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Szanowni Państwo!
Ostatnie lata to czas wykorzystany przez nas dla odbudowy wizerunku Szczawnicy, jako miejscowości uzdrowiskowo-turystycznej, słynącej nie tylko z gościnności mieszkańców i bogactwa przyrody, ale również z dynamicznego
odzyskiwania dawnego blasku i należnego prestiżu wśród
uzdrowisk Europy. Jednocześnie to okres kiedy konsekwentnie stawialiśmy nacisk na przemyślany i zrównoważony rozwój całej gminy, który staraliśmy się realizować w poszanowaniu interesów i potrzeb zarówno mieszkańców jak i gości.
Chcąc rzetelnie podsumować mijający czteroletni okres
mojej kadencji samorządowej składam na Państwa ręce
specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego.

Zapraszam do lektury

Grzegorz Niezgoda

EDUKACJA

INFORMATYKA

System oświaty w Polsce to ciągłe zmiany i duże wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących
lokalne szkoły. Obserwujemy zawirowania w poszczególnych gminach związane ze zmianami struktury sieci
szkół. Szczawnica przechodzi ten trudny okres bez większych problemów, a działające na terenie gminy placówki
oświatowe realizują swoje zadania zgodnie z przyjętymi standardami. Jako organ prowadzący jesteśmy zobligowani
m.in. do szczególnej dbałości o nasze szkoły. Realizujemy remonty i inwestycje poprawiające bieżące funkcjonowanie
placówek, jednocześnie szukając środków na organizację zajęć pozaszkolnych dla naszych dzieci.

W czasach postępu technicznego i powszechnego korzystania z komputera, dostęp do internetu jest warunkiem
rozwoju i pozyskiwania wiedzy. Realizacja programu unijnego dzięki któremu pozyskaliśmy środki na wyposażenie
i niezbędne opłaty miała na celu wyrównanie szans osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej oraz
wyposażenie naszych jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy.

Wydatki poniesione w latach 2010-2014 na łączną kwotę 673 tys. zł. (dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
160 tys. zł.) w tym:
1. projekt i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczawnicy = 210 tys. zł.,

przed

po

2. projekt i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej = 110 tys. zł.,
3. projekt oraz realizacja zabezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Szczawnicy przed podmakaniem
i zawilgoceniem ścian oraz remont kanalizacji burzowej i odwodnienie budynku = 66 tys. zł.,
4. wykonanie wentylacji i remontu dachu zaplecza Szkoły Podstawowej w Szlachtowej = 67 tys. zł.,
5. wykonanie odwodnienia i nowej nawierzchni placu przy Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy = 129 tys. zł.,

przed

po

6. Remont drogi do Przedszkola Publicznego w Szczawnicy = 16 tys. zł.,
7. Remont korytarzy w Gimnazjum Publicznym w Szczawnicy = 50 tys. zł.

przed
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Zakup sprzętu, oprogramowania oraz zapewnienie usługi dostępu do internetu, a także serwisowanie
dostarczonego sprzętu dla 225 gospodarstw domowych na terenie gminy zamknął się łączną kwotą ponad
1 077 000 zł, gdzie 85% poniesionych wydatków zostało zrefundowane ze środków Unii Europejskiej.

po

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
Ostatnie lata wykorzystaliśmy maksymalnie pozyskując środki unijne na wykonanie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw wody musi być priorytetem dla odpowiedzialnych
władz samorządowych. Po realizacji dwóch potężnych przedsięwzięć „problem wody” – doskwierający mieszkańcom
Szczawnicy w poprzednich latach praktycznie został wyeliminowany. Są jeszcze rejony, które wymagają rozbudowy
i tymi zadaniami należy się również zająć w pierwszej kolejności. Obecnie realizowane ujęcie wody w Jaworkach jest
kolejnym dużym krokiem w tym zakresie, a gotowy projekt techniczny sieci wodociągowej w pozostałej części Jaworek
i Szlachtowej to dokument niezbędny do jej realizacji w kolejnych latach.
Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że dla miejscowości uzdrowiskowej ważnym jest, aby wszystkie ścieki trafiały
na naszą oczyszczalnię. W ramach realizowanego przez PPK projektu większość gospodarstw domowych zostanie
przyłączona do nowo budowanej kanalizacji na terenie Jaworek, Szlachtowej oraz w wielu rejonach Szczawnicy.
W 2016 roku 95 % mieszkańców będzie miało możliwość korzystania z kanalizacji miejskiej i jest to bardzo
satysfakcjonujący wskaźnik na poziomie miast z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną.
Łącznie poniesione wydatki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wyniosły 26 mln 666 tys. 386 zł. w tym:
1. zakończona w 2011 roku rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla Szczawnicy
z elementami ochrony środowiska = 16 mln 134 tys. 458 zł.,
2. zakończona w 2011 roku kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dla Szczawnicy = 9 mln 213 tys. 112 zł.,
3. budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociągu w ul. Sopotnickiej (bocznej) = 916 tys. 843 zł.,
4. budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociągu w ul. Brzeg = 402 tys. zł.
Ponadto obecnie w trakcie realizacji znajdują się inwestycje wodno-kanalizacyjne na łączną kwotę 36 mln
190 tys. złotych, których zakończenie przewidziane zostało na rok 2015, w tym:
1. rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiskiej Beli, jako element ochrony środowiska
i budowania wspólnej oferty turystycznej = 4,8 mln zł.,
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latach na które przygotowujemy kolejne porozumienie na lata 2015-2020, z najważniejszą i najbardziej spektakularną
budową nowego mostu w Malinowie.
We współpracy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego, a za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg,
zrealizowaliśmy w ostatnich czterech latach inwestycje za łączną kwotę 4 mln 191 tys. zł., (dofinansowanie
ze strony Starostwa 2 mln 810 tys. zł.) w tym:
1. budowa chodnika obok rezerwatu Homole w Jaworkach = 450 tys. zł.,

2. budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego = 700 tys. zł.,

przed

po

2. realizacja projektu budowlanego na budowę mostu na potoku Sielskim, oraz jego wykonanie 2 mln 961 tys. zł.,

3.
4.
5.
6.
7.

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staszowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Flisackiej = 673 tys. zł.,
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szlachtowa i Jaworki = 15 mln 587 tys. zł.,
przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczawnicy za kwotę 9 mln 990 tys. zł.,
przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szlachtowskiej za kwotę 4 mln 440 tys. zł.,
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Języki za kwotę ok. 800 tys. zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Drogi na terenie gmin są bardzo często wykładnią oceny przez mieszkańców działalności samorządowców.
Remonty i inwestycje w tym zakresie nie są uzależnione tylko od środków finansowych. W przypadku głównej drogi
przebiegającej przez Szczawnicę i kończącej się w Jaworkach ważnym jest również współpraca ze Starostą Powiatu
Nowotarskiego, który jest jej właścicielem. Natomiast możliwości realizacji naszych gminnych dróg zawsze będą
uzależnione od realizacji prac związanych z kanalizacją, wodociągami, a w przyszłości z siecią gazową, jak również
z aktualnymi możliwościami pozyskania środków zewnętrznych.

POWIATOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA
Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w 2009 roku to nie tylko jasne określenie możliwości
i wspólnych celów do realizacji w kolejnych latach kadencji samorządowej, ale również doskonały przykład w skali
Polski na dobrze układającą się współpracę. Wszystkie nasze ustalenia zostały dotrzymane. Zrealizowaliśmy wspólnie
wiele inwestycji, jednocześnie przygotowując projekty techniczne będące podstawą do realizacji inwestycji w kolejnych
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przed

po

3. przebudowa drogi powiatowej nr 1636 K Krościenko-Szczawnica – ul. Główna = 500 tys. zł.,
4. budowa przepustów drogowych przy ul. Łemkowskiej w Szlachtowej = 80 tys. zł.,
5. przebudowa drogi powiatowej w Jaworkach w rejonie wąwozu Homole = 200 tys. zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA REALIZOWANA W RAMACH
USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Istotnym źródłem środków finansowych, które wykorzystujemy na realizację i poprawę infrastruktury drogowej
są środki z budżetu państwa pozyskiwane przez nas na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zniszczenia, które
są uprzednio weryfikowane przez służby Wojewody mogą być wyeliminowane przy dużym dofinansowaniu, ale
wymagają dotrzymania warunków, które są określone w odpowiednich umowach obejmujących poszczególne
zadania. Realizacja wielu potrzebnych inwestycji i wykorzystanie wszystkich przyznanych środków bez konieczności
zwrotu do budżetu państwa świadczy o dobrej organizacji pracy referatu odpowiadającego za inwestycje.
W latach 2010-2014 realizowaliśmy zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na łączną
kwotę 4 mln 416 tys. 320 zł, w tym:
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1. odbudowa nawierzchni ul. Zaskalskie w Jaworkach = 161 tys. zł.,

przed
17.
18.
19.
20.
21.

przed

po

po

odbudowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Widok boczna = 60 tys. zł.,
odbudowa nawierzchni ul. Sopotnickiej bocznej w kierunku na Gabańkę = 186 tys. zł.,
odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Połoniny = 58 tys. zł.,
odbudowa nawierzchni na ul. Biała Woda wraz z rowem odwadniającym = 200 tys. zł.,
odbudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem na ul. Skotnickiej = 208 tys. zł.,

po

2. nawierzchnia asfaltowa na ul. Szlachtowskiej - Potok = 157 tys. zł.,
3. dokumentacja techniczna na odbudowę korpusu ścieżki pieszo – rowerowej i nawierzchni na ul.
Szlachtowskiej - Potok = 7.320,00 zł.,
4. odbudowa przepustu w ul. Języki = 64 tys. zł.,
5. remont mostu na potoku Biała Woda = 57 tys. zł.,
6. odbudowa korpusu ścieżki pieszo – rowerowej = 165 tys. zł.,
7. odbudowa nawierzchni na ul. Szlachtowskiej = 176 tys. zł.,

przed

po

22. remont nawierzchni parkingu pod PKL = 153 tys. zł.,

przed
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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po

odbudowa nawierzchni asfaltowej na Al. Parkowej = 118 tys. zł.,
odbudowa korpusu na ul. Maćka Zza Ławy = 63 tys. zł.,
odbudowa kanalizacji deszczowej na Al. Parkowej = 63 tys. zł.,
odbudowa nawierzchni oraz kanalizacji burzowej na ul. J. Wiktora = 95 tys. zł.,
odbudowa korpusu drogi ul. Skotnicka = 64 tys. zł.,
odbudowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Wygon = 303 tys. zł.,
odbudowa oberwanego korpusu drogi Biała Woda = 44 tys. zł.,
odbudowa nawierzchni asfaltowej wraz z rowem odwadniającym ul. Czarna Woda = 176 tys. zł.,
odbudowa korpusu drogi ul. Sielska w Szlachtowej = 215 tys. zł.,

przed
23.
24.
25.
26.
27.
28.

po

remont zjazdu do dolnej stacji kolei linowej PKL = 106 tys. zł.,
remont chodnika przy zjeździe do PKL = 26 tys. zł.,
nawierzchnia asfaltowa drogi ul. Szalaya – boczna (w kierunku starej rzeźni) = 83 tys. zł.,
remont odwodnienia i nawierzchni na ul. Języki = 481 tys. zł. (w trakcie realizacji),
odbudowa drogi i kanalizacji burzowej w ul. Maćka Zza Ławy = 275 tys. zł., (w trakcie realizacji),
odbudowa mostu na potoku Sopotnickim na ul. Staszowa = 652 tys. zł., (w trakcie realizacji).
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GMINNA INFRASTRUKTURA DROGOWA
Inwestycje związane z drobnymi remontami i bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych to przedsięwzięcia które są nie
mniej ważne dla mieszkańców niż duże projekty realizowane w Szczawnicy. Bardzo często są one zaspokojeniem
niewielkich potrzeb, które są na co dzień bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie.
Takie pozycje zawsze muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego pomimo
konieczności sfinansowania ich w całości ze środków własnych. Zawsze będą jeszcze kolejne „rzeczy” do zrobienia, ale
sukcesywna ich realizacja jest potrzebna i dostrzegana przez mieszkańców.
Łączna wartość inwestycji na drogach gminnych realizowanych z budżetu miasta to 4 mln 82 tys. zł.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w całości ze środków własnych :
1. nawierzchnia żwirowa na ul. Gabańka I etap = 23 tys. zł.,
2. tymczasowa kładka na potoku Sielskim = 21 tys. zł.,
3. remont ul. Berech = 9 tys. zł.,
4. przebudowa skrzyżowania ul. Szalaya i ul. Św Krzyża = 78 tys. zł.,
5. wykonanie kładki na potoku Jarmuta = 28 tys. zł.,
6. remont alejki przy banku w Parku Dolnym = 54 tys. zł.,

przed
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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przed
25.
26.
27.
28.
29.
30.

po

rozbudowa płytami drogowymi drogi na ul. Języki - IV etap = 21 tys. zł.,
remont mostu na Czarnej Wodzie = 9 tys. zł.,
remont mostu na potoku Jasiennik – Biała Woda = 6 tys. zł.,
remont chodników i jezdni na ul. Połoniny i Os. XX-lecia - I etap = 30 tys. zł.,
remont mostu na Berech = 24 tys. zł.,
remont ul. Szalaya - boczna w kierunku Zakładu Energetycznego =184 tys. zł.,

po

remont kładki na potoku Skotnickim = 65 tys. zł.,
remont ul. Szalaya - boczna = 28 tys. zł.,
zabezpieczenie korpusu drogi ul. Kunie od strony potoku Sopotnickiego = 27 tys. zł.,
zabezpieczenie korpusu drogi ul. Sielska poprzez ułożenie koszy siatkowo-kamiennych od strony potoku
Sielski = 49 tys. zł.,
remont nawierzchni ul. Widok = 65 tys. zł.,
remont drogi na tzw. Obłazy = 65 tys. zł.,
remont ul. Języki – I etap = 65 tys. zł.,
remont ul. Kowalczyk = 63 tys. zł.,
remont ul. Zdrojowa - boczna = 66 tys. zł.,
remont nawierzchni ul. Św. Krzyża – odcinek górny = 66 tys. zł.,
remont odwodnienia skrzyżowania ul. Zdrojowej i Szalaya = 28 tys. zł.,
remont nawierzchni ul. Zawodzie – odcinek górny = 63 tys. zł.,
remont nawierzchni ul. Sopotnickiej i ul. Języki – II etap = 58 tys. zł.,
remont nawierzchni ul. Św. Krzyża = 65 tys. zł.,
remont kanalizacji burzowej w ul. Języki = 11 tys. zł.,
remont drogi na Gabańkę etap II = 19 tys. zł.,
remont nawierzchni drogi ul. Języki - III etap = 57 tys. zł.,
remont ul. Słonecznej = 85 tys. zł.,

przed

po

31. remont drogi na ul. Bereśnik = 64 tys. zł.,

przed

po
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32. remont ul. Języki - V etap = 70 tys. zł.,
33. remont drogi na ul. Sopotnickiej wraz z budową chodników – tzw. „schetynówka” = 673 tys. zł.,
(w tym dofinansowanie 75%),

przed

przed

po

34. remont drogi Czarna Woda, Biała Woda wraz z budową chodników – tzw. „schetynówka” = 1 mln 110 tys. zł.,
(z czego dofinansowanie 75 %),

po

47. wykonanie barier ochronnych w ciągu ul. Szlachtowskiej = 24 tys. zł.,
48. wykonanie barierek zabezpieczających na ul. Sielskiej oraz łapacza wody w ul. Jana Pawła II w Szlachtowej
= 32 tys. zł.,
49. wykonanie monitoringu na promenadzie spacerowej wzdłuż potoku Grajcarek = 31 tys. zł.,
50. wykonanie poręczy ochronnej przy ul. Kowalczyk = 15 tys. zł.

FUNDUSZ SOŁECKI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie miasta i dotyczył obszarów
wiejskich tj. Szlachtowej i Jaworek. W uzgodnieniu z mieszkańcami, a za pośrednictwem poszczególnych sołtysów,
w ramach środków z funduszu sołeckiego realizowane były niewielkie przedsięwzięcia remontowe. Dzięki dobrze
układającej się współpracy z sołtysami z Jaworek oraz ze Szlachtowej środki finansowe zostały przeznaczane na
najpilniejsze potrzeby zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.

przed
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

po

modernizacja nawierzchni i chodników ul. Jana Pawła II = 175 tys. zł., (w tym dotacja w wysokości 43 tys. zł)
remont drogi do Dworka Gościnnego = 5 tys. zł.,
remont kładki dla pieszych na potoku Grajcarek przy dolnej stacji kolei linowej PKL = 3 tys. zł.,
remont nawierzchni drogi i chodników na os. XX-lecia - II etap = 198 tys. zł.,
budowa odwodnienia drogi na Opołty = 43 tys. zł.,
budowa nawierzchni drogi na Bereśnik - etap II = 8 tys. zł.,
remont ul. Pod Sadami = 66 tys. zł.,
remont ul. Staszowa = 23 tys. zł.,
remont nawierzchni Os. Połoniny w Szczawnicy oraz remont schodów i chodnika pomiędzy blokami nr 1,
2 i 4 Osiedla XX-lecia = 22 tys. zł.,
44. wykonanie przystanku autobusowego - ul. Szlachtowska w Malinowie = 3 tys. zł.,
45. wykonanie zatoki dla busów wraz z wiatą przy ul. Czarna Woda oraz wykonanie i montaż dwóch,
drewnianych, regionalnych wiat przystankowych: przy ul. Głównej na Piaskach oraz przy ul. Głównej
vis a vis Restauracji „Koci Zamek” = 30 tys. zł.,
46. budowa zatoki postojowej dla autobusów i busów przy ul. Głównej = 55 tys. zł.,
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W sołectwie Szlachtowa wykonano:
1. odwodnienie i remont ul. Wspólnej = 23 850,00 zł.,
2. remont ul. Cieśliska = 19 300,00 zł.,
3. remont mostu oraz drogi na Sucha Górę = 29 900,00 zł.,
4. wznowienie granic działek drogowych = 3 299,00 zł.,
5. przebudowę przepustu drogowego ul. Kąty oraz udrożnienie rowu przy ul. Cieśliska = 8 985,45 zł.,
6. poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych = 3 500,00 zł.,
7. odwodnienie wraz z umocnieniem skarpy ul. Sielska = 20 130,08 zł.,
8. obsadę skarp drzewkami za kwotę = 9 199,86 zł.,
9. kupno i montaż ławek i stołów drewnianych = 10 000,00 zł.,
10. remont nawierzchni drogi do gruntów rolnych w kierunku Państwa Manowskich = 33 715,31 zł.,
11. realizację drogi na tzw. Czerwienice za kwotę = 28 145,49 zł.

po

po
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W sołectwie Jaworki wykonano :
1. ogrodzenie boiska sportowego obok byłej Szkoły Podstawowej = 27 228,92 zł.,
2. zatokę przystankową przy Homolach = 14 600,00 zł.,

przed
przed
3.
4.
5.
6.

po

pochwyty przy ogrodzeniu na boisku sportowym = 6 500,00 zł.,
zakupiono kosiarkę do koszenia boiska wraz z paliwem = 3 498,04 zł.,
remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Opołtę =39 514,07 zł.,
nawierzchnię żwirową drogi na tzw. Kozieniec = 61 614,43 zł.

po

4. dokonano rewitalizacji Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury
uzdrowiskowej = 4 mln 433 tys. zł. z tego 50% kosztów realizacji projektu pokryło Przedsiębiorstwo
„Uzdrowisko Szczawnica” S.A. a kolejne 50% stanowiło dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w formie dotacji udzielonej dla Miasta i Gminy Szczawnica.

REWITALIZACJA MIASTA I GMINY
W ostatnich latach zrealizowaliśmy trzy projekty, które można zakwalifikować jako rewitalizację obszarów miasta. Projekty
związane z Placem Dietla i ulicą Zdrojową, oraz projekt dotyczący Parku Dolnego to inwestycje które w znacznym stopniu
zmieniły obraz Szczawnicy. Zasadność ich realizacji wynikała z oceny możliwości pozyskania środków finansowych na ich
realizację i została potwierdzona wysokimi ocenami tych zamierzeń i przyznanym dofinansowaniem.
Odnowa centrum wsi Szlachtowa to również projekt o którym można powiedzieć, że dotyczył rewitalizacji pewnego
obszaru. Poprzez jego realizację na terenie Szlachtowej zaistniało wiele nowych chodników oraz odnowione zostały
drogi gminne.
W latach 2010-2014 wykonaliśmy lub zakończyliśmy następujące projekty związane z rewitalizacją:
1. zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż potoku Grajcarek = 8,6 mln zł.,
2. zmodernizowano drogi i chodniki w ramach projektu „Odnowa centrum wsi Szlachtowa” = 600 tys. zł.,
3. przeprowadzono rewitalizację Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej
architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej = 6 mln 473 tys. zł., z czego dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 75 % kosztów tj. kwotę 4 493 805,11 zł.,
z kolei 25 % kosztów w kwocie 1 497 935,04 zł. pokryte zostało przez Miasto i Gminę Szczawnica.

przed
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CMENTARZ KOMUNALNY

SPORT I TURYSTYKA

Budowę cmentarza komunalnego w Szlachtowej rozpoczęto w latach 2003-2004. Doprowadzono na teren cmentarza wodę
z miejskiej sieci wodociągowej, wykonano odwodnienie sprowadzając wodę do Grajcarka. W 2010 roku po dokonaniu zmian
w projekcie budowlanym kaplicy, przystąpiono do budowy przedmiotowego obiektu sakralnego. Prace zostały wykonane
etapowo w okresie trzech lat (zgodnie z zawartą umową). Obecnie budynek jest wykończony, posiada wszystkie instalacje
wewnętrzne oraz posadzki. Obszar cmentarza ogrodzony wraz z bramami wjazdowymi. Koszt budowy wyniósł = 990 tys. zł.

Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Szczawnicy, podobnie jak w innych
miejscowościach o charakterze uzdrowiskowo - turystycznym, wpłynęło nie tylko na wzrost poziomu życia lokalnej
społeczności, ale również na wzrost ilości turystów odwiedzających pieniński kurort. Nasza gmina na mapie
Małopolski stała się miejscem rozpoznawalnym i kojarzonym z doskonałymi warunkami do uprawiania aktywnej
turystki. Naszą rolą, jako samorządu jest planowanie i rozwijanie infrastruktury poprawiającej dostęp do walorów
turystyczno-rekreacyjnych miasta. Realizując promenadę spacerową byliśmy przekonani, że będzie to projekt, który
wpłynie na wzrost ilości odwiedzających nas turystów. Mam nadzieję, że mieszkańcy dostrzegają niezbędność
realizacji tego typu inwestycji.
W 2012 roku zrealizowane zostały dwa projekty na które Miasto i Gmina pozyskało unijne środki finansowe
w ramach współpracy polsko- słowackiej w zakresie turystyki:
1. wykonano i zamontowano na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz na terenie Leśnicy – słowackiego
partnera projektu, nowy, międzynarodowy system informacji turystycznej, którego łączna wartość wyniosła
174 660,00 zł., Dofinansowanie projektu w wysokości 165 927,00 zł. pozyskano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. Z kolei udział Miasta
i Gminy Szczawnica w realizacji przedmiotowego zadania zamknął się kwotą 8 733,00 zł.,

CMENTARZ SZALAYOWSKI
Niezależnie od realizacji cmentarza komunalnego w Szlachtowej, Miasto i Gmina Szczawnica podjęło działania mające
na celu ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń wielowiekowego dziedzictwa kulturowego i udostępnienia
obiektów zabytkowych dla celów turystycznych poprzez remont cmentarza Szalayowskiego zlokalizowanego przy ulicy
Głównej, a objętego nadzorem konserwatorskim. Wykonano rewitalizację kaplicy na cmentarzu polegającą na wykonaniu
izolacji ścian przyziemia, izolacji poziomej ścian, renowacji schodów zewnętrznych, ponadto wykonano badania
archeologiczne w krypcie grobowej. W 2014 roku został wykonany remont dachu kaplicy Szalayowskiej, elewacji zewnętrznej
oraz wymieniono drzwi wejściowe. Na dotychczasowy remont została przeznaczona kwota = 132 tys. zł, a na realizację tego
przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

przed

16

po

2. w wyniku realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego na ścieżce pieszorowerowej łączącej centrum Uzdrowiska Szczawnica ze Słowacją” rozwiązano problem bezpieczeństwa
na ścieżce służącej obsłudze zarówno rowerowego jak i pieszego ruchu turystycznego wzdłuż przełomu
Dunajca. Zadanie zrealizowano za kwotę 293 355,73 zł. przy udziale środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka oraz z budżetu państwa w łącznej wysokości 206 258,41 zł. oraz przy udziale środków własnych
Miasta i Gminy Szczawnica w wysokości 87 097,32 zł.
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
Promocja miejscowości turystyczno- uzdrowiskowych to bardzo ważny aspekt działalności takich miejscowości
jak Szczawnica. Wielkość środków finansowych na tego typu działania, a możliwe do realizacji pomysły związane
z promocją nigdy nie będą się w stanie zrównoważyć. Wsparcie w tym zakresie instytucji prywatnych z terenu gminy
było elementem bardzo ważnym i niesamowicie pomagającym nam w przeprowadzeniu wielu „akcji promocyjnych”
z udziałem telewizji, radia czy prasy o ogólnopolskim zasięgu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SZCZAWNICY
W LATACH 2010-2014
W każdej pracy pozytywna ocena mobilizuje do dalszych działań. Zdobyte w ostatnich latach nagrody i wyróżnienia
to nie tylko powód do satysfakcji dla mieszkańców, ale również dostrzeżenie naszych wysiłków związanych
z rozwojem Szczawnicy przez ogólnopolskie media. To również promocja miasta i kreowanie pozytywnego wizerunku
miejscowości i jej mieszkańców. Powodów do radości mieliśmy sporo, a w tym miejscu przypominamy jedynie
najważniejsze i najbardziej spektakularne.
grudzień 2010 rok
• Podczas konferencji „Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie”
organizowanej w Warszawie Szczawnica zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki „Gmina Przyszłości 2010”.
2011 rok
• W ogólnopolskim konkursie realizowanym przez Fundację EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem
Środowiska, Szczawnica znalazła się w gronie finalistów wyróżnionych tytułem „Miasto
z Klimatem”,
• Szczawnica została zdobywcą pierwszego miejsca w Polsce Ligii Odnawialnych Źródeł Energii
w 2010 r., zajęła drugie miejsce w Europie i zdobyła tytuł wice mistrza Europejskiej Ligii OZE
w kategorii miast do 20 000 mieszkańców.
• Szczawnica bezapelacyjnie zwyciężyła zajmując pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim oraz
drugie w całym województwie małopolskim w rankingu gmin wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno – gospodarczego. Z opublikowanego przez Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji (MISTiA) we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie raportu
wynikało, iż spośród 179 ocenianych gmin Małopolski, Szczawnica ponownie znalazła się w ścisłej
czołówce,
• Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda został nagrodzony przez Ministra Sportu i Turystyki
medalem „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu ministra
dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podczas Małopolskich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki - 14 października 2011 r. w Niedzicy,
• Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda otrzymał zaszczytny tytuł „Najpopularniejszego
Burmistrza Małopolski” w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski. Spośród 47 burmistrzów biorących udział w plebiscycie, honorowymi insygniami
oraz dyplomami zostało odznaczonych pięciu gospodarzy miast, w tym również Grzegorz Niezgoda.
2012 rok
• Podczas dni przyjaźni polsko – węgierskiej organizowanych w maju w Szczawnicy, Burmistrz
Miasta i Gminy - Grzegorz Niezgoda został odznaczony najwyższym medalem Województwa
Małopolskiego za pracę na rzecz Małopolski,
• Szczawnica bezapelacyjnie zostaje laureatem tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2012”
w kategorii „Miejscowość turystyczna”, a tym samym zwycięzcą nagrody pieniężnej Grand Prix
w wysokości 50.000,00 zł. ufundowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowę.
Wcześniej Szczawnica, jako miejscowość turystyczna otrzymała nagrodę Grand Prix w 2002 r. i 2007 r.
• podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC)
10 najciekawszych projektów inwestycyjnych z całej Polski zostało uhonorowanych tytułem Top
Inwestycje Komunalne 2012. W gronie laureatów znalazł się również projekt budowy promenady
spacerowej w Szczawnicy, którego realizacja przyczyniła się do wzmocnienia atrakcyjności turystycznej
obszaru pogranicza polsko-słowackiego w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego,
• za wyjątkowość Szczawnicy jako miejscowości uzdrowiskowej z 200. letnią tradycją oraz za duży rozwój lat
ostatnich, Rada Powiatu Nowotarskiego nadała Miastu i Gminie Szczawnica Medal „Zasłużony dla Podhala”,
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2013 rok
• Miasto i Gmina Szczawnica zajęła III miejsce w rankingu przejrzystości gmin województwa
małopolskiego organizowanego w pierwszej połowie 2012 roku. Fundacja Stańczyka przeprowadziła
monitoring dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin województwa małopolskiego na
podstawie którego wytypowała gminy najbardziej przyjazne mieszkańcom i gościom ubiegającym się
o informację publiczną dotyczącą działalności samorządu,
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznało wyróżnienie dla Miasta i Gminy Szczawnica
w konkursie „Gmina przyjazna rowerzystom” realizowanym w ramach projektu „Rowerem przez
Polskę 2012”,
• Szczawnica została wyróżniona certyfikatem „Gmina przyjazna turystom”. Do programu
przystąpiły gminy, które cieszyły się dużym uznaniem w branży turystycznej lub aspirowały do tego, by
zaakcentować swoje położenie na mapie turystycznej Polski,
• rewitalizacja Placu Dietla i ul. Zdrojowej, bezkonkurencyjnie wygrała w ogólnopolskim plebiscycie
zorganizowanym przez portal NaszeMiasto.pl w kategorii Rewitalizacja Roku,
• Szczawnica została wyróżniona dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako
„Czysta Gmina”
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PROJEKTY BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI
Praca samorządowa to proces dynamiczny i ciągle podlegający zmianom. Ważnym jest pewna ciągłość
realizowanych pomysłów i planowanie kolejnych zamierzeń. Projekty, które zostały rozpoczęte i znajdują się obecnie
w fazie realizacji są bardzo istotne, ale ważniejszym jest dysponowanie przygotowaną dokumentacją techniczną
możliwą do wykorzystania w najbliższej przyszłości. Zabezpieczenie projektu budowlanego to często „50 % sukcesu”
danej inwestycji.
1. projekt budowlany „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Szczawnica” polegający na zaprojektowaniu
dodatkowych umocnień i remoncie istniejących na odcinku od dolnej stacji PKL do zapory
w „Malinowie”. Zawarta została umowa z RZGW w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia,
a konsekwencją tej umowy jest wykonanie przez Miasto Szczawnica dokumentacji projektowej za kwotę
= 89 913,00 zł.,

4. projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogranicza polsko-słowackiego
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej” w ramach którego po polskiej stronie
wybudowany zostanie dwupoziomowy parking z zapleczem usługowym w Szczawnicy w Pieninach,
natomiast po stronie słowackiej zostanie zmodernizowana i rozbudowana Chata Pieniny. Na realizację
projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 4 mln 428 tys. zł.,

5. przygotowanie projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę Komisariatu
Policji w Szczawnicy zlokalizowanego przy ulicy Skotnickiej = 54 tys. 735 zł.,
6. wykonanie projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę nowego mostu na
potoku Czarna Woda w Jaworkach obok Restauracji „Bacówka” = 49 tys. 200 zł.,
7. wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę nowego mostu na potoku Sielski
w kierunku Państwa Manowskich = 55 tys. 227 zł.,
8. wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę mostu na potoku Grajcarek przy
zjeździe na ulicę Zawodzie = 88 tys. 560 zł.,

przed

przed

2. przygotowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę Ośrodka Zdrowia
zlokalizowanego w Malinowie = 58 tys. 550 zł.,
3. przygotowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum
Publicznym w Szczawnicy = 25 tys. zł.,

przed

przed

9. wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lodowiska zlokalizowanego przy
ścieżce pieszo-rowerowej w Szczawnicy = 25 tys. 584 zł.,
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10. realizacja rozbudowy budynku Urzędu Miasta o pomieszczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
= 952 tys. 338 zł., Zadanie jest obecnie realizowane. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało w 2015 roku,

Omenaa Mensah – prezenterka pogody TVN - podczas programu
„Projekt zima TVN” w Szczawnicy:
„Dzisiaj Szczawnica pięknie żyje, fajnie jest u Was. Widać że spisaliście się
dobrze, jest po prostu dobrze. Z resztą ja nie jestem tutaj pierwszy raz, byłam
wcześniej w celach promocyjnych na zaproszenie władz miasta.”
Ivan Gyurcsik – Ambasador Węgier w Polsce - podczas Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej:
„Nie od dziś wiadomo że Polak-Węgier dwa bratanki, ale dopiero obecne władze Szczawnicy podjęły starania przybliżenia naszych narodów, pokazania
naszej kultury którą przecież z Węgier przywiózł do Szczawnicy twórca uzdrowiska Józef Szalay. Z roku na rok to wydarzenie jest bogatsze i ciekawe przynosząc korzyści kulturowe i promocyjne za co Władzom serdecznie dziękuję”

11. projekt budowlany na budowę Centrum Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe.
Projekt realizowany razem z innymi gminami mający na celu przygotowanie kompleksowej dokumentacji
dla regionu = 210 tys. zł.,

Teo Vafidis – autor i prowadzący program telewizyjny „Teo ria smaku”
- w telewizji Silesia podczas wypoczynku w Jaworkach:
„Polecam to miejsce, naprawdę jest rewelacyjnie. Od czasu kiedy Szczawnica
w końcu zaczęła się rozwijać bardzo często przyjeżdżamy tutaj z przyjaciółmi
bo naprawdę warto tutaj być”
Urszula Dudziak - piosenkarka - podczas finału projektu „50+”
w Szczawnicy
„Uwielbiam to miejsce. Dawno tutaj nie byłam ale teraz wiem że będę przyjeżdżała częściej i polecała każdemu kogo znam bo zmieniło się ono nie do
poznania – gratuluję pracy i efektów”

12. wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku
od OHP do cmentarza w Szlachtowej oraz budowę nowego mostu na potoku Grajcarek w „Malinowie”
= 145 tys. 376 zł.,

przed

przed

13. przygotowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącego budowy nowej ścieżki
rowerowej, chodnika dla pieszych, oświetlenia oraz przebudowy drogi powiatowej łączącej Krościenko ze
Szczawnicą nr 1636 K = 63 tys. 345 zł.,
14. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który określi kierunki rozwoju gminy na lata 2014-2020,
a tym samym umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w obszarach: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka
przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami = 34 tys. 440 zł.
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Tomasz Kozłowicz – aktor - w telewizji Silesia podczas wypoczynku
w Jaworkach
„Przyjeżdżam tutaj od kilku lat. Zakochany jestem w tym miejscu zresztą jak
kilku moich kolegów. Namawiam scenarzystów żeby pisali właśnie pod to
miejsce bo można stworzyć tutaj film lub serial a rozmawiałem już z władzami
gminy i wiem że bardzo chętnie wspomogą produkcję żeby promować swój
regioni to się im ceni.”
Bronisław Komorowski – Prezydent RP – podczas wizyty w Szczawnicy
„Bardzo się cieszę że jestem w Szczawnicy która się pięknie rozwija i to widać
że umiejętnie korzysta z praw które posiada oraz zmienionych okoliczności.
Pragnę podziękować za skuteczne zaproszenie do Szczawnicy co nie było łatwe, ale upór i konsekwencja Waszych włodarzy są godne podziwu. Byłem tu
poprzednim razem bardzo dawno temu i muszę powiedzieć że dziś jestem
pełen najwyższego uznania dla Szczawnicy, dla władz Miasta.”
Jerzy Buzek - Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
– podczas podsumowania rankingu „Rzeczpospolitej” w którym
Szczawnica zdobyła I miejsce:
Ranking ten ma bardzo duże znaczenie podczas wyborów samorządowych…
i tam gdzie jestem mieszkańcy zawsze pytają, ponieważ wiedzą że jestem
w kapitule: jakie miejsce zajęła moja gmina w rankingu? To oznacza, że mieszkańcy widzą równoznaczność – wysokie miejsce w rankingu, mój samorząd,
moje władze dobrze służą mieszkańcom”
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Donald Tusk – Premier, Przewodniczący Rady Europejskiej
– podczas wizyty w Szczawnicy:
„Jestem pod wrażeniem Szczawnicy i tego, co się tutaj udało zrobić.
Tu naprawdę oczy się cieszą, a na zarządzających tych miastem warto
liczyć i powierzyć im losy Szczawnicy”

