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1. WSTĘP
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 –
2020 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem lokalnego samorządu, określającym
obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze Miasta i Gminy
Szczawnica.
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie lokalnym to na władzach samorządowych
spoczywa obowiązek tworzenia i realizacji strategii rozwoju, która obejmując wszystkie ważne
elementy życia lokalnej społeczności, koncentrować się będzie na kształtowaniu szeroko
rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju gospodarczym, a
także zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią (Ustawa z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).
W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę, jako generalny
plan postępowania władz samorządu lokalnego w procesie zarządzania gminą, ale również jako
narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy z lokalną społecznością.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 –
2020 mówi o tym co, jako lokalna społeczność, możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie
najbliższych lat – wobec naszej obecnej pozycji rozwojowej oraz dzięki naszym oczekiwaniom i
aspiracjom na przyszłość.
Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w naszej Gminie oraz
niwelowania barier pojawiających się w jej otoczeniu. W dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości, Strategia ma ambicję wspierania członków społeczności lokalnej w skutecznym
odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój, stwarzanych zarówno
przez nasze własne aktywności, jaki i rozwijające się otoczenie naszej Gminy.
Ostateczny dokument jest wynikiem zaangażowania się szerokiego grona osób i
instytucji zainteresowanych rozwojem Szczawnicy, uczestniczących w pracach nad tym
dokumentem. W efekcie prowadzonych konsultacji, spotkań i warsztatów udało się wypracować
spójny i przejrzysty plan strategiczny rozwoju Szczawnicy w perspektywie najbliższych kilku lat,
który wykracza poza kompetencje samorządu i powinien stać się podstawą budowania
swoistego konsensus wokół naszych wspólnych celów rozwojowych.
Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2007-2013, tworzona
pod koniec roku 2007 była raczej elementem weryfikacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta
Szczawnica opracowanej w roku 2004, jako swoiste dostosowanie poprzedniego dokumentu do
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Można zatem powiedzieć, iż
od opracowania poprzedniej wersji dokumentu mija właśnie 10 lat. Dekada ta była dla
Szczawnicy czasem dynamicznego rozwoju, a jej wizerunek – zarówno w oczach samych
mieszkańców, jak i coraz liczniej odwiedzających ją turystów i kuracjuszy – zmienił się
radykalnie na korzyść. Potwierdzeniem tego faktu są nie tylko opinie wyrażane przez osoby
odwiedzające Uzdrowisko, ale także niezależne rankingi, w których Szczawnica plasuje się nie
tylko na pierwszych miejscach w skali Małopolski, ale także całego kraju. Niemniej jednak od
opracowania poprzedniej wersji dokumentu, zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i w
relacjach wewnętrznych, zaszło szereg zmian mających istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Także wyzwania, przed którymi staje obecnie samorząd Szczawnicy w perspektywie najbliższych
lat sprawiają, iż koniecznym stało się stworzenie zupełnie nowego dokumentu, który wyznaczy
nowe cele rozwojowe na najbliższą dekadę. Tworząc niniejszy dokument brano pod uwagę
zarówno wyzwania globalne, a także regionalne, które determinować będą procesy rozwojowe
w najbliższych latach. Wśród czynników o charakterze ponadregionalnym warto wskazać przede
wszystkim na:
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wpisanie się dokumentu i przyjętej wizji rozwoju w nową perspektywę finansową
Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności Strategię na rzecz

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu –
Europa 2020;
zapewnienie spójności z celami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym
– szczególnie celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, a także Koncepcji Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju 2030.
W tym kontekście szczególnie istotne – także z punktu widzenia planowania procesów
rozwojowych na poziomie lokalnym będzie przejście od podejścia sektorowego i tradycyjnej
redystrybucji pieniędzy do podejścia zintegrowanego terytorialnie, które winno polegać
na integrowaniu działań różnych podmiotów publicznych i środków na rozwój pozostających w
ich dyspozycji - wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie
(charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi). W
konsekwencji niezwykle istotna w myśleniu o zarządzaniu rozwojem Szczawnicy powinna być
współzależność celów polityki przestrzennej z celami polityki regionalnej, a także
podejście terytorialne, w tym transgraniczne.
Regulacje te i zmiana sposobu myślenia o prowadzeniu zintegrowanej polityki rozwoju
ma także wpływ na kształtowanie metod zarządzaniu rozwojem na poziomie regionalnym, co
musi być brane pod uwagę w procesie kształtowania koncepcji i planów rozwoju na szczeblu
lokalnym. Wśród czynników i wyzwań o charakterze wewnątrzregionalnym, które determinować
będą w najbliższych latach procesy rozwojowe w Małopolsce należy wskazać m.in1.:
zapewnienie spójności z obecną strategią regionalną i planem zagospodarowania
przestrzennego województwa, a także wypracowanym przez samorząd
województwa modelem polityki regionalnej i subregionalnej w nowej perspektywie
finansowej UE 2014 - 2020;
zróżnicowany poziom i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy
poszczególnymi częściami województwa, szczególnie w ujęciu subreginalnym;
rosnącą presję zewnętrzną na koncentrację i specjalizację, zarówno w wymiarze
tematycznym, jak i terytorialnym, przy wykorzystaniu potencjałów decydujących o
przewadze konkurencyjnej regionu;
rosnące znaczenie przestrzennej dostępności dóbr i usług dla rozwoju
gospodarczego i społecznego;
brak jednoznacznie określonej roli i polityki wobec obszarów funkcjonalnych,
rozumianych jako obszary integracji przestrzennej;
wzrastającą rolę ośrodków miejskich w generowaniu wysokiej jakości, trwałych
miejsc pracy przy wyraźnie postępującym procesie suburbanizacji;
przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich oraz ich wysoki, wciąż niedostatecznie
wykorzystywany, potencjał rezydencjonalny;
rosnące oddziaływanie zmian demograficznych dla procesów gospodarczych
zachodzących w przestrzeni regionalnej i subregionalnej;
rosnące znaczenie wieloaspektowego bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym – dla równoważenia rozwoju oraz
jakości życia.

1

Na podstawie wyzwań o charakterze wewnątrzregionalnym zdefiniowanych w Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego 2011 – 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku

Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku.
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Działania bieżące samorządu i rozwiązywanie bieżących problemów wspólnoty
samorządowej nie sprzyjają długoterminowej, strategicznej refleksji nad wpływem wyżej
wymienionych czynników na procesy rozwojowe w Gminie. Nie sprzyja temu również roczna
perspektywa budżetu gminy - podstawowego planu finansowego i źródła finansowania zadań
lokalnych. Stąd konieczna jest refleksja i określenie długoterminowych celów wspólnoty, po to,
by realizując zadania bieżące łatwo było rozpoznać czy wpisują się one w realizację celów
długoterminowych i w sposób rzeczywisty kreują rozwój Gminy oraz stwarzają nowe szanse dla
lokalnej wspólnoty samorządowej.
Strategia jest procesem twórczym. Jej domeną jest zidentyfikowanie najważniejszych
zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań, a w konsekwencji całej strategii działań.
Celem tak rozumianej Strategii jest świadome wywieranie wpływu na tworzenie lokalnego
rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli procesu, dzięki któremu samorząd podnosi jakość życia
swoich mieszkańców, tworząc przez to nową jakość wspólnoty oraz pobudzając postęp
gospodarczy. Lokalny rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem przewidywalnym,
planowanym i wdrażanym dzięki spójnym działaniom i programom podejmowanym przez sektor
publiczny oraz prywatny tzn. samorząd wraz z lokalną społecznością.
Istotnym elementem partnerskiego planowania strategicznego jest osiągnięcie
konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu tak, aby zapisane cele odpowiadały
oczekiwaniom większości społeczności lokalnej. Ważne jest, by cele były realne w założonej,
długiej perspektywie czasowej. Stąd też efektywne planowanie strategiczne powinno posiadać
trzy cechy:
powinno pomagać samorządowi w sformułowaniu wspólnych i akceptowanych
celów, a także tak wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy, by możliwe było ich
osiąganie;
powinno przedstawiać samorządowi cele i zadania rozwoju społecznogospodarczego. Mówiąc inaczej powinno podpowiadać jakie plany są do
zrealizowania, jakie są niezbędne ku temu zasoby i jak osiągać założone cele;
w przeciwieństwie do innych metod planistycznych powinno skupiać się na
przedsięwzięciach wykonalnych.
Niezwykle istotnym elementem Strategii, warunkującym trafność dokonywania
kolejnych rozstrzygnięć jest realistyczna ocena lokalnych zasobów, szans i zagrożeń.
Niniejszy dokument jest generalną odpowiedzią na powyższe kwestie wypracowaną w
trakcie warsztatów lokalnych oraz spotkań, tak z lokalną społecznością, jak i poszczególnymi
„branżowymi” grupami, które mają istotny wpływ na rozwój lokalny, wspartą ogólną diagnozą
stanu gminy. Ostateczny kształt dokumentu powstał dzięki wkładowi merytorycznemu
wypracowanemu w trybie indywidualnych konsultacji z władzami samorządowymi Miasta i
Gminy Szczawnica.
Proces planowania Strategii był moderowany i wspierany przez zewnętrznych
konsultantów - głównie w zakresie metodologii i procedury prac, aktualizacji diagnozy stanu
gminy, moderowania warsztatów oraz opracowania i syntezy wyników prac.
Zakres prezentowanej Strategii obejmuje wiodące z punktu widzenia rozwoju lokalnego
obszary aktywności władz lokalnych i skupia się przede wszystkim na priorytetach. Zgodnie z
zamierzeniami twórców dokumentu nie obejmuje on wszystkich zadań realizowanych przez
Gminę, a jedynie te, które wydają się kluczowe dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego i
jakości życia wspólnoty gminnej.
Istotą Strategii jest więc wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań
średnio- i długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, który pozwoli na
wykorzystanie dokumentu Strategii do wspomagania zarządzania Gminą, i co równie ważne w
dzisiejszych czasach – sięgania po zewnętrzne źródła finansowania kluczowych, z punktu
widzenia rozwoju Gminy, inwestycji i projektów. Poza wskazaniem głównych obszarów i
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kierunków działania Strategia ustala również, w jaki sposób monitorowane będą postępy w jej
realizacji i jaki powinien być mechanizm ich oceny.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 –
2020 jest głównym średnio- i długoterminowym dokumentem programowym przygotowywanym
przez władze samorządowe i ma charakter kierunkujący pozostałe prace programowe. Kolejnym
krokiem będzie zintegrowanie ze Strategią istniejących programów i planów dziedzinowych
(także tych już istniejących), a także przygotowanie na tej podstawie zaktualizowanych
szczegółowych planów realizacyjnych rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. Osią
tych planów będą priorytety ujęte w Strategii, uzupełnione o plan realizacji pozostałych
ważnych zadań w danej dziedzinie.
Ustalenia zawarte w dokumencie Strategii oraz w związanych z nią dokumentach
programowych i planach realizacyjnych winny być corocznie wykorzystywane jako podstawowe
wytyczne przy formułowaniu projektu budżetu Gminy oraz przy formułowaniu strategii
postępowania w zakresie pozyskiwania przez Gminę zewnętrznych środków pomocowych,
szczególnie ze źródeł UE. Powinny być także wykorzystywane jako wskazówki do współpracy
Gminy z partnerami samorządowymi i społecznymi, a w konsekwencji do podejmowania
wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności Szczawnicy.
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2. MIEJSCE STRATEGII W ZARZĄDZANIU GMINĄ2
Strategia jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie jednostką samorządu
terytorialnego w długim przedziale czasowym. Ze wszystkich narzędzi zarządzania strategia
posiada najdłuższą perspektywę czasową. Z tego względu inne narzędzia zarządzania są ze
strategią powiązane w sposób bezpośredni, bądź pośredni.
Strategia wyznacza długoterminowe cele stojące przed społecznością lokalną. Wdrażana
jest przez całą społeczność lokalną, a nie tylko Urząd Miasta, dla którego wskazuje drogę do
osiągnięcia celów stojących przed społecznością. Część zadań zapisanych w dokumencie może
być realizowana przez inne jednostki, w szczególności przez organizacje pozarządowe. Inne
jednostki mogą być finansowane z budżetu Gminy, albo też mogą realizować zadania z innych
środków. Strategia wyznacza cele długoterminowe, natomiast nie definiuje dokładnie
szczegółów realizacji. W przypadku celów wymagających realizacji zadań nieinwestycyjnych,
środki na realizację tych zadań powinny zostać zaplanowane w budżetach rocznych. Ponieważ
zadania nieinwestycyjne zwykle nie wymagają tak skomplikowanego planowania jak
inwestycyjne, zwykle nie jest potrzebny etap pośredni między strategią, a budżetem rocznym
(wykonaniem), bądź jest potrzebny uproszczony etap pośredni w postaci planu. Zadania
inwestycyjne wymagają dokładniejszego planowania. Zwykle samo przygotowanie inwestycji
trwa dłużej niż roczny plan finansowy Gminy, czyli budżet. Należy wykonać dokumentację
przedinwestycyjną w postaci studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko,
projektu technicznego, a często aplikacji o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Analizy te
wykonuje się w celu wyboru optymalnego - z punktu widzenia społeczności lokalnej – wariantu
realizacji inwestycji. Strategia identyfikuje i zapisuje cele, do których dąży społeczność lokalna
oraz definiuje drogę dojścia do konkretnych rozwiązań (ale nie same rozwiązania).

2.1. Wieloletni Plan Finansowy (WPF)
Gminne plany finansowe są narzędziem realizacji ich strategii rozwojowych. Same plany
strategiczne nie wymagają jeszcze bilansowania potrzeb i możliwości inwestycyjnych gmin, z
uwagi na dłuższy horyzont czasowy i inny format opracowania. Wiarygodność samorządu w
zakresie zamierzeń rozwojowych staje się możliwa dopiero dzięki dobrze opracowanemu WPF.
Przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa
całkowite możliwości finansowe.
Opracowanie WPF ma znaczenie:
dla kontaktów ze społecznością lokalną. Na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego - od fazy przygotowawczej projektu do fazy eksploatacji - można
minimalizować wpływ partykularnych interesów, które są sprzeczne z dobrem
publicznym, rozumianym jako konsensus społeczny dotyczący polityki
inwestycyjnej samorządu. Wieloletnie plany finansowe dają władzom
samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Przede
wszystkim mieszkańcy, mając możliwość zapoznania się z przeznaczeniem środków
publicznych, mogą wpływać na kierunki inwestowania w gminie. Dokument WPF,
jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych, jest też swego rodzaju ofertą
dla potencjalnych inwestorów;

2

Opracowano na podstawie: Krzysztof Pakoński, Zarządzanie finansowe i i strategiczne, Warszawa 2003 oraz
Wieloletnie Plany Inwestycyjne, praca zbiorowa pod red. Rafała Stanka i Dariusza Śmiałkowskiego, Warszawa 2001
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dla kontaktów finansowych. Gminy dysponujące wieloletnimi planami finansowymi
stają się atrakcyjniejszymi, a przede wszystkim wiarygodnymi partnerami banków i
instytucji finansowych, co oznacza swobodniejsze poruszanie się na rynku
kapitałowym i łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania inwestycji.
WPF powinien określać:
prognozę dochodów gminy;
niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych
zobowiązań;
przewidywaną wielkość pożyczek i kredytów;
wielkość środków przeznaczonych na inwestycje;
przewidywaną wielkość skumulowanego długu oraz przepływy finansowe w latach
obejmujących okres planowania.
WPF zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem
(finansowym), w rozbiciu na poszczególne lata z uwzględnieniem okresów programowania np.
lat 2014-2020.

2.2. Budżet
Budżet jest rocznym planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego. Z punktu
widzenia finansowania poszczególnych zadań jest dokumentem najważniejszym. Jednak proces
uchwalania budżetu nie sprzyja podejmowaniu decyzji w oparciu o cele długoterminowe.
Dlatego proces opracowywania i uchwalania budżetu powinien uwzględniać decyzje podjęte
przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego planu finansowego.
W przypadku zastosowania takiego schematu możemy mówić o zintegrowanym
podejściu do zarządzania. W przypadku Jednostki Samorządu Terytorialnego, jaką jest gmina
zarządzanie takie powinny cechować następujące elementy:
wieloletnia perspektywa w planach zadań inwestycyjnych i operacyjnych
(posiadanie WPF);
kompletność planów realizacyjnych budżetu i wszystkich jednostek świadczących
usługi dla mieszkańców, niezależnie od ich formy prawnej;
efektywność zarządzania;
uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu gminą poprzez swoich reprezentantów.
Wśród innych warunków skutecznego zarządzania strategicznego gminą warto zwrócić
uwagę także na:
odpowiednio wcześnie ustalony cel podejmowania prac planistycznych, który
powinien być zrozumiały dla wszystkich potencjalnych uczestników. Każdy z
uczestników może identyfikować się z innym (pośrednim) celem, w zależności od
funkcji, jaką pełni w strukturach i wspólnocie samorządowej;
jednoznacznie i precyzyjnie określony zakres kompetencji i obowiązków wszystkich
osób i jednostek zaangażowanych w prace planistyczne;
stosowne decyzje administracyjne, zasady opracowywania (począwszy od
sporządzania wniosków aż do uchwalenia planu) i zastosowana terminologia
powinna być wyjaśniona, opisana i usankcjonowana prawnie;
długofalowość strategii, która winna być zintegrowana z planami
zagospodarowania przestrzennego i strategiami branżowymi;
zadbanie o odpowiednie ramy prawne - nadanie strategii rangi uchwały organu
stanowiącego;
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założenie, że skutki wdrożenia będą poddawane monitorowaniu w fazie
funkcjonowania. Dzięki temu system będzie otwarty na wprowadzanie zmian i
stopniowe udoskonalenie.
Należy podkreślić, że planowanie strategiczne stanowi pełny cykl zarządzania, w skład
którego wchodzi również etap monitorowania (oceny i wniosków).
Etap monitorowania powinien wpływać na modyfikację planów długoterminowych, w
taki sposób, aby uwzględniać ewentualne zmiany. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne
często bowiem powodują konieczność modyfikacji planów.
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3. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
3.1. Charakterystyka Miasta i Gminy Szczawnica
Miasto i Gmina Szczawnica zlokalizowane jest w południowej części województwa
małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Szczawnica jest jednocześnie uzdrowiskiem
obejmującym granice administracyjne miasta i gminy. Gmina Szczawnica obejmuje miasto oraz
wyodrębnione sołectwa: Szlachtowa i Jaworki, stanowiące jednostki osadnicze o charakterze
wiejskim.
Pod względem fizyczno-geograficznym Szczawnica jest położona w strefie granicznej
między Karpatami Zewnętrznymi i Wewnętrznymi, w strefie styku Beskidu Sądeckiego, Pienin
oraz Małych Pienin, w karpackiej strefie gór średnich i niskich, w obrębie mezoregionów Beskidu
Sądeckiego i Małych Pienin, rozdzielonych doliną Grajcarka.
Szczawnica od północy graniczy z Gminą Łącko, od zachodu z Gminą Krościenko nad
Dunajcem, od wschodu z Gminą Piwniczna, natomiast od południa ze Słowacją. Granice
Szczawnicy są w przewadze naturalne. Granica północna i częściowo wschodnia biegnie
głównym grzbietem Pasma Radziejowej, pomiędzy Dzwonkówką, a Wielkim Rogaczem oraz
przez Przełęcz Obidza. Granica południowa i częściowo wschodnia biegnie wzdłuż głównego
grzbietu Małych Pienin i jest zarazem granicą państwową. Granica zachodnia biegnie wzdłuż
Dunajca, a następnie wzdłuż potoku Ścigockiego. Granice w przewadze pokrywają się z
granicami zlewni Grajcarka - prawobrzeżnego dopływu Dunajca III-go rzędu. Zlewnia ta w
całości znajduje się na obszarze miasta, zajmując około 95% jego powierzchni.
Obszar Szczawnicy wynosi 87,89 km2, co stanowi około 6% ogólnej powierzchni
powiatu nowotarskiego. Jest to jedna z mniejszych gmin powiatu. Na terenie Szczawnicy
mieszka 7 472 osób (stan na koniec 2013 roku), co stanowi około 3,93% ludności powiatu.
Najważniejszą drogą przechodzącą przez teren Gminy jest droga powiatowa łącząca
Krościenko ze Szczawnicą i biegnąca aż do Jaworek. Droga ta łączy się w Krościenku z drogą
krajową nr 969 łączącą Nowy Targ z Nowym Sączem.
Rysunek 1. Usytuowanie Szczawnicy na mapie Województwa małopolskiego

Źródło: www.malopolskie.pl

12

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 - 2020

Nazwa miejscowości pochodzi od kwaśnych wód zwanych przez górali szczawami.
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1413 roku i dotyczy zapisania przez króla Władysława
Jagiełłę 400 florenów Abrahamowi z Goszyc, przy okazji którego to zapisu wymieniono dwie
Szczawnice: Wyżnią i Niżnią. Do końca XVIII wieku Szczawnica była częścią Starostwa
Czorsztyńskiego.
Jako zdrojowisko Szczawnica znana jest od ponad 200 lat. Jej dynamiczny rozwój
przypada na połowę XIX wieku, kiedy to w roku 1839 właścicielem uzdrowiska został Józef
Szalay. Był on właściwym twórcą uzdrowiska. Zbudował pierwsze łazienki oraz nowe budynki
zdrojowe i pensjonaty, wykonał oprawę architektoniczną odkrytym źródłom: Magdaleny,
Walerii, Jana, Szymona, Heleny i Anieli. Rozszerzył i unowocześnił Park Zdrojowy. Wybudował
kaplicę zdrojową. Zapraszał do Szczawnicy wybitnych ludzi epoki, między innymi wybitnego
balneologa Józefa Dietla. Przed śmiercią w 1876 roku zapisał Zakład Zdrojowy Akademii
Umiejętności w Krakowie. Ta pomimo trudności związanych ze spłatą spadkobierców Józefa
Szalaya w latach 1880-1884 wybudowała Dworek Gościnny, uporządkowała Park oraz skończyła
rozpoczętą przez Szalaya budowę drogi przez Pieniny do Czerwonego Klasztoru. Dalsze
trudności finansowe i organizacyjne zmusiły Akademię do sprzedaży Szczawnicy w 1909 roku
Adamowi Stadnickiemu. Jego działalność przypada na okres międzywojenny. Wyremontował on
domy zdrojowe, ujął nowe źródła, poszerzył Park Górny o teren Połonin. W latach 1933-1936
wybudowano Inhalatorium (wyposażone w pierwsze w Polsce komory pneumatyczne), w roku
1935 zaczęto elektryfikację, a w 1937 – kanalizację miejscowości. W latach 30. XX wieku
Szczawnica była modnym kurortem. Mówiono o niej „królowa polskich wód zdrojowych”. Dalsze
plany gospodarza uzdrowiska przerwała II wojna światowa. W 1948 roku Stadniccy zostali
pozbawieni majątku, a uzdrowisko upaństwowione. Po wojnie wybudowano nowe sanatoria
branżowe i nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy, jednakże po roku 1989 państwowe
uzdrowisko nie mogło sobie poradzić na wolnym rynku. Nie miało pieniędzy na remont starych
niszczejących willi i wyeksploatowanych obiektów uzdrowiskowych. Przełom nastąpił w 2003
roku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił spadkobiercom hr. Adama Stadnickiego
prawa do odebranego i bardzo już zniszczonego majątku. W 2005 roku przejęli oni 80% akcji w
zadłużonej spółce Uzdrowisko Szczawnica i rozpoczęli proces inwestycyjny, trwający do dziś i
przyczyniający się do istotnej zmiany wizerunku Uzdrowiska.
Prawa miejskie Szczawnica otrzymała dopiero 18 lipca 1962 roku. W latach 1973-1982
Szczawnica była połączona z Krościenkiem w jednolitą jednostkę administracyjną.
Użytkowanie gruntów na terenie miasta Szczawnica jednoznacznie wskazuje na jego
uzdrowiskowy i turystyczny charakter. Blisko 3/4 powierzchni Gminy zajmują lasy i grunty leśne
sprzyjające zarówno profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji turystów oraz kuracjuszy, jak i
stwarzające atrakcyjne otoczenie dla wypoczywających turystów. Duży odsetek stanowią także
użytki zielone (łąki i pastwiska) – łącznie blisko 21,5%. Grunty orne stanowią jedynie niecałe
6% powierzchni, co jest charakterystyczne zarówno dla ośrodków miejskich i turystycznych, jak
i dla terenów górskich.
Zdjęcie 1. Archiwalne zdjęcia Szczawnicy

Źródło: www.szczawnica.pl

3.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Konsekwentne budowanie Szczawnicy przez ostatnich 200 lata w oparciu o walory
uzdrowiskowe procentuje dzisiaj charakterystyczną architekturą oraz organizacją przestrzeni.
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Niekwestionowanym atutem Szczawnicy jest fakt, iż znaczną część gruntów stanowią tereny
leśne. Lasy zajmują 68,9% powierzchni całej Gminy (60,6% w samym mieście), przy średniej
dla województwa wynoszącej zaledwie 28,6%. Nieco mniej korzystnie (szczególnie jak na
miejscowość o walorach uzdrowiskowych) wygląda udział terenów zieleni urządzonej w
powierzchni ogółem, który dla Szczawnicy wynosi 0,1%, przy średniej dla województwa
dwukrotnie wyższej, wynoszącej 0,2%.
Szczawnica posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczawnica, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z
dnia 21.06.1999 roku z późniejszymi zmianami z roku 2006 i 2007.
Gmina opracowała także plan miejscowy, który obejmuje obszar i teren górniczy
„Szczawnica I” z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania, tj. w rejonie wylotu potoku
Grajcarek do Dunajca (Osiedle Flisackie, z północną stroną ulicy Głównej włącznie z ulicą Widok
i rejon ulicy Pienińskiej) oraz tereny zainwestowania położone przy ulicy Sopotnickiej powyżej
północno-wschodniej granicy obszaru i terenu górniczego - łącznie około 906 ha (Uchwała Nr
XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku). Oznacza to iż zaledwie
10,3% powierzchni Gminy objęte jest obecnie MPZP.
Jednocześnie
Gmina
przystąpiła
do
opracowania
Miejscowych
Planów
Zagospodarowania Przestrzennego dla następujących obszarów: Szafranówka (pow. 107,16
ha), Szlachtowa (pow. 1 978,00 ha), Jaworki (pow. 3 522,00 ha), a także zmiany Studium dla
rejonu Jarmuta (trasy i wyciągi narciarskie o pow. 53,30 ha).
Z uwagi na posiadany przez Szczawnicę status miejscowości uzdrowiskowej konieczne
było także wydzielenie na jej obszarze trzech stref związanych z ochroną walorów
uzdrowiskowych (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych).
Rysunek 2. Granice stref ochrony uzdrowiskowej w Szczawnicy „A”, „B” i „C”

Źródło: Operat uzdrowiskowy – Uzdrowisko Szczawnica, wrzesień 2008

Strefa „A” uzdrowiska stanowi centrum miasta Szczawnica. Powierzchnia obszaru
ochrony uzdrowiskowej „A” wynosi 119,50 ha. Obszar ochrony uzdrowiskowej „A” zlokalizowany
jest w przeważającej części na zboczach góry Bryjarka. Od zachodu graniczy z ulicą Parkową,
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okalając Park Dolny od strony południowej, dalej biegnie ulicą Główną, na wysokości źródła
Szymon przechodzi brzegiem parku do ulicy Park Dolny i tą ulicą podąża w kierunku wschodnim
do ulicy Zdrojowej. Ulicą Zdrojową kieruje się na północ (ok. 160 m), nad kościołem skręca w
kierunku wschodnim, dalej dochodzi do ul. Jana Wiktora, natomiast nad Szkołą Muzyczną
przechodzi do ul. Park Górny. Tą ulicą kieruje się na północ, przed Szpitalem Uzdrowiskowym
„Świerk” skręca w kierunku wschodnim Al. 1-go Maja dochodzi do ul. Połoniny, by nią kierować
się do skrzyżowania z ulicą Św. Krzyża, a dalej w kierunku północnym ul. Św. Krzyża stanowiąc
wschodnią granicę strefy A, 500 metrów powyżej stacji uzdatniania wody skręca w kierunku
zachodnim i okalając górę Bryjarka łączy się z ulicą Parkową.
Obszar ochrony uzdrowiskowej „A” jest zainwestowany w przeważającej części przez
obiekty sanatoryjne, ośrodki wczasowo-lecznicze, szpitale, zakłady przyrodolecznicze, czyli
tereny usług lecznictwa uzdrowiskowego. Ponadto zlokalizowano tu szereg usług o charakterze
komercyjnym, sportowym, hotelowym oraz mieszkalno-pensjonatowym. Przy budynkach
zlokalizowane są sieci infrastrukturalne tj.: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i
kanalizacyjna.
W obszarze tym zlokalizowane są parki: Park Górny i Park Dolny wraz ze źródłami wód
leczniczych oraz ścieżkami zdrowia. W zachodniej części obszaru ochrony uzdrowiskowej „A”
zlokalizowany jest obszar ochronny siedliska „Natura 2000”. Cała strefa „A” leży w obszarze
górniczym „Szczawnica I”
Strefa ochronna „B” została wydzielona w Uzdrowisku Szczawnica z uwzględnieniem
specyfiki zagospodarowania terenu, a szczególnie ukształtowania terenu uwzględniając
centralne położenie strefy ochronnej „A”. Powierzchnia strefy ochronnej „B” wynosi – 248,18
ha. Strefa „B” okala strefę ochrony uzdrowiskowej „A”. Jej granica południowa biegnie prawym
brzegiem potoku Grajcarek i ulicą Samorody do skrzyżowania z ulicą Sopotnicką. Wschodnią
granicę obszaru stanowi ulica Sopotnicka, w punkcie styku tej ulicy z granicą obszaru
górniczego „Szczawnica I” strefa ochrony zmienia kierunek na zachodni i drogami polnymi,
ścieżkami i granicami działek dochodzi do potoku Skotnickiego, następnie lewym brzegiem tego
potoku przebiega do potoku Grajcarek.
Z kolei zewnętrzna granica strefy ochronnej „C” pokrywa się z granicą administracyjną
gminy Szczawnica. Południową część strefy stanowi granica polsko-słowacka, zachodnia strona
ograniczona zaś jest fragmentarycznie przez rzekę Dunajec. Od północy i wschodu strefę
wyznaczają szczyty leżące przy czerwonym i niebieskim szlaku turystycznym. Główną zlewnię
dla strefy stanowi pot. Grajcarek. Północny obszar strefy „C” tworzy Popradzki Park
Krajobrazowy, południowa część to Pieniński Park Narodowy, a środkowa część to wsie
Szlachtowa i Jaworki.

3.2.1. Komunikacja
Miasto Szczawnica położone jest pomiędzy dwoma pasmami górskimi – Beskidem
Sądeckim oraz Pieninami w dolinie dopływu Dunajca – potoku Grajcarek. Południowa granica
miasta stanowi także granicę państwa ze Słowacją. Takie położenie determinuje możliwości
rozwoju sieci komunikacyjnej, na którą składają się jedynie drogi powiatowe oraz gminne.
Osią komunikacyjną Szczawnicy jest droga powiatowa łącząca niemal wszystkie części
miasta z drogą wojewódzką nr 969 (już na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem). Obecnie
cały system drogowy na terenie miasta wynosi ok. 58,53 km dróg. Drogi powiatowe
reprezentowane są wyłącznie przez 12 km odcinek drogi łączącej Szczawnicę z Krościenkiem
nad Dunajcem. Długość dróg gminnych wynosi łącznie 38,3 km (26,1 km w mieście i 12,2 na
terenach wiejskich), w tym o nawierzchni asfaltowej 17,4 km (8,8 km w mieści oraz 8,6 w
Szlachtowej i Jaworkach), z kostki betonowej i brukowej 11,8 km (z czego 11,7 km na terenie
samej Szczawnicy), zaś o nawierzchni gruntowej 9,1 km (5,6 km w mieście i 3,5 km na
terenach wiejskich).
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Drogi gminne zarządzane i utrzymywane są przez miasto Szczawnica. Stan techniczny
dróg gminnych asfaltowych należy ocenić jako dobry. Miasto od wielu już lat inwestuje w rozwój
własnej infrastruktury drogowej dbając o jej jakość i stan techniczny - szczególnie zauważalne
zwiększenie nakładów na ten cel obserwowany był w ostatnich latach. Jednak wiele dróg
wymaga jeszcze gruntownej modernizacji nawierzchni, a w niektórych przypadkach
wzmocnienia podbudowy. Drogi wewnętrzne w zdecydowanej większości stanowią drogi
gruntowe, pełniące funkcje dojazdową do pól, obszarów leśnych i oddalonych osiedli.
Stan drogi powiatowej przebiegającej przez Szczawnicę jest dobry, w części
przebiegającej przez miasto wyposażona jest w chodnik, niemniej od budynku OHP, aż do
miejscowości Jaworki droga wymaga modernizacji i uzupełnienia o chodnik. Pilnym zadaniem
jest także poprawa elementów bezpieczeństwa przy nowo zlokalizowanych centrach handlowych
generujących duży ruch (uzupełnienie chodnika, bezpieczne przejście dla pieszych).
Obsługa transportowa mieszkańców miasta realizowana jest poprzez zbiorowy transport
publiczny, zbiorowy transport prywatny i transport indywidualny. Bardzo duże znaczenie na
terenie miasta ma transport turystyczno-wypoczynkowy, który osiąga swoje natężenie w
sezonie letnim i zimowym, a związany jest z ruchem turystycznym i uzdrowiskowym. W
ostatnich latach w dużym stopniu zwiększył się także ruch rowerowy, dzięki systematycznie
powiększanej długości i jakości tras rowerowych. Została również znacznie rozbudowana
zbiorowa komunikacja prywatna, charakteryzująca się powszechną dostępnością i
konkurencyjnymi cenami.
W dalszym ciągu dużym problemem na terenie miasta jest brak jednoznacznej polityki
parkingowej, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, a także brak
wystarczającej w stosunku do potrzeb infrastruktury parkingowej. Wydaje się, iż planowana
inwestycja w rejonie przystani spływu Dunajcem w najbliższym czasie problem ten częściowo
rozwiąże, choć niewątpliwym wyzwaniem będzie – w dłuższej perspektywie czasu –
wypracowanie rozwiązań zatrzymujących część ruchu samochodowego na rogatkach Szczawnicy
wraz z organizacją transportu zbiorowego obsługującego ruch turystyczny, zarówno w samej
Szczawnicy, jak i sąsiadujących z nią miejscowościach, w których zlokalizowane są inne atrakcje
turystyczne.

3.2.2. Architektura miasta
W Szczawnicy podziwiać można liczne budowle XVIII i XIX wiecznej architektury
zdrojowej. Posiada ona cechy stylu szwajcarskiego. Są to m.in. rzadkie już domy góralskie.
Niektóre z nich zamiast numerów domów zachowały unikatowe herby - godła rodów
szczawnickich (tzw. godła szalayowskie). Z okresu powojennego na uwagę zasługuje
architektura sanatoryjna lat 60. i 70. tj. obiekty sanatoryjne: Górnik, Hutnik, Nauczyciel,
Budowlani, Dzwonkówka, Papiernik, Nawigator oraz Zakład Przyrodoleczniczy. Wśród zabytków
Szczawnicy wymienić należy m.in. kaplicę Matki Boskiej Królowej Nieba w Parku Górnym
(projektu Szalaya), z obrazem jego autorstwa, fontannę i obelisk na Placu Dietla, Kaplicę Matki
Boskiej Częstochowskiej z XIX wieku (dawną pijalnię wody ze zdroju Wanda) w Parku Dolnym,
neogotycki Kościół św. Wojciecha z 1892 roku projektu Stanisława Eliasza Radzikowskiego,
Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy na pl. Dietla z ciekawymi zbiorami regionalnymi
i uzdrowiskowymi, a także dobrze zachowane połemkowskie cerkwie w przyłączonych do
Szczawnicy w 1962 roku byłych wsiach Jaworkach i w Szlachtowej, obecnie kościoły wyznania
rzymsko-katolickiego.
Część tych obiektów znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, która obejmuje
Zespół Zdrojowy dawnej XIX-wiecznej i z początku XX wieku willowej zabudowy uzdrowiskowopensjonatowej w górnej części ulicy Zdrojowej, przy Placu Dietla, w obrębie Parku Górnego i
przy ul. Jana Wiktora - wraz z dawnymi założeniami publicznej zieleni urządzonej Parku
Górnego i Parku Dolnego, który z uwagi na wyjątkowe walory historycznego krajobrazu
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kulturowego powinien być przedmiotem podjętego zgodnie z Art. 16 powołanej ustawy
odrębnego postępowania dotyczącego podjęcia przez Radę Miasta Szczawnica uchwały w
sprawie utworzenia parku kulturowego tego obszaru. W skład strefy wchodzi także dawny
cmentarz z kaplicą Szalayów, jak też położony w zakolu potoku Grajcarek dawny zespół dworski
Szalayów, które stanowią enklawy tego parku. Strefą objęta jest także dawna Osada Flisacka
położona na prawym brzegu potoku Grajcarek u jego wlotu do Dunajca, z jej historycznym
układem urbanistycznym oraz licznymi obiektami rozpoznanymi przez służby konserwatorskie
jako posiadające już znaczne historyczne wartości architektoniczne.
Ponadto na terenie Szczawnicy wyznaczono tereny objęte ochroną struktury zabudowy,
jej gabarytów oraz ochroną charakteru i stylu architektonicznego, znajdujące się bezpośrednio
na obrzeżu powyższych zespołów.
Do rejestru zabytków wpisane są 24 obiekty zlokalizowane na terenie Gminy
Szczawnica, a łącznie 108 nieruchomości ujętych zostało w ewidencji zabytków, w stosunku do
których wprowadza się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków ich
remontów, modernizacji, przebudowy i rozbudowy.
Zdjęcie 2. Architektura uzdrowiskowa Szczawnicy

Źródło: http://www.drewniana.malopolska.p

3.2.3. Atrakcje turystyczne i rekreacyjne Szczawnicy
Malowniczy górski krajobraz z unikalnym przełomem Dunajca, bliskością Pienińskiego
Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego powoduje, że Szczawnicę można
zaliczyć do najatrakcyjniejszych turystycznie miejscowości w Polsce. Porastające górskie zbocza
(wys. 430-560 m n.p.m.) lasy, duże nasłonecznienie, mała ilość opadów i szczególnie czyste,
wolne od alergenów powietrze stwarzają wymarzone warunki dla kuracjuszy i wczasowiczów,
natomiast oznakowane szlaki turystyczne po najpiękniejszych terenach Pienin i Beskidów – dla
turystów.
Rysunek 3. Szczawnica i otaczające ją atrakcje turystyczne

Źródło: http://www.odkryjmalopolske.pl
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3.2.3.1. Parki narodowe i krajobrazowe
Obszar Gminy Szczawnica częściowo leży na terenach Pienińskiego Parku Narodowego,
chroniącego najcenniejsze fragmenty Pienin i Przełomu Dunajca, a także terenach Popradzkiego
Parku Krajobrazowego.
Pieniński Park Narodowy (PPN) obejmuje swym zasięgiem najwyższą i najbardziej
urozmaiconą część Pienińskiego Pasa Skałkowego, charakteryzującego się urozmaiconą rzeźbą
terenu – licznymi wąwozami, urwiskami i półkami skalnymi. Park zajmuje najcenniejsze pod
względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron,
Pieniny Czorsztyńskie, Przełom Dunajca. Ma najwyższy wśród wszystkich polskich parków
narodowych wskaźnik nasilenia ruchu turystycznego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni. Dla
turystów udostępniono 35 km szlaków. Zalicza się do nich również stanowiący atrakcję na skalę
europejską spływ tratwami przełomem Dunajca (jego trasę można przejść także pieszo Drogą
Pienińską). Powierzchnia parku wynosi 2 346 ha, w tym 1 311 ha stanowi własność Skarbu
Państwa. Lasy w parku zajmują 1 665 ha. Powierzchnia objęta ochroną ścisłą wynosi 750 ha.
Pod względem własności 619 ha powierzchni Parku to grunty Skarbu Państwa, reszta pozostaje
w rękach prywatnych. Niewielki fragment Parku – 31 ha – położony jest na terenie gminy
Szczawnica. Wokół Pienińskiego Parku Narodowego, szczególnie na jego północnym przedpolu,
na powierzchni 2 682 ha utworzono otulinę Parku, tj. strefę chroniącą przed skutkami
negatywnych oddziaływań różnych czynników zewnętrznych na środowisko przyrodnicze.
Na obszarze PPN występuje około 1 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym 2
endemity: pszonak pieniński i mniszek pieniński. Występuje tutaj zaskakująco dużo, bo aż 167
gatunków roślin górskich, mimo że Pieniny mają niedużą wysokość. Opisano także ponad 400
gatunków glonów, 230 gatunków mchów, 550 gatunków grzybów kapeluszowych, ponad 400
gatunków porostów i ciągle opisywane są nowe gatunki.
Urozmaicony teren i różnorodność warunków środowiskowych sprawia, że również
świat zwierząt jest niezwykle ciekawy. W Pieninach naliczono ponad 7 tys. gatunków zwierząt,
w tym ok. 300 kręgowców. Z większych ssaków występują: borsuk, dzik, jeleń, ryś, żbik, kuna
leśna, sarna. Dzięki występowaniu jaskiń, w których mogą zimować, bogata jest fauna
nietoperzy licząca aż 15 gatunków. Najliczniejszy wśród nich jest rzadki już w Europie
podkasaniec mały. Z rzadkich gryzoni warto wymienić mysz małooką. Bogata jest awifauna – w
latach 1955-59 doliczono się ok. 160 gatunków ptaków, w tym ok. 100 gniazdujących
bezpośrednio na terenie Parku. Z gatunków naskalnych warto wymienić nagórnika, pomurnika,
kopciuszka i gniazdującego również w skałach bociana czarnego, z rzadszych drapieżników
puchacza. Z kolej w Dunajcu żyje głowacica.
Pienińskie łąki słyną z różnorodności motyli. W całych Pieninach naliczono ich ok. 1 600
gatunków, przy czym 6% z nich to ciepłolubne gatunki znane tylko z Pienin lub sporadycznie
występujące poza nimi. Najsłynniejszy z nich to endemiczny niepylak apollo. Na bukach w
Masywie Trzech Koron występuje piękna nadobnica alpejska. Co roku naukowcy odkrywają i
opisują w Pieninach nowe gatunki bezkręgowców.
Zdjęcie 3. Pieniny

Źródło: www.pieniny.com

Popradzki Park Krajobrazowy (PPK), będący ostoją dzikiej przyrody, znajduje się w
Karpatach Zachodnich, na terenie Beskidu Sądeckiego. Znaczną część Parku (80%) stanowią
lasy. Park jest bogaty w wody mineralne – na jego terenie znajduje się 20% zasobów wód całej
Polski. Park, utworzony w roku 1987, zajmuje powierzchnię 53 670,5 ha, a jego otulina – ok.
25 000 ha. Ponad połowa terenu Gminy Szczawnica (4 859 ha) znajduje się na terenie Parku i
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jego otuliny. Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym w warunkach racjonalnego
gospodarowania, gdzie działalność gospodarcza dostosowana jest do wymogów przyrodniczych
i zakłada koegzystencję gospodarki rolnej, leśnej, uzdrowiskowej i turystycznej. Teren całego
Parku leży w zasięgu obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym sieci ECONET-Pl- 43M
Beskid Sądecki. PPK obejmuje zalesione pasma Beskidu Sądeckiego - Pasmo Radziejowej (1 262
m n.p.m.), Pasmo Jaworzyny (1 114 m n.p.m.) oraz grupę Dubnego (904 m n.p.m.) i Zimnego
(918 m n.p.m.), rozdzielone malowniczą doliną Popradu. Południowa granica parku biegnie
wzdłuż granicy ze Słowacją. Z uwagi na zróżnicowanie wysokości terenu, wykształciły się tu
piętra roślinne: pogórze (do 550-600 m n.p.m.), regiel dolny (do 1 100 m n.p.m.), regiel górny
(powyżej 1 100 m n.p.m.). Regiel dolny stanowią głównie lasy jodłowo-bukowe, w dolinach rzek
– grądy i łęgi. Górny, występujący wyłącznie w Paśmie Radziejowej, zajmuje bór świerkowy. Na
obszarze Parku występują rośliny alpejskie, takie jak kuklik górski oraz pięciornik złoty. Znajduje
się tu również jedyne w Polsce naturalne stanowisko głogu wielkoowocowego. W rozległych,
zwartych lasach żyje wiele gatunków ssaków leśnych, jak np.: wilki, rysie, jelenie, sporadycznie
żbiki i niedźwiedzie. Występują górskie ptaki: orzeł przedni, płochacz halny, drozd obrożny,
puchacz, puszczyk uralski, a do osobliwości należy wąż Eskulapa.

3.2.3.2. Rezerwaty przyrody i parki
Do najbardziej popularnych i najczęściej zwiedzanych miejsc w Gminie Szczawnica
należą rezerwat przyrody Wąwóz Homole i rezerwat Biała Woda, obfitujący w malownicze skałki
i progi skalne, tworzące przełomy i wodospady. Szczawnica słynie także z parków, wśród
których wyróżniają się Park Dolny i Park Górny.
Rezerwat przyrody „Wąwóz Homole”. Rezerwat przyrody obejmujący skalny
wąwóz Homole oraz Czajkową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych
Pieninach. Rezerwat, o powierzchni 58,6 ha, położony w Jaworkach, założony został w roku
1963 w celu ochrony pięknego krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i
ożywionej. Wąwóz ma długość ok. 800 m i wcina się w północne stoki Wysokich Skałek,
tworząc głęboki kanion o bardzo stromych ścianach dochodzących do 120 m wysokości.
Zbudowany jest z wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej (widoczne są w dolnej części
wąwozu) i serii niedzickiej (widoczne w górnej części wąwozu i nasunięte od południa na
wapienie serii czorsztyńskiej). Dużą rolę w jego wyżłobieniu odegrał również płynący nim potok
Kamionka. Tworzy on w wąwozie malownicze kaskady, a jego koryto zawalone jest wielkimi
głazami. Od czasu powstania rezerwatu jego teren uległ zalesieniu – na stromych skałach w
świetlistych miejscach jałowcem, w pozostałych wielogatunkowym lasem z świerkiem
pospolitym, bukiem pospolitym, jaworem, jesionem wyniosłym, jarzębiną i innymi gatunkami.
Nie zalesione powierzchnie zajęte są przez trzy zespoły roślinności naskalnej: zespół kostrzewy
bladej, seslerii skalnej i trzcinnika pstrego, w których często występują takie gatunki roślin, jak:
ożanka górska, irga czarna, złocień baldachogroniasty oraz bogata flora mchów i drobne
paprocie naskalne. W rezerwacie występuje aż 9 gatunków roślin chronionych, m. in.: bluszcz
pospolity, cis pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, rojownika włochatego. W
wapiennych skałach wąwozu gniazduje pustułka, sokół, puchacz. W wąwozie spotkać też można
pluszcza i pliszkę górską. Z płazów występuje salamandra plamista i żaba trawna.
Zdjęcie 4. Wąwóz Homole

Źródło: www.szczawnica.na-pulpit.pl
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Rezerwat przyrody „Biała Woda” to jeden z najładniejszych wąwozów Pienin,
znakomicie nadający się do spacerów i doskonale przygotowany turystycznie. Rezerwat o
powierzchni 27,83 ha, położony jest w dolinie potoku Biała Woda oraz jego dopływu
Brysztańskiego Potoku. Składa się z czterech oddzielnych, blisko siebie położonych fragmentów,
oddzielonych od siebie pastwiskami i polami uprawnymi. Celem jego utworzenia była ochrona
cennego i pięknego krajobrazu, licznych elementów przyrody nieożywionej (skały wapienne i
turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami) oraz interesującej flory naskalnych roślin
wapieniolubnych i innych rzadkich roślin. Rezerwat ma bardzo ciekawą budowę geologiczną z
przewagą skał wapiennych z okresu jury i kredy, tworzących urozmaicone formy przestrzenne.
Teren rezerwatu jest w większości bezleśny, jedynie w południowej części rezerwatu występują
niewielkie półnaturalne płaty lasu mieszanego o urozmaiconym składzie gatunkowym oraz
buczyna karpacka. Przeważa w nich buk, świerk i jawor. Wśród drzewostanu rezerwatu
występują ponadto jesion wyniosły, sosna zwyczajna, wierzba krucha, wierzba siwa, jarzębina,
lipa drobnolistna, modrzew europejski, olcha szara, brzoza brodawkowata, wiąz górski,
czereśnia ptasia. Pozostałościami po dawnych mieszkańcach są zdziczałe drzewa owocowe,
kasztanowiec zwyczajny i lipa szerokolistna. Wielką osobliwością florystyczną są znajdujące się
na północnej ścianie Smolegowej Skały reliktowe stanowiska roślin górskich, które w Polsce
występują jedynie w Tatrach i właśnie tutaj: dębik ośmiopłatkowy, konietlica alpejska, pępawa
Jacquina.
Zdjęcie 5. Rezerwat Biała Woda, kolejno: Smolegowa Skała, Kociubylska Skała, Brysztańskie Skały

Źródło: www. [www.wikipedia.org]

Rezerwat Wysokie Skałki. Rezerwat w gminie Szczawnica, położony na najwyższym
szczycie Pienin - Wysokiej (1 050 m n.p.m.). Utworzony został w 1961 roku Początkowo miał
obszar 10,9 ha, później powiększono go do 13,9 ha. Znajduje się na obszarze Małych Pienin, na
granicy ze Słowacją, na wysokości 900-1 050 m n.p.m. Jest rezerwatem krajobrazowym i
leśnym. Ochronie podlega tu jedyny zachowany w Pieninach fragment górnoreglowego
naturalnego lasu świerkowego. W latach 1947-1957 podczas zagospodarowywania
opuszczonych przez Łemków terenów Pienin, został silnie przetrzebiony, jednak po
kilkudziesięciu latach odtworzył się. W runie leśnym i na niewielkich niezalesionych miejscach
występują między innymi takie rzadkie rośliny, jak: lilia złotogłów, powojnik alpejski, tojad
dzióbaty, wawrzynek wilcze łyko, jaskier platanolistny, modrzyk górski. Ciekawa jest też fauna
ptaków; gniazdują tu: puchacz, myszołów, orlik krzykliwy. Rezerwat ma też duże walory
krajobrazowe. Z nagiego wierzchołka rozciągają się imponujące widoki na: Pasmo Radziejowej,
Babią Górę, Tatry i Pieniny. Od wschodniej strony wierzchołka Wysokiej urwiste wapienne skały
o wysokości 5-20 m.
Zdjęcie 6. Rezerwat Wysokie Skałki oraz Zaskalskie-Bodnarka

Źródło: www.wikipedia.org
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Rezerwat Zaskalskie-Bodnarka - rezerwat utworzony w 1961 roku w Małych
Pieninach. Ma powierzchnię 19,02 ha i utworzony został w celu ochrony krajobrazu, lasu i
cennych naskalnych i ciepłolubnych zespołów roślinności porastających wapienne skały i strome
zbocza. Rezerwat znajduje się w dolinie Skalskiego Potoku uchodzącego do Grajcarka w
Jaworkach oraz na zboczach zalesionej góry Skalskie (789 m n.p.m.). Potok tworzy w niektórych
miejscach głęboki wąwóz z odsłonięciami fliszu karpackiego. W lesie gniazduje rzadki puchacz.
Do rezerwatu prowadzi droga, biegnąca przez pola uprawne nieistniejącego już osiedla
łemkowskiej wsi Skalskie. Na skraju lasu wkraczamy w oryginalną bramę skalną utworzoną
przez dwie duże skały – po prawej stronie jest to Dziurawa Skała, po lewej Czerwona Skała.
Rezerwat Nad Kotelniczym Potokiem - rezerwat leśny o powierzchni 25,54 ha
utworzony w celu ochrony fragmentu puszczy karpackiej pod Radziejową.
Park Górny założony został w 1824 roku. Park ten jest bogaty w wiele rzadkich
okazów drzew iglastych. Obszar parku był przez lata powiększany. Współczesne rzeźby, które
można spotkać na terenie parku powstały w latach 1960-63. W latach 2010 – 2012 poddany
częściowo rewitalizacji, powoli odzyskuje swą dawną świetność.
Zdjęcie 7. Park Górny

Źródło: www.szczawnica.pl

Park Dolny założony na pastwiskach w latach 1861 – 65. Mieszczą się w nim:
kompleks zwany – dolnym zakładem zdrojowym, domy wypoczynkowo-sanatoryjne, altana
zdroju „Wanda” z roku 1910, murowana kaplica powstała w latach 1867-88 jako pijalnia –
później przeznaczona na cele sakralne, sztuczna grota z roku 1890 sławiąca Mikołaja
Zyblikiewicza – marszałka Sejmu Galicyjskiego. Znajdują się tu również stuletnie zrośnięte lipy
szerokolistne oraz drewniany domek z 1861 roku, który służył jako „dom kultury”.
Przechadzając się po parku można podziwiać piękne rzeźby parkowe. Poddany w ostatnich
latach gruntownej modernizacji odzyskał swój dawny wygląd i charakter.
Zdjęcie 8. Park Dolny

Źródło: www.szczawnica.pl

3.2.3.3. Przełom Dunajca
Przełom rzeki Dunajec przez wapienne pasmo górskie Pienin między Sromowcami
Niżnymi, a Szczawnicą jest jednym z najbardziej znanych szlaków turystycznych, na którym od
dziesiątków lat organizowane są regularne spływy na tratwach stanowiące atrakcję na
europejską skalę. Początek spływu ma miejsce w Sromowcach Kątach, a koniec po 18 km w
Szczawnicy (czas trwania 2-3 godz.), drugi odcinek ma 5 km – między Szczawnicą i
Krościenkiem (czas trwania: ok. 30 min). Rzeka tworzy na pierwszym z wymienionych odcinkó
wiele malowniczych, ostrych zakoli, a ściany górskie wznoszą się do ok. 300 m.
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Początki spływów sięgają pierwszej połowy XIX wieku, wówczas pasażerami spływów
byli najczęściej kuracjusze ze Szczawnicy oraz goście z zamków w Niedzicy i Czorsztynie. Spływ
Dunajcem jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych
Szczawnicy i całej Małopolski. Spływ – po polskiej stronie granicy - organizowany jest przez
Polskie Towarzystwo Flisaków Pieńskich.
Przełom Pieniński można także zwiedzić pieszo lub rowerem. Umożliwia to Droga
Pienińska ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru prowadząca wzdłuż prawego brzegu
Dunajca, niemal w całości po słowackiej stronie.
Rysunek 4. Trasa spływu Dunajcem

Źródło: www.szczawnica.na-pulpit.pl

Zdjęcie 9. Spływ Dunajcem

Źródło: http://www.flisacy.com.pl

3.2.3.4. Obiekty zabytkowe
Na terenie Szczawnicy znajduje się wiele różnorodnych i unikalnych wartości
kulturowych. Uwagę zwraca stara, stylizowana zabudowa uzdrowiskowa Szczawnicy,
szczególnie interesująca w dolnej części miasta. Znajdują się tu XIX-wieczne domy
z malowanymi godłami zamiast numerów, pieczołowicie odtwarzane przez samorząd lokalny
i regionalny. Ozdobą Szczawnicy są stare budowle uzdrowiskowe i pensjonatowe noszące cechy
stylu szwajcarskiego, bogate zwyczaje ludowe, stroje góralskie, wyroby artystów ludowych,
legendy o zbójnikach i poszukiwaczach złota i srebra.
Do najciekawszych obiektów zabytkowych należą:
Osada Flisacka, tj. zabytkowe zagrody flisaków położone na terenie Szczawnicy Niżnej
u wylotu potoku Grajcarek oraz mały zespół starych zagród położonych na pograniczu
Szczawnicy z Krościenkiem na tzw. Piaskach pomiędzy drogą wjazdową do Szczawnicy, a rzeką
Dunajec. Na obszarach tych ochroną konserwatorską objęte są zarówno zachowane do dzisiaj
zabytkowe domy, jak też układy działek siedliskowych i historyczna sieć drożna.
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Historyczna część Szczawnicy, obejmująca: zabudowę położoną po dwóch stronach
Szczawnego Potoku oraz u wylotu jego doliny; XIX-wieczną zabudowę willową; zabudowę
uzdrowiskowo-pensjonatową z początku XX wieku; stare założenia zieleni miejskiej Parku
Górnego i Dolnego, stary cmentarz z kaplicą Szalayów oraz resztkami dawnego parku i dworu
Szalaya. Szczególnej ochrony konserwatorskiej wymagają XIX wieczna zabudowa wokół Placu
Dietla, Park Dolny i Górny, zabudowa ulicy Jana Wiktora, neogotycki kościół parafialny, park i
dwór Józefa Szalaya z roku 1839, stary cmentarz, zespół willi piętrowych (przełom XIX i XX w.)
położonych przy ul. Głównej, zespół domów miejskich o charakterze willowym (przełom XIX i XX
w.) przy ul. Parkowej, a także relikty zespołów turystycznych i budownictwa ludowego Rusi
Szlachtowskiej.
Ścisłą ochroną konserwatorską są objęte:
fragment dawnej wsi Szlachtowa wokół zabytkowej cerkwi Rusińskiej;
fragment centrum dawnej wsi Jaworki z zabytkowym zespołem cerkiewnocmentarnym oraz fragmenty wsi Czarna Woda;
położone w widłach potoków Jasienik i Biała Woda, ślady układu zabudowy
siedliskowej osady rusińskiej Biała Woda, zlikwidowanej w latach 1945 - 1947 w
ramach akcji „Wisła”.

3.2.3.5. Szlaki turystyczne na terenie Szczawnicy
Do największych atrakcji turystycznych Szczawnicy należą: trasy rowerowe i konne oraz
piesze szlaki turystyczne.
Szlaki górskie - przez Gminę Szczawnica biegnie sześć oznakowanych górskich
szlaków do uprawiania turystyki pieszej. Stopień trudności jest zróżnicowany, zatem każdy
turysta może wybrać odpowiedni w zależności od kondycji. Są to szlaki:
do schroniska na Przehybie: szlak niebieski przez Kunie. Szlak zielony przez
Gabańkę, czas przejścia 3 godz.;
na Palenicę: szlak żółty z centrum Szczawnicy obok dolnej stacji Kolei Liniowej
Palenica, czas przejścia 1 godz.;
do schroniska na Durbaszce: szlak niebieski biegnący grzbietem Małych Pienin,
czas przejścia: 3 godz.;
do schroniska na Bereśniku: szlak żółty z Placu Dietla przez Bryjarkę, czas
przejścia: 1 godz.;
na szczyt Trzech Koron przez Sokolicę: szlak niebieski od schroniska Orlica w
Pieninach, czas przejścia: 6 godz.,
na Wysoką przez Wąwóz Homole z Jaworek: szlak zielony, czas przejścia: 2 godz.;
Szlak Papieski biegnący z Prehyby na Szlachtową.
Trasy rowerowe – Szczawnica oferuje turystom pięć tras rowerowych o
zróżnicowanym stopniu trudności.
Szczawnica Wyżna - Sewerynówka - dolina Jastrzębiego potoku - Przehyba - dolina
Sopotnickiego potoku - Sewerynówka - Szczawnica (znaki czarne). Znakowanie i
ruch w obydwu kierunkach, długość ok. 30 km, czas przejazdu ok. 4 h, różnica
wysokości 750 m. Asfalt, droga bita, ścieżka leśna. Z Hali Przehyba możliwość
zjazdu do Gabonia, do Rytra przez Halę Konieczną, do Piwnicznej przez Rogacz
szlakami turystyki pieszej;
Szczawnica PKS - Bereśnik - Szczawnica (znaki niebieskie). Znakowanie i ruch w
jednym kierunku, długość około 8 km, czas przejazdu ok. 1 h 30 min., różnica
wysokości 450 m. Drogi bite;
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od parkingu nad Dunajcem w górę biegu Dunajca Starą Drogą Pienińską - przejście
graniczne ze Słowacją - Czerwony Klasztor. Trasa nie znakowana. Długość ok. 25
km (w obydwie strony), czas przejazdu ok. 2 h 30 min., różnica wysokości 50 m.
Nawierzchnia utwardzona;
Jaworki (parking Homole) - schronisko pod Durbaszką - Rabsztyn - pod Jarmutą Szczawnica Wyżna (znaki czerwone). Znakowanie i ruch w jednym kierunku,
długość ok. 10 km, czas przejazdu około 1 h 40 min., różnica wysokości 30 m.;
Jaworki (parking Homole) - rezerwat Biała Woda - Przełom Rozdziele - Obidza
(znaki zielone). Znakowanie i ruch w obydwu kierunkach, długość ok. 25 km (w
obydwie strony), czas przejazdu ok. 3 h, różnica wysokości 450 m. Drogi bite lub
ścieżki leśne. Z przełęczy Obidza możliwość dojazdu do Piwnicznej szlakami
rowerowymi: nr 2 - koloru zielonego przez Wielki Rogacz (około 15 km) oraz nr 3 koloru niebieskiego przez Eliaszówkę (ok. 18 km), również szlakiem turystyki
pieszej koloru czerwonego.
Szlak kajakowy - szlak zlokalizowany jest na rzece Dunajec i stanowi część szlaku
kajakowego prowadzącego z Nowego Targu do Nowego Sącza. Przebiega od miejscowości
Sromowce, przez przełom Dunajca aż do Tylmanowej. Z uwagi na uwarunkowania terenowe
wymaga doświadczenia i kwalifikacji w tej dziedzinie turystyki.
Szlaki turystyki konnej - dla wielbicieli hippiki Szczawnica oferuje siedem
wytyczonych tras.
Jaworki - Szlachtowa, przejście przez potok Grajcarek nad kościołem, koło
leśniczówki „Stare”, ścieżkami przez pola i hale w stronę Szlachtowej;
Szlachtowa - Staszowa, kierunek przez Niterbag, Gabańkę, ścieżkami do
Staszowej;
Staszowa - Przysłop, drogą gminną i leśną nr 12 wzdłuż potoku Sopotnickiego,
osada Potoki, do przysiółka Przysłop;
Przysłop - Krościenko, wzdłuż czerwonego szlaku przez Dzwonkówkę, Stajkową do
Krościenka;
Przehyba - Przysłop, nartostradą do stokówki biegnącej wzdłuż potoku
Jastrzębiego do kościółka Sewerynówka, - nartostradą do stokówki biegnącej nad
Halą Koszarki do potoku Sopotnickiego przez Krzemieniny do osady Potoki (w
kierunku Przysłop);
Jaworki - Biała Woda, z Jaworek przez Rezerwat Biała Woda na halę wypasową do
szlaku niebieskiego w kierunku Obidzy Piwniczańskiej. Z Jaworek czerwonym
szlakiem przez Rusinowy Wierch, Jasielnik do Obidzy Piwniczańskiej;
Obidza Piwniczańska - Przehyba, wzdłuż szlaku czerwonego przez Wielki Rogacz,
Zawór Ryterski, stokówkę leśną do szlaku zrywkowego prowadzącego na grzbiet
Pasma Radziejowej, dalej na czerwony szlak w kierunku Złomistego Wierchu i
Przehyby;
trasy w obrębie małych Pienin: z Jaworek drogą bitą do schroniska Durbaszka,
dalej szlakiem niebieskim turystycznym w kierunku Szczawnicy ze zjazdem drogami
lokalnymi na przysiółek Potoki, a także z Jaworek drogą przez Bukowiny (nad
Rezerwatem Homole na halę wypasową pod Wysoką), następnie w kierunku
Durbaszki - halami, a w kierunku Obidzy Piwniczańskiej halami do niebieskiego
szlaku.

3.2.3.6. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Na terenie miasta - w centrum uzdrowiska oraz w Jaworkach - na Bukowinkach
znajdują się wyciągi narciarskie oraz trasy zjazdowe zarówno dla początkujących narciarzy, jak i
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zaawansowanych amatorów białego szaleństwa. Dla tych ostatnich udostępnia się w okresie
zimowym trasę na stoku Palenicy posiadającą homologację FIS.
Narciarze na Palenicy mogą skorzystać z czterech tras. Najdłuższa ma 1 800 metrów,
najkrótsza zaś 400 m. Na Palenicę wyjedziemy 4 osobowym wyciągiem, o przepustowości 2400
os./h i długości 783. Czas jazdy ok. 3 min, wysokość stacji górnej 722 m n.p.m., a dolnej 456 m
n.p.m. Na narciarzy w pobliżu górnej stacji PKL Palenica czekają trzy wyciągi orczykowe. Dwa
równoległe o długości ok. 320 m i przepustowości ok 750 os./h. Jeden mały wyciąg o długości
ok 100 m. Na Palenicy skorzystać można z następujących tras:
trasa Palenica I o dł. długość 1 000 m, różnica poziomów wynosi 250 m. Stok jest
sztucznie naśnieżany. Trasa trudna - dla zaawansowanych narciarzy;
trasa Palenica II (trasa rodzinna) o dł. 1 800 m, różnica wysokości wynosi 270 m.
Trasa biegnąca ze szczytu Szafranówki, aż do podnóża Palenicy gdzie łączy się z
trasą Palenica I, trasa jest sztucznie śnieżna i oświetlona, stopień trudności średnio trudny;
trasa Szafranówka I o dł. 400 m, zaliczana do tras łatwych, różnica wysokości
wynosi 75 m. Oświetlona, sztucznie naśnieżana. Idealna dla początkujących
narciarzy;
trasa Szafranówka II o dł. 500 m, różnica wzniesień wynosi 100 m. Stok o średnio
- trudnym poziomie trudności, sztucznie naśnieżany.
Rysunek 5. Trasy narciarskie na Palenicy

Źródło: www.pkl.pl

Trwają przygotowania do poszerzenia stacji Palenica poprzez lokalizację na północnozachodnich stokach Góry Szafranówka nowego wyciągu krzesełkowego i trasy narciarskiej.
Będzie to poszerzenie istniejących terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej, zlokalizowanych na
zboczach góry Palenica oraz w kotle Palenica-Szafranówka.
Drugi kompleks narciarski w Szczawnicy stanowi przebudowana w roku 2009 Arena
Narciarska Jaworki-Homole. Od sezonu zimowego 2009 stacja zdobywa wyróżnienia w
organizowanych w Polsce Plebiscytach na Najlepsze Stacje Narciarskie. Do tej pory zajęła m.in.
I miejsce w plebiscycie Onet.pl na najlepszy ośrodek narciarski 2010 w Polsce, specjalne
wyróżnienie kapituły plebiscytu na Najlepszą Stację Narciarską Małopolski w sezonie 2009/2010
oraz wyróżnienie kapituły plebiscytu na Najlepszą Stacje Narciarską Małopolski w sezonie
2012/2013.
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Arena narciarska o łącznej powierzchni 27 ha graniczy od wschodu z rezerwatem
Zaskalskie Bodnarówka, a od zachodu z rezerwatem Wąwóz Homole. Kompleks posiada kolej
linową 2-osobową o dł. 621 m, przy różnicy poziomów wynoszącej 116 m, przepustowość 1 200
osób/godzinę. W ośrodku skorzystać można z następujących tras:
trasa nr 1 – obok wyciągu orczykowego „Storczyk”, sztucznie zaśnieżana o dł. ok.
600 m o małym i średnim stopniu trudności (niebieska i czerwona). Posiada
homologacje PZN do slalomu;
trasa nr 1 a – trasa dojazdowa do stoku przeznaczonego do rozgrywania zawodów
narciarskich o dł. 200 m, łatwa, sztucznie zaśnieżana;
trasa nr 2 – trasa główna obok kolei linowej, sztucznie zaśnieżana i oświetlona o
dł. ok. 700 metrów o małym i średnim stopniu trudności (niebieska i czerwona);
trasa nr 3 – trasa do treningów i zawodów położona obok kolei linowej, sztucznie
zaśnieżana o dł. Ok. 760 metrów o małym i średnim stopniu trudności (niebieska i
czerwona). Posiada homologacje PZN do slalomu giganta;
trasa nr 4 – najbardziej wysunięta w kierunku wschodnim, nieprzygotowywana
ratrakiem, przeznaczona dla doświadczonych narciarzy potrafiących radzić sobie w
trudnych warunkach i świeżym śniegu (trasa freeride’owa). Bardzo trudna o dł.
ponad 900 metrów;
trasa nr 5 – trasa położona obok wyciągu „Krokus” - bardzo łatwa, zaśnieżana i
przeznaczona dla najmłodszych narciarzy stawiających pierwsze kroki na nartach;
trasa nr 6 – położona obok wyciągu orczykowego „Storczyk” w górnej części
ośrodka narciarskiego - trasa łatwa (niebieska) przeznaczona do nauki jazdy na
nartach.
Na terenie stacji narciarskiej istnieje jedna z niewielu w Polsce trasa ze stałym
pomiarem czasu. Jest dostępna codziennie dla tych wszystkich narciarzy, którzy chcą spróbować
własnych sił w walce z tyczkami i czasem. Trasa posiada homologację PZN i służy również do
rozgrywania zawodów.
Rysunek 6. Trasy narciarskie w Ośrodku Jaworki-Homole

Źródło: http://arenanarciarska.pl

Z kolei w rejonie Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w Jaworkach
funkcjonuje wyciąg narciarski „Pod Durbaszką”. Jest to wyciąg głównie dla gości schroniska –
jego długość wynosi 550 m, a różnica wzniesień 112 m. Trasa nie jest sztucznie śnieżna.
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3.2.3.7. Oferta kulturalna miasta
Oferta turystyczna i sportowa uzupełniana jest ofertą kulturalną Szczawnicy.
Funkcjonują tu m.in.: Muzeum Pienińskie, Izby Regionalne, wystawy, świetlice, Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu wraz z kinem „Pieniny”, Miejska Biblioteka Publiczna. Na specjalną uwagę
zasługuje placówka kulturalna „Muzyczna Owczarnia” znajdująca się w Jaworkach. Żywo
kultywowane są lokalne tradycje, związane głównie ze świętami religijnymi oraz wydarzeniami
lokalnymi. Działa tu sześć zespołów regionalnych i tanecznych, kapele góralskie, orkiestry i
chóry. Do najważniejszych stowarzyszeń kulturalnych i regionalnych należą „Muzyczna
Owczarnia”, Oddział Pieniński Związku Podhalan, Klub Twórczy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Zespół im. Jana Malinowskiego, Szczawnicki Chór Kameralny.
Jedną w ważniejszych placówek na kulturalnej mapie Szczawnicy jest Muzeum
Pienińskie, będące filią Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Muzeum do roku 2012
zajmowało piętro zabytkowej XIX-wiecznej willi „Pałac”. Obecnie – po odzyskaniu obiektu przez
dawnych spadkobierców Szczawnicy siedziba Muzeum wraz ze zgromadzonymi zbiorami
przeniesione zostało do wyremontowanego specjalnie na potrzeby Muzeum budynku dawnej
strażnicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, który znajduje się w miejscowości
Szlachtowa.
Muzeum jest placówką regionalną o charakterze etnograficzno-historycznym. W części
etnograficznej prezentowane jest życie górali pienińskich w okresie pierwszej połowy XX wieku,
w zakresie architektury regionalnej, wyposażenia wnętrz, pasterstwa, rolnictwa, łowiectwa,
rybołówstwa, tkactwa. Uzupełnieniem tej części wystawy jest strój regionalny, sztuka ludowa
regionu pienińskiego oraz godła góralskich rodów szczawnickich. Ekspozycja historyczna
obejmuje tematy: „Szczawnica częścią Starostwa Czorsztyńskiego”, „Józef Szalay twórcą i
organizatorem kurortu”, „Krakowska Akademia Umiejętności właścicielką Szczawnicy”,
„Szczawnica własnością Adama Stadnickiego w latach 1909-1948”, „Druga wojna światowa na
terenie Pienin”. W Muzeum udostępniona jest także „Izba Jana Wiktora”, miłośnika i piewcy
Pienin, z autentycznymi pamiątkami, pochodzącymi ze szczawnickiego mieszkania pisarza.
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy służy zarówno mieszkańcom, jak i turystom
i kuracjuszom odwiedzającym Uzdrowisko. Przy MOK działa Teatr Amatorski, złożony z członków
Związku Podhalan, Zespołu Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka nad Dunajcem, wystawiający
sztuki regionalne. Prowadzone są zajęcia z malarstwa na szkle oraz nauka gry na instrumentach
ludowych i estradowych, z których korzysta miejscowa młodzież. Od listopada 2012 działa przy
MOK profesjonalne studio nagrań, działające na potrzeby archiwizowania dokonań kultury
lokalnej oraz świadczące usługi komercyjne. Przy Ośrodku działa także odremontowane w
ostatnich latach Kino „Pieniny”.
Duża część aktywności MOKu przypada na sezon o wzmożonym ruchu turystycznym
(letni i zimowy). To wtedy odbywają się sztandarowe imprezy, szeroko znane poza granicami
Szczawnicy – ze sztandarowym wydarzeniem jakim jest Lato Pienińskie – cykl imprez
weekendowych, na które składają się festiwale, festyny, występy zespołów regionalnych,
folkowych, estradowych, kiermasze twórców ludowych, konkursy. MOK jest także organizatorem
Redyku w Jaworkach - tradycyjnego przepędu owiec oraz pokazów obyczajów pasterskich. Zimą
MOK jest współorganizatorem zawodów narciarskie połączonych z zabawą na śniegu i licznymi
konkursami. Od 1991 roku. Miejski Ośrodek Kultury wydaje gazetę lokalną „Z doliny Grajcarka”.
Miesięcznik Wiadomości Szczawnickich. Przy MOKu działa także Miejska Biblioteka Publiczna.
Muzyczna Owczarnia, to działający od 1999 roku klub muzyczny, a także
Stowarzyszenia „Muzyczna Owczarnia”, którego celem jest działalność edukacyjna – rozumiana
przez członków Stowarzyszenia w sposób dwojaki - jako edukacja słuchaczy poprzez
proponowanie im muzyki na najwyższym poziomie oraz jako bezpośrednią edukację muzyczną.
W kameralnych warunkach koncertują tutaj największe sławy bluesowe i jazzowe. Co roku
odbywa się ponad 100 koncertów. Oprócz działalności koncertowej w Muzycznej Owczarni
odbywają się ogólnopolskie warsztaty muzyczne, konsultacje, nagrania płyt „live” oraz plenery
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malarsko - rzeźbiarskie. Od 2004 roku w Muzycznej Owczarni organizowane są Międzynarodowe
warsztaty muzyczne z zespołem ΠR2. Zajęcia odbywają się w klasach gitary, gitary basowej,
perkusji, instrumentów klawiszowych oraz wokalu, a wykładają najbardziej znani polscy muzycy
i pedagodzy.
Muzyczna Owczarnia przyczynia się do popularyzowania samej Szczawnicy, a także jest
elementem, który stwarza atrakcyjną ofertę kulturalną uzupełniającą ofertę miasta.
Wśród innych instytucji i inicjatyw tworzących kulturalną ofertę Szczawnicy warto
wymienić:
Muzeum Uzdrowiskowe;
pracownię twórczą Anny i Józefa Madejów (malarstwo na szkle, rzeźba);
Galerię Jana Wierzby (korzenioplastyka, metaloplastyka, minerały Pienin);
izbę pamięci Michała Słowika Dzwona (malarstwo na szkle, rzeźba, twórczość
pisarska);
siedzibę Związku Podhalan Oddział Pieniński (wystawy twórców ludowych,
posiady);
pracownię twórczą Janiny i Tadeusza Zachwiei (rzeźba w kamieniu, malarstwo na
szkle, hafciarstwo);
zbiory etnograficzne Jana Malinowskiego (zbiory obrazują życie codzienne górali
pienińskich i rusinów szlachtowskich - udostępniane po uzgodnieniu z
właścicielem);
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej (ekspozycja poświęcona historii turystyki
pienińskiej);
pawilon wejściowy Pienińskiego Parku Narodowego (wystawa prezentująca
makietę Pienin, ekosystem leśny oraz ptaki pienińskie);
malarstwo Józefa Ignaciuka (ekspozycja w domu nieżyjącego artysty – ok. 50
płócien - głównie pejzaże pienińskie i portrety);
Galeria Pijalni Wód Mineralnych, mieści się w odtworzonej, zabytkowej willi
szalayowskiej przy placu Dietla, w historycznym sercu szczawnickiego uzdrowiska
(miejsce wystaw czasowych, a także spotkań z twórcami i ich dziełami);
Englender-Cafe (comiesięczne wystawy członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych oddział Szczawnica).
Warto także w tym miejscu wspomnieć o stosunkowo nowej ofercie Dworku
Gościnnego. Jest to miejsce, w którym znajduje się sala teatralno-kinowa, jak również sale
konferencyjne i kongresowe. Odbywa się tutaj szereg imprez, koncertów, pokazów i spektakli,
które poszerzają ofertę kulturalna Szczawnicy oraz poprzez posiadana infrastrukturę otwierają
ją na możliwość organizacji większych wydarzeń o charakterze kongresowym.

3.2.4. Miejsca noclegowe na terenie Szczawnicy i ruch
turystyczny
Na terenie Szczawnicy – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w ramach
statystyki regionalnej – zarejestrowanych jest obecnie 61 obiektów noclegowych (w roku 2007
36 obiektów), dysponujących łącznie 2 914 miejscami noclegowymi (2 365 miejsc w roku 2007).
Jednocześnie w rejestrach Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było w roku
2013 215 obiektów dysponujących łącznie 4 760 miejscami noclegowymi. Jak zatem widać
rozdźwięk pomiędzy statystyką GUSowską, a prowadzoną przez Urząd Miasta jest bardzo duży.
Na liczbę 215 obiektów zarejestrowanych w statystyce gminnej składają się następujące
obiekty:
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sanatoria – 8 obiektów;
hotele i pensjonaty – 6 obiektów;
ośrodki wypoczynkowe i domy wczasowe – 32 obiekty;
apartamenty i kwatery prywatne – 153 obiekty;
agroturystyka – 8 obiektów;
schroniska, pola namiotowe – 8 obiektów.
Najwięcej miejsc noclegowych znajduje się w obiektach typu hotele, pensjonaty, domy
wczasowe, kwatery prywatne, bo aż 3 693 miejsc, w ośmiu sanatoriach łącznie znajdują się
1 002 miejsca noclegowe (co świadczy że są to ośrodki stosunkowo duże, o znaczącym wpływie
na obłożenie turystyczne Uzdrowiska, chociażby z uwagi na fakt, iż znaczna część noclegów jest
tam kontraktowana w ramach świadczeń z NFZ czy innymi ubezpieczycielami), pozostałe 65
miejsc noclegowych zlokalizowanych jest w tzw. agroturystyce.
Warto jednocześnie zauważyć, iż w ostatnich latach wzrosła liczba obiektów o
najwyższym standardzie. W roku 2007 nie było w Szczawnicy żadnego obiektu w standardzie
pięciu gwiazdek – obecnie jest jeden taki obiekt, liczba obiektów czterogwiazdkowych utrzymała
się na wcześniejszym poziomie i wynosi jeden, z trzech do czterech zwiększyła się liczba
obiektów trzygwiazdowych. Stale też podnoszony jest standard najpopularniejszych wśród
turystów obiektów pensjonatowych oraz kwater prywatnych, co znacząco wpływa na
zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Szczawnicy.
Niestety statystyka gminna w zakresie liczby osób korzystających z noclegów nie jest
prowadzona, w związku z powyższym jedynym odniesieniem w dłuższej perspektywie czasu – z
możliwością obserwowania zmieniających się trendów – jest jedynie statystyka GUSowska.
Wykres 1. Liczba obiektów w Szczawnicy (obszary miejskie i wiejskie) wg. statystyk GUS

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych)
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Wykres 2. Liczba osób korzystających z noclegów w Szczawnicy w latach 2008-2013 (wg GUS)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych)

Wykres 3. Korzystający z noclegów ogółem (wg. statystyk GUS) oraz noclegi udzielone w
zakładach uzdrowiskowych w latach 2008 – 2013 z uwzględnieniem noclegów udzielonych
gościom zagranicznym

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych)
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Wykres 4. Procent korzystających z noclegów w zakładach uzdrowiskowych do ogółu
korzystających z noclegów w latach 2008 – 2013 (wg. statystyk GUS)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych)

Analizując dane dotyczące liczby obiektów noclegowych i dostępnych miejsc zawarte w
bazie danych lokalnych GUS oraz zgromadzonych przez Gminę należy uznać te pierwsze za
mocno niewiarygodnie – niemniej jednak wydaje się, iż o ile nie odzwierciedlają one w pełni
prawdziwych liczb, o tyle z pewnością pookazują określone tendencje.
Po pierwsze „rejestrowany” ruch turystyczny odbywa się głównie w mieście, zaś udział
obszarów wiejskich - tak w liczbie obiektywów turystycznych, jak i udzielonych noclegów –
przynajmniej w oficjalnej statystyce jest znikomy. Od roku 2010 do 2012 obserwuje się – w
oparciu o dane GUS stały i zauważalny wzrost – zarówno liczby obiektów, jak i liczby osób
korzystających z udzielanych noclegów. Natomiast w roku 2013 nastąpił zauważalny spadek w
liczbie „rejestrowanych” turystów. Być może jest to skutek kryzysu gospodarczego, który odbija
się m.in. mniejszą możliwością wygospodarowania przez potencjalnych turystów środków
finansowych na wypoczynek i rekreację.
Bardzo niepokojącą informacją, jest stały i pogłębiający się trend dotyczący spadku
liczby noclegów udzielanych w obiektach sanatoryjnych. Oznacza to, iż z jednej strony rośnie
atrakcyjność turystyczna Szczawnicy, z drugiej obniża się atrakcyjność (lub dostępność)
świadczeń sanatoryjnych na terenie Uzdrowiska. Pogłębia się także procentowe rozwarstwienie
liczby kuracjuszy, w stosunku do ogólnej liczby osób odwiedzających Szczawnicę. O ile w
najlepszym analizowanym (2010 roku) stosunek ten wynosił 40 do 60 procent, o tyle w roku
2013 wynosi zaledwie 22 do 78 procent.
Kolejną niekorzystną informacją jest bardzo niski odsetek turystów i kuracjuszy
zagranicznych odwiedzających Szczawnicę – oznacza to, iż Uzdrowisko nie potrafiło zbudować
atrakcyjnej oferty na międzynarodowym rynku usług turystycznych oraz uzdrowiskowych
(szczególnie w przypadku usług sanatoryjnych zauważalny jest drastyczny spadek kuracjuszy na
przestrzeni ostatnich lat). Jest to niewątpliwie elementem, który zarówno w działaniach
samorządu, jak i samych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, wymaga zarówno uwagi, jak i
podjęcia działań zmierzających do poszerzania rozpoznawalności marki Szczawnicy także poza
granicami kraju.
Ciekawych danych dostarcza także analiza danych dotycząca wysokości wpływów
pozyskiwanych z tzw. opłaty uzdrowiskowej.
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Wykres 5. Wpływy do kasy Gminy z tytułu opłaty uzdrowiskowej w latach 2006-2014

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Analizując dane za ostatnie osiem lat stwierdzić można, iż wpływy z tego tytułu w
przeciągu tego czasu wzrosły o blisko 100%. Mogłoby to potwierdzać stały wzrost
zainteresowania ofertą turystyczno-uzdrowiskową Szczawnicy. Jednak zestawiając te dane z
okresowym wzrostem wartości opłaty uzdrowiskowej otrzymujemy już zdecydowanie bardziej
statyczny obraz ruchu turystycznego na terenie Szczawnicy. Dzieląc jednostkową wartość opłaty
uzdrowiskowej przez wartość pozyskanych w danym roku środków z tego tytułu otrzymujemy
informację o liczbie osobodni pobytu w Szczawnicy. Nie jest to oczywiście informacja w pełni
miarodajna w zakresie liczby turystów, chociażby z racji faktu, iż na przestrzeni tego okresu
mogła się zmniejszyć średnia długość pobytów, niemniej jednak informacja ta daje dość
precyzyjną informację o liczbie osobodni, w każdym z kolejnych lat, przebywania turystów i
kuracjuszy na terenie Szczawnicy. Jak wynika z poniższego zestawienia – wielkości te w
poszczególnych latach ulegają pewnym fluktuacjom, niemniej jednak nie można w nich
zaobserwować jednoznacznie rosnącej tendencji zwiększania się ruchu turystycznego. Oznacza
to – w korelacji z danymi GUS – że albo atrakcyjność Szczawnicy nie wzrosła tak bardzo, by w
sposób zauważalny przełożyć się na zwiększenie ruchu turystycznego, albo znacząca część
kwaterdawców skutecznie uchyla się od obowiązku podatkowego związanego z pobieraniem i
odprowadzaniem tzw. opłaty klimatycznej.
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Wykres 6. Liczba osobodni pobytu wynikająca z wpływów z opłaty uzdrowiskowej

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Z badań ankietowych przeprowadzonych w lecie 2013 roku wśród turystów i kuracjuszy
odwiedzających Szczawnicę wynika, iż głównymi powodami wyboru Szczawnicy, jako miejsca
wypoczynku są: wypoczynek i rekreacja, turystyka aktywna i zwiedzanie interesujących miejsc.
Zaledwie ok. 1/10 wskazywała jako powód leczenie uzdrowiskowe – przy czym wynik byłby z
pewnością znacząco inny gdyby ankieta miała charakter całoroczny i obejmowała także
„martwy” turystycznie sezon jesienny i wiosenny.
Wykres 7. Najważniejsze powody przyjazdu do Szczawnicy

Źródło: Dadania ankietowe turystów i kuracjuszy prowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2013

3.2.5. Potencjał uzdrowiskowy Szczawnicy
Szczawnica to jedno z popularniejszych i lepiej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce, a
dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom powoli także w Europie.
Podstawę lecznictwa zdrojowego, oprócz wód mineralnych, stanowią wyjątkowe
właściwości mikroklimatu. Klimat Szczawnicy należy do najłagodniejszych w polskich
uzdrowiskach górskich i jest określany jako łagodnie bodźcowy. Charakteryzuje się on dużym
nasłonecznieniem, małą amplitudą temperatur między dniem i nocą, małą ilością opadów i
średnim ciśnieniem atmosferycznym. Czystość powietrza wolnego od alergenów, słoneczne i
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śnieżne zimy oraz umiarkowane temperatury latem są bardzo pomocne w leczeniu chorób
układu oddechowego.
Drugim, równie ważnym jak klimat, atutem lecznictwa uzdrowiskowego są mineralne
wody lecznicze. Szczawnica posiada obecnie 8 źródeł mineralnych. Są to szczawy alkalicznosłone zawierające znaczne ilości chlorków, sodków, bromków, boru i jodu. Używa się ich do
picia, wziewania i kąpieli. Mają właściwości zobojętniające kwasy, zmydlające tłuszcze,
rozrzedzające śluz. Podnoszą zasadowość krwi i działają moczopędnie. Ze względu na swój
skład posiadają właściwości przeciwzapalne ważne w leczeniu stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Ze względu na zawartość jodu i
bromu wody szczawnickie wyróżniają się wśród pozostałych polskich szczaw. Wody
szczawnickie od lat dwudziestych XIX wieku są używane nie tylko na miejscu, ale także
butelkowane i wysyłane poza granicę Szczawnicy.

3.2.5.1. Podstawowe profile lecznicze uzdrowiska
Zgodnie ze swoim statusem w Szczawnicy wyróżnia się następujące kierunki lecznicze:
ortopedia, neurologia, reumatologia, laryngologia, pulmonologia. Oznacza to, iż w ofercie
uzdrowiskowej można wyróżnić dwa główne profile, związane z leczeniem i profilaktyką
schorzeń układu oddechowego, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła,
schorzeń aparatu głosowego, schorzeń alergicznych dróg oddechowych i astmy oskrzelowej
oraz schorzeń układu ruchu m.in. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, chorób
reumatycznych, reumatoidalnych zapaleń stawów.

3.2.5.2. Źródła wód mineralnych
Józefina - najstarszy zdrój szczawnicki znany już przed 1810 r. (w tymże roku
dokonano jego pierwszego rozbioru chemicznego) jako źródło Główne. Nazwa obecna
funkcjonuje od roku 1828, pochodzi ona od imienia ówczesnej właścicielki zdrojów Józefiny
Szalayowej. Woda z tego źródła to szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa. Wskazana
przy nieżytach nosa i gardła, stanach zapalnych, astmie, rozedmie płuc, skazie moczanowej i
otyłości.
Stefan - źródło znane od 1822 roku. Nazwa nadana od imienia męża Józefiny - Stefana
Szalaya. Woda z tego źródła to szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-jodkowa.
Wskazana między innymi przy nieżytach dróg moczowych, kamicy nerkowej, nieżytach nosa,
gardła, oskrzeli, astmie, rozedmie płuc.
Magdalena - zdrój odkryty w 1839 roku, przez gości szczawnickich, nazwany imieniem
kuracjuszki Magdaleny Kownackiej z Ponikwy. Jest to szczawa wodorowęglanowo-chlorkowosodowo-jodkowa wskazana przy chorobach układu pokarmowego, nieżytach jelit, woreczka
żółciowego i dróg żółciowych, wrzodach żołądka i dwunastnicy, otyłości i lekkich nerwicach.
Jan - źródło odkryte w 1869 roku – woda z tego źródła to szczawa wodorowęglanowochlorkowo-sodowa zawierająca 4 g składników stałych na litr i 1 500 mg wolnego dwutlenku
węgla. Używana do kąpieli mineralnych i produkcji wody stołowej „szczawniczanki”.
Szymon - zdrój odkryty w 1840 roku, jest to szczawa wodorowęglanowo-chlorkowosodowo-wapienna z zawartością 3 g składników stałych na litr oraz 1 248 mg wolnego
dwutlenku węgla. Leczy niedokrwistość, używana również do kąpieli.
Wanda - źródło powstałe w 1867 roku na miejscu dwóch starych zdrojów - Anieli i
Heleny. Woda z tego źródła to szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-jodkowa o
zawartości 9 g na litr składników stałych, 1 588 mg wolnego dwutlenku węgla oraz 2,3 mg jodu.
Józefina II - zdrój odwiercony w 1952 roku wykonany w 1967 na dnie
prowizorycznego ujęcia źródła Pitoniakówka (źródło podwójne). Mineralizacja wody przewyższa
źródło Magdalena, rekordowa jest również zawartość wolnego dwutlenku węgla. Woda posiada
wysoką zawartość węglanów kwaśnych i chlorków. Zalecana przy chorobach układu trawienia.
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3.2.5.3.

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

Ze względu na charakterystykę Szczawnicy i jej funkcję uzdrowiskową, istotną rolę w
rozwoju miasta odgrywają jednostki świadczące usługi sanatoryjne. Do największych należą
Uzdrowisko Szczawnica S.A. oraz Centrum Wczasowo Lecznicze Solar Spa.
Uzdrowisko Szczawnica S.A. w ramach którego funkcjonują następujące sanatoria
„Hutnik”, „Papiernik”, „Inhalatorium”, a także Pijalnia Wód Leczniczych. Sanatoria oferują pełen
zakres usług z zakresu profilaktyki i leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych i układu
ruchu. Ponadto realizują pobyty rehabilitacyjne oraz usprawniająco-rekreacyjne dla
zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują unikatowe inhalacje
solankowo-celkowe wykorzystywane w leczeniu dróg oddechowych dostępne w przedwojennym
budynku „Inhalatorium”.
Centrum Wczasowo Lecznicze Solar Spa leczy schorzenia:
układu oddechowego (stany zapalne zatok, przewlekłe alergiczne zapalenia błony
śluzowej nosa zatok i gardła, schorzenia krtani z dysfunkcją głosu, zapalenia
oskrzeli ostre i przewlekłe, astmę oskrzelową o podłożu alergicznym i
niealergicznym, infekcje układu oddechowego o charakterze nawrotowym u
dzieci);
choroby układu kostno-stawowego (zespoły bólowe w przebiegu zmian
zwyrodnieniowych stawów, zespół bolesnego barku, zespoły bólowe będące
następstwem zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, zespoły bólowe
korzeniowe, bóle w następstwie dyskopatii;
przewlekłe schorzenia reumatyczne;
choroby skóry;
zaburzenia przemiany białkowo-lipidowej otyłość.
Spa Budowlani Hotel i Sanatorium specjalizuje się w kilkutygodniowych
kompleksowych pobytach leczniczych z zastosowaniem klimatoterapii, balneoterapii,
fizykoterapii, hydroterapii i kinezy-terapii.
W leczeniu dróg oddechowych sanatorium oferuje m.in. inhalacje celkowe, inhalacje
Bullinga, inhalacje ultradźwiękowe z witaminami. W schorzeniach układu ruchu dostępne są
m.in. okłady i kąpiele borowinowe, hydromasaże, masaże mechaniczne, krioterapia miejscowa
zabiegi fizykoterapeutyczne (prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tensa, terapulsy, pulsujące
pole magnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki niskiej częstotliwości, światłolecznictwo
laserowe biostymulujące), a także różnego rodzaju ćwiczenia.
Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka specjalizuje się w organizacji turnusów
sanatoryjnych, turnusów rehabilitacyjnych usprawniających oraz pobytów wczasowych. Główne
profile lecznicze to:
choroby dolnych dróg oddechowych, w tym m.in. zapalenie oskrzeli, rozedma płuc,
zaporowa choroba płuc, dychawica oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli;
choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym m.in. naczynioruchowe i
uczuleniowe zapalenie nosa, przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i
gardła, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, przewlekłe choroby migdałków,
przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy, zapalenie strun głosowych i
krtani;
choroby układu kostno-stawowego, w tym m.in. zwyrodnienie wielostawowe,
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, bóle grzbietu i uszkodzenia barku.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Nauczyciel” leczy przede wszystkim schorzenia:
górnych i dolnych dróg oddechowych przewlekłe zapalenia zatok, otyłość, zwyrodnienia
stawów, krzywice, dyskopatie, stany pourazowe kończyn górnych i dolnych, układu
pokarmowego (czynnościowe), skazę moczanową, kamicę nerkową, nerwice, nadciśnienie
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tętnicze. Dostępne są zabiegi z zakresu inhalacji hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii,
masaży.

3.2.5.4.

Infrastruktura uzdrowiskowa

W ramach działalności Uzdrowiska Szczawnica funkcjonują następujące urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego:
Parki
Park Górny został założony w latach 1861 – 1865. Położony jest w centrum
Szczawnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Dietla. Zajmuje powierzchnię ok. 16 ha, w tym 3
ha stanowi Las Modrzewiowy. Na terenie Parku znajduje się ścieżka zdrowia wyposażona w
odpowiednie urządzenia do ćwiczeń ruchowych.
Park Dolny został objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Teren, wraz z
istniejącymi na jego obszarze obiektami (Kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej, altaną
widokową i altaną muzyczną), wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Park w
ostatnich latach został gruntownie zmodernizowany z wykorzystaniem środków pochodzących z
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Na obszarze Parku Dolnego znajdują się pomniki przyrody objęte ochroną prawną,
wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Pomników Przyrody. Są to pojedyncze lipy i sosny
weymutki rosnące przy alejkach spacerowych oraz cała aleja klonów, jesionów i jaworów
przebiegająca od sanatorium „Chemik” do ul. Głównej.
Powierzchnia Parku wynosi 5,08 ha, w tym znajdują się alejki pieszo rowerowe o
długości ok. 2 km, staw o powierzchni 1 111 m2 oraz Grota Zyblikiewicza.
Baseny rehabilitacyjne
Na terenie Szczawnicy znajdują się trzy baseny kryte zlokalizowane w:
Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani” – basen o wymiarach: 18 m x 8 m;
Sanatorium Uzdrowiskowym „Górnik” – basen o wymiarach:15 m x 12 m;
Hotelu „Jan” (w Szlachtowej) basen o wymiarach:15 m x 12 m.
Zdjęcie 10. Baseny: w Sanatorium „Górnik”, w Sanatorium „Budowlani”, w Hotelu „Jan”

Źródło: strony internetowe poszczególnych obiektów

Ścieżki ruchowe
Ścieżka zdrowia (utwardzona żwirem) o długość 1 km zlokalizowana jest w Lasku
Modrzewiowym w Parku Górnym. Ścieżka wyposażona jest w stanowiska do ćwiczeń:
równoważnie, huśtawki, ławki do ćwiczeń, drabinki do podwieszania, itp. Przez cały Park
przebiegają ciągi pieszo-jezdne dostosowane do ruchu pojazdów i pieszych. Ścieżka
prowadzona jest przez Spółkę „Thermaleo”.
Pijalnie wód mineralnych
Pijalnia wód mineralnych „Nad Zdrojami”, zlokalizowana przy Placu Dietla, prowadzona
jest przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica S.A. W pijalni dostępna jest woda z ujęć:
Stefan, Józef, Józefina, Jan, Helena, Magdalena. Pijalnia dostosowana jest do eksploatacji
całorocznej. Wyposażona jest w instalacje do wydawania wody spełniające wymagania
sanitarne i techniczne, a także w instalacje do podgrzewania i kontrolowania temperatury wody.
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Posiada salę spacerową, oraz zaplecze sanitarne. Woda wydawana jest w naczyniach
jednorazowych (brak butelkowanych wód leczniczych).
Zdjęcie 11. „Dom nad Zdrojami” - pijalnia wód mineralnych

Źródło: http://www.thermaleo.pl

3.3. Społeczeństwo
Wśród najistotniejszych tendencji społecznych na obszarze Szczawnicy należy
odnotować przede wszystkim nieznaczny (od roku 2009) wzrost liczby ludności. Niemniej
ujemne saldo migracji i zmniejszająca się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym powinna
znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadomym planowaniu procesów rozwojowych w długiej
perspektywie czasu, a także powinna być sygnałem dla władz samorządowych do
zdiagnozowania przyczyn takiego trendu i podjęcia maksymalnego wysiłku w celu odwrócenia
niekorzystnego zjawiska.

3.3.1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica
Szczawnicę w roku 2013 zamieszkiwało 7 472 osób (stan na 31.12.2013), co stanowi
zaledwie ok. 3,93% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,22% ludności województwa
małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest stosunkowo niski i wynosi 85 osób/km2 dla
całej gminy, w tym dla miasta 181 osób/km2, zaś dla obszarów wiejskich zaledwie
27 osób/km2. Wskaźniki te są znacząco niższe od średniej powiatowej wynoszącej
126 osób/km2, oraz od średniej wojewódzkiej – 217 osób/km2. Szczawnica – zważywszy na
liczbę ludności jest jedną z najsłabiej zaludnionych gmin powiatu nowotarskiego.
Wykres 8. Wskaźnik zaludnienia w Szczawnicy na tle innych gmin powiatu nowotarskiego

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
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Liczba ludności Szczawnicy utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie, z
niewielką, choć zauważalną tendencją zwyżkową, po załamaniu z roku 2009, choć jak pokazuje
poniższa tabela i wykres nie został jeszcze odbudowany stan z roku 2008.
Tabela 1. Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w Szczawnicy na przestrzeni lat 2008-2013
2013
2008
2009
2010
2011
2012
Rok
Liczba mieszkańców
ogółem

w tym w mieście
w tym na obszarach
wiejskich

7 525

7 382

7 425

7 433

7 431

7 472

6 184

6 050

5 982

5 960

5 942

5 983

1 341

1 332

1 443

1 473

1 489

1 489

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Wykres 9. Ludność w Szczawnicy w latach 2008-2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Z powyższych danych widać, iż w analizowanym okresie (tj. w latach 2008 - 2013) w
odniesieniu do całej Gminy nastąpił spadek o 53 osoby, przy czym spadek liczby mieszkańców
dotyczy wyłącznie obszaru miasta – w liczbach bezwzględnych wyniósł on w tym okresie (-)201
osób, zaś na obszarach wiejskich przybyło w tym czasie 148 nowych mieszkańców. Jest to –
poza generalnym spadkiem liczby mieszkańców – oznaka wewnętrznej migracji mieszkańców
Szczawnicy z terenów bardziej zurbanizowanych na tereny pozamiejskie.
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Wykres 10. Ludność na obszarach miejskich i wiejskich Szczawnicy w latach 2008-2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Istotne dla planowania strategicznego są jednak długookresowe prognozy
demograficzne. Brak tak szczegółowych danych na poziomie samej Szczawnicy, niemniej jednak
prognoza Głównego Urzędu Statystycznego dla całego powiatu nowotarskiego jest stosunkowo
optymistyczna – szczególnie zważywszy na prognozy dla innych powiatów, subregionów i
całego województwa. Liczba ludności w całym powiecie będzie systematycznie rosła do roku
2029 (i wzrośnie o ok. 7,5 tys. w stosunku do liczby z roku 2011), by następnie ustabilizować
się na poziomie ok. 192 tys. z lekką tendencją zniżkową. Analizując jednak sytuację
demograficzną i wskaźniki dla samej Szczawnicy – można mieć wątpliwości czy bez podjęcia
istotnych działań naprawczych pozytywny trend dla całego powiatu znajdzie też swoje
odzwierciedlenie w Szczawnicy.
Wykres 11. Prognoza demograficzna do r. 2035 dla powiatu nowotarskiego i woj. małopolskiego

Źródło: Prognoza dla powiatów i miast na prawie
(http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm)

powiatu

oraz

podregionów

na

lata

2011

–

2035

Powyższa teza wynika z faktu, iż wskaźnik przyrostu naturalnego w Szczawnicy jest
jednym z najniższych w całym powiecie i co więcej – pomimo dwóch okresowych wzrostów (w
latach 2009 i 2011) z roku na rok miał tendencję zniżkową. Pozytywnie na tym tle wygląda rok
2013, pod warunkiem że będzie to stały trend wzrostowy, a nie jedynie jednorazowy impuls.
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Wykres 12. Przyrost naturalny w Szczawnicy w latach 2008 – 2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Wykres 13. Wskaźnik przyrostu naturalnego gminy Szczawnica na tle innych gmin powiatu
nowotarskiego (porównanie roku 2009 i 2012)

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Szczawnica jest miastem stosunkowo mocno sfeminizowanym - w roku 2012 na 100
mężczyzn przypadało 107 kobiet. Dysproporcja ta, na jednakowo zbliżonym poziomie,
utrzymuje się już od kilku lat.
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Wykres 14. Struktura kobiet i mężczyzn w ogólnej licznie ludności Szczawnicy na przestrzeni
l. 2008-2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2013

Gmina Szczawnica, jak zostało to już powiedziane powyżej, charakteryzuje się
specyficzną strukturą rozmieszczenia mieszkańców – około 80% mieszkańców Gminy stanowią
mieszkańcy miasta – przy czym procent ten stale się zmniejsza (z 82,2% w roku 2008, do
80,1% w roku 2013). Takie rozmieszczenie ludności w znacznym stopniu determinuje rozwój
gminy z ukierunkowaniem większości działań prorozwojowych na obszar miasta.
Wykres 15. Struktura mieszkańców Szczawnicy

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Wskaźnik obciążenia demograficznego, rozumiany jako liczba ludności w wieku
nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w Szczawnicy wynosiła w
roku 2013 59,1 i konsekwentnie od lat przyjmuje tendencje niekorzystne (w roku 2008 było to
61,1 osób). Sama zmiana nie jest bardzo dużo, a wielkości zbliżone do średnich dla powiatu,
niemniej jednak jest to kolejny wskaźnik demograficzny, który przyjmuje dla Szczawnicy
niekorzystny trend.
Analizując wiek mieszkańców należy zauważyć, iż najwięcej jest osób w wieku
produkcyjnym (mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem życia i kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem
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życia). Przy czym także poniższy wykres obrazuje niekorzystne zmiany zachodzące w
Szczawnicy – zauważalnie spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, zaś ludność w
wieku produkcyjnym systematycznie zasila najstarszą grupę wiekową.
Wykres 16. Struktura ludności w podziale na grupy w Szczawnicy w latach 2008 – 2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, stan na 31 XII 2013, GUS 2014

Wykres 17. Struktura ludności w podziale na grupy w powiecie nowotarskim w roku 2012

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Wartości
średnie dla powiatu nowotarskiego
to
w przypadku wieku
przedprodukcyjnego: 22,55% (Szczawnica: 19,87%), produkcyjnego: 62,55% (Szczawnica:
62,87%) i poprodukcyjnego: 14,90% (Szczawnica: 17,26%). Także w odniesieniu do średniej
dla powiatu zwracają uwagę w Szczawnicy znacząco niższe od średniej wielkości dla grupy osób
w wieku przedprodukcyjnym i znacząco wyższe od średniej wielkości w grupie osób w wieku
poprodukcyjnym.
Można by mieć jeszcze nadzieję, iż wysoki odsetek osób starszych jest efektem
osiedlania się w Uzdrowisku osób, które wybierają to miejsce jako czas spędzania swojej
emerytury, ale niestety tezy tej nie potwierdzają także wskaźniki dotyczące salda migracji, które
już od kilku lat przyjmuje wartości ujemne. Warto zauważyć że analizując rok 2008 do roku
2013 Szczawnicy ubyło 101 mieszkańców.

42

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 - 2020

Wykres 18. Saldo migracji w Szczawnicy w latach 2008 – 2013

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Na poniższym zestawieniu pokazano także sytuację Szczawnicy na tle innych gmin
powiatu nowotarskiego i całego województwa (dane za rok 2010). Szczególnie wykres
odnoszący się do powiatu pokazuje, iż negatywny stan tego wskaźnika nie jest
charakterystyczny dla całego powiatu – jest bowiem 8 gmin, w których saldo jest dodatnie, a
tylko 6 z saldem ujemnym, przy czym w Szczawnicy jest ono jednym z trzech najwyższych.
Dane te, w połączeniu z niewielkim przyrostem naturalnym, oznaczają pogłębiający się
problem atrakcyjności Szczawnicy jako miejsca do zamieszkania.
Wykres 19. Wskaźnik salda migracji- Szczawnica na tle powiatu i województwa (dane za rok 2010)

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

3.3.2. Edukacja
W zakresie dostępu w Szczawnicy do usług edukacyjnych sytuacja Gminy jest dobra,
jednak na tle całości powiatu nowotarskiego wydaje się niezadowalająca. Zauważalnym
problemem jest brak żłobka, co w sytuacji konieczności szybkiego powrotu do pracy przez
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młode matki może stać na przeszkodzie utrzymania sytuacji ekonomicznej rodzin na
odpowiednim poziomie (być może należy ten brak rozpatrywać, jako jeden z elementów
przyczyniających się do niekorzystnych wskaźników demograficznych). W mieście funkcjonują
dwa przedszkola – jedno o charakterze publicznym zlokalizowane przy ul. Jana Wiktora 7 i
drugie o charakterze niepublicznym prowadzone przez Siostry Służebniczki (ul. Szalaya 18).
Łącznie w obu przedszkolach dostępnych jest 6 oddziałów, przy czym blisko 80% korzystających
z przedszkola uczęszcza do placówki publicznej. Wszystkie odziały przedszkolne zlokalizowane
są na terenie miasta, jedynie przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej działa tzw. „zerówka”.
Jak wynika z poniższego wykresu liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w
Szczawnicy i liczba miejsc utrzymują się od roku 2008 na zbliżonym poziomie i wynoszą od 150
w roku 2008 do 160 dzieci w roku 2012 (brak danych GUS za rok 2013). Z rozmów z kadrą
przedszkolną wynika, iż pilną potrzebą jest remont publicznej placówki i podniesienie standardu
obiektu.
Wykres 20. Liczba miejsc przedszkolnych i liczba dzieci uczęszczająca do przedszkoli w
Szczawnicy w latach 2008 - 2012

Źródło: Wychowanie przedszkolne, Bank Danych Regionalnych GUS 2013

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest – w skali kraju - zwiększająca się liczba
dzieci uczęszczających do przedszkoli. Dostępne dane statystyczne za rok 2010 w odniesieniu
do całego powiatu pokazują, iż sytuacja Szczawnicy nie jest w tej materii najgorsza,
przynajmniej na tle innych gmin. Niemniej jednak należałoby rozważyć stworzenie
alternatywnych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenach wiejskich Szczawnicy. Jest
to zresztą zgodne z oczekiwaniem lokalnej społeczności Szlachtowej i Jaworek, a także coraz
powszechniej uświadomioną potrzebą tworzenia miejsc, w których zadba się o rozwój dzieci w
wieku 3 do 5 lat, tj. w wieku w jakim – z jednej strony najintensywniej rozwijają się wrodzone
umiejętności młodego człowieka, z drugiej zaś najłatwiej zapobiegać ewentualnym późniejszym
trudnościom w nauce, niwelować różnice i zaburzenia rozwojowe czy wyrównywać zaniedbania
środowiskowe.
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Wykres 21. Wskaźnik dostępności przedszkoli - liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
przypadająca na jedno miejsce w przedszkolu

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

W Szczawnicy działają dwie szkoły podstawowe – jedna w mieście, druga w
miejscowości Szlachtowa, a także jedno publiczne gimnazjum. Najbliższe liceum
ogólnokształcące znajduje się w sąsiednim Krościenku nad Dunajcem. Ponadto w Szczawnicy
funkcjonują dwie placówki kształcenia ponadgimnazjalnego: Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy-Jabłonce oraz Prywatna Szkoła Zawodowa w Szczawnicy. Centrum oferuje
trzyletnią edukację w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz,
sprzedawca, murarz, natomiast PSZ kształci w bardzo zbliżonych profilach tj.: fryzjer z
dodatkowymi kursami kosmetycznymi, kucharz dodatkowymi kursami kelnera oraz barmana,
mechanik pojazdów samochodowych z dodatkowymi kursami spawacza oraz operatora wózków
widłowych, murarz-tynkarz z dodatkowymi kursami operatora wózków widłowych oraz
sprzedawca.
Tabela 2. Placówki edukacyjne na terenie Gminy Szczawnica
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 w
Szczawnicy
Przedszkole niepubliczne Sióstr
Służebniczek

PRZEDSZKOLA
Jana Wiktora 7a, 34-460 Szczawnica, tel.: 018 262 23 27;
www.przedszkole.szczawnica.iap.pl
Szalaya 18, 34-460 Szczawnica; tel.: (18) 262 23 72

ZESPOŁY SZKÓŁ ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka
ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica; tel.: 18 262 26 01;
Sienkiewicza
www.sp1.szczawnica.pl
ul. Jana Pawła II 25; Szlachtowa, 34-460 Szczawnica;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
tel.: (018) 262 01 00, (018) 262 25 93; www.sp3-szczawnica.iaw.pl
GIMNAZJA
Główna 116, 34-460 Szczawnica; tel.: (18) 262 24 84
Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy
www.gim.szczawnica.pl
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w
Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica; tel.: (18) 262 27 80
Szczawnicy-Jabłonce
Prywatna Szkoła Zawodowa w Szczawnicy
Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica; tel.: (18) 262 27 80
Źródło: www.szczawnica.pl
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Ważnym wskaźnikiem powszechności nauczania jest współczynnik skolaryzacji. Dla
zobrazowania stanu edukacji w Gminie przyjęto współczynnik w wartościach netto (tj. opisujący
relację liczby osób uczących się - stan na początku roku szkolnego 2010/2011 - do liczby
ludności [stan w dniu 31 XII] w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi
nauczania). Kształtuje się on – na tle powiatu - dla szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Szczawnica przeciętnie, zaś ponadprzeciętnie dla Gimnazjum. Przy czym należy
zaznaczyć, iż pozycja całego powiatu w skali małopolski nie jest najlepsza – ze średnią dla szkół
podstawowych wynoszącą 94% i średnią dla gimnazjów wynoszącą 92% cały powiat zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w województwie. Szczególnie w odniesieniu do szkolnictwa
podstawowego wskaźnik ten pokazuje, iż po pierwsze część dzieci z terenu gminy może uchylać
się od obowiązku szkolonego, natomiast pewna liczba dzieci wybiera szkoły podstawowe poza
granicami gminy. W praktyce oznacza to, iż część możliwej do przyjęcia przez Gminę subwencji
oświatowej, kierowana jest do innej gminy, przy właściwie niezmienionych kosztach obsługi
systemu oświatowego w przypadku „odzyskania” tych dzieci do nauki w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Szczawnica.
Wykres 22. Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych i gimnazjach
Szczawnicy w roku 2010

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Wykres 23. Wydatki gminy Szczawnica na oświatę i wychowanie (dział 801) na jednego
mieszkańca w roku 2010 na tle powiatu

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
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Niestety – zgodnie z tendencjami demograficznymi na obu etapach kształcenia – tj.
podstawowego i gimnazjalnego - zauważalny jest stały i systematyczny spadek liczby uczniów.
Analizując globalną tendencję demograficzną należy się spodziewać, iż stan taki będzie się
stopniowo w kolejnych latach pogłębiał.
Wykres 24. Stan uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Szczawnicy

Źródło: Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, Bank Danych Regionalnych GUS 2013

Prognoza liczby dzieci, które w kolejnych rocznikach będą wchodziły w obowiązek
szkolny i z dużą dozą prawdopodobieństwa zasilą mury szczawnickich szkół można śledzić
analizując liczbę dzieci urodzoną w kolejnych rocznikach. Oczywiście nie ma dziś pewności którą
ze szkół rodzice tych dzieci wybiorą, niemniej jednak wielkości te są dość przewidywalne. Dają
zatem podstawę do racjonalnego planowania działań w obszarze zarządzania oświatą na terenie
Gminy.
Wykres 25. Urodzenia żywe w latach 2008-2013 w mieście i na terenach wiejskich Szczawnicy

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Bank Danych Regionalnych GUS 2014
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Analizując wyniki uczniów i obu szkół podstawowych w Szczawnicy w 2013 roku
poprzez średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach3 należy stwierdzić, iż liczba uczniów
z wynikiem wysokim wyniosła 12 osób, z wynikiem średnim 35 osób, zaś z wynikiem niskim 16
osób. W konsekwencji obie szkoły w rankingu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
otrzymały wynik „średni”.
Także wyniki szczawnickiego gimnazjum lokują tą placówkę mniej więcej w wartościach
średnich dla województwa. Wyniki uczniów tej placówki w egzaminie gimnazjalnym w roku
2013 w części humanistycznej wyniosły 60,0% (przy średniej dla powiatu wynoszącej 58,8%),
zaś w części matematyczno-przyrodniczej 49,1% (przy średniej powiatowej 52,46%).

3.3.3. Służba zdrowia i opieka socjalna
Podstawową opiekę medyczną na terenie Szczawnicy zapewnia kilka placówek, w tym:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s.c. umożliwia w ramach
kontraktu z NFZ ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (zbliżony do średniego limit
świadczeń). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s.c. dysponuje
gabinetem lekarza pierwszego kontaktu, a także posiada dwie poradnie
specjalistyczne (reumatologiczną oraz ginekologiczno-położniczą). Placówka
świadczy także pomoc położnej POZ obejmujące zakres edukacji związanej z
planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu i opieki nad kobietą w
każdym okresie życia. Podpisana umowa placówki obejmująca usługi lekarza
rodzinnego zawiera informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych,
diagnozowania pacjentów, a także przeprowadzanie badań pacjentów.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanacja” Barbara Kalata-Gurgul - gabinet
stomatologiczny posiadający w zasięgu działania miejscowość Szczawnica.
Zakontraktowaną usługą tej placówki jest leczenie stomatologiczne (średni limit
świadczeń). W gabinecie stomatologicznym dostępny jest kompleksowy zakres
bezpłatnych usług stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ: wewnątrzustne
zdjęcie zębów, zabiegi znieczulenia, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie
ustnej oraz pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba.
Ipp - Barbara Zarotyńska - firma posiada kontrakt na świadczenia
wykwalifikowanej pielęgniarki. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni
należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę
pielęgniarską nad chorym.
Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Szczawnica” placówka posiada umowę wyłącznie na lecznictwo uzdrowiskowe (mały limit
świadczeń).
Uzdrowisko Szczawnica, Sanatorium Uzdrowiskowe Hutnik placówka posiada
umowę wyłącznie na lecznictwo uzdrowiskowe i specjalizuje się w leczeniu
schorzeń układu oddechowego oraz schorzeń układu ruchu.
Nocną i całodobową opiekę medyczną dla pacjentów z terenu Miasta i Gminy
Szczawnica świadczy Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z
siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2

3

Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali
staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9
stopnia skali staninowej. Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem wyłącznie arkusza
standardowego.
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Analizując wskaźnik dostępności ambulatoryjnej opieki lekarskiej (średnia ilość
udzielonych porad lekarskich przypadająca na jednego mieszkańca), należy stwierdzić, iż
wielkości dla Szczawnicy przyjmują wartości średnie w skali powiatu.
Wykres 26. Wskaźnik dostępności ambulatoryjnej opieki lekarskiej w gminach pow.
nowotarskiego

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

W Gminie działa także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego aktywność
koncentruje się na udzielaniu pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji, w
szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wsparcie
koncentruje się głównie na pomocy finansowej, której wartość w ostatnich latach
systematycznie wzrastała. Jednocześnie porównując dane z pozostałych gmin powiatu
nowotarskiego sytuacja Szczawnicy w zakresie ilości osób korzystających z pomocy społecznej
w liczbie ludności ogółem lokuje się w wartościach powyżej średniej.
Wykres 27. Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
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Sytuacja demograficzna i materialna mieszkańców Szczawnicy związana z malejącym
przyrostem naturalnym, pogłębiającym się ubóstwem oraz wzrastającym katalogiem przyczyn
owego ubóstwa wymaga zwiększenia efektywności i skuteczności pomocy społecznej, jako
integralnej części polityki społecznej gminy. Z prowadzonych analiz wynika, że dominującymi
przyczynami ubóstwa jest: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm,
bezdomność. Stopniowo wzrasta liczba osób objętych wsparciem oraz pogłębia się ubóstwo
rodzin objętych wsparciem, wzrasta także ilość dysfunkcji, szczególnie w rodzinach
wymagających zabezpieczenia społecznego. Jak wynika z danych MGOPS w każdej rodzinie
korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej występują co najmniej dwie lub trzy dysfunkcje,
a z prowadzonych badań wynika, że jedna dysfunkcja pociąga za sobą powstawanie kolejnych
(np. długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje pogorszenie stanu zdrowia osób oraz
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub innych). Prowadzone analizy wykazują
wzrost dysfunkcji „towarzyszących” ubóstwu. W związku z tym wymagania wobec
profesjonalnej służby socjalnej wzrastają szczególnie w stosunku do pracowników socjalnych
prowadzących działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Poniższe zestawienie pokazuje
podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji Szczawnicy na tle powiatu nowotarskiego (dane za
rok 2012) w zakresie problemów społecznych w odniesieniu do osób objętych działaniami
MGOPS. Wskaźniki te, dla wielu badanych cech, są gorsze lub znacząco gorsze od średniej dla
całego powiatu.
Tabela 3. Statystyka danych społecznych dla Szczawnicy w roku 2012 na tle średnich dla powiatu
Powiat
Szczawnica
nowotarski
Zagadnienia związane z opieką społeczną
rok 2012
średnia dla
roku 2012
Liczba mieszkańców na 1 pracownika socjalnego
1 858 os.
2 227 os.
Liczba mieszkańców przypadająca na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w
ośrodku pomocy społecznej

Alkoholizm

10,00%

4,90%

2,00%

0,57%

53,00%

39,93%

48,00%

38,30%

44,00%

31,05%

0,00%

0,07%

33,68%

27,79%

7,37%

23,73%

Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu
(na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą
społeczną)

Bezdomność
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu bezdomności
(na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą
społeczną)

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gosp. dom.
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (na
podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną)

Bezrobocie
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu bezrobocia (na
podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną)

Długotrwała lub ciężka choroba
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej
bądź ciężkiej choroby (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną)

Narkomania
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu narkomanii
(na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą
społeczną)

Niepełnosprawność
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu
niepełnosprawności (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną)

Potrzeba ochrony macierzyństwa
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Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu potrzeby
ochrony macierzyństwa (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną)

Przemoc

5,00%

1,27%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

54,00%

55,08%

3,79%

21,47%

1,00%

0,88%

6%

6,5%

29%

28%

Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu przemocy (na
podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną)

Sieroctwo
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu sieroctwa (na
podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną)

Sytuacja kryzysowa
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu sytuacji
kryzysowej (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną)

Ubóstwo
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu ubóstwa (na
podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną)

Wielodzietność
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu
wielodzietności (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną)

Zdarzenie losowe
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu zdarzenia
losowego (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą
społeczną)

Beneficjenci pomocy społecznej
Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem - na podstawie
danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną (świadczenia
przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę
oraz źródło finansowania)

Osoby objęte dożywianiem na 1000 mieszkańców
Wskaźnik pomocy w zakresie dożywiania - liczba osób objętych pomocą państwa w
zakresie dożywiania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej

3.3.4. Bezpieczeństwo
Na terenie gminy działa jednostka Straży Miejskiej, natomiast najbliższy komisariat
policji mieści się w Krościenku nad Dunajcem i jest jednostką podległą Komendzie Powiatowej
Policji w Nowym Targu, obsługującą oprócz samego Krościenka i Szczawnicy także Czorsztyn,
Maniowy i Ochotnicę Dolną.
Straż Miejska w Szczawnicy jest jednostką Urzędu Miasta. Obecnie w Straży
Miejskiej zatrudnionych jest 3 funkcjonariuszy (komendant i dwóch strażników). Do działań
prowadzonych przez Straż Miejską należą patrole prewencyjne piesze, zmotoryzowane, kontrola
miejsc szczególnie zagrożonych pod względem gromadzenia się osób spożywających alkohol.
Działania prewencyjne w rejonach szkół, przystanków autobusowych, a także na placu
targowym w celach zapobiegawczych przed drobną kradzieżą, a także w wspólnie z policją
prowadzone są działania porządkowe, mające na celu zapewnienie porządku i spokoju podczas
imprez artystycznych, sportowych i rozrywkowych. Prowadzone jest także doradztwo fachowe w
sprawach ruchu drogowego, konsultacje w zakresie podejmowanych interwencji i
zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, a także interwencje związane z bezpańskimi
psami i martwą zwierzyną płową. Ponadto Straż Miejska prowadzi patrole prewencyjne piesze
(kontrola porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu drogowego), zajmuje
się zabezpieczeniem imprez okolicznościowych kulturalnych, sportowych i religijnych, a także
współpracą z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie zagrożeń i bezpieczeństwa w szkołach.
Do obowiązków Straży Miejskiej należy także kontrola czystości na posesjach i na terenie miasta
i gminy, współdziałanie z pracownikami ochrony środowiska i obrony cywilnej w zakresie miejsc
zagrożenia (ujęcia wody, sprawdzanie szczelności zbiorników na nieczystości płynne, ustalanie
sprawców zaśmiecania miasta i gminy, lokalizowanie dzikich wysypisk, asysta przy wizjach
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terenowych podejmowanych przez Urząd Miasta, bieżące informowanie służb ratowniczych o
ewentualnych ograniczeniach w ruchu drogowym, stała kontrola nad stanem oznakowania
drogowego, współdziałanie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (w tym udzielanie asyst pracownikom MGOPS w wizytach
środowiskowych). Straż Miejska w Szczawnicy współpracuje także z Policją, Ochotniczą Strażą
Pożarną, innymi służbami (w tym MZGK, TAURONem, Telekomunikacją Polską, Podhalańskim
Przedsiębiorstwem Komunalnym, Powiatowym Zarządem Dróg), a także z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu. Straż Miejska udziela także asysty pracownikom
Urzędu MiG podczas wykonywanych przez nich czynności służbowych oraz uczestniczy w
konwojowaniu przewóz dokumentów i wartości pieniężnych na potrzeby gminy.
W roku 2013 Straż Miejska interweniowała 597 razy, tj. o 18% więcej niż w roku
wcześniejszym, podejmując w tym czasie 292 służby patrolowe. Do najczęstszych interwencji
należały te związane z nieprzestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku w
komunikacji, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Przyjęto 3 zgłoszenia o pogryzieniu
przez psy. Jednocześnie z roku na rok (z wyjątkiem roku 2012) rośnie liczba ujawnianych
wykroczeń, przy czym wydaje się, iż jest to raczej funkcją aktywności i priorytetów Straży
Miejskiej, a nie realnego wzrostu liczby wykroczeń popełnianych na terenie Szczawnicy.
Tabela 4. Interwencje Straży Miejskiej w Szczawnicy w latach 2008 - 2013
Rok
Rok
Rok
Rok
Rodzaj wykroczenia
2008 2009 2010 2011

Rok
2012

Rok
2013

Łączna liczba przyjętych zgłoszeń

81

177

145

115

126

148

Liczba ujawnionych wykroczeń

192

365

465

512

473

558

Liczba sprawców ukaranych mandatami karnymi

60

177

201

192

132

223

Liczba sprawców, wobec których skierowano
wnioski o ukaranie do Sądu

1

5

9

14

14

6

131

183

255

306

327

329

0

4

0

3

1

3

Liczba pouczeń
Liczba ujawnionych przestępstw

Statystyka działań w poszczególnych obszarach
Wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego
Interwencje związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi
Wykroczenia w zakresie zachowania czystości i
porządku

17

24

33

49

32

46

32

82

43

50

17

33

12

24

35

39

47

31

Interwencje związane z ruchem drogowym

118

235

354

379

367

382

Zabezpieczenie imprez kulturalnych

12

15

15

10

12

11

Źródło: Raporty SM z lat 2009 - 2013

Poniżej zaprezentowano w ujęciu dynamicznym statystykę interwencji w
najistotniejszych z punktu widzenia działalności Straży Miejskiej obszarach na przestrzeni lat
2008 – 2013.
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Wykres 28. Statystyka działań w poszczególnych obszarach interwencji straży Miejskiej na
przestrzeni lat 2008 – 2013

Źródło: Raporty SM z lat 2008 - 2013

Komisariat Policji w Szczawnicy jest jednostką wchodzącą w skład Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Targu i obejmuje swoim działaniem łącznie 5 gmin.
Na terenie samej Szczawnicy największą liczbę przestępstw stanowią przestępstwa
przeciwko mieniu, a także przestępstwa drogowe (wypadki drogowe, nietrzeźwi kierujący). Przy
czym w ostatnim okresie obserwowany jest systematyczny spadek liczby przestępstw.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż z uwagi na turystyczny charakter Szczawnicy – to właśnie w
tej miejscowości spośród wszystkich gmin podległych Komisariatowi Policji w Krościenku nad
Dunajcem – odnotowuje się największą liczbę przestępstw. Przy czym duża część przestępstw
popełniana jest na osobach przyjezdnych, ale także to właśnie osoby przyjezdne są najczęściej
sprawcami czynów karalnych. Ten ostatni fakt znacząco także zwiększa anonimowość sprawców
i utrudnia ich wykrycie oraz ujęcie.
Poniższy wykres prezentuje liczbę przestępstw popełnianych na terenie Szczawnicy
odnotowanych przez Komisariat Policji w Krościenku.
Wykres 29. Łączna liczba przestępstw ujawnionych przez KP Policji na terenie Szczawnicy na
przestrzeni lat 2008 – 2013

Źródło: Raporty KP w Krościenku nad Dunajcem w latach lat 2007 - 2013
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3.4. Kultura
3.4.1. Oferta kulturalna Szczawnicy
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
Jak zostało to już opisane w rozdziale 3.2.3.7 za politykę kulturalną Szczawnicy w
głównej mierze odpowiada Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy. Przy MOK działa Teatr
Amatorski, złożony z członków Związku Podhalan, Zespołu Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka
nad Dunajcem, wystawiający sztuki regionalne. Prowadzone są zajęcia z malarstwa na szkle
oraz nauka gry na instrumentach ludowych i estradowych, z których korzysta miejscowa
młodzież.
Od listopada 2012 działa przy MOK profesjonalne studio nagrań, działające na potrzeby
archiwizowania dokonań kultury lokalnej oraz świadczące usługi komercyjne. Ośrodek Kultury
udostępnia salę widowiskową kinoteatru „Pieniny” szkołom, organizacjom pozarządowym i
instytucjom na cele organizacji spotkań, konferencji, prezentacji itp., współpracując ze
wszystkimi podmiotami, działającymi w mieście. Od 1991 roku Miejski Ośrodek Kultury wydaje
lokalną gazetę – miesięcznik społeczno-kulturalny „Z doliny Grajcarka” Miesięcznik Wiadomości
Szczawnickich, w którym poruszane są tematy kulturalne, historyczne, etnograficzne, a także
prezentowany jest dorobek współczesnych i minionych pokoleń szczawniczan, a także
udostępnia swoje łamy młodzieży ze szkół średnich i podstawowych. Gazeta pełni także funkcje
integrującą społeczność lokalną i jest swoistym żywym archiwum miasta.
Przy MOKu działa także Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Klub Twórczy w
Szczawnicy zrzeszające 20 lokalnych twórców.
Ważnym wydarzeniem był zakup – na początku 2014 roku – nowego cyfrowego
projektora 3D do tutejszej sali kinowej, co pozwoliło na reaktywację miejscowego kina z
atrakcyjną i aktualną ofertą filmową.

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna działa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. W jej skład
wchodzi biblioteka dla dorosłych i oddział dla dzieci. Biblioteka jest instytucją kultury działającą
w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom, a także
kuracjuszom i wczasowiczom przebywającym w Szczawnicy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.
Biblioteka ma za zadanie gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie i udostępnianie
zbiorów, pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej oraz popularyzację wiedzy, kultury i
czytelnictwa.
Zgodnie z danymi GUS wielkość księgozbioru wynosiła w roku 2012 26 707 woluminów i
utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, zaś liczba czytelników w ciągu tego rok
wyniosła 1 601. Dokonano w tym czasie 25 515 wypożyczeń księgozbioru „na zewnątrz”.
Szczegółowe dane dotyczące działalności Biblioteki prezentuje poniższe zestawienie.
Tabela 5. Podstawowe wskaźniki dotyczące bibliotek w roku 2012 – Szczawnica i powiat nowotarski
Powiat
Cecha
jm
Szczawnica
nowotarski
Ludność na 1 placówkę biblioteczną
osoba
7 431
3 320
Księgozbiór bibliotek na 1 000 ludności
wol.
3 594,0
3 583,7
Czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności
osoba
215
167
Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach
wol.
15,9
14,7
Źródło: Kultura i sztuka, Bank Danych Regionalnych GUS 2013
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Pozostała działalność w zakresie muzeów i innych placówek, które w zdecydowanie
większej części nastawione są na świadczenie usług kulturalnych i rozrywkowych
zaprezentowana została w rozdziale 3.2.3.7.

3.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3.5.1. Infrastruktura komunalna, gospodarka odpadami
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Szczawnicy jest systematycznie
rozbudowywana i modernizowana, niemniej jednak w dalszym ciągu nie obejmuje obszaru całej
gminy. Szczególnie niekorzystne wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania dotyczą obszarów
wiejskich Szczawnicy.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności korzystającej z sieci
wodociągowej jest znacznie niższa od średniej dla województwa. Obecnie około 63,7%
mieszkańców Szczawnicy ma możliwość korzystania z wodociągu, gdzie średnia dla
województwa wynosi 74%. Przy czym powyższy wskaźnik dotyczy całej gminy, natomiast w
odniesieniu do obszarów miejskich wynosi on 79,4% (czyli powyżej średniej dla województwa),
ale dla obszarów wiejskich wynosi zero. Podobne proporcje dotyczą liczy mieszkańców
korzystających z kanalizacji. Średnia dla gminy wynosi 62,3%, w tym w odniesieniu do
mieszkańców miasta jest to 77,8% wszystkich mieszkańców, natomiast na terenach wiejskich z
uwagi na brak sieci kanalizacyjnej wskaźnik wynosi zero. Co więcej – zgodnie z danymi
prezentowanymi przez GUS liczba korzystających zarówno z sieci wodociągowej, jak i
kanalizacyjnej w ostatnich latach spadała.
Zdecydowanie korzystniej wskaźniki te prezentują się w sytuacji, w której korzystać
będziemy z danych przekazanych przez UMiG Szczawnica pochodzących bezpośrednio z analizy
zawartych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Na poniższym wykresie
zaprezentowano wielkości z obu źródeł, przy czym dane pochodzące z analizy zawartych umów
oznaczano grubszą linią. Na poniższym wykresie uwidoczniono wyłącznie wielkości dla obszarów
miejskich, z racji braku tego typu infrastruktury zarówno w Szlachtowej, jak i Jaworkach.
Wykres 30. Liczba ludności Szczawnicy korzystająca z sieci kanalizacyjnej i wodociągu
wg. GUS oraz UMiG Szczawnica

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) oraz UMiG Szczawnica
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Zgodnie z danymi GUS na terenie gminy długość czynnej sieci rozdzielczej
wodociągowej oraz kanalizacyjnej w obu przypadkach wynosi 18,70 km.
Kanalizacja
Obecnie sieć kanalizacji sanitarnej zarządzana jest przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Kolektory kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej doprowadzają ścieki do
centralnej Oczyszczalni Miejskiej. Miejska Oczyszczalnia posiada maksymalną przepustowość na
poziomie 3 030 m3/dobę. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, usytuowana w
pobliżu granicy z gminą Krościenko nad Dunajcem. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest
rzeka Dunajec. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem
kanalizacyjnym do oczyszczalni wyniosła w roku 2013 217,4 tys. m3, zaś dostarczana do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym 8,1 tys. m3.
Osady ściekowe poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej i wstępnemu
zagęszczaniu w zbiorniku osadu nadmiernego (ZON), następnie są odwadniane na prasie
taśmowej, a potem wywożone na bieżąco w kontenerze w celu dalszego zagospodarowania.
Ilość suchej masy osadów powstających w oczyszczalni wyniosła w roku 2013 142,4 Mg.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej wyniosła w roku 2013 18,7 km. Stan
kanalizacji ogólnospławnej jest raczej dobry. Sieć zbudowana została w okresie
międzywojennym z rur betonowych i azbestowych. W roku 2008 r. władze samorządowe
Szczawnicy doprowadziły do likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków przy dolnej stacji
kolejki linowej na Palenicę oraz modernizacji istniejącej sieci. Tylko w latach 2008 – 2009
wymieniona została sieć kanalizacyjna na szeregu ulic miasta (w tym m.in.: Zawodzie,
Zdrojowa, Języki, Kowalczyk, Św. Krzyża, Połoniny oraz na osiedlach mieszkaniowych) co w
znaczący sposób wpłynęło na poprawę jakości sieci w odniesieniu do całego Uzdrowiska.
Obecnie (dane za rok 2013) z sieci kanalizacyjnej korzysta 5 545 mieszkańców Szczawnicy
(istotna różnica pomiędzy rokiem 2012, a 2013 – o blisko 400 osób – nie wynika ze znaczącego
wzrostu nowych przyłączy, a ze zmienionej metodologii podawania przez PPK liczby
mieszkańców korzystających z sieci).
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, administrujące siecią na terenie Szczawnicy
przystąpiło także do realizacji programu „Modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w całej
Szczawnicy”. Program ten obejmuje także budowę 22,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w
Jaworkach i Szlachtowej oraz uzupełnienie braków w sieci w Szczawnicy na dł. ok. 3,5 km (ulice
Flisacka, Brzeg, Staszowa oraz wzdłuż Potoku Skotnickiego). Elementem projektu jest także
modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków do 3 600 m3 przepływy średniodobowego, która
będzie mogła przyjąć i oczyścić ładunek pochodzący od ok. 15 500 RLM.
Wodociąg
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta Szczawnica – zgodnie z danymi
MZGK - wynosi 35 km. Do sieci w roku 2013 podłączonych było 1 200 budynków mieszkalnych
oraz zbiorowego zamieszkania. Jak zostało to już zaznaczone powyżej – brak na razie
komunalnej sieci wodociągowej na terenach wiejskich.
W latach 2010 – 2011 w ramach projektu finansowanego ze środków UE
zmodernizowano 29,51 km sieci na terenie miasta. Inwestycja pozwoliła znacząco ograniczyć
ogromne straty wody występujące w sieci przesyłowej sięgające 70%. Drugą inwestycją, która
pozwoliła zapewnić nieprzerwane dostawy wody pitnej dla odbiorców w Szczawnicy oraz
zasadniczo podnieść jej jakość, była modernizacja ujęć wody i rurociągów przesyłowych z
elementami ochrony środowiska oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczawnicy.
Inwestycja polegała na modernizacji ujęć „Pokrzywy” i „Sewerynówka”, budowie rurociągów
przesyłowych wody surowej, rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z montażem aparatury
kontrolno-pomiarowej i systemu sterowania. Całość zadania zrealizowano kosztem ponad 16
mln zł, w około połowie finansując zadanie ze środków europejskich.
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Obecnie gmina przystąpiła do realizacji kolejnego projektu, którego przedmiotem jest
budowa nowego ujęcia wody na potoku Czarna Woda wraz ze stacją uzdatniania oraz nowej
sieci wodociągowej dla części miejscowości Jaworki (cała ul. Czarna Woda, Kościelna) z
docelowym doprowadzeniem wody do miejscowości Szlachtowa. W ramach I etapu projektu
planuje się wykonać łącznie ok. 4 km głównej sieci wodociągowej z 78 przyłączami do
budynków dla ok. 300 os. W kolejnych latach inwestycja będzie kontynuowana, tak aby
docelowo roku 2020 mieszkańcy całej gminy mieli dostęp do dobrej jakości wody pitnej
pochodzącej z sieci komunalnej.
Sieć gazowa
Szczawnica nie jest wyposażona w sieć gazową. Ze względu na walory lecznicze,
turystyczno-krajobrazowe oraz obecność Pienińskiego Parku Narodowego oraz uzdrowiska,
władze samorządowe Miasta Szczawnica podejmują intensywne działania zmierzające do
zaopatrzenia Szczawnicy w gaz przewodowy lub gaz z wydzielonej sieci gazowej zasilanej z
terminala gazowego.
Zaopatrzenie w energię
Szczawnica nie posiada własnych źródeł zasilania energią elektryczną. Głównym
źródłem energii dla Szczawnicy jest stacja 30/15/04 kV zlokalizowana w Szczawnicy Niżnej
oparta na sieciach średnich napięć relacji Krościenko-Szczawnica. Z kolei do Krościenka energia
jest dostarczana poprzez stacje elektroenergetyczne średniego napięcia 110 kV z dwóch
kierunków: z głównego punktu zasilającego (GPZ) Gorzków (od strony Nowego Sącza) oraz z
GPZ Szaflary (od strony Nowego Targu). Energia dostarczana jest bezpośrednio do odbiorców
siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe 15/04 kV.
Dla wzmocnienia zasilania obszaru Miasta w energię elektryczną konieczne jest
sfinalizowanie realizacji stacji transformatorowej 110/30/15 kV w Krościenku, która będzie
podpięta do linii wysokiego napięcia łączącej Nowy Sącz z Niedzicą.
Stan zaopatrzenia Szczawnicy w energię elektryczną należy uznać na obecną chwilę za
wystarczający, niemniej jednak z chwilą podjęcia w Gminie nowych inwestycji wymagających
zwiększonego poboru energii (np. budowa nowych wyciągów) konieczna będzie rozbudowa sieci
średniego napięcia 15 kV RS Szczawnica w kierunku Jaworek.
Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki. W systemie tym za
odbieranie i właściwe gospodarowanie odpadami odpowiedzialna jest gmina. Odpady od
mieszkańców odbierają wyłonione w drodze przetargu firmy, które obsługują teren Miasta i
Gminy Szczawnica. W chwili obecnej Gmina zawarła umowy z 6 podmiotami odbierającymi
odpady od mieszkańców Szczawnicy.
Zgodnie z zawartymi umowami odpady składowane oraz przetwarzane są zarówno na
terenie Gminy Szczawnica (na składowisku odpadów komunalnych Jaworki – Stare), jak i w
czterech lokalizacjach poza obszarem Gminy (Tylmanowa, Dąbrowa Górnicza, Nowy Sącz,
Tarnów).
Od wejścia w życie ustawy o gospodarce odpadami na terenie Szczawnicy osiągnięto
następujące wskaźniki dotyczące poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
Tabela 6. Poziom recyklingu odpadów wytworzonych na terenie Szczawnicy w latach 2012 i 2013
Przedmiot
Osiągnięty poziom ograniczenia
kierowanych do składowania

masy

odpadów

ulegających

biodegradacji

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących

2012

2013

22,96%

18,09%

19%

25,38%
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frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100%

100 %

Źródło: UMiG Szczawnica

Na terenie Szczawnicy działa także Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Szczawnicy w ramach poniesionej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostawić wytworzone przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: meble i odpady wielkogabarytowe,
chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe, zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Punkt działa na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy ul. Zawodzie 19
C. Pilną inwestycją w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy jest modernizacja punktu
przeładunkowego odpadów wraz budową nowoczesnej infrastruktury pozwalającej na
racjonalną gospodarkę odpadami (sortownia, kompostowania przy istniejącym wysypisku na
Jaworkach).

3.6. Gospodarka i rynek pracy
Na terenie Szczawnicy nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe. Przedsiębiorczość na
tym terenie koncentruje się głównie wokół obsługi turystów, handlu, budownictwa i szeroko
pojętych usług medycznych. Głównymi pracodawcami są szpitale uzdrowiskowe.
Przedsiębiorstwa działające w Szczawnicy to w większości mikro- i małe firmy, w tym 81,6% to
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Po w miarę systematycznym, acz
niewielkim, wzroście liczby firm na przestrzeni ostatnich lat, w roku 2013 nastąpił spadek liczby
zarejestrowanych przedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego o 10 podmiotów. Obecnie
na terenie Szczawnicy zarejestrowanych jest 847 podmiotów gospodarki narodowej ujętej w
systemie REGON. Wspomniany spadek dotyczy sektora prywatnego.
Wykres 31. Podmioty gospodarcze w Szczawnicy w latach 2008-2013

Źródło: Podmioty gospodarcze Główny, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Dominującym sektorem przedsiębiorstw są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9
osób – stanowią one 96,8% wszystkich zarejestrowanych firm, z kolei 2,6% to firmy małe, zaś
0,6% to firmy średnie. Dominację mikroprzedsiębiorstw z jednej strony należy uznać za
zjawisko pozytywne - sektor ten tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do zmniejszenia
bezrobocia. Mikroprzedsiębiorstwa są też bardziej elastyczne i łatwiej dostosowują się do
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bieżących potrzeb rynku. Z drugiej strony mikroprzedsiębiorstwa, wykazują znacznie słabszą
kondycję ekonomiczno-finansową niż przedsiębiorstwa duże, o czym świadczy chociażby
wartość nakładów inwestycyjnych przypadających na jednego zatrudnionego. Podmioty te
bardzo silnie, w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami, odczuwają istniejące bariery w
prowadzeniu działalności gospodarczej. Mają też znikomą zdolność do wdrażania przedsięwzięć
wysoce innowacyjnych.
Z oczywistych powodów w strukturze firm na terenie Szczawnicy dominują te związane
z zakwaterowaniem i świadczeniem usług gastronomicznych - 30% wszystkich działających
firm, kolejnych 17% to działalność handlowa, zaś 11% przedsiębiorstw działa w branży
budowlanej. Widzącą działalnością dla nieco ponad 7% jest transport, zaś dla blisko 6% szeroko
pojęta opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Poniżej zaprezentowano zestawienie firm działających w Szczawnicy w roku 2012 i 2013
w układzie podstawowych sekcji PKD 2007, wraz z prezentacją sektorów w których nastąpił
spadek i wzrost zarejestrowanych podmiotów.
Tabela 7. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w roku 2012 i 2013 na terenie Szczawnicy
2012

2013

Różnica w
stosunku
do r. 2012

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

19

18

-1

B. Górnictwo i wydobywanie
C. Przetwórstwo przemysłowe

0
35

0
37

0
2

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych

0

0

0

3

3

0

Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych

E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
F. Budownictwo

94

95

1

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

156

152

-4

H. Transport i gospodarka magazynowa

68

62

-6

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

257

254

-3

J. Informacja i komunikacja
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

10
8

11
6

1
-2

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

18

18

0

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

37
24

42
22

5
-2

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

5

5

0

P. Edukacja
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

18
49

17
49

-1
0

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

11

12

1

S. Pozostała działalność usługowa

26

27

1

T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

19

17

-2

U. Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

0

0

Źródło: Podmioty gospodarcze Główny, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Oczywiście zdecydowana większość podmiotów tj. 731 (w tym 12 publicznych)
zarejestrowanych jest na obszarze miasta, zaś na terenach wiejskich zaledwie 116 (w tym jeden
publiczny). Na obszarach wiejskich Szczawnicy dominuje działalność związana z budownictwem,
następnie z handlem, zaś w trzeciej kolejności są to firmy związane z zakwaterowaniem i
świadczeniem usług gastronomicznych.
Warto także zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik przedsiębiorczości
wyrażony liczbą podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności kształtował się w
latach 2009 – 2013 korzystnej niż średnia dla całej Małopolski, choć jak widać z poniższego
wykresu zaczyna zbliżać się do średniej dla regionu.
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Wykres 32. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności(Szczawnica i Małopolska)

Źródło: Podmioty gospodarcze Główny, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Niestety znaczącym problemem Szczawnicy jest wysoki (i stale wzrastający) poziom
bezrobocia. W roku 2013 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosił 11,8% (w roku 2012: 10,2%, 2011: 8,2%, 2010: 9,2%, 2009: 8,5%,
2008: 6,4%). Co oczywiste wzrastała także z roku na rok bezwzględna liczba osób
pozostających bez pracy, by w roku 2013 wynieść 555. Warto odnotować, iż w tym samym
czasie osób pracujących w Szczawnicy było 1 245.
Wykres 33. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

Źródło: Rynek pracy, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest mniej więcej do siebie zbliżona z niewielką
przewagą bezrobotnych mężczyzn.
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Wykres 34. Bezrobotni zarejestrowani ogółem ze Szczawnicy w latach 2008 – 2013

Źródło: Rynek pracy, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

3.7. Finanse gminy
Finanse są istotnym elementem zarządzania gminą, gdyż każda podejmowana decyzja
dotycząca jej bieżącego funkcjonowania i rozwoju ma swój wymiar finansowy. Racjonalne
zarządzanie publiczne w obszarze finansów lokalnych powinno być ukierunkowane na poprawę
efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez optymalizację decyzji dotyczących
wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja tego postulatu jest możliwa
w modelu zarządzania strategicznego, wykorzystującego szerokie instrumentarium w postaci
strategii rozwoju, wieloletnich planów i programów inwestycyjnych, prognoz finansowych,
montażu finansowego inwestycji, badania zdolności kredytowej.
Ocena finansowej sytuacji Gminy Szczawnica obejmuje porównanie różnych wielkości
budżetowych w okresie objętym analizą, czyli lata 2008-2013. Dane do analizy zostały
pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Gminy Szczawnica. Opiera się ona na wielu
wskaźnikach, dzięki którym możliwe jest dokładne zbadanie sytuacji badanej jednostki
samorządu terytorialnego oraz prezentację jej zdolności kredytowej, płynności finansowej oraz
wskazanie kierunków polityki inwestycyjnej. Jej zadaniem jest również ocena możliwości
zaciągania zobowiązań oraz ułatwia podejmowanie decyzji o charakterze rozwojowym.

3.7.1. Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy
Dochody budżetu Gminy Szczawnica wzrosły w latach 2008-2013 na przestrzeni
badanego okresu z 17 155,16 tys. zł nominalnie do 24 372,12 tys. zł, czyli o 42,1%. Jednak w
analizowanym okresie ich wartość ulegała znacznym wahaniom. Najwyższy ich poziom –
36 018,22 tys. zł odnotowano bowiem w 2010 roku. Od tego okresu wykazywały one tendencję
spadkową. Dopiero w roku 2013 w stosunku do okresu poprzedniego nastąpił wzrost dochodów
na poziomie 2,2%. Podobna tendencja miała miejsce w odniesieniu do dochodów własnych,
przy czym pierwszy wzrost miał miejsce w latach 2008-2010. Następnie w 2011 roku dochody
własne zmalały. Od tego momentu poziom dochodów własnych systematycznie wzrasta. W roku
2013 było to na poziomie 2,7%. Wśród dochodów największy udział mają dochody w ramach
działu 758 Różne rozliczenia. W 2013 roku było to 33,3% oraz dochody w ramach działu 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36,8%. W przypadku tych działów
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w analizowanym okresie ich udział w dochodach ogółem systematycznie wzrastał. Duży udział
dotyczył również działu 852 Pomoc społeczna około 11,0%. Zestawienie dochodów budżetu
Gminy Szczawnica dla lat 2008-2013 przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 8. Dochody budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dynamika
zmian
2013/2008
[%]

Dochody ogółem [tys. zł]

17 155,16

24 399,47

36 018,22

31 208,44

23 838,97

24 372,12

142,1

8 44, 91

9 282,36

14 566,24

10 095,58

10 113,42

10 381,53

122,9

w tym dochody własne
[tys. zł]

Źródło: Dochody i wydatki budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Wykres 35. Dochody budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013 [tys. zł]

Źródło: Dochody i wydatki budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Tabela 9. Dynamika dochodów budżetu gminy Szczawnica i wskaźnik dochodowej samodzielności
finansowej w latach 2008-2013
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
Dynamika dochodów ogółem [%]
142,2%
147,6%
86,6%
Dynamika dochodów własnych [%]
109,9%
156,9%
69,3%
Wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej:
Gminy Szczawnica [%]
49,2
38,0
40,4
32,3
Powiatu nowotarskiego [%]
33,1
31,3
30,9
30,0
Województwa małopolskiego [%]
52,2
50,1
45,8
48,5

2012
76,4%
102,%

2013
102,2%
102,7%

42,4
31,2
49,1

42,6
33,6
51,5

Źródło: Dochody i wydatki budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego, Bank Danych Regionalnych GUS 2014

Analizując sytuację Gminy należy zwrócić uwagę na tzw. dochodową samodzielność
finansową. Pozwala on określić poziom niezależności finansowej Gminy od budżetu państwa.
Wartość tego wskaźnika wskazuje bowiem, na jakim poziomie jednostka ma władzę w zakresie
generowania dochodów własnych. Im niższa wartość miernika, tym większe uzależnienie JST od
sytuacji finansowej państwa, koniunktury, czy poziomu bezrobocia. W przypadku gminy
Szczawnica wysokość wspomnianego wskaźnika, w analizowanym okresie, wykazywała się dużą
zmiennością. Od 2012 roku w tym obszarze widoczne jest coraz większe uniezależnienie
finansowe gminy, kiedy to dochody własne stanowiły 42,4% wszystkich dochodów, w kolejnym
roku dochody własne stanowiły 42,6% dochodów ogółem. Gmina na tle powiatu wypada
korzystnie, gdyż w całym okresie objętym analizą wartość wskaźnika liczonego dla Gminy
Szczawnica była wyższa w porównaniu z wartością liczoną dla powiatu nowotarskiego.
Natomiast porównując z województwem małopolskim tutaj sytuacja jest odwrotna.
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Reasumując, wzrastająca wartość wskaźnika samodzielności finansowej jest
pozytywnym symptomem z punktu widzenia atrakcyjności Gminy Szczawnica, wskazującym na
fakt, że Gmina idzie w kierunku coraz mniejszego stopnia uzależnienia się od sytuacji
makroekonomicznej kraju i polityki państwa w zakresie przekazywania dochodów dysponentom
środków budżetowych niższego szczebla.
Oceniając zmiany dochodów budżetowych gminy należy zwrócić uwagę na:
w relacji do 2008 roku wzrost wartości dochodów ogółem;
stosunkowo wysoki udział dochodów własnych, w tym udziałów w podatkach
budżetu państwa w dochodach ogółem. Zanotowana pozytywna tendencja wynika
zarówno ze zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak i
polityki władz lokalnych mającej na celu wzmocnienie lokalnej bazy ekonomicznej i
podatkowej. Wzrastający zasób środków budżetowych daje możliwość lepszego
wypełniania funkcji samorządu gminnego jako gospodarza terenu;
wykazana tendencja wzrostu dochodów własnych sprzyja kształtowaniu stabilnych
podstaw prognozowania budżetu. Im więcej środków budżetowych podlega
lokalnemu władztwu decyzyjnemu, tym większa jest przewidywalność wpływów, a
tym samym trafność prognoz finansowych.
W odniesieniu do drugiej kategorii budżetowej – wydatków, należy stwierdzić, że
wzrosły one w badanym okresie z 18 478,38 tys. zł w 2008 roku, do 21 750,34 tys. zł w 2013.
Wyjątkiem były lata 2010 i 2011, gdzie (patrz tabela poniżej) nastąpił znaczny wzrost tej pozycji
budżetowej, dotyczyło to w szczególności wydatków o charakterze inwestycyjnym. W okresie
tym Gmina realizowała duże inwestycje, głównie z obszaru gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska. Znaczna część tych wydatków finansowana był środkami z programów
pomocowych UE.
Tabela 10. Wydatki budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dynamika
zmian
2013/2008
[%]

Wydatki ogółem [tys. zł]
w tym wydatki

18 478,38

27 026,85

47 861,68

32 216,09

28 159,40

21 750,34

117,7

5 592,28

13 313,92

32 738,96

15 842,41

10 867,18

3 472,74

62,1

majątkowe [tys. zł]

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Wykres 36. Wydatki budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013 [tys. zł]

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

63

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 - 2020

Tabela 11. Dynamika wydatków budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013
Wyszczególnienie
Dynamika wydatków ogółem [%]
Dynamika wydatków majątkowych [%]

2008
-

2009
146,3
238,1

2010
177,1
245,9

2011
67,3
48,4

2012
87,4
68,6

2013
77,2
32,0

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Na przestrzeni badanego okresu poziom wydatków wzrósł o 17,7%. W porównaniu z
dynamiką dochodów jest to tendencja pozytywna. Ponadto od 2010 roku, kiedy wartość
omawianej kategorii była najwyższa, w Gminie notowano coroczne obniżanie wydatków. W
ostatnim roku oceny – 2013 – było to na poziomie 22,8%. Głównym czynnikiem, który miał
przełożenie na tę sytuację był drastyczny spadek wydatków majątkowych. W roku 2013 w
stosunku do roku poprzedniego ta pozycja budżetowa obniżyła się o 68,0%.
Oceniając wydatki budżetu gminy Szczawnica w latach 2008-2013 należy zwrócić
uwagę na następujące zjawiska:
bardzo dynamiczny przyrost wartości wydatków budżetowych w okresie 20082010. W tym czasie, oraz w roku następnym, Gmina realizowała skutecznie plan
rozwoju w aspekcie inwestycyjnym. W kolejnych latach odnotowano natomiast
znaczący spadek wydatków Gminy w tym obszarze. W istniejącej sytuacji w
procesie zarządzania finansami należy corocznie monitorować wynik finansowy
budżetu, z zaleceniem utrzymania jego racjonalnego poziomu;
znaczący spadek w 2013 roku udziału wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem - 16%, w porównaniu z rokiem 2010, gdy było to aż 68,4% wydatków
ogółem. W tym obszarze Gmina powinna podjąć działania w celu racjonalizacji
polityki wydatkowania środków budżetowych i ustabilizowania relacji wydatków
majątkowych do wydatków ogółem, tak aby nie miały miejsca tego typu
dysproporcje. Wiąże się to bowiem z koniecznością pozyskiwania znacznych źródeł
finansowania, często w postaci różnych form zadłużenia, które w kolejnych latach
obciążać będą budżet. Pozytywnym aspektem tej sytuacji jest w omawianym
okresie znaczny udział środków z funduszy UE w finansowaniu inwestycji. Nie
mniej w tym obszarze należałoby dążyć, jak wspomniano, do równomiernego
obciążenia budżetu wydatkami o charakterze inwestycyjnym;
wzrost potencjału inwestycyjnego w analizowanym okresie (jak wspomniano) był
możliwy z jednej strony dzięki zwiększeniu bazy dochodowej Gminy Szczawnica
oraz racjonalizacji kosztów świadczenia części usług społecznych, z drugiej zaś,
przede wszystkim, poprzez wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania w
postaci środków z funduszy UE oraz instrumentów dłużnych – pożyczek i kredytów.
Taki montaż finansowy zadań inwestycyjnych pozwala realizować przyspieszony, w
stosunku do własnych możliwości, wariant rozwoju gminy. Zaciąganie długu
wymaga oczywiście umiejętnego nim zarządzania – doboru odpowiedniej wielkości
i rodzaju długu, określenia terminu jego spłaty, czy też zastosowania ewentualnych
okresów karencji;
osiągnięciem władz lokalnych było pozyskanie środków z funduszy UE. Dzięki temu
Gmina Szczawnica mogła/może realizować dodatkowe inwestycje i zdobyła
niezbędne doświadczenie w zakresie zarządzania tymi środkami, które powinno
procentować w kolejnej perspektywie finansowej.
Realizowana przez Gminę Szczawnica polityka w obszarze dochodów i wydatków
doprowadziła do występowania w latach 2008-2012 deficytu budżetowego. Rok 2013 był
pierwszym rokiem, kiedy Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 2 621,78 tys. zł,
co stanowiło 10,8% dochodów ogółem.
W ocenie sytuacji finansowej Gminy ważną kwestią jest także ocena jej atrakcyjności
mierzona wskaźnikami w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Najniższe dochody odnotowano w
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pierwszym roku analizy 2008 i wyniosły one 2 322,7 zł/osobę, a najwyższe w roku 2010 4 845,1 zł/osobę. Obecny ich poziom (rok 2013) wynosi 3 277,1 zł/osoba i w porównaniu z
rokiem poprzednim wzrósł o 2,2%. Jeżeli tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach
będzie to pozytywnie wpływać na atrakcyjność Gminy. Podobnie kształtowały się te wskaźniki w
odniesieniu do dochodów własnych.
Tabela 12. Dochody i wydatki na 1 mieszkańca Gminy Szczawnica w latach 2008-2013
Wyszczególnienie
Dochody ogółem na 1
mieszkańca [zł/osoba]
Dochody własne na 1
mieszkańca [zł/osoba]
Wydatki ogółem na 1
mieszkańca [zł/osoba]
Wydatki majątkowe na 1
mieszkańca [zł/osoba]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 322,7

3 234,7

4 845,1

4 210,5

3 207,6

3 277,1

1 143,4

1 230,6

1 959,4

1 362,1

1 360,8

1 395,9

2 501,8

3 583,0

6 438,2

4 346,5

3 788,9

2 924,6

743,2

1 803,6

4 409,3

2 131,4

1 462,4

467,3

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Wykres 37. Dochody i wydatki na 1 mieszkańca Gminy Szczawnica w l. 2008-2013 [zł/osoba]

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

W przypadku wskaźnika będącego relacją poziomu wydatków do liczby mieszkańców
Gminy Szczawnica od 2010 roku odnotowuje się znaczną tendencję spadkową w tym obszarze.
Z jednej strony jest to zjawisko pozytywne, które związane jest ze znacznym spadkiem tej
pozycji budżetowej. Jednak z punktu widzenia atrakcyjności gminy wskazuje ona na
kategoryczne obniżenie wydatków, zwłaszcza w obszarze inwestycyjnym, co może sugerować
zmniejszenie aktywności władz gminy w obszarze rozwoju infrastruktury, bądź problemach z
pozyskiwaniem środków na nowe inwestycje.
Podsumowując ten etap analizy należy stwierdzić, że w badanym okresie władze Gminy
Szczawnica realizowały dość zmienną politykę dochodową. Wynikiem tego były znaczne
wahania w tej pozycji, co zniekształca wnioski w tym obszarze. Korzystna tendencja wystąpiła
natomiast w odniesieniu do udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Utrzymanie tej
relacji, a nawet jej poprawa będzie pozytywnie oddziaływać na podejmowane decyzje. W
kolejnych latach działania bieżące i strategiczne władz Gminy Szczawnica powinny zmierzać do
dalszego umocnienia potencjału dochodowego. Polityka ta powinna być stosowana
konsekwentnie w ciągu najbliższych lat, tak by możliwym było stałe poprawianie jakości
świadczonych usług i kształtowanie rozwoju gminy.
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Z punktu widzenia rozwoju Gminy Szczawnica ważne jest zahamowanie niekorzystnego
zjawiska rozwierania nożyc pomiędzy wzrostem wydatków bieżących i inwestycyjnych.
Wzrastające koszty obsługi bieżącej długu znacznie spowolniły tempo wzrostu, ograniczając
możliwości dalszego inwestowania. Warunkiem realizacji wariantu rozwoju Gminy Szczawnica
będzie ustalenie proinwestycyjnych długookresowych proporcji podziału budżetu, w
szczególności planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych. Realizując taką politykę
finansową władze Gminy Szczawnica będą mogły zaproponować rozszerzenie frontu
inwestycyjnego, wykorzystując zewnętrzne źródła finansowania - kredyty i pożyczki. lub
obligacje komunalne, a także środki z funduszy Unii Europejskiej.

3.7.2. Zadłużenie gminy
Kolejną ważną grupą wskaźników pozwalających na analizę sytuacji finansowej gminy
są wskaźniki zadłużenia. Ocena zadłużenia Gminy Szczawnica została przeprowadzona w
oparciu o dwa podstawowe wskaźniki, które obowiązywały jednostki samorządu terytorialnego
do końca 2013 roku4.
Pierwszy wskaźnik, obrazujący całkowite zadłużenia Gminy Szczawnica w latach 20082013 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Wskaźnik zadłużenia Gminy Szczawnica w latach 2008-2013
Wyszczególnienie
Zadłużenie [tys. zł]
Dochody ogółem [tys. zł]
Wskaźnik zadłużenia – dla celów
sprawozdawczych [%]
Wskaźnik zadłużenia rzeczywisty[%] *
Wskaźnik obsługi zadłużenia
[%]

2008
4 207
17 155,16

2009
6 504
24 399,47

2010
18 777
36 018,22

2011
19 473
31 208,44

2012
23 737
23 838,97

2013
20 450
24 372,12

24,5

26,7

52,1

39,9

56,3

56,9

24,5

26,7

52,1

62,4

99,6

83,9

7,74

8,00

4,92

7,56

10,64

10,57

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

* Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku, w art. 169 i 170 wskazuje na rodzaj zadłużenia, które nie jest brane
pod uwagę przy ustalaniu ustawowego wskaźnika zadłużenia. W związku z powyższym rzeczywisty poziom zadłużenia
w niektórych latach przyjął inny poziom niż wskaźnik liczony na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

4

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn.
zm.), udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem jst nie może w danym roku budżetowym
przekroczyć 60%, a wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia będący relacją kosztów obsługi długu do
dochodów ogółem 15%.
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Wykres 38. Wskaźnik zadłużenia Gminy Szczawnica w latach 2008-2013

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

W analizowanym okresie Gmina Szczawnica prowadziła aktywną politykę kredytową,
najwyższy poziom zadłużenia – 99,6% dochodów ogółem osiągając w roku 2012. Od tego
momentu zauważalny jest spadek zobowiązań, co związane było z ich systematyczną spłatą.
Podstawowymi źródłami długu jednostki były kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji. Jak
wskazują wartości w powyższej tabeli, w okresie 2011-2013 wystąpiły znaczne rozbieżności
pomiędzy rzeczywistym zadłużeniem, a wskaźnikiem zadłużenia liczonym na potrzeby
sprawozdawczości. Ten drugi nie przekroczył ustawowych 60%. Różnica ta wynika z faktu, iż
prawodawca wprowadził wyjątki, zgodnie z którymi zobowiązania zaciągnięte między innymi na
inwestycje współfinansowane z funduszy UE nie zwiększają długu publicznego JST. Wskazany
rzeczywisty poziom zadłużenia w ostatnich latach analizy powoduje, że Gmina powinna
zachować daleko idącą ostrożność w zaciąganiu nowych zobowiązań, zwłaszcza na nowe
projekty inwestycyjne. Powinna przede wszystkim systematycznie analizować i badać swój
potencjał finansowy sprawdzając, czy jest w stanie wygenerować odpowiednie środki finansowe
jako wkład własny na pokrycie części wydatków inwestycyjnych, a następnie na obsługę
zadłużenia, a także utrzymanie powstałej infrastruktury. Ponadto należy pamiętać, że wiele
poczynionych do tej pory inwestycji będzie generować/już generuje dodatkowe
zapotrzebowanie na pokrycie kosztów eksploatacji. Stąd ostrożność w sprawie zaciągania
dalszych zobowiązań powinna być szczególnie wzmożona.
Wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie
mógł przekroczyć 15%. Jak pokazuje tabela 13 wartość tego miernika jest pochodną
wzrastającego poziomu zadłużenia. W analizowanym okresie kształtował się on na bezpiecznym
poziomie, z dużym marginesem do górnego pułapu. Najniższą wartość przyjął w roku 2010, ale
wówczas Gmina Szczawnica wykazała dużo wyższe dochody niż rok wcześniej. W kolejnych
latach, z uwagi na rosnący poziom zadłużenia, wskaźnik obsługi również wzrastał. Biorąc pod
uwagę wartość tej miary należy stwierdzić, iż Gmina w analizowanym okresie, pomimo
wysokiego poziomu zadłużenia, prowadziła bezpieczną politykę związaną z obsługą i spłatą
zaciągniętych zobowiązań.
Omawiane powyżej wskaźniki opracowywane były głównie dla celów sprawozdawczych.
Z punktu widzenia stabilności finansowej Gminy Szczawnica ważne jest badanie nie tylko ich
poziomu, ale przede wszystkim na etapie decyzji o nowym długu, opracowywanie rachunku
przepływów pieniężnych, który odpowie na pytanie czy prowadzona polityka w zakresie
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generowania dochodów, ponoszenia wydatków i obsługi długu pozwoli na koniec roku
kalendarzowego generować dodatnie saldo środków pieniężnych.
Biorąc zatem pod uwagę powyższe oraz fakt, iż wskaźniki zadłużenia liczone przez
Gminę Szczawnica zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie wyrażają jednak rzeczywistej
zdolności kredytowej jednostki, należy poszerzyć analizę sytuacji finansowej o inne miary. W
ocenie tej, ważnym elementem obok omawianych już dochodów jest poziom wolnych środków.
Wolne środki (tzw. wolne środki brutto) są dodatnią różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a
bieżącymi wydatkami budżetowymi. Poziom wygospodarowanych wolnych środków determinuje
zdolność Gminy do obsługi zobowiązań o charakterze długoterminowym. Wyniki dla Gminy
Szczawnica przedstawia tabela 14.
Tabela 14. Wskaźnik pokrycia obsługi długu pierwszego stopnia w Gminie Szczawnica w l. 2008-13
Wyszczególnienie
Wolne środki [tys. zł]
Spłacone raty w ciągu roku [tys.
zł]
Koszt obsługi zadłużenia [tys. zł]
Współczynnik wolnych środków
do obsługi zadłużenia (wskaźnik
obsługi długu I-wszego stopnia)

2008
4 269,1

2009
10 686,5

2010
20 895,5

2011
14 834,8

2012
6 546,7

2013
6 094,5

500,0

1 104,0

1 062,0

1 800,0

2 537,0

4 998,0

156,0

300,0

407,0

952,0

1 287,0

1 204,0

6,5

7,6

14,2

5,4

1,7

1,0

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Wskaźnik obsługi długu pierwszego stopnia w Gminie Szczawnica, w badanym okresie
przyjmował wartości powyżej 1,0. Zauważalna jest natomiast tendencja malejąca i to o
znacznym poziomie, gdyż jeszcze w roku 2010 współczynnik przyjął wartość 14,2, a w roku
2013 było to 1,0. Niemniej, wartości wskaźnika powyżej 1,0 potwierdzają pełne pokrycie kwoty
długu wraz z jego obsługą wyłącznie posiadanymi środkami wolnymi.
Inną, również istotną miarą zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego
jest wskaźnik pokrycia wolnymi środkami jedynie kosztów obsługi długu (tzw. wskaźnik pokrycia
obsługi długu drugiego stopnia). Obliczenia przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. Wskaźnik pokrycia obsługi długu drugiego stopnia w Gminie Szczawnica w l. 2008-2013
Wyszczególnienie
Wolne środki [tys. zł]
Koszt obsługi zadłużenia [tys. zł]
Wskaźnik obsługi długu II-giego
stopnia

2008
4 269,1
156,0

2009
10 686,5
300,0

2010
20 895,5
407,0

2011
14 834,8
952,0

2012
6 546,7
1 287,0

2013
6 094,5
1 204,0

27,4

35,6

51,3

15,6

5,1

5,1

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Najwyższą wartość - 51,3, wskaźnik osiągnął w 2010 roku. W kolejnych latach jego
poziom malał, co było skutkiem zarówno spadku wolnych środków pieniężnych, w porównaniu z
2010 rokiem w 2013 roku ich poziom zmalał o 71%, jak i wzrostem kosztów obsługi zadłużenia
o 195,8%. Pomimo wskazanego trendu należy stwierdzić, że jego poziom w całym okresie był
dla Gminy Szczawnica bezpieczny.
Badając kondycję JST warto pokusić się o ocenę jeszcze jednego wskaźnika, a
mianowicie relacji wydatków inwestycyjnych do dochodów budżetowych ogółem. Jest to tzw.
wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej. Dla Gminy Szczawnica wskaźnik ten we
wszystkich latach, za wyjątkiem roku 2013, był wyższy niż dla całego powiatu nowotarskiego.
Najwyższą wartość przyjął w roku 2010 – 90,9%, podczas gdy dla powiatu oscylował on w
granicach 34,0%.
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Tabela 16. Wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej w Gminie Szczawnica w l. 2008-2013
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe [tys. zł]
Dochody ogółem [tys. zł]

2008
5 592,28
17 155,16

Gmina Szczawnica [%]
Powiat nowotarski [%]

32,6
30,4

2009
2010
13 313,92
32 738,96
24 399,47
36 018,22
Wskaźnik:
54,6
90,9
34,2
34,0

2011
15 842,41
31 208,44

2012
10 867,18
23 838,97

2013
3 472,74
24 372,12

50,8
31,9

45,6
27,6

14,2
20,9

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

Podstawowym powodem tego stanu rzeczy były wysokie wydatki ponoszone na
realizację szeregu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, w dużej mierze dofinansowanych
z funduszy UE. Najniższy poziom zanotowano w 2013 roku – 14,2%. Wynika to z faktu, iż
większość dużych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę została zakończona.
Dla celów porównawczych obliczono również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który
jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane do obliczeń od 1 stycznia 2014 r. (obecnie
obowiązująca ustawa o finansach publicznych, art. 243). W tabeli wykazano wyliczony wcześniej
wskaźnik obsługi zadłużenia z obecnie obowiązującym miernikiem stopnia zadłużenia Gminy.
Tabela 17. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Szczawnica w latach 2011-2013 i plan 2014
Wyszczególnienie
Indywidualny wskaźnik zadłużenia [%]
Wskaźnik obsługi zadłużenia [%]

2011
5,77
7,56

2012
10,64
10,64

2013
25,44
10,57

Plan 2014
4,43
2,69

Źródło: Dochody i wydatki budżetówJST, Bank Danych Regionalnych GUS 2014 oraz analiza budżetu Gminy Szczawnica

W latach 2011-2012 indywidualny wskaźnik zadłużenia był niższy bądź równy
wskaźnikowi obsługi zadłużenia. Jednak znaczne zadłużenie Gminy w poprzednich okresach i
wymagalność spłaty kapitału, spowodowało ponad dwukrotny wzrost tego miernika w 2013 r.,
znacznie przekraczając 15%. Potwierdzeniem tego są dane z tabeli 14, z której wynika, że w
ostatnim roku analizy Gmina dokonała spłaty kapitału na poziomie ponad 4 998 tys. zł, podczas
gdy w roku 2012 spłata wyniosła 2 537 tys. zł. Koszty obsługi zadłużenia w tych dwóch latach
były porównywalne.
Jak wynika z obliczeń dla 2014 roku zadłużenie Gminy, jak i koszty związane z jego
obsługą maleją, co przy założeniu, że Gmina nie będzie zaciągać znacznych zobowiązań
powinno wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej jednostki.
Reasumując, na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że z
ekonomicznego punktu widzenia zdolność kredytowa Gminy Szczawnica napawa pewnym
niepokojem. Z jednej strony pozytywnym aspektem jest poziom dochodów, który rośnie oraz
korzystna struktura tych dochodów. Wysoki udział dochodów własnych pozwala realizować
politykę długu nawet w szerszym zakresie niż ma to miejsce obecnie. W analizowanym okresie
Gmina nie miała problemów z obsługą zadłużenia. Z drugiej jednak strony na koniec 2013 roku
poziom zadłużenia Gminy Szczawnica był dość wysoki, co stanowi zagrożenie dla płynności
finansów JST. Ważną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę myśląc o nowych zobowiązaniach,
jest okres wymagalności obecnego długu. Z tego powodu, tak jak już wspomniano, należy co
roku opracowywać rachunek przepływów pieniężnych pozwalający odpowiedzieć na pytanie, czy
Gmina na koniec roku wygeneruje nadwyżkę środków pieniężnych. Liczone wskaźniki zadłużenia
mają w tym przypadku drugorzędne znaczenie. Ponadto koniecznym jest wyznaczenie
maksymalnego bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz właściwy dobór instrumentów dłużnych,
zgodnie z istniejącymi możliwościami finansowymi – zdolnością kredytową oraz warunkami
utrzymania płynności finansowej.

3.7.3. Podsumowanie
Gmina Szczawnica myśląc o przyszłych inwestycjach powinna opracować strategię
finansowania. Powinna ona uwzględniać wiele aspektów o charakterze prawnym i
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ekonomicznym, wyznaczać bezpieczne poziomy zadłużenia, pamiętając o całkowitych
zobowiązaniach, a nie jedynie tych, które uwzględnia się w obliczeniach dla celów
sprawozdawczych.
Ponadto Gmina powinna na bieżąco opracowywać analizę sytuacji finansowej
wskazującą na możliwość oraz zasadność zastosowania określonego wariantu finansowania
planowanych do realizacji zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnych. Należy pamiętać, aby
analizy te obejmowały finanse całej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jedynie wybrany
obszar. Wycinkowa ocena może dać mylny obraz sytuacji finansowej Gminy, gdyż większa część
projektów o charakterze inwestycyjnym wymaga poniesienia wydatków nie tylko w okresie
realizacji, ale później może generować zapotrzebowanie środków na pokrycie kosztów
eksploatacji. Często błędnie, przy sporządzaniu wieloletnich prognoz finansowych uwzględnia
się jedynie wydatki fazy realizacji, znajdując dla nich finansowe pokrycie. Zapomina się jednak,
iż w późniejszym okresie inwestycje te będą nadal wykazywały zapotrzebowanie na środki
finansowe.
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4. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY

SZCZAWNICA
Trendy w światowej turystyce wskazują, iż znacząca większość odbiorców usług
turystycznych swoje aktywności kierować będzie w miejsca, które zapewniają kontakt z przyrodą
przy jednoczesnym poszukiwaniu miejsc dotychczas masowo jeszcze nie eksplorowanych. Należy
zatem spodziewać się jeszcze większej presji na obszary szczególnie cenne przyrodniczo
(rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, parki narodowe). To z jednej strony ogromna szansa
dla Szczawnicy dysponującej tak różnorodnymi i znaczącymi walorami przyrodniczymi, z drugiej
ogromne zagrożenie rosnącej presji na środowisko naturalne. Stąd tak ważne jest zwrócenie
uwagi, aby zagospodarowywanie turystyczne i pakietowanie usług turystycznych nie
następowało w sposób żywiołowy, a ich rozwijanie podporządkowane było celom ochrony
środowiska, związanym z programem zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętej edukacji
ekologicznej. Mówiąc inaczej – celem działań szczawnickiej wspólnoty samorządowej winno być
poprawianie warunków do rozwoju turystyki, ale w sposób respektujący wymogi
ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
W praktyce powinno to oznaczać zintegrowanie działalności turystycznej i
uzdrowiskowej z celami ochrony przyrody, a także kształtowanie nowych zachowań turystów
oraz organizatorów ruchu turystycznego, tak aby były one korzystne pod względem etycznym i
społecznym dla lokalnej społeczności oraz uwzględniały jej kulturową tożsamość. W
konsekwencji rozwój wszelkich form turystyki w Szczawnicy powinien opierać się na
różnorodnych korzyściach jakie gwarantuje jej lokalna gospodarka oraz wnosić pozytywny wkład
w lokalny rozwój. Przyjęcie takiego modelu postepowania oznacza, iż będziemy mogli mówić o
konsekwentnym wdrażaniu koncepcji turystyki zrównoważonej. W modelu tym należy
zwrócić uwagę na przenikanie się czterech kluczowych aspektów:
aspektu ekologicznego (przyrodniczego) – w którym rozwój turystyki winien być
dostosowany do rodzaju i jakości zasobów środowiska przyrodniczego i nie może
przyczyniać się do jego degradacji, a w konsekwencji powinien gwarantować
zachowanie naturalnych zasobów dla celów turystycznych oraz redukować wszelkie
zanieczyszczenia powodowane przez turystykę;
aspektu ekonomicznego – w którym to miejscowa ludność – w pierwszej
kolejności – powinna partycypować w przedsięwzięciach związanych z turystyką, a
w konsekwencji rozwój produktu turystyczno-uzdrowiskowego powinien zapewnić
korzyści gospodarcze miejscowej ludności i lokalnym przedsiębiorco z tytułu
obsługi turystów, a także zagwarantować optymalne wykorzystanie i utrzymanie
infrastruktury turystycznej;
aspektu społecznego – który powinien stwarzać warunki do tego, aby oferta
turystyczna opierała się w pierwszym rzędzie na miejscowych zasobach
naturalnych, ludzkich i materialnych, czego efektem powinno być tworzenie
atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze turystycznym i usługach pokrewnych dla
lokalnej społeczności, a tym samym podnoszenia jakości życia mieszkańców, przy
zachowaniu zasad ochrony tożsamości kulturowej miejscowej ludności;
aspektu przestrzennego – który powinien polegać na właściwym procesie
planowania, zarówno przestrzennego, jak i architektonicznego z uwzględnieniem
uwarunkowań i funkcji panujących na danym obszarze.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga wdrożenia jej na kilku poziomach
organizacyjnych, poczynając od globalnego, a na lokalnym kończąc. Rozwój taki wymaga
wprowadzenia zmian oraz szeroko pojmowanych innowacji, a także stosowania nowych
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technologii. Tak pojmowana koncepcja zrównoważonego rozwoju Szczawnicy wychodzi
naprzeciw wyzwaniom postępu naukowego i jest idealnym modelem rozwojowym w
kontekście wyzwań nowego paradygmatu polityki Unii Europejskiej zapisanym w
strategii Europa 2020 i przeniesionym także na poziom krajowy i regionalny nowego
okresu programowania.
Innowacyjne podejście do kształtowania produktu uzdrowiskowego Szczawnicy oznacza
w praktyce konieczność opracowania i wprowadzenia na rynek turystyczny nowych lub istotnie
zmienionych produktów, usług i procesów. Specyfika popytu w turystyce wymaga, aby w
procesie innowacji dotyczącym produktów (oferty) uczestniczyły nie tylko przedsiębiorstwa
turystyczne (usługodawcy) lecz także obszary recepcji tzw. destynacje turystyczne. Oznacza to
zatem konieczność zwiększenia aktywności władz samorządowych Szczawnicy i parterów
uczestniczących w procesach rozwojowych Uzdrowiska i całej gminy. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że konkurencyjny region turystyczny to obszar charakteryzujący się z jednej strony
określonym zbiorem cech (walorów) istotnie kształtujących jego zdolność konkurencyjną, z
drugiej strony wdrażający (przy udziale wszystkich partnerów tj. zarówno gestorów bazy, jak i
władz samorządowych) strategię innowacji. Należy zatem stwierdzić, iż konkurencyjność
Szczawnicy wyznaczają naturalne uwarunkowania i historycznie ukształtowane zasoby, a także
podejmowane przez przedsiębiorstwa turystyczno-uzdrowiskowe oraz samorząd lokalny, ale
także regionalny, działania zmierzające do uzyskania przewagi na rynku turystycznouzdrowiskowym w skali co najmniej ponadregionalnej.
A zatem jednym z istotnych celów nowej strategii Szczawnicy winno być budowanie
wewnętrznej sieci powiązań i kooperacji samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami
turystycznymi i uzdrowiskowymi, której finalnym efektem będzie wprowadzenie na jej obszarze
nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego w wymiarze europejskim produktu
turystyczno-uzdrowiskowego budowanego na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Szeroko pojęta współpraca wszystkich aktorów rozwoju lokalnego Szczawnicy (a zatem
zarówno samorządu, jak i przedsiębiorstw turystycznych i uzdrowiskowych) winna doprowadzić
do wdrożenia na terenie Szczawnicy szeregu innowacyjnych rozwiązań związanych m.in. z:
poprawą standardu obiektów i urządzeń infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej,
promocją nowych inwestycji, które wpisywać się będą w ideę zrównoważonego
rozwoju, a także szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników sektora
uzdrowiskowego, które poprawią efektywność i jakość oferowanych usług;
łączeniem już istniejących produktów z nowymi rozwiązaniami, a także tworzeniem
lokalnych aliansów rynkowych oraz wspólnego prowadzenia działań
marketingowych;
przenikaniem nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw turystycznouzdrowiskowych (szczególnie w zakresie działań prośrodowiskowych), a także
wprowadzaniem nowych metod zarządzania, co przyczyni się do korzystnych zmian
w strukturze zatrudnienia;
konsekwentne rozwijanie profilu turystycznego Szczawnicy w powiązaniu z
tradycyjnym profilem (lecznictwo uzdrowiskowe), z wykorzystaniem nowych metod
zdobywania rynku i stałym poszerzaniem pól współpracy (także o zagraniczne Kasy
Chorych);
wdrożenie nowatorskich zasad planowania przestrzennego oraz uporządkowanie
zasad projektowania na tych obszarach, a tym samym tworzenie popytu na nowe
produkty, atrakcje, wydarzenia i wszelkie zmiany w istniejącej tkance
infrastrukturalnej.
Nowa strategia Szczawnicy powinna uwzględniać także zmieniający się profil odbiorcy
usług w miejscowościach uzdrowiskowych. Zasadniczo należy wyróżnić dwie dominujące grupy osoby starsze, co ma związek z zachodzącymi procesami demograficznymi i bogaceniem się
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społeczeństwa (coraz większa liczba osób starszych, które chcą jak najdłużej zachować dobrą
jakość życia i mają na to środki finansowe) oraz osoby młode, aktywne zawodowo, które
troszczą się o zdrowie, zdrowy tryb życia i zachowanie kondycji fizycznej i dobrego wyglądu. W
tym trendzie należy także upatrywać szans rozwojowych dla Szczawnicy i konsekwentnie
doskonalić i rozszerzać ofertę o coraz bogatszy zestaw atrakcyjnych produktów z dziedziny
medycyny, kultury i rekreacji oraz w sposób innowacyjny łączyć kuracje i profilaktykę zdrowotną
z aktywnym wypoczynkiem turystycznym. Oznacza to potrzebę rozbudowy infrastruktury
uzupełniającej sferę profilaktyki zdrowotnej, turystyki i rekreacji. A zatem rozbudowę istniejącej
infrastruktury o:
nowe szlaki turystyczne i przyrodnicze (także w kontekście segregacji ruchu
turystycznego i zmniejszenia presji na najbardziej cenne przyrodniczo obszary
Pienin) – także w kontekście całorocznym z możliwością uprawiania różnych form
aktywności (biegi, narty, rowery, spacery, jeździectwo, ale także sporty wodne na
Dunajcu i Grajcarku);
ścieżki zdrowia;
boiska, sale do ćwiczeń, siłownie na otwartym powietrzu, a także bardziej
wysublimowaną ofertę np. pól golfowych czy ścianek wspinaczkowych);
kąpieliska, także w oparciu o naturalne zasoby rzek;
nowe przestrzenie zdarzeń kulturalnych i rozrywkowych;
konsekwentne podnoszenie jakości terenów zielonych, szczególnie o charakterze
parków zdrojowych.
Działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć powinno konsekwentne rozwijanie typowych
dla turystyki uzdrowiskowej usług o najwyższym standardzie. W konsekwencji oznacza to także
potrzebę wypracowania (wciąż chyba jednak nie w pełni zdefiniowanej) marki Uzdrowiska
Szczawnica.
Niezwykle ważne dla powodzenia powyżej opisanych procesów jest także zrozumienie,
iż kluczem do sukcesu Szczawnicy w perspektywie najbliższych lat jest współpraca, przy
zachowaniu zasad zdrowej konkurencji wewnętrznej. Pierwszym krokiem winno być
uświadomienie sobie, iż rzeczywistym konkurentem są alternatywne rynki turystyczne. Zatem
istotą działań powinno być połączenie sił na poziomie lokalnym, zamiast konkurowania na
wewnętrznym runku usług turystyczno-uzdrowiskowych. Tylko bowiem współpraca – zarówno
na poziomie lokalnym, jak również regionalnym (w kontekście budowania marki uzdrowisk
małopolskich) może stać się istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej, tak pojedynczych
przedsiębiorstw, jak i całych uzdrowisk, a także Małopolski, dla którego „przemysł czasu
wolnego” jest jednym z kluczowych markowych produktów regionu.

4.1. Szanse i bariery rozwojowe Szczawnicy
4.1.1. Wyzwania globalne, przed którymi staje Szczawnica
SZANSE ROZWOJOWE

BARIERY ROZWOJOWE

o
Rosnące znaczenie wieloaspektowego
bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym –
dla równoważenia rozwoju oraz jakości życia;

o
Niestabilna sytuacja społecznoekonomiczna Europy, w tym utrzymujący się
kryzys;

o

Moda na aktywność i zdrowy tryb życia;

o
Starzenie się społeczeństw europejskich i
przeznaczanie coraz większych środków na
profilaktykę, ochronę zdrowia i opiekę nad

o
Możliwość dalszej dekoniunktury, która
uderzy w pierwszej kolejności w monokulturę
zorganizowaną wokół jednej funkcji;
o
Niekorzystna wobec uzdrowisk polityka
Narodowego Funduszu Zdrowia;
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osobami starszymi;
o
Rosnąca presja zewnętrzna na
koncentrację i specjalizację, zarówno w
wymiarze tematycznym, jak i terytorialnym,
przy wykorzystaniu potencjałów decydujących
o przewadze konkurencyjnej regionu;

o
Brak dobrych rozwiązań prawnych
zachęcających do realizacji inwestycji w
ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

o
Obowiązki w zakresie ochrony
środowiska wynikające z Dyrektywy Wodnej.

4.1.2. Wyzwania regionalne i lokalne
SZANSE ROZWOJOWE
o
Zmiana profilu pacjenta odwiedzającego
Uzdrowisko - coraz więcej pobytów
turystyczno-rehabilitacyjnych (zmiana profilu
klienta – więcej wymaga, potencjalnie może
zostawić więcej pieniędzy);
o
Promowanie małopolski, jako regionu z
dominującym przemysłem czasu wolnego oraz
bogata ofertą uzdrowiskową;
o
Przemiany funkcjonalne obszarów
wiejskich oraz ich wysoki, wciąż
niedostatecznie wykorzystywany potencjał
rezydencjonalny;
o
Niższe koszty lokalizacji inwestycji w
stosunku do bardziej znanych ośrodków;
o
Bliskość aglomeracji krakowskiej i śląskiej
oraz miast słowackich;
o
Możliwość wykreowania i wypromowania
nowych, unikatowych atrakcji turystycznych;
o
Rosnące znaczenie turystyki kongresowej
i weekendowej;
o
Rozwijający się sektor turystyki osób
niepełnosprawnych.

BARIERY ROZWOJOWE
o
Ograniczanie nakładów na lecznictwo
uzdrowiskowe;
o
Wyzwania związane z rynkiem pracy
(dominująca specjalizacja personelu związana
z lecznictwem uzdrowiskowym i funkcjami
turystycznymi);
o

Spadek popytu na usługi uzdrowiskowe;

o
Konieczność wdrożenia przekształceń w
działających w mieście placówkach
sanatoryjnych;
o
Zwiększanie się strukturalnego
bezrobocia w Uzdrowisku;
o
Odpływ miejscowej ludności i tym samym
niekorzystne tendencje demograficzne w
Szczawnicy;
o
Dekapitalizacja majątku trwałego
podmiotów uzdrowiskowych;
o
Znikomy napływ kapitału
inwestycyjnego;
o
Słaby rozwój przedsiębiorstw usługowych
sektora obsługi ruchu turystycznego
(komplementarnego wobec funkcji
uzdrowiskowych);
o
Migracja mieszkańców do większych
ośrodków;
o

Konkurencyjność sąsiednich gmin.

4.1.3. Pespektywy
CZYNNIKI STANOWIĄCE O PRZEWADZE
KONKURENCYJNEJ SZCZAWNICY I MOGĄCE
PRZYSPIESZYĆ JEJ ROZWÓJ

CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ SZCZAWNICY

o
Obszar atrakcyjny z racji położenia,
unikatowej przyrody, walorów turystycznych i
uzdrowiskowych, atrakcyjnej oferty
kulturalnej;

o
Zły stan zachowania części unikatowej
architektury uzdrowiskowej oraz duża liczba
zdekapitalizowanych obiektów sanatoryjnych
w ścisłym centrum miasta;
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o
Duży potencjał terenów nadających się
do zagospodarowania pod funkcje związane z
aktywnym wypoczynkiem;
o
Dobrze rozwinięta i dobrze oceniana
przez turystów baza noclegowa i
gastronomiczna o zróżnicowanym standardzie;
o
Doceniana przez turystów i kuracjuszy
gościnność lokalnej społeczności;
o

Unikatowa architektura uzdrowiskowa;

o
Duży potencjał obiektów nadających się
do zagospodarowania pod funkcje związane z
szeroko rozumianym spędzaniem czasu
wolnego (funkcje kulturalne) oraz obiektów,
które mogą zostać wykorzystane pod funkcję
pensjonatowo-hotelową (w tym obiektów
zabytkowych);
o
Tradycje uzdrowiskowe i przygotowana
kadra;
o

Rozbudowana baza sanatoryjna;

o

Unikatowe zasoby uzdrowiskowe;

o
Stosunkowo wysoki poziom
bezpieczeństwa w mieście;
o
Szczawnica jako dobra baza wypadowa
dla turystyki górskiej, w tym turystyki
kwalifikowanej;
o
Intensywne działania promocyjne
podejmowane przez samorząd Szczawnicy
kierowane do odbiorców w całym kraju;
o
Ogromny (i zauważany przez
odwiedzających Szczawnicę) rozwój
infrastruktury uzdrowiskowej (w tym
szczególnie przestrzeni publicznych (parki,
skwery, promenady).

o
Brak wypracowanych wewnętrznych
narzędzi współpracy sektora turystycznouzdrowiskowego (pomiędzy przedsiębiorcami
branży turystyczno-uzdrowiskowej) oraz słaba
komunikacja sektora turystycznego z władzami
samorządowymi;
o
Brak wypracowanych rozwiązań
kompromisowych pozwalających na rozwój
produktów turystyczno-uzdrowiskowych przy
jednoczesnym zachowaniu dużego szacunku
dla unikatowych wartości przyrodniczych i
krajobrazowych obszaru;
o
Słabo zróżnicowana baza
gastronomiczna;
o
Zbyt słabo (w stosunku do oczekiwań)
rozwinięta infrastruktura sportoworekreacyjna;
o
Problemy ekologiczne (znaczące
zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w
strefach uzdrowiskowych;
o
Brak systemowych rozwiązań w zakresie
promocji produktu turystycznouzdrowiskowego oraz nowoczesnych narzędzi i
rozwiązań wspomagających rozwój turystyki
(systemów informatycznej rezerwacji,
informacji itp.);
o
Duże natężenie ruchu w centrum
uzdrowiska, nieuregulowane kwestie
parkingowe;
o
Nieuregulowane stany własnościowe
części nieruchomości;
o
Chaos i bałagan przestrzenny w dolnej
części Uzdrowiska;
o
Występujące obszary o znacząco
gorszym stanie infrastruktury technicznej
(obszar miasta należący do Uzdrowiska, zły
stan dróg prowadzących do osad górskich:
Gabańka, Przysłop, Groń);
o
Słaba komunikacja wewnątrz
społeczności lokalnej;
o
Słaba komunikacja samorządu ze
społeczeństwem, w tym z NGO;
o
Niewystarczająca oferta kulturalnoedukacyjna (zarówno dla mieszkańców jak i
osób przyjeżdżających) – w odniesieniu do
turystów dotyczy szczególnie okresów poza
głównym sezonem turystycznym;
o
Duża presja inwestycyjna na obszary o
wybitnych walorach kulturowych,
przyrodniczych i krajobrazowych;
o

Ograniczenia planistyczne
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uniemożliwiające rozbudowę bazy noclegowej
w ścisłym centrum Uzdrowiska
(konserwowanie układu budynek mieszkalny +
2 do 5 pokoi na wynajem);
o
Zbyt mała aktywność w promowaniu
lokalnej tradycji i zachowania tożsamości
miejsca w działaniach przestrzennych (brak
rozwiązań systemowych);
o
Znaczny ruch kołowy w strefie A
Uzdrowiska oraz brak parkingów
„zaporowych”;
o
Słabe wykorzystanie tradycyjnych detali
architektonicznych w kreowaniu przestrzeni
publicznej (np. elementów małej architektury);
o
Stan infrastruktury drogowej – brak
chodników poza centrum miasta, brak ścieżek
rowerowych;
o
Nie w pełni wykorzystane dziedzictwo
kulturowe górali pienińskich do budowania
klimatu miejsca (częste instrumentalne
traktowanie „góralszczyzny” bez zagłębienia
się w kontekst kulturowy);
o

Niekorzystne tendencje demograficzne;

o

Duża sezonowość miejsc pracy;

o
Mała gęstość zaludnienia znacząco
zwiększająca koszty zapewnienia infrastruktury
komunalnej;
o
Brak poczucia więzi pomiędzy lokalnym
wspólnotami;
o
Rozwarstwienie gospodarcze pomiędzy
różnymi częściami Gminy (Szczawnica Niżna,
Szczawnica Wyżna, Szlachtowa, Jaworki);
o
Duża liczba słabo zasymilowanej ludności
napływowej.

Biorąc pod uwagę zarówno szanse rozwojowe, jak i czynniki mogące przyspieszać
rozwój Szczawnicy, a także mając na uwadze bariery rozwojowe i czynniki hamujące rozwój
Gminy, dzięki realizacji zapisów niniejszego dokumentu należy dążyć do coraz większej
integracji mieszkańców, jak i zasobów materialnych Gminy w celu wzmocnienia
funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Szczawnicy budowanej w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, co z kolei przyczyniać się będzie do stałego wzrostu
poziomu i jakości życia mieszkańców Szczawnicy.
W tym kontekście cel ten definiuje szereg działań i społecznych aktywności, które, w
dłuższej perspektywie czasu, powinny doprowadzić do:
zdynamizowania rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Szczawnicy, w tym
budowania przewag konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku
usług prozdrowotnych oraz otwieranie się na nowe grupy kuracjuszy;
rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, jako najbardziej zbieżnej z rozwojem
uzdrowiska, w tym przygotowania oferty pobytów krótkoterminowych (np.
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weekendowych) dla osób odwiedzających Szczawnicę, jak również przedłużenie
sezonów wypoczynku zimowego i letniego;
rozwijania funkcji pokrewnych i uzupełniających podstawowy profil turystycznouzdrowiskowy w postaci rozwoju turystyki kongresowej, ekoturystyki, agroturystyki
i turystyki wiejskiej, turystyki kulturowej (zarówno w oparciu o dziedzictwo górali
pienińskich, jak i świadomie generowane wydarzenia kulturalne i artystyczne);
zmniejszenia presji na najcenniejsze przyrodniczo tereny poprzez świadomą
dywersyfikację oferty turystyczno-rekreacyjnej także poza tereny chronione;
dywersyfikacji i zwiększenia dochodów zarówno gospodarstw indywidualnych,
przedsiębiorców jak i budżetu gminy;
bardziej równomiernego rozwoju terenów miejskich i wiejskich poprzez
doinwestowanie obszarów peryferyjnych;
zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, poprzez podniesienie jakości życia na
terenie Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek.
Punktem wyjścia dla zdynamizowania rozwoju Szczawnicy i wzrostu jej
konkurencyjności, zarówno w wymiarze wewnętrznym (krajowym), jak i europejskim, jest
zwiększenie atrakcyjności miejscowości przez poprawę szeroko rozumianej infrastruktury
społeczno-gospodarczej służącej podstawowej tj. turystyczno-uzdrowiskowej funkcji miasta, a
przez to zbudowanie przewagi konkurencyjnej Uzdrowiska w stosunku do innych ośrodków
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Powinno to nastąpić na drodze wielu małych i większych projektów realizowanych
zarówno przez władze samorządowe, jak i inwestorów gospodarczych oraz grupy obywatelskie
na koszt budżetu publicznego, z dotacji zewnętrznych, kapitału prywatnego, pożyczek i
kredytów. Część największych zadań finansowana winna być początkowo głównie ze środków
publicznych lub jako projekty partnerskie (z największymi podmiotami rynku uzdrowiskowego).
Dotyczy to w szczególności modernizacji infrastruktury i stworzenia enklaw wysokiej jakości
przestrzeni miejskiej przede wszystkim związanych z funkcją turystyczno-uzdrowiskową tak, aby
w naturalny sposób zachęcić do inwestowania w mieście także kapitał prywatny, który
podtrzyma i wzmocni pożądane przez samorząd kierunki rozwoju Szczawnicy. Takie podejście
będzie miało dodatkowy pozytywny efekt w postaci kontrolowania przez lokalny samorząd
procesów inwestycyjnych, które winny być zgodne z założoną funkcją obszarów, unikając tym
samym przypadkowego i chaotycznego zainwestowania obszaru miasta i otaczających go
terenów wiejskich.
Realizacja tak zdefiniowanych założeń Strategii winna doprowadzić w zakładanej
perspektywie jej realizacji (tj. do roku 2020) do osiągnięcia rezultatów w postaci usunięcia
najważniejszych barier i tym samym wykorzystania szans rozwojowych stojących przed Gminą
poprzez konsekwentne rozwijanie założonych w dokumencie kierunków rozwojowych.
Należy zatem oczekiwać, iż podjęcie interwencji we wskazanych poniżej obszarach
priorytetowych wpłynie na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy całej Gminy –
podniesienie jakości przestrzeni publicznej, ułatwienie prowadzenia procesów gospodarczych,
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i dostęp do bogatej oferty kulturalno-oświatowej –
przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i standardów życia mieszkańców Szczawnicy.

4.2. Ranking barier na drodze do realizacji celów
W trakcie prac nad dokumentem wyróżniono następujące bariery wzrostu, które
powinny zostać pilnie zlikwidowane tak, aby zapewnić harmonijny, a zarazem dynamiczny
rozwój Szczawnicy, w szczególności poprzez działania, które utrwalą wizerunek Uzdrowiska,
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jako miejsca bogato obdarowanego przez naturę, zadbanego, czystego ekologicznie z bogatą
infrastrukturą uzdrowiskową, rekreacyjną i kulturalną:
1. Brak wspólnej płaszczyzny komunikacji pomiędzy Uzdrowiskiem S.A., a samorządem
Szczawnicy, zarówno w zakresie długofalowych celów rozwojowych, jak i bieżącego zarządzania
infrastrukturą publiczną;
2. Wieloletnie niedoinwestowanie bazy sanatoryjno-leczniczej;
3. Utrzymujący się nieład architektoniczny dużej części miasta;
4. Zły stan wielu obiektów zabytkowych pełniących niegdyś funkcje pensjonatowe;
5. Problemy komunikacyjne miasta – na które składają się następujące elementy:
problemy z dotarciem do Uzdrowiska, problemy parkingowe na terenie miasta oraz zbyt duże
obciążenie ruchem części zarówno strefy A uzdrowiska, jak i ścisłego centrum miasta;
6. Restrykcyjne przepisy ekologiczne związane z Parkiem Narodowym oraz obszarami
Natura 2000 oraz niewielka zdolność do poszukiwania rozwiązań kompromisowych, co znacząco
utrudnia i hamuje procesy rozwojowe Szczawnicy, szczególnie w zakresie infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej i sprawia, iż nie w pełni wykorzystywany jest potencjał obszaru;
7. Niedoinwestowanie terenów zielonych i terenów rekreacyjnych stanowiących
podstawę rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej Uzdrowiska;
8. Utrzymujące się (szczególnie
zanieczyszczeniem powietrza (niska emisja);

w

okresie

jesienno-zimowym)

problemy

z

9. Niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc noclegowych o zróżnicowanym
standardzie;
10. Duża dowolność i nieprzewidywalność decyzji administracyjnych związanych z
ochroną zabytków oraz strefami ochrony uzdrowiskowej;
11. Brak wspólnej – wszystkich gestorów bazy turystyczno-uzdrowiskowej - wizji
zintegrowanych działań promocyjno-marketingowych promujących Szczawnicę wśród
potencjalnych gości;
12. Duża sezonowość oferty – gros atrakcji przygotowywanych jest na okres wakacyjny
i ferii zimowych, brak natomiast oferty gwarantującej przedłużenie sezonu;
13. Słaba komunikacja samorządu Szczawnicy z mieszkańcami oraz niewielkie
zaangażowanie obywatelskie w rozwiązywanie wspólnych problemów (silnie obecne postawy
roszczeniowe).

4.3. Ranking efektywności instrumentów dynamizujących
rozwój Gminy
W trakcie prac nad Strategią podjęto się zidentyfikowania instrumentów, które mogą
mieć wpływ na zdynamizowanie rozwoju Szczawnicy z jej podstawowymi funkcjami (tj.
leczniczo-sanatoryjną oraz turystyczno-rekreacyjną), a tym samym przyspieszenie procesów
rozwojowych całej Gminy i budowanie jej przewagi konkurencyjnej. Wśród dostępnych
instrumentów według rankingu efektywności należy wymienić:
1. Stworzenie realnych narzędzi komunikacji samorządu zarówno z największymi
przedsiębiorcami działającymi na terenie Szczawnicy, jak i pozostałymi
gestorami bazy turystycznej oraz mieszkańcami Gminy;
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2. Przygotowanie i przyjęcie przez samorząd dokumentów planistycznych
porządkujących funkcje obszaru Gminy (w tym w szczególności obszarów
miejskich);
3. Wskazanie możliwych obszarów zainwestowania wraz z przypisaniem im
preferowanych funkcji;
4. Lokalne regulacje prawne porządkujące przestrzeń i zachowania obywateli oraz
przyjezdnych;
5. Tworzenie podstaw instytucjonalnych do realizacji dużych projektów
inwestycyjnych przez podmioty publiczne oraz do współpracy podmiotów
publicznych i prywatnych przy wspólnych projektach;
6. Inwestycje publiczne realizowane jako zaczyn dla inwestycji prywatnych;
7. Inicjowanie przez samorząd przedsięwzięć publiczno-prywatnych;
8. Inicjowanie i współorganizowanie przez samorząd i organizacje pozarządowe
projektów
społecznych
prowadzących
do
podnoszenia
świadomości
mieszkańców w zakresie ekologii, porządku publicznego, edukacji, potrzeb
kulturalnych i artystycznych, zagospodarowania czasu wolnego;
9. Kampanie marketingowe promujące markę „Szczawnica” jako uzdrowisko,
miejsce zdrowego zamieszkania, wysokiej jakości środowisko pracy i
wypoczynku o bogatym dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym;
10. Podejmowanie współpracy z pozostałymi małopolskimi uzdrowiskami oraz
samorządem regionalnym w celu wspólnej budowy i promocji marki
„małopolskie uzdrowiska” jako zintegrowanego produktu turystycznouzdrowiskowego o zasięgu ponadregionalnym i ponadkrajowym;
11. Rozwijanie systemów informacyjnych (baz danych dostępnych przez Internet,
stanowiska informacyjnego w Urzędzie Miasta, regularnych oficjalnych publikacji
dotyczących prac i zamierzeń lokalnych władz) dostarczających szerokiej
podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz decyzji o zamieszkaniu
lub podjęciu pracy w Szczawnicy;
12. Organizacja dużych, cyklicznych wydarzeń związanych z funkcją uzdrowiskową,
a także dziedzictwem kulturalnym, przyrodniczym oraz gospodarczym
stanowiących wyraźną identyfikację Szczawnicy i skupiających choćby przez
krótki czas szczególną uwagę na mieście - zarówno mieszkańców, jak i świata
zewnętrznego. Należy przy tym podkreślić, że aspekt promocji wewnętrznej (w
stosunku do własnych mieszkańców) jest niemal równie ważny jak promocja
zewnętrzna;
13. Działania edukacyjne, w tym przede wszystkim wspomaganie procesów
kształcenia ustawicznego oraz kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi
w ramach obowiązku szkolnego.

4.4. Obszary strategiczne
Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowano 4 obszary strategiczne, w ramach
których dokonywane będą interwencje mające wpłynąć na zdynamizowanie procesów
rozwojowych Szczawnicy. Są to:
1. Gospodarka i turystyka;
2. Ekologia;
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3. Społeczeństwo;
4. Kultura i sztuka.
W ramach powyższych obszarów definiowano cele strategiczne, cele operacyjne oraz
kluczowe projekty rozwojowe. To z nich powinny wynikać konkretne zadania i projekty, które w
perspektywie najbliższych lat winny przyczynić się do pozytywnej zmiany i likwidacji części
barier rozwojowych oraz lepszego wykorzystania stwarzanych szans i czynników, które stanowić
mogą o przewadze konkurencyjnej Szczawnicy na regionalnym i ponadregionalnym rynku usług
uzdrowiskowych, usług typu wellness & spa oraz szeroko pojętej turystyki i rekreacji,
przyczyniając się tym samym do wzrostu jakości i poziomu życia mieszkańców Szczawnicy.
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5. WIZJA I CELE ROZWOJOWE SZCZAWNICY NA LATA
2015 – 2020
5.1. Wizja rozwojowa Miasta i Gminy Szczawnica oraz
misja dokumentu
Zgodnie z wizją rozwojową - rozumianą jako postrzegany i jednocześnie pożądany
przez lokalnych liderów obraz Gminy w perspektywie kolejnych lat Szczawnica w roku 2020 jest
nowocześnie zarządzanym, innowacyjnym, o międzynarodowej renomie
Uzdrowiskiem i miejscowością o wysokim potencjale turystycznym zbudowanym w
oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze i zapewniającym swoim
mieszkańcom godne i atrakcyjne warunki życia i rozwoju
W deklaracji wizji zwraca uwagę zarówno aspekt związany ze zdynamizowaniem
rozwoju produktu uzdrowiskowego – jego innowacyjnością – zarówno w sensie produktowym,
jak i procesowym, ale także aspekt związany z budowaniem potencjału turystycznego w oparciu
i z poszanowaniem wielowiekowego dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, jak również
dziedzictwa przyrodniczego. Istotną deklaracją jest także wola wykreowania marki
szczawnickiego uzdrowiska w skali ponadregionalnej. Stąd misją dokumentu strategicznego
winno być:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i działalności uzdrowiskowej w sposób
respektujący wymogi ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, a poprzez to
systematyczne podmoczenie jakości życia mieszkańców Szczawnicy.

5.2. Cele strategiczne i operacyjne
Wizja ta będzie realizowana przez całą wspólnotę samorządową Szczawnicy w ramach
wyznaczonych wcześniej obszarów i podporządkowana będzie realizacji jedenastu celów
strategicznych.
Każdy z tych celów generalnie organizuje i wskazuje kierunek działania zarówno władz
samorządowych, jak i pozostałych uczestników życia społeczno-gospodarczego w wybranym,
ważnym obszarze aktywności. W konsekwencji planowane i realizowane w kolejnych latach
działania powinny w każdym przypadku, w sposób pośredni, bądź bezpośredni służyć i
przyczyniać się do osiągania tych celów, a wskazane w Strategii najważniejsze, wiodące
przedsięwzięcia, będą priorytetowo traktowane przy podejmowaniu decyzji o szczegółowych
kierunkach działania, przydziale środków budżetowych i staraniach o zewnętrzne źródła
finansowania.
Tabela 18. Obszary i cele strategiczne
Gospodarka i
turystyka

Ekologia
Społeczeństwo

Rozwinięta jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb społecznych oferta
turystyczno-uzdrowiskowa
Gmina prowadzi aktywną politykę w zakresie rozwoju gospodarczego
Prowadzona jest kompleksowa odnowa fizyczna i społeczna uzdrowiska
oraz obszarów wiejskich
Środowisko naturalne Szczawnicy spełnia najwyższe standardy ekologiczne i
służy zrównoważonemu rozwoju obszaru
Dzieci, młodzież i osoby dorosłe mają zapewniony dostęp do wysokiej
jakości usług wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do
aktualnych potrzeb mieszkańców
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Kultura, sztuka i
promocja

Mieszkańcy mają zapewnioną wysoką jakość i dostępność usług związanych
z opieką socjalną i zdrowotną
Mieszkańcy i goście odwiedzający Szczawnicę czują się bezpiecznie
Lokalny samorząd jest sprawny i przyjazny zarówno dla mieszkańców, jak i
gości odwiedzających Szczawnicę
Miejscowa kultura i sztuka służy wzmocnieniu lokalnej tożsamości oraz
podnosi wartość oferty turystycznej Szczawnicy

Na kolejnych stronach przedstawiona jest szczegółowa struktura realizacji Strategii, z
uwzględnieniem:
celów pośrednich (operacyjnych), które rozumiane są jako najważniejsze
zagadnienia w ramach danego obszaru strategicznego oraz
wiodących grup zadań - rozumianych jako wybrane, kluczowe przedsięwzięcia,
najważniejsze z punktu widzenia realizacji poszczególnych celów strategii rozwoju,
co do których uznaje się, że bez ich realizacji osiągnięcie tych celów nie będzie
możliwe.
Zestawienie celów pośrednich – najważniejszych zagadnień – odgrywa rolę
porządkującą i organizującą realizację celów i zadań Strategii i ma ułatwić zarządzanie jej
realizacją (powinien jej odpowiadać przydział odpowiedzialności za realizację zadań i w
konsekwencji osiągnięcie poszczególnych celów Strategii). Na końcu każdego z podrozdziałów
poświęconych poszczególnym obszarom strategicznym przedstawiono kilka propozycji tzw. miar
sukcesu, którymi będzie można zmierzyć w połowie okresu realizacji Strategii (tj. roku 2018)
oraz na jej koniec (czyli w roku 2020) postęp w osiąganiu założonych celów w stosunku do
sytuacji dnia dzisiejszego.
Poniżej zaprezentowano szczegółową strukturę Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 – 2020 w poszczególnych obszarach, z
uwzględnieniem celów strategicznych, operacyjnych i najważniejszych grup zadań, które winny
przyczynić się do realizacji zdefiniowanych w dokumencie celów.

5.2.1. Obszar Gospodarka i turystyka
GOSPODARKA I TURYSTYKA
o

duża liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (847 w roku 2013), przekraczająca (w

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) średnią wartość dla Małopolski;
o

dominujący

sektor

mikroprzedsiębiorstw

(96,8%

wszystkich

zarejestrowanych

firm),

w

konsekwencji niewielkie potencjał do innowacji, niewielkie możliwości inwestycyjne;
o

81,6% przedsiębiorstw to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dominujące

sekcje to działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi [254 podmioty],
następnie handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych [152 podmioty], a także
budownictwo [95 podmiotów]);
o

silnie obecna szara strefa w działalności gospodarczej, w tym w szczególności w działalności

związanej z wynajmem miejsc noclegowych;
o

dochód z podatków (per capita) za rok 2012 wyniósł 976,15 zł, sytuując Szczawnicę na 1 203

pozycji w skali kraju (na 2 479 samorządów);
o

bardzo wysokie i stale rosnące bezrobocie rejestrowane (555 osób w roku 2013), wynoszące

11,8% w stosunku do osób w wieku produkcyjnym;
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o

ogromny potencjał uzdrowiskowy i turystyczny, w tym ponadprzeciętne walory przyrodnicze i

krajobrazowe;
o

rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna;

o

pozytywne zmiany wizerunkowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni szczególnie w strefie A

Uzdrowiska;
o

pozytywne oceny turystów i kuracjuszy odwiedzających Szczawnicę i docenienie zmian, które

zaszły na przestrzeni ostatniej dekady w infrastrukturze miasta;
o

trudności we wzajemnej komunikacji pomiędzy wiodącymi podmiotami odpowiedzialnymi za

politykę rozwoju.

Istotą aktywności w tym obszarze powinna być suma działań – publicznych i
prywatnych – które w długiej perspektywie czasu doprowadzą do znaczącego ożywienia
gospodarczego mikroregionu, ustabilizowania już zachodzących procesów gospodarczych, a w
konsekwencji zwiększą wpływy zarówno do budżetów indywidualnych, jak i budżetu wspólnoty
samorządowej, a także przyczynią się do rozwiązania problemów bezrobocia i pobudzą lokalną
przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców Szczawnicy. Przy czym niezwykle istotne jest
integrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz kształtowaniem
właściwych postaw zarówno turystów, jak i organizatorów ruchu turystycznego.
Niewątpliwie jednym z warunków powodzenia tak rozumianych celów rozwoju w
obszarze turystyczno-uzdrowiskowym jest stworzenie platformy komunikacji i rzeczywistej
współpracy ważnych aktorów związanych z budowaniem pozycji Uzdrowiska, w tym przede
wszystkim przedstawicieli lokalnego samorządu, przedsiębiorstwa uzdrowiskowego,
reprezentacji lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za ochronę i
kształtowanie środowiska naturalnego, a także reprezentacji mieszkańców, którzy
zainteresowani są wpływaniem na kształt i kierunek zmian w Szczawnicy.
Ogromnie ważną rolą takiego forum jest - poza wypracowaniem konsensusu w
sprawach rozwojowych – także zdolność do generowania wspólnych projektów, które pozwolą
na tworzenie innowacyjnych produktów w zakresie szeroko pojmowanych usług
uzdrowiskowych. Bowiem tylko podjęcie wspólnych prac nad budową nowych, markowych
produktów uzdrowiskowych (w tym także w oparciu o współpracę naukowo-badawczą z
podmiotami z ośrodków akademickich) pozwoli wygenerować nową, atrakcyjną ofertę, która
pozwoli Szczawnicy skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku usług typu wellness &
spa.
Niezbędne wydaje się także nowe podejście do funkcji dziedzictwa przyrodniczego w
rozwoju zrównoważonego produktu turystycznego. Z jednej strony wymaga to otwartości obu
stron (inwestorów i służb ochrony przyrody) na poszukiwanie rozwiązań kompromisowych, ale
także utrwalenie w mieszkańcach Szczawnicy głębokiego przeświadczenia, iż wartości
przyrodnicze są tymi, które w nienaruszonym stanie winny przetrwać dla następnych pokoleń i
warto szukać rozwiązań kompromisowych, aby tak się stało. Ważnym aspektem jest tutaj także
tworzenie atrakcyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej poza (lub na obrzeżach) terenów
najbardziej cennych przyrodniczo, tak aby w sposób świadomy zmniejszać presję na obszary
objęte ochroną.
Kolejnym ważnym elementem, o którym należy pamiętać jest nowy sposób
postrzegania polityki regionalnej, która ma w zdecydowanie większym stopniu, niż miało to
miejsce dotychczas, przybierać wymiar terytorialny, co w konsekwencji oznacza
wykorzystywanie potencjałów i wzmacnianie konkurencyjności nie pojedynczych miejscowości
(gmin), a całych obszarów funkcjonalnych, m.in. poprzez wypracowywanie zintegrowanych
projektów rozwojowych. Szczególnie ważna jest tutaj rola Szczawnicy, która w orbitę
współpracy winna wciągać parterów zza słowackiej strony granicy, tworząc wspólne projekty
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rozwojowe i stwarzać warunki do budowy na tym obszarze silnego mikroregionu, który będzie
zdolny zbudować i właściwie wykorzystać swoje potencjały rozwojowe.
Także w tym obszarze znalazły się cele i zadania związane z szeroko pojętą rewitalizacją
obszarów miejskich i rozwojem obszarów wiejskich. Także tutaj najistotniejsze będzie takie
prowadzenie polityki prorozwojowej, aby w pierwszej kolejności punktem odniesienia była
poprawa jakości życia mieszkańców Szczawnicy, a także ożywienie gospodarcze i społeczne
obszaru. Ogromnie ważne w tym obszarze będzie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
(materialnego i duchowego) dla budowania tożsamości Szczawnicy, jako elementu
poprawiającego jakość życia mieszkańców, a także ważnego czynnika w budowaniu oferty
turystycznej całej gminy.
Tabela 19. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Gospodarka i turystyka

GOSPODARKA I TURYSTYKA
G.1.
Rozwinięta
jest
nowoczesna i
dostosowana
do potrzeb
społecznych
oferta
turystycznouzdrowiskowa

G.1.1. Tworzenie innowacyjnej oferty produktowej obejmującej usługi
medyczne i leczniczo-rehabilitacyjne
Działania w zakresie:
o

modernizacji i rozbudowy bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej;

o

budowy markowych produktów uzdrowiskowych Szczawnicy;

o

podnoszenia jakości i standardu usług uzdrowiskowych i leczenia
sanatoryjnego;

o

rozwoju i rozbudowy urządzeń uzdrowiskowych;

o

stwarzania warunków do współpracy gestorów bazy sanatoryjnej i leczniczej z
sektorem B+R (w tym w szczególności uczelniami medycznymi) w celu
podejmowani przedsięwzięć zmierzających do tworzenia innowacyjnych
produktów lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Szczawnicy (powołanie
Szczawnickiego Klastra Zdrowia).

G.1.2. Tworzenie innowacyjnej oferty produktowej obejmującej usługi
turystyczno-rekreacyjne
Działania w zakresie:
o

budowy markowych produktów turystyczno-rekreacyjnych związanych z
turystyką aktywną, rekreacyjną i specjalistyczną w oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze, w tym wykorzystujące unikatowe położenie transgraniczne na
styku dwóch parków narodowych: PPN i PIENAP;

o

ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym zachowania i ochrony
różnorodności biologicznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów
przyrodniczych w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów
(działania ukierunkowane na ochronę przyrody i promocję obszarów cennych
przyrodniczo – trasy biegowe, rowerowe, skiturowe, edukacyjne itp.);

o

rozbudowy, budowy i modernizacji publicznych oraz komercyjnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych (wyciągi narciarskie, basen, kompleks sportoworekreacyjny, lodowisko);

84

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 - 2020

o

pełniejszego wykorzystania Dunajca do budowania atrakcyjnej oferty
turystyczno-rekreacyjnej (w tym zagospodarowania brzegów rzeki w
infrastrukturę służącą rozwojowi sportów wodnych wraz z uporządkowaniem
handlu wzdłuż nabrzeży);

o

aktywnego udziału Szczawnicy w organizacji letnich i zimowych imprez
sportowo-rekreacyjnych (lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych), który
przyczyni się do budowy i popularyzacji Szczawnicy jako atrakcyjnego miejsca
wypoczynku i rekreacji;

o

rewitalizacji Potoku Grajcarek z elementami małej retencji;

o

podnoszenia jakości i standardu usług hotelowo-gastronomicznych;

o

budowy zrównoważonego transportu miejsko-turystycznego, jako elementu
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w miejscu o dużym natężeniu ruchu
turystycznego;

o

budowy wspólnego dla całej gminy (tj. służącej zarówno infrastrukturze
publicznej, jak i komercyjnej) wspólnego i spójnego systemu informacyjnorezerwacyjnego;

o

opracowania i wdrożenia nowoczesnych narzędzi promocji oferty turystycznouzdrowiskowej Szczawnicy;

o

wsparcia starań Flisaków Pienińskich o wpisanie spływu na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

1.3. Budowanie trwałych relacji partnerskich z gminami sąsiednimi (polskimi
i słowackimi) w celu wspólnej realizacji działań o charakterze turystycznym,
kulturalnym i społeczny
Działania w zakresie:
o

rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej łączącej sąsiadujące ze sobą
gminy (wspólne szlaki pieszo-rowerowe wraz z nowymi przeprawami przez
Dunajec, trasa rowerowa wokół Pienin);

o

tworzenie wspólnej (w układzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego) oferty
turystyczno-rekreacyjnej (imprezy turystyczne, kulturalne) wraz ze wspólną
promocją prowadzonych działań;

o

budowy trwałych więzi lokalnych społeczności z terenów przekraczających
granice gmin i państw (w szczególności działania związane z ochroną i
zachowaniem dziedzictwa Rusinów Pienińskich);

o

turystyczno-rekreacyjnego udostępnianie wspólnych, transgranicznych zasobów
przyrodniczo-krajobrazowych w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska
(w tym m.in. stworzenie stałej linii ekologicznego transportu turystycznego w
rejonie Pienińskiego Parku Narodowego i PIENAP`u);

o

podejmowanie wspólnych działań w ramach obszaru funkcjonalnego oraz
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subregionu podhalańskiego, których celem jest podniesienie jakości i
efektywności świadczenia usług publicznych przez poszczególne samorządy.
2. Gmina
prowadzi
aktywną
politykę w
zakresie
rozwoju
gospodarczego

2.1. Gmina stwarza warunki do zdynamizowania działalności gospodarczej w
kluczowych obszarach rozwoju Szczawnicy
Działania w zakresie:
o

budowy turystycznych strefy aktywności gospodarczej wraz z uzbrojeniem
terenu, wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz drogami dojazdowymi do
SAG (w tym w Malinowie);

o

aktualizacji planów miejscowych z wyraźnym wskazywaniem oczekiwanych
funkcji dla danego terenu, przy zachowaniu zasad ochrony wartości
przyrodniczych i krajobrazowych;

o

integrowania środowisk gospodarczych, w tym w szczególności związanych z
turystyką i działalnością uzdrowiskową (stworzenie Szczawnickiego Klastra
Turystyczno-Uzdrowiskowego wraz z podejmowaniem wspólnych działań
promocyjnych przez samorząd i gestorów bazy);

o

ograniczenia szarej strefy w działalności gospodarczej, w tym w szczególności
turystycznej i okołoturystycznej;

o

integracji środowisk gospodarczych Szczawnicy i poprawy komunikacji
pomiędzy przedsiębiorcami, a władzami samorządowymi;

o

rozwoju instytucjonalnego systemu wsparcia MSP, m.in. poprzez budowanie
trwałych relacji z instytucjami otoczenia biznesu z terenu powiatu
nowotarskiego (biuro terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabki);

o

przeglądu posiadanych zasobów komunalnych wraz ze stworzeniem
profesjonalnej oferty inwestycyjnej i banku projektów możliwych do realizacji w
formule PPP;

o

wypracowania – wraz z parterami społecznymi i gospodarczymi - spójnej
strategii promocji Szczawnicy wraz z wdrożeniem działań promocyjnych
wynikających z opracowanego dokumentu.

2.2. Poprawa dostępności Gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej
Działania w zakresie:
o

udrożnienia dojazdu do Szczawnicy;

o

polityki parkingowej na obszarze miasta oraz na obszarach wiejskich;

o

modernizacji dróg i chodników na terenie miasta, w tym prowadzących do
obiektów infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej;

o

modernizacji dróg na terenach wiejskich;

o

modernizacji dworca PKS;

o

poprawy bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. budowa
chodników, oświetlenia ulicznego);
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o

ułatwienia powstawania nowych, atrakcyjnych połączeń komunikacyjnych z
głównymi miastami Małopolski (system zachęt i preferencji dla przewoźników).

3. Prowadzona
jest
kompleksowa
odnowa
fizyczna i
społeczna
uzdrowiska
oraz obszarów
wiejskich

3.1. Miejska przestrzeń publiczna ma wysoką jakość i służy funkcjom
turystyczno-uzdrowiskowym
Działania w zakresie:
o

rewitalizacji fizycznej obszarów miejskich mających na celu poprawę jakości
życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne obszaru (w tym
m.in. kompleksowy program rewitalizacji społeczno-gospodarczej Szczawnicy
Wyżnej);

o

rewitalizacji i uporządkowania historycznej części uzdrowiska, włącznie z
estetyzacją i ożywieniem obszaru pomiędzy częścią uzdrowiskową, a
promenadą nad Grajcarkiem;

o

wprowadzenia zasad ochrony wartości kulturowych i architektonicznych w
strefie A Uzdrowiska i obszarze ścisłego centrum (wraz z uporządkowaniem
handlu na tym terenie poprzez budowę „rozproszonego pasażu handlowego” w
oparciu o najwyższe standardy lokalnej architektury regionalnej;

o

rozwiązań poprawiających estetykę i czystość na terenie Uzdrowiska;

o

likwidacji barier architektonicznych na terenie Uzdrowiska.

3.2. Obszary wiejskie rozwijają się w sposób dynamiczny przyczyniając się
do wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców tych obszarów
oraz dostępności podstawowych usług publicznych
Działania w zakresie:
o

rewitalizacji fizycznej obszarów wiejskich;

o

ożywienia centrów Jaworek i Szlachtowej;

o

wykorzystania dziedzictwa kulturowego do budowania oferty turystycznej obu
miejscowości;

o

rozwiązań poprawiających estetykę i czystość na terenie Jaworek i Szlachtowej.

Miary sukcesu:
liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez parterów samorządowych i
gospodarczych, zmierzających do instytucjonalizacji współpracy (poziom bazowy:
liczba wspólnych inicjatyw w okresie 2007 – 2013);
liczba nowych i innowacyjnych usług medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych
wprowadzonych na rynek (poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
wzrost liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających Szczawnicę (poziom bazowy:
stan na grudzień 2013);
liczba miejsc noclegowych na terenie Szczawnicy (poziom bazowy: stan na
grudzień 2013);
liczba miejsc noclegowych w obiektach o podwyższonym standardzie [cztero- i
pięciogwiazdkowych] (poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
średnioroczny procent wykorzystania bazy noclegowej w stosunku do posiadanych
zasobów (poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
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szacunkowych wzrost przychodów z działalności uzdrowiskowej [ustalane w
oparciu o jednolitą metodologię na podstawie wyników badań pobytów
uzdrowiskowych – szacunkowo: średnie deklarowane wydatki kuracjusza wg
badania opinii razy liczba kuracjuszy] (poziom bazowy: stan na grudzień 2013
zgodnie z przeprowadzonymi ankietami);
wzrost ilości osób korzystających z oferty uzdrowiskowej pochodzących spoza
granic Polski (poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
liczba wspólnych (partnerskich) projektów zrealizowanych przez samorząd i
przedsiębiorców wspólnie z PPN i PIENAP (poziom bazowy: stan na grudzień
2013);
wzrost liczby małych i średnich firm rejestrujących działalność na terenie gminy
(poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
wzrost wpływów podatkowych z tytułu PIT i CIT wpływających do budżetu gminy
(poziom bazowy: stan na grudzień 2013);
powierzchna zagospodarowanych stref gospodarczych (poziom bazowy: brak stref
gospodarczych na terenie gminy);
liczba osób utrzymująca się z działalności rolniczej, które uzyskały dodatkowe,
trwałe, dochody z działalności pozarolniczej (poziom bazowy: stan na grudzień
2013);
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie gminy (poziom bazowy:
stan na grudzień 2013).

5.2.2. Obszar Ekologia
EKOLOGIA
o

lesistość na obszarze Gminy wynosi 66,8% zaś obszary chronione obejmują 100% powierzchni

Gminy (i są to Pieniński Park Narodowy 0,35% powierzchni Gminy, Popradzki Park Krajobrazowy
(55,29%), rezerwaty (1,42%), obszar chronionego krajobrazu (42,94%);
o

występuje rezerwa terenów zielonych w strefie A, które mogą zostać w ciekawy sposób

zagospodarowane zgodnie z funkcją uzdrowiskową;
o

występują okresowe, znaczące zanieczyszczenia powietrza (niska emisja, spaliny);

o

brak na terenie Szczawnicy sieci gazowej;

o

procent ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosi 62,3%, zaś komunalnej sieci

wodociągowej 63,7% (przy czym na terenach wiejskich brak obecnie sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, natomiast ich budowa właśnie się rozpoczęła);
o

długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 18,7 km, zaś sieci kanalizacyjnej także 18,7 km;

o

w ramach projektu EkoSzczawnica na 370 obiektach na terenie Gminy zamontowano instalacje

solarne;
o

stosunkowo niewielka liczba obiektów w skali Gminy poddana została termomodernizacji.

