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STREFA  INTERNETU

SŁOWO KOMENTARZA

 WC12: Nie podoba mi się, że 
wynajmując pokój gospodarz mi 
każe wynosić moje śmieci do ko-
sza przy drodze. Na moje pytanie 
dlaczego, odpowiedział mi, służ-
by miejskie nie odbierają więcej 
śmieci niż kubeł na tydzień? Czy 
nie możecie tych śmieci odbie-
rać więcej i częściej? 

Nie czuję się dobrze gdy wie-
czorem muszę upychać swoje 
śmieci do publicznego kosza na 
śmieci. 

I tak zresztą przepełnionego. I 
druga sprawa: zapoznałem pew-
ne małżeństwo, które wynajmu-
je pokoje w domu obok. Okaza-
ło się, że ja przy kwaterowaniu 

musiałem zapłacić dodatkową 
opłatę gospodarzowi 12 zł za 
dzień pobytu, natomiast oni nie 
płacili nic. Co ciekawe i oni i my 
to są rodziny 4-osobowe.  Oni 
tak jak my przyjechali na ty-
dzień. 

Dziwne zwyczaje panują w 
tym mieście.

GRZEGORZ NIEZGODA    
BURMISTRZ:
Kwestia gospodarowania 
i usuwania odpadów ko-
munalnych z budynków w 
Mieście i Gminie Szczaw-
nica jest regulowana odpo-
wiednimi przepisami pra-
wa miejscowego, które (w 
wielkim skrócie) stanowią, 
że odpady produkowane 
przez gospodarstwo  do-
mowe odbierane są przez 
Miejski Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w ilości za-
deklarowanej, zależnej od 
wielkości rodziny. 
Śmieci niesegregowane 
odbierane są raz w tygo-
dniu zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Dodat-
kowo śmieci segregowane 
odbierane są raz w miesią-

cu. W sezonie turystycznym 
śmieci segregowane odbie-
rane są dwa razy w miesiącu 
(co dwa tygodnie). 
Śmieci segregowane odbie-
rane są w każdej ilości pod 
warunkiem, że są odpowied-
nio posegregowane, tzn. 
podzielone na frakcje: PET, 
plastik, szkło, papier, szmaty, 
metal, szczelnie zapakowa-
ne w odpowiedniego koloru 
worki i oznaczone kodem 
paskowym. Przy dodatkowej 
ilości śmieci niesegregowa-
nych (jeżeli właściciel gospo-
darstwa zadeklarował, że 
segreguje śmieci) ponadnor-
matywna ilość śmieci objęta 
jest dodatkową opłatą. W 
przypadku wynajmu pokoi 
lub innej działalności  gospo-
darczej właściciel budynku 
zobowiązany jest podpisać 
dodatkową umowę na od-
biór odpadów, proddukowa-
nych przez klientów. W opi-
sanym przez Pana przypadku 
prawdopodobnie gospodarz 
budynku, w którym Pan wy-
najmuje pokój nie ma pod-
pisanej dodatkowej umowy, 
a produkowane przez jego 
gości odpady przekraczają 
ilości przewidziane na jego 
rodzinę. Nie ma on prawa 
nakazywać Panu podrzuca-
nia śmieci do przyulicznych 
koszy, tym bardziej że proce-

der taki może grozić otrzy-
maniem mandatu. 
Opłata uzdrowiskowa w 
wysokości 3 złotych od 
osoby za dobę pobytu w 
Szczawnicy jest opłatą obo-
wiązkową, którą każdy gość 
przebywający w naszym 
mieście powinien uiścić. 
Może to zrobić albo za po-
średnictwem właściciela 
kwater, albo bezpośrednio 
na konto Miasta i Gminy 
Szczawnica (w kasie Urzę-
du, przelewem bądź elek-
tronicznie). Kwota opłaty 
uzdrowiskowej jest 
dublowana ze środków 
krajowych, tak więc każde 
wpłacone 3 złote zamienia 
się na 6 złotych, inwestowa-
ne później właśnie w infra-
strukturę uzdrowiskową, 
przyciągającą do Szczawni-
cy nowych wczasowiczów.
Na szczęście weryfikacje 
uczciwego odprowadzania 
opłaty uzdrowiskowej i po-
siadania umów na odbiór 
śmieci są regularnie  prowa-
dzone w sezonie turystycz-
nym, często dzięki pomocy 
uczciwych przedsiębiorców 
z terenu naszej gminy, któ-
rzy najczęściej, poprzez 
wysokiej jakości usługi są 
najlepszą reklamą naszej 
miejscowości.
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WyWIAd MIESIącA

Wywiad z autorkami 
najnowszej publikacji 
o Pieninach,  paniami 
Ewą Stadtmüller 
i Haliną Mastalską:

co Panie zainspirowało do napisania 
książki „Pieniny dla rodziny”?

E. S.  „Pieniny dla rodziny”  to trzeci 
przewodnik familijny, którego je-
stem  współautorką. W pierwszym: 
„Kraków i okolice” opowiadam  o 
mieście, w którym się urodziłam i 
wychowałam.  Drugi:  „Zakopane i 
okolice” to echo wakacyjnych wę-
drówek szlakami dzieciństwa.  Pieni-
ny - to studenckie obozy wędrowne, 
dni spędzane na szlaku, wieczory 
przy ognisku i gitarze… Sokolica, 
Trzy Korony, Homole, Wysoka - te 
miejsca nigdy mi się nie znudzą.  Nie 
wyobrażałam sobie, aby w cyklu 
książek przybliżających najpiękniej-
sze  miejsca Małopolski mogło za-
braknąć  Pienin. 
H. M. U mnie zaczęło się tak, że jako 
początkująca emerytka zebrałam 
antologię poezji religijnej dla dzieci 
„Promyki dobroci i radości”. Znala-
zły się w niej wiersze  Ewy Stadtmül-
ler. Poznana wówczas pani Ewa w 
kilka lat później zaproponowała mi 
współtworzenie przewodnika o Pie-
ninach. Mimo obaw, powodowana 
miłością do ziemi rodzinnej, podję-
łam wyzwanie.

do kogo tak naprawdę adresowana 
jest ta książka?