Współpracownicy Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
w kadencji 2010-2014

Leszek Dziura – Dyrektor TVP Kraków – podczas podsumowania
plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski” dla TVP Kraków:
„Zawsze wyróżniona i na podium, dziś pierwsza. Szczawnica została wybrana najatrakcyjniejszą miejscowością Małopolski. Szczawnica
zaprezentowała po raz pierwszy taką ilość fajnych, nowych rzeczy.
Przede wszystkim inwestycje i inne spojrzenie na turystów”

Jarosław Kret – prezenter pogody TVP – podczas zapowiedzi
programu „polska według Kreta” ze Szczawnicy którego jest autorem:
„Austria? Szwajcaria? Bawaria? Tyrol? – nie proszę Państwa, żadne
tam Karlowe Wary – to Szczawnica! To jest perła polskich uzdrowisk
jedna z najpiękniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Europie!...
Jestem w Szczawnicy praktycznie co rok i każdego roku Ona pięknieje. Gołym okiem widać że macie dobrego i zaradnego gospodarza
– inne miejscowości mogą tylko pozazdrościć”

Tomasz Moskalik
Zastępca Burmistrza

Tomasz Hurkała
Sekretarz Miasta i Gminy

Maria Malinowska
Skarbnik Miasta i Gminy do czerwca 2013 r.

Grzegorz Politowicz
Skarbnik Miasta i Gminy od lipca 2013 r.

Leszek Malinowski – Kabaret Koń polski – podczas uroczystości
wręczania „Perły Pienin 2014” w Szczawnicy:
„Byłem tutaj sporo lat temu i pamiętam Szczawnicę w takich szarych
kolorach a dzisiaj ta Szczawnica jest rzeczywiście pełna barw, przepięknie kwitnące miasto czego burmistrzowi gorąco gratuluję!”

Waldemar Sierański – Kabaret Koń polski - podczas uroczystości
wręczania „Perły Pienin 2014” w Szczawnicy:
„Nie mogę wyjść z podziwu w jaki sposób Szczawnica się zmieniła
i wypiękniała a z tego co słyszę dzisiaj od mieszkańców to głównie
fundusze unijne pozyskiwane przez Urząd Miasta więc gratuluję i oby
tak dalej!”

Andrzej Gut – Mostowy – poseł na Sejm RP, PO – podczas
spotkania Ministra Środowiska z mieszkańcami Szczawnicy:
„Patrzę na rozwój Szczawnicy z niedowierzaniem w jaki sposób w tak
krótkim czasie jej włodarze postawili ją na nogi. Zaradność, sprawność w pozyskiwaniu środków europejskich i krajowych a do tego
rozmach inwestycyjny – tylko pożyczyć takich władz w innych miejscowościach”
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Te kilka kartek biuletynu nie obejmuje całego
zakresu działania Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
przez ostatnie cztery lata. Zawiera tylko szereg
impulsów, które składają się na coraz piękniejszy
wizerunek Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek. To dzięki
Wam - mieszkańcom miasta i gminy Szczawnica,
Radzie Miejskiej obecnej kadencji, moim najbliższym
współpracownikom oraz całemu Urzędowi Miasta
udało się stworzyć lepszą i nowocześniejszą gminę.
Jest jednak jeszcze dużo do zrobienia.
Grzegorz N
Niezgoda
iezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
2010 - 2014

Jan Krzyśko

Kazimierz Zachwieja

Wiesław Warzecha

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
2010-2014

Przewodniczący Rady Miejskiej
2010-2014

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
2010-2014

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych:

Waldemar Wiercioch

Jan Dorula

Marian Dziedzina-Wiwer

Stefan Pałka

Przewodniczący Komisji

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych:

Jacek Śliwiński

Anna Gębala

Zofia Krępa

Piotr Szczepaniak

Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna:

Henryk Węglarz

Jan Salamon

Jan Kozielec

Jan Baziak

Przewodniczący Komisji

Biuletyn został sfinansowany ze środków własnych Burmistrza i Radnych Miasta i Gminy Szczawnicy kadencji 2010-2014