Z rozwojem funkcji turystycznej i uzdrowiskowej nierozerwalnie wiąże się dbałość o
jakość środowiska naturalnego. Także w tym obszarze w Szczawnicy występuje szereg kwestii
wciąż jeszcze nierozwiązanych. Wśród największych problemów należy wymienić – pomimo
zrealizowanego projektu montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych –
znaczące zanieczyszczenie powietrza spowodowane zarówno niską emisją, jak również emisją
pochodzenia komunikacyjnego.
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Budowy wymaga także sieć wodno-ściekowa na obszarze Szlachtowej i Jaworek (przy
czym należy zaznaczyć, iż działania te właśnie w tej chwili są prowadzone i w perspektywie roku
2020 całość gminy najprawdopodobniej zostanie w pełni skanalizowana i zwodociągowana).
Dalszej poprawy wymaga także system zbierania, selekcji i utylizacji odpadów.
Rozwiązanie tych kwestii – obok powstania infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej –
jest chyba najbardziej kluczową kwestią w budowaniu nowoczesnego uzdrowiska, które swą
przyszłość chce budować w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Zatem czysta woda,
czyste powietrze i czyste, zadbane oraz uporządkowane tereny są kluczowe dla budowy
konkurencyjnej oferty dla turystów, ale także stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Tylko zachowanie najwyższych walorów środowiska, a także umiejętne
wykorzystywanie jego walorów oraz umiejętność budowania pól współpracy z instytucjami
zobligowanymi do ochrony przyrody, może przynieść efekt synergii w postaci – z jednej strony
zachowania naturalnych walorów krajobrazu i przyrody, a z drugiej uczynienia z tych walorów
jeszcze jednego znaczącego produktu turystycznego, służącego zrównoważonemu rozwojowi
Gminy Uzdrowiskowej.
Tabela 20. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Ekologia

EKOLOGIA
1. Środowisko
naturalne
Szczawnicy
spełnia najwyższe
standardy
ekologiczne i
służy
zrównoważonemu
rozwoju obszaru

1.1. Zakończone zostało porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Działania w zakresie:
o

dokończenia brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną
rozbudową systemu;

o

zwodociągowania obszarów na terenie Szczawnicy pozostających poza siecią
komunalną (w tym pełne zwodociągowanie Szlachtowej i Jaworek);

o

budowy alternatywnego głębinowego ujęcia wody dla Szczawnicy w
Szlachtowej;

o

modernizacji istniejącej sieci w miejscach jej dekapitalizacji.

1.2. Gospodarki odpadami jest prowadzona efektywnie i nie zagraża
walorom przyrodniczym i krajobrazowym
Działania w zakresie:
o

racjonalizacji systemów zbierania odpadów;

o

modernizacji punktu przeładunkowego odpadów wraz budową nowoczesnej
infrastruktury pozwalającej na racjonalną gospodarkę odpadami (sortownia,
kompostowania);

o

dalszego udoskonalania systemu selektywnej zbiórki odpadów;

o

edukacji w zakresie racjonalizacji wytwarzania odpadów oraz ich selektywnej
zbiórki i recyclingu;

o

umożliwienia rozszerzenia działalności MZGK na sąsiednie gminy.

1.3. Poprawia się efektywność energetyczna w szczawnickich
przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działania w zakresie:
o

kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w tym: ocieplenie
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obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania
budynkiem; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby
własne, wykorzystanie technologii OZE w budynkach; instalacja systemów
chłodzących, w tym również z OZE);
o

redukcji emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego (likwidacja źródeł
niskiej emisji - instalacje grzewcze, kotły, piece);

o

gazyfikacji Szczawnicy;

o

działań prewencyjnych i edukacyjnych zmierzających do ograniczenia
uciążliwości niskiej emisji.

Miary sukcesu:
wskaźnik procentowego zwodociągowania do skanalizowania Gminy (poziom
bazowy: stan na grudzień 2013);
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności średnioroczne stężenia pyłu
zawieszonego, stężenia dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu (poziom bazowy:
„Informacji o stanie środowiska w r. 2010 w powiecie nowotarskim);
ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (efektywna dystrybucja
energii);
redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2;
procent strumienia odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz procentowy
udział odpadów przetworzonych na terenie gminy w stosunku do odpadów
składowanych w sposób tradycyjny.

5.2.3. Obszar Społeczeństwo
SPOŁECZEŃSTWO
o

Szczawnicę w roku 2013 zamieszkiwało 7 472 osoby (stan na 31.12), co stanowi ok. 3,93% ludności
powiatu nowotarskiego i ok. 0,22% ludności woj. małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest
niski i dla całej gminy wynosi 85 osób/km2 (w tym dla obszaru miasta: 181 os/km2, dla obszarów
wiejskich: 27 osób/km2). Wskaźniki te są znacząco niższe od średniej powiatowej – 126 osoby/km2, i
wojewódzkiej – 217 osób/km2. W ciągu ostatnich lat – po znaczącym spadku w roku 2008 - liczba
ludności powoli powraca do stanu sprzed roku 2008 i wacha się w ostatnich latach wokół wartości
zbliżonych do stanu z roku 2013. Przy czym liczba ludności nieznacznie wzrasta na terenach
wiejskich, a spada w samym mieście;

o

społeczność Gminy należy do jednej z mocniej sfeminizowanych w powiecie nowotarskim;

o

przyrost naturalny ma wartości dodatnie, ale jest jednym z niższych w powiecie nowotarskim;

o

systematycznie spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, rośnie liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, liczba ludność w wieku produkcyjnym ma na razie niewielki trend wzrostowy;

o

saldo migracji na przestrzeni ostatnich kilku lat przyjmuje wartości ujemne;

o

systematycznie rośnie liczba osób bezrobotnych (w roku 2013 było to już 555 osób).
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Cele strategiczne i operacyjne zdefiniowane w obszarze „Społeczeństwo” skupiają się na
poprawie jakości życia mieszkańców Szczawnicy. Znalazły tutaj swoje miejsce aspiracje
miejscowej ludności w kwestii zapewnienia wysokiej jakości oferty edukacyjnej i stworzenia
warunków do skutecznego konkurowania młodemu pokoleniu Szczawnicy z dziećmi i młodzieżą
z większych ośrodków miejskich. Ważnym elementem, na który zwrócili uwagę uczestnicy prac
nad Strategią jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci już od lat najmłodszych
– stąd duże oczekiwania w zakresie dalszej poprawy funkcjonowania i zwiększenia dostępności
placówek przedszkolnych na terenie całej gminy i zapewnienie równego startu wszystkim
dzieciom bez względu na miejsce zamieszkania. Także ogromne znaczenie w zapewnieniu
wyrównywania szans edukacyjnych ma dalsza modernizacja placówek oświatowych oraz
systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i zajęć
dodatkowych, zarówno w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również szerokiego
programu pozalekcyjnych zajęć pozwalających rozwijać dzieciom i młodzieży swoje pasje oraz
zainteresowania, a także być swoistą formą przeciwdziałania powstawaniu patologii wśród
młodzieży. Ważne – zarówno dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak i wychodząc
naprzeciw obecnym tendencjom społeczno-demograficznym - jest zapewnienie interesującej
oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w tym także seniorów.
Kolejnym polem zainteresowania osób biorących udział w opracowywaniu dokumentu
Strategii były kwestie związane dostępnością i wysoką jakością usług związanych z opieką
socjalną i zdrowotną.
Ważnym zagadnieniem były kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem gminy
przed skutkami klęsk żywiołowych, w szczególności – zważywszy ostatnie doświadczenia –
istotne stały się sprawy związane z dalszą regulacją rzek i potoków przepływających przez
Gminę. Zwracano także uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa, szczególnie na
obszarze miasta, w szczególności na dużych osiedlach mieszkaniowych oraz w okolicy terenów
rekreacyjnych. Ważką kwestią jest wczesne wykrywanie i zapobieganie patologiom wśród dzieci
i młodzieży. Powtarzającym się oczekiwaniem mieszkańców jest poprawa koordynacji pomiędzy
służbami i wspólne podejmowania działań prewencyjnych przez policję i straż miejską.
Niezwykle istotnym obszarem, który wymaga działań naprawczych jest szeroko
rozumiana komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami Szczawnicy. Powinno się to
odbywać zarówno na poziomie docierania różnymi kanałami z bieżącą informacją na temat
pracy Urzędu Miasta i podejmowanymi inicjatywami, lepszej konsultacji społecznej, a także
poprawy pracy samego Urzędu zarówno w zakresie rozwoju elektronicznej administracji oraz eusług publicznych, jak i szeroko rozumianej poprawy jakości pracy Urzędu.
Ważne jest także wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających na terenie
Szczawnicy, a także maksymalnie szerokie ich włączanie zarówno w proces konsultacji, jak i w
większym stopniu niż ma to miejsce dziś – w przejmowanie realizacji części zadań publicznych.
Z jednej działania takie powinny doprowadzić do poprawy efektywności ich świadczenia, z
drugiej, powinny być elementem budowy postaw obywatelskich i włączania maksymalnie dużej
grupy mieszkańców w działania samorządu, a poprzez to większego utożsamiania się
mieszkańców Gminy z lokalną wspólnotą. Ważna jest tutaj także pełna transparentność w
rozdziale środków grantowych na działania tych instytucji.
Tabela 21. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Społeczeństwo

SPOŁECZEŃSTWO
1. Dzieci,
młodzież i osoby
dorosłe mają
zapewniony
dostęp do
wysokiej jakości

S.1.1. Rozwijana jest infrastruktura społeczna i edukacyjna
Działania w zakresie:
o

stwarzania przez gminę warunków do powstawania żłobków;

o

modernizacji placówek przedszkolnych;
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usług
wychowawczych
i edukacyjnych,
dostosowanych
do aktualnych
potrzeb
mieszkańców

o

budowy sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych;

o

budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnej (boisk wielofunkcyjnych) na
terenach wiejskich Szczawnicy;

o

budowy placów zabaw, zarówno w mieście, jak i w obu sołectwach;

o

racjonalizacji zarządzania placówkami oświatowymi, w tym aktywnego
zarządzanie posiadanymi zasobami nieruchomości oświatowymi;

o

poprawy komunikacji pomiędzy osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za
organizację oświaty na terenie gminy.

S.1.2. Programy edukacyjne dostosowane są do potrzeb i oczekiwań
społecznych
Działania w zakresie:
o

systematycznej ocena jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz
badania potrzeb edukacyjnych;

o

opracowania i bieżącej aktualizacji katalogu programów edukacyjnych
oczekiwanych przez lokalną społeczność;

o

rozwijania i pozyskiwania środków na realizację szerokiego spektrum
programów edukacji pozalekcyjnej, rozwijających zainteresowania związane
z nauką, kulturą i sztuką oraz sportem (w tym systemowe działania ze
strony Urzędu Miasta w opracowaniu projektów i zarządzaniu pozyskanymi
środkami dla placówek szkolnych);

o

programów podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących oraz
osób 50+, a także osób wchodzących na rynek pracy;

o
2. Mieszkańcy
mają
zapewnioną
wysoką jakość i
dostępność
usług
związanych z
opieką socjalną i
zdrowotną

powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2.1. Gmina prowadzi aktywną politykę w zakresie gospodarki
mieszkaniowej
Działania w zakresie:
o

budowy mieszkań socjalnych i komunalnych;

o

modernizacji posiadanych zasobów komunalnych.

2.2. Gmina aktywnie wspiera rodziny oraz aktywizuje grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym
Działania w zakresie:
o

wspierania rodzin oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży;

o

przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie ich
skutkom;

o

utrzymania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania
oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym;

o

zapewnienia mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz
wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w
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rodzinie;
o

podniesienia poziomu bezpieczeństwa w gminie;

o

rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego;

o

racjonalizacji przekazywania pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

2.3. Gmina prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony zdrowia
Działania w zakresie:
o

poprawy jakości i dostępności podstawowej opieki medycznej, poprzez
budowę (w standardzie zeroemisyjnym) i wyposażenie nowego obiektu dla
ośrodka zdrowia;

o

stwarzanie warunków dla pozyskania do pracy w Szczawnicy wysokiej klasy
specjalistów z zakresu opieki medycznej i profilaktyki ochrony zdrowia;

3. Mieszkańcy i
goście
odwiedzający
Szczawnicę
czują się
bezpiecznie

o

badania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;

o

aktywnej polityki w zakresie badań profilaktycznych i przesiewowych.

3.1. Instytucje służące bezpieczeństwu publicznemu są dobrze
wyposażone i przygotowane do pełnienia swoich zadań
Działania w zakresie:
o

poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta (w tym budowy systemu
elektronicznego monitoringu na terenie miasta oraz poprawy
bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym);

o

poprawy współdziałania i koordynacji służb mundurowych z terenu całej
Gminy (w tym budowy zintegrowanego systemu łączności wszystkich służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz intensyfikacja wspólnych patroli
prowadzonych przez służby mundurowe);

o

stałego doposażenia służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane
bezpieczeństwo na terenie Gminy;

o

zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, w tym w szczególności regulacji
rzek i potoków na terenie Gminy;

4. Lokalny
samorząd jest
sprawny i
przyjazny
zarówno dla
mieszkańców,
jak i gości
odwiedzających
Szczawnicę

o

edukacji związanej z poprawą bezpieczeństwa;

o

stworzenia warunków do przeniesienia siedziby Policji na teren Szczawnicy.

4.1. Urząd Miasta jest przyjazny dla mieszkańców i inwestorów
Działania w zakresie:
o

rozwoju elektronicznej administracji - zwiększenia poziomu wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu udostępniania zasobów i
realizacji zadań publicznych (w tym zwiększenia zakresu danych
dostępnych w postaci cyfrowej, poprawa dostępności usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną);

o

szkoleń podnoszących jakość pracy administracji publicznej;

o

opracowanie nowej koncepcji i narzędzi komunikacji samorządu z
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mieszkańcami (w tym systemowych narzędzia komunikacji np.
elektronicznej platformy konsultacji ważnych decyzji z mieszkańcami).
4.2. Samorząd włącza organizacje pozarządowe i grupy obywateli w
procesy zarządzania wspólnotą samorządową
Działania w zakresie:
o

wzmocnienia współpracy z sektorem NGO, w tym powołanie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych;

o

rozszerzania systemu realizacji zadań publicznych w formule współpracy z
organizacjami pozarządowymi w oparciu o konkursy grantów;

o

wdrożenia do codziennej praktyki zarządzania Gminą budżetu
obywatelskiego;

o

poprawy komunikacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami
branżowymi;

o

opracowania i wdrożenia transparentnych kryteriów wyboru inwestycji
gminnych o charakterze lokalnym.

Miary sukcesu:
utrzymanie dodatniego przyrostu naturalnego oraz uzyskanie dodatniego salda
migracji (poziom bazowy: rok 2013);
procent młodzieży kontynuującej naukę w szkołach wyższych z terenu Szczawnicy
(poziom bazowy: rok szkolny 2013/2014);
liczba zjawisk patologicznych odnotowywanych wśród dzieci i młodzieży przez
służby porządkowe [policję i straż miejską] (poziom bazowy: rok 2013);
wskaźnik średniej długości życia mieszkańców Szczawnicy (poziom bazowy: rok
2013);
liczba wszystkich zjawisk patologicznych odnotowywanych przez służby
porządkowe [policję i straż miejską] (poziom bazowy: rok 2013);
wielkość środków finansowych przekazywanych przez Gminę organizacjom
pozarządowym w konkursach grantowych (poziom bazowy: rok 2013).

5.2.4. Obszar Kultura, sztuka i promocja
KULTURA
o

nieznacznie w stosunku do roku 2008 zwiększyła się liczba osób korzystająca z biblioteki (z
1 546 w 2008 do 1 601 w 2012), przy czym stanowi to zaledwie 21,43% mieszkańców
Szczawnicy;

o

jednocześnie w latach tych radykalnie spadła liczba wypożyczeni w bibliotece, z 42 524
wypożyczeń w roku 2008, do 25 5015 w roku 2012);

o

systematycznie spada liczba zwiedzających muzea i w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
wyniosła w roku 2008 17 740 (w liczbach bezwzględnych: 13 103), zaś w roku 2013
odpowiednio 11 081 (8 241);

o

rośnie liczba imprez realizowanych przez szczawnickie instytucje kultury z 60 imprez w roku
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2009, do 82 w roku 2013;
o

na terenie Szczawnicy działa 5 zespołów artystycznych (w tym: 1 teatralny, 2 muzycznoinstrumentalne oraz 2 folklorystyczne), wzrosła też liczba członków tych zespołów i obecnie
wynosi 110 osób;

o

powstają nowe instytucje wzbogacające ofertę kulturalną Szczawnicy (np. Dworek Gościnny),
działa także uznana w kraju i poza jego granicami Muzyczna Owczarnia ściągająca do
Szczawnicy światowej sławy artystów;

o

bogactwem Szczawnicy jest niezwykle barwny i wciąż żywy folklor górali pienińskich - jest on
nadal widoczny i pielęgnowany w gwarze pienińskiej, strojach ludowych noszonych przez
Flisaków, dorożkarzy czy też rodowitych szczawniczan.

Największym bogactwem Szczawnicy jest niezwykle barwny i wciąż żywy folklor górali
pienińskich. Zatem zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą, sztuką oraz tradycją są
niezwykle istotnym elementem budowania zarówno własnej tożsamości w oparciu o lokalne
dziedzictwo, jak i wykorzystania szerokich walorów kulturowych do tworzenia nowoczesnego i
konkurencyjnego produktu turystycznego. Szczególnie że elementy tego dziedzictwa obecne są
zarówno w gwarze pienińskiej, strojach ludowych noszonych przez Flisaków, dorożkarzy, ale
przede wszystkim rodowitych szczawniczan w czasie ważniejszych świat i uroczystości.
Regionalny koloryt określa wyroby tutejszych twórców ludowych i rzemieślników
specjalizujących się w obróbce drewna i skór. Niezbędnym działaniem w nowej strategii winna
być też większą dbałość o tradycyjną, unikatową architekturę noszącą cechy stylu
szwajcarskiego.
Świadomość ogromnej wartości własnego dziedzictwa znalazła uznanie i potwierdzenie
już na poziomie wizji rozwoju Szczawnicy, w której podkreśla się, iż nowoczesny, konkurencyjny
w skali europejskiej, produkt turystyczno-uzdrowiskowy winien być budowany w oparciu i z
poszanowaniem tegoż kulturowego dziedzictwa i wielowiekowej tradycji tych ziem. W tym
kontekście wydaje się, iż poza warstwą czysto instytucjonalną polegającą na poprawie
infrastruktury placówek kulturalnych, działania w tym obszarze winny skupiać się na edukacji
regionalnej i pielęgnowaniu tradycji i kultury lokalnej, jako elementu tożsamości Szczawnicy i jej
mieszkańców, a nie tylko turystyczno-folklorystycznej atrakcji dla turystów. Dlatego tak ważne
jest aby w najbliższych latach położyć także nacisk na działania związane z zachowaniem
tradycyjnych elementów kultury w życiu codziennym miasta i np. przenoszenia ich do
miejscowej architektury, w tym także obecności elementów tradycyjnych w przestrzeni
publicznej miasta oraz większego poszanowania miejscowej tradycji w budownictwie na
terenach wiejskich.
Wsparcie kultury to także większe zainteresowanie działalnością twórców ludowych oraz
próba przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Służyć temu powinny projekty
realizowane przez instytucje kultury na terenie Gminy (publiczne i niepubliczne), a także szeroka
promocja i popularyzacja (szczególnie wśród ludzi młodych) ludowej twórczości w jej
najbardziej wartościowych formach. Niezwykle istotnym elementem podkreślającym lokalną
tożsamość jest dbałość o zabytki kultury materialnej na terenie Gminy. Wiele w tej materii
zostało już zrobione w ostatnich latach, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Ważne jest jednak
by kultura, sztuka i tradycja górali pienińskich traktowana była podmiotowo, a nie
przedmiotowo.
Szczawnica na przestrzeni ostatnich lat stworzyła kilka rozpoznawalnych w regionie
wydarzeń o charakterze kulturalnym. Dziś zarówno mieszkańcy Szczawnicy, jak i lokalny
samorząd mają świadomość, iż szeroko rozumiana kultura to obecnie jeden z produktów, tym
ważniejszy w miejscowości o charakterze turystyczno-uzdrowiskowym, bo stający się jednym z
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ważnych elementów przyciągających turystów do miasta. Stąd itotny akcent twórców Strategii
położony na tworzenie cyklicznych wydarzeń artystycznych o zasięgu ponadlokalnym, które na
stałe będą wpisywały się do kalendarza regionalnych i ogólnokrajowych wydarzeń, a utrwalając
się w świadomości gości odwiedzających Szczawnicę, będą stawały się jednym z ważkich
elementów decydujących o wyborze Szczawnicy, jako miejsca wypoczynku czy kuracji
leczniczej.
Tabela 22. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Kultura i sztuka

KULTURA I SZTUKA
1. Miejscowa
kultura i
sztuka służy
wzmocnieniu
lokalnej
tożsamości
oraz podnosi
wartość
oferty
turystycznej
Szczawnicy

1.1. Oferta placówek kultury służy mieszkańcom i wspiera funkcje
turystyczno-uzdrowiskowe
Działania w zakresie:
o

poprawy funkcjonowania miejskich instytucji kultury (w tym remontu i
doposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury);

o

budowania lokalnej tożsamości poprzez wspieranie działań na rzecz edukacji
regionalnej;

o

ochrony dziedzictwa kulturowego i dostosowanie go do nowych funkcji
społecznych i gospodarczych;

o

integrowanie mieszkańców Szczawnicy i okolicznych miejscowości wokół
przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

1.2. Kultura i sztuka wzmacnia lokalną tożsamość i promuje Szczawnicę w
kraju i poza jego granicami
Działania w zakresie:
o

wsparcia i promocji lokalnych twórców, artystów i animatorów kultury wraz z
upowszechnianiem ich działalności i dorobku;

o

udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty
turystycznej opartej na dziedzictwie (działania kulturalne, artystyczne i
interdyscyplinarne, rozwój szlaków kulturowych, wzmacnianie lokalnej
tożsamości mieszkańców);

o

utrwalenia i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa materialnego i
niematerialnego lokalnej społeczności;

o

realizacji dużych wydarzeń kulturalno-społecznych promujących Szczawnice w
skali regionalnej i ponadregionalnej oraz tworzącej wartościową ofertę dla
turystów i kuracjuszy.

Miary sukcesu:
liczba dzieci i młodzieży objętych, w sposób systemowy, edukacją regionalną
(poziom bazowy: rok 2013);
roczna liczba imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (poziom bazowy:
rok 2013);
roczna liczba cyklicznych wydarzeń o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
odbywająca się w Szczawnicy (poziom bazowy: rok 2013);
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liczba czynnych twórców ludowych oraz zespołów regionalnych działających na
terenie Szczawnicy (poziom bazowy: rok 2013);
wielkości pozyskiwanych środków zewnętrznych (granty, dotacje) przez instytucje
kultury na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (poziom bazowy: wielkość
środków pozyskanych z zewnątrz na projekty i programy z zakresu kultury w latach
2012, 2013).
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6. NSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica
na lata 2015 – 2020 należy rozpatrywać na trzech poziomach:
merytorycznym;
organizacyjnym;
społecznym.
Rekomendacje wdrożeniowe zawierają propozycje działań, których podjęcie może
ułatwić wdrożenie zapisów Strategii Rozwoju oraz umożliwić ich stałe monitorowanie i
dostosowywanie do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego.

6.1. Poziom merytoryczny
Poziom merytoryczny obejmuje strategię oraz narzędzia zarządzania strategicznego
gminą. Na poziomie merytorycznym powinno uwzględniać się skoordynowanie zapisów planu
strategicznego z innymi dokumentami planistycznymi gminy, np. strategiami branżowymi,
wieloletnim planem inwestycyjnym oraz miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego gminy.
STRATEGIE – programy prowadzące do osiągania celów strategicznych w wybranej
dziedzinie życia gminy. W ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i
Gminy Szczawnica na lata 2015 – 2020 odpowiada to zapisom planów operacyjnych w
następujących obszarach rozwoju:
1. Gospodarka i turystyka;
2. Ekologia;
3. Społeczeństwo;
4. Kultura i sztuka.

6.1.1. Narzędzia pomocne w realizacji strategii
Wśród narzędzi planistycznych, które powinny wspierać realizacje Strategii należy
wskazać:
Wieloletni Plan Finansowy – to dokument zawierający projekcję możliwości
finansowych gminy, uwzględniający wskaźniki makroekonomiczne (inflacja
średnioroczna, PKB) założone stopy procentowe (WIBOR 1M, WIBOR 3M,
oprocentowanie kredytów komercyjnych) poziom zadłużenia, prognozę
dochodów i wydatków, oraz prognozę przychodów i rozchodów. Dokument ten
umożliwia wieloletnią perspektywę w planowaniu inwestycji, służy do poprawy
jakości planowania, sprawności organizacyjnej i skuteczności w osiąganiu
zamierzonych celów. Obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę zadań
inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. WPF w znacznym
stopniu ułatwia racjonalne planowanie działań inwestycyjnych w dłuższym
czasie oraz pozwala zachować dyscyplinę budżetową.
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Szczawnicy – program do tej pory nie
opracowywany przez samorząd Szczawnicy, niemniej jednak istotny przy
diagnozowaniu oraz znajdowaniu sposobów przeciwdziałania zjawiskom
kryzysowym w tkance miejskiej. W swojej istocie powinien skupiać się na
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działaniach mających rozwiązać problemy społeczne, gospodarcze i
przestrzenne na obszarze miasta Szczawnica. Dokument ten powinien
diagnozować obszary zdegradowane, zaniedbane i odizolowane, na których
często występuje zjawisko wykluczenia społecznego powodujące konieczność
podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej.
Dokument powinien określać katalog zadań inwestycyjnych oraz tzw.
„miękkich”, które łącznie pozwolą rozwiązać zdiagnozowane problemy
społeczne w tkance miejskiej Szczawnicy. Rzetelne opracowanie takiego
Programu umożliwi powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań
mających na celu integrację społeczną i właściwy wybór działań, które w
sposób realny posłużą rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów
społecznych;
Lokalne Plany Rozwoju Miejscowości (odrębnie dla Szlachtowej i Jaworek)
będące zbiorem celów strategicznych, celów szczegółowych i zadań
realizacyjnych przeznaczonych do wprowadzenia w życie w celu poprawy
sytuacji
społeczno-gospodarczej
poszczególnych
Wspólnot
Lokalnych
Szlachtowej i Jaworek. Plan ten będzie nie tylko próbą refleksji nad pożądanymi
kierunkami rozwoju lokalnych wspólnot oraz wyrazem ich aspiracji, ale będzie
też umożliwiał pozyskiwanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone
na realizację wyznaczonych w nim zadań (w tym w szczególności w ramach
działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2009 – 2015 – przyjęty także w
roku 2009 jest dokumentem opracowywanym i przyjętym przez Radę Gminy,
który był niezbędny w procesie ubiegania się o wsparcie ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Niemniej jednak należy patrzeć na niego także jako na dokument branżowy,
który określa w najbliższych latach najważniejszy katalog zadań związanych z
rozwojem funkcji turystyczno-uzdrowiskowej Szczawnicy. Warto w najbliższym
czasie dokonać przeglądu i aktualizacji PRU, tak aby odpowiadał on nowym
aspiracjom i możliwościom Szczawnicy w zakresie rozwijania szeroko pojętego
produktu uzdrowiskowego;
Strategie branżowe, będące rozwinięciem Strategii Rozwoju Gminy, np.
strategia oświatowa, strategia promocji Szczawnicy wraz z koncepcją promocji
marki, lokalny program rozwoju przedsiębiorczości etc. Są to dokumenty, które
ukierunkowane na bardzo konkretne zagadnienia mogą wspomóc politykę
rozwojową Gminy w danej branży czy dziedzinie;
Średniookresowy program zarządzania gminą – obejmuje swym zasięgiem okres
3-5 lat. Stanowi dla władz lokalnych narzędzie podejmowania decyzji w
kluczowych sferach działalności samorządu gminnego (wynikających z Ustawy o
samorządzie gminnym, Strategii Rozwoju i Wieloletniego Planu Finansowego)
oraz umożliwia dostosowanie stylu zarządzania gminą do stale zmieniających się
warunków otoczenia. Rolę takiego planu powinien spełnić Program Operacyjny,
który powinien stanowić docelowo integralną cześć niniejszego dokumentu.

6.1.2. Koordynacja zapisów Strategii Rozwoju z planami
zagospodarowania przestrzennego Gminy umiejscowienie projektów w terenie
Aby zapisy planów operacyjnych mogły być wdrażane bez przeszkód istnieje
potrzeba skoordynowania ich z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
systematyczny przegląd tych planów.
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6.2. Poziom organizacyjny
Poziom organizacyjny obejmuje w głównej mierze jasne umiejscowienie nadzoru nad
wdrażaniem zapisów dokumentu w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Na
poziomie tym określa się także systemy i procedury działań związane z corocznymi
przeglądami strategii i wynikającymi z nich rekomendacjami m.in. dla budżetu gminy. Poziom
organizacyjny obejmuje również zagadnienia pozyskiwania funduszy na realizację zadań
zapisanych w Strategii.

6.2.1. Struktura urzędu
Koordynacją procesu wdrażania Strategii w strukturze Urzędu Miasta i Gminy
Szczawnica zajmuje się Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków
Pomocowych, zaś kwestie związane z planowaniem strategicznym podlegają bezpośrednio
pod kompetencje Burmistrza. Struktura i procedury Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
powinny także uwzględniać powoływanie doraźnych międzywydziałowych zespołów
zadaniowych, zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacją
projektów wynikających ze Strategii Rozwoju.

6.2.2. Coroczne przeglądy strategiczne
Corocznie do połowy września Burmistrz Szczawnicy winien przygotować
sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju. W sprawozdaniu,
przedstawianym Radzie Miejskiej określa się zadania zrealizowane, wskazuje się zadania
będące w toku realizacji oraz zadania zaplanowane do realizacji, lecz nie rozpoczęte.
Burmistrz przedstawia również radnym zakres wydatkowanych środków na zrealizowane
zadania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) i przedstawia pod ocenę jakość ich
realizacji.
W drugiej połowie września pod kierunkiem pracownika Referatu Rozwoju
Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych odpowiadającego za nadzór
nad wdrażaniem zapisów dokumentu winno odbyć się spotkanie zespołu opracowującego
Strategię w celu aktualizacji zapisów dokumentu, w tym ewentualnego rekomendowania
wprowadzenia zmian do dokumentu. Grupa ta winna dokonać przeglądu postępu prac nad
realizacją Strategii Rozwoju Gminy, jak również wskazać kolejne priorytetowe zadania do
realizacji w roku następnym. Zespół ten, przy wyborze zadań do realizacji, winien brać pod
uwagę zmieniające się czynniki środowiska zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne,
nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz dokonuje ponownego przeglądu
zasobów gminy (zarówno szans, jak i barier rozwojowych na wszystkich poziomach ich
diagnozowania). Materiał ze spotkania wskazuje priorytety w zakresie realizacji zadań dla
Rady Miejskiej i Burmistrza w kolejnym roku budżetowym.

6.3. Poziom społeczny
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy wśród
społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji
zadań strategicznych. Działania w tym zakresie będą leżeć w gestii pracownika Referatu
Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych odpowiadającego za
nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu w ścisłej współpracy z Burmistrzem Miasta.
W celu pozyskania akceptacji społecznej dla proponowanych projektów i działań
niezbędna jest:
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ścisła współpraca władz gminy z sektorem pozarządowym - organizacjami
społecznymi (kontraktowanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji
zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych);
ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym, w tym
właścicielami przedsiębiorstwa uzdrowisko Szczawnica S.A. (przedsięwzięcia
publiczno-prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców,
monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców);
ścisła współpraca władz gminy z instytucjami sektora turystycznego i
uzdrowiskowego, prowadzącymi działalność na terenie Szczawnicy;
budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin (w tym gmin słowackich), jak i
gestorami bazy turystycznej i lokalnymi liderami;
systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych,
internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych i promocyjnych –
tradycyjne konferencje prasowe, przygotowywanie notatek prasowych z
realizowanych zadań, zapraszanie na imprezy lokalne i ponadlokalne;
spotkania publiczne z mieszkańcami Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek –
przekazywanie obiektywnej informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie
informacji zwrotnej (pomysły, sugestie mieszkańców, monitorowanie potrzeb
mieszkańców i przybywających gości).
Ważnym elementem budowania społecznego zaangażowania w procesy rozwojowe,
ale też identyfikacji z tymi procesami będzie wprowadzenie i jak najszersze rozpropagowanie
idei Budżetu Obywatelskiego.
Niezwykle istotne dla dynamicznego wdrażania zapisów Strategii jest także
pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla podejmowanych działań, w tym m.in:
efektywne kontakty z władzami powiatu nowotarskiego i regionu
małopolskiego, lobbing w instytucjach rządowych na rzecz dużych
przedsięwzięć lokalnych;
budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami bazy
turystycznej i lokalnymi liderami;
efektywne kontakty z partnerami zewnętrznymi (np. zarządcy dróg
publicznych);
współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu;
pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań
wynikających ze Strategii (sąsiednie gminy słowackie, miasta partnerskie,
instytucje międzynarodowe);
kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadań
strategicznych i promocyjnych – nagłaśnianie sukcesów Szczawnicy.
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Dokument opracowany został przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przy współpracy z
ProRegio Consulting Grzegorz Godziek
Koordynacja prac z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica:
Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy, Tomasz Moskalik - Zastępca
Burmistrza, Małgorzata Kita – Specjalista w Referacie Rozwoju Lokalnego
Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych

Szczawnica, wrzesień 2014 – styczeń 2015 roku
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