E. S. „Pieniny dla rodziny”, jak sam 
tytuł wskazuje, to książka dla ma-
łych i dużych. Środek -  czyli gawęda 
pienińskiego skrzata - pełna legend,  
wierszyków,  zagadek  i niespodzia-
nek przeznaczona  jest  głównie  dla  
dzieci (a podczytywana przez doro-
słych).  
H. M. „Boczki” pisane są z myślą o 
tych, którzy nie poprzestaną na po-
znaniu pienińskich legend i ścieżek, 
ale  będą chcieli dokładniej przyjrzeć 
się tej ziemi –  jej historii, kulturze,  
tradycji  i ludziom, którzy to wszyst-
ko stworzyli. 

Granice wiekowe czytelników? Bar-
dzo szerokie.

Ile czasu poświęciły Panie na zrealizo-
wanie tego projektu?

E. S. Praca nad przewodnikiem  fa-
milijnym  wymaga nie  tylko  poszu-
kiwania  ciekawych  historii związa-
nych z opisywanym regionem, ale 
też przewędrowania na własnych 
nogach wszystkich  opisywanych 
ścieżek i szlaków. 
H. M. Uwinęłyśmy się ze wszystkim 
w trzy lata. Tylko potencjalnym wy-
dawcom i sponsorom szło opornie. 
Jednak trafiłyśmy na tych właści-
wych.

co sprawiło Paniom największą satys-
fakcję przy pisaniu książki?

E. S. Dla  mnie największą satysfak-
cją było  zaangażowanie mieszkań-
ców Szczawnicy w proces   powsta-
wania  tej  książki. Bez niezrówna-
nych, pełnych polotu i  humoru ga-
węd Andrzeja  Dziedziny Wiwra, bez 
poprawek zaproponowanych przez 
Kazimierza Majerczaka, bez nieoce-
nionych uwag i komentarzy Barbary 
Węglarz, bez cudownych zdjęć ofia-
rowanych przez profesjonalnych  i 
nieprofesjonalnych  fotografów  za-
kochanych  w pienińskich krajobra-
zach,  bez dziecięcych legend … ta 

książka nie byłaby taka,  jaka jest.  
H. M. Nic dodać, nic ująć.

czy mają już Panie jakieś nowe pomy-
sły na podobna publikację?

H. M. Mnie bliskie są naddunajeckie 
okolice Rożnowa i Czchowa. Tam 
prawie jak u nas! Gór nie ma, ale 
jest Pogórze. Jeziora też są. I zamki: 
w Rożnowie Zawiszy Czarnego, a w 
Wytrzyszczce - Tropsztyn, osnuty 
legendą o skarbie Inków - tak jak nie-
dzicki. Odpowiednikiem św. Kingi, 
która z Węgier przybyła do Polski, 
byłby pustelnik z Tropia, św. Świe-
rad, apostołujący wśród Węgrów i 
Słowaków.  
E. S. Prawdę mówiąc, myślałam, że 
w cyklu książek przybliżających ro-
dzinom najpiękniejsze  perełki Ma-
łopolski   „Pieniny”  będą ostatnią 
pozycją,  ale są jeszcze jedne góry,  
które kocham tak,  że postanowiłam  
”zapuścić w  nich korzenie”.  Gorce - 
bo o nich mowa - także chciałabym 
uczynić celem moich literackich wę-
drówek. Zawarłam już znajomość z    
pewnym nadzwyczaj    sympatycz-
nym gorczańskim  skrzatem i…  zo-
baczymy.

Bardzo paniom dziękuję i życzę kolej-
nych sukcesów.
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PRZEPISANE Z TABLIcy SZKOLNEJ

Wakacje to okres wzmożonej pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
podległych Miastu i Gminie Szczawnica, którzy przystępują do egzaminu na wyższe stopnie 
awansu zawodowego. 
W lipcu do egzaminów przystąpili następujący pedagodzy:  

mgr Marta Bieniek 
jest rodowitą mieszkanką Szczawnicy. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną, przedszkolną z 
edukacją wczesnoszkolną i społeczno- opiekuńczą.
Chciałaby jeszcze podjąć studia podyplomowe z logopedii, języka angielskiego i oligofrenopeda-
gogiki.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2015 r. w Szkole Podstawowej w Szczawnicy, na stanowi-
sku nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym tzw. zerówce. Podczas 10-cio mie-
sięcznego stażu starała się doskonalić swój warsztat pracy oraz podnosić kompetencje nauczy-
ciela – wychowawcy, dla dobra uczniów, szkoły w której pracuje i własnej satysfakcji.
W lipcu 2016 r. uzyskała awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 
Pani Marta pisze o sobie: „Moim marzeniem jest dalsza praca z dziećmi.”

mgr Marzena Tarasek 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza pracuje od 6 lat, jako nauczycielka eduka-
cji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog. 
Z wykształcenia magister filologii polskiej. Studia ukończyła w  2009 roku  na  Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowe kwalifikacje jakie posiadła kształtując swoją ścieżkę roz-
woju zawodowego to studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki ukoń-
czone w 2010 roku.  W 2011 roku zrealizowała studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, które dały jej możliwość pracy z młodszymi dziećmi. W trakcie realizacji stażu 
na stopień nauczyciela mianowanego, aