój w regionach, zaproponowany projekt rekonstrukcji 
oraz renowacji tablic – godeł Szalayowskich bez wątpienia 
stanowi unikatowy produkt turystyczny, który spotka się z 
dużym zainteresowaniem wśród turystów. 

Osobliwy, nie spotykany nigdzie dotąd sposób znakowania 
kwater gościnnych stanowi o wyjątkowej innowacyjności 
projektu, co z pewnością przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej nie tylko samej Szczawnicy, ale 
również Województwa Małopolskiego, a ponadto pozwoli 
- w krajoznawczym wymiarze turystki – dostrzec walory i 
bogactwo naszej małej Ojczyzny.

W celach kontynuacji projektu, w latach następnych 
przewidziano nadawanie osobom prowadzącym, na terenie 
Szczawnicy działalność gospodarczą w zakresie wynajmu 
pokoi, nowych tablic systemu znakowania kwater prywatnych 

nawiązujących swoją formą do tablic Szalayowskich. Ponadto 
nowe tablice – godła Szalayowskie wręczane będą osobom 
zasłużonym dla Szczawnicy, co stanowić dla nich będzie 
swoistego rodzaju wyróżnienie, uhonorowanie za działalność 
na rzecz miasta.   

W ramach projektu przewidziano:
- renowację istniejących obecnie 28 szt. tablic – godeł 

Szalayowskich
- rekonstrukcję 77 szt. godeł 

- wydanie 1000 egz. folderu, przewodnika promującego 
unikatowy szlak godeł Szalayowskich

Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 130.350,00 zł z 
czego wnioskowana dotacja wynosi 120.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 sierpnia 2008 r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i 
Sportu udzielona została z budżetu Województwa Małopol-
skiego dotacja w wysokości 18.000,00 zł, która wykorzystana 
zostanie w bieżącym roku kalendarzowym na realizację I etapu 
wnioskowanego projektu.

Celem kontynuacji rozpoczętych działań mających na celu 
wykreowanie unikatowego produktu turystycznego – Szlaku 
godeł Szalyowskich, w następnym roku podjęte zostaną działa-
nia zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finanso-
wych, które pozwolą na kompleksową realizację projektu.

ASz

                                                                                   
 Szczawnica, 28 sierpnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 
01.09.2008 do 21.09.2008 r. wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawców:
•	 część działki ewid.  nr 1064/1 z obrębu 1 o powierzch-

ni 46 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
z przeznaczeniem na komórkę oraz garaż związane z 
funkcjonowaniem mieszkania komunalnego w budynku 
przy ul. Głównej 66 w Szczawnicy na okres 3 lat.

JP/JG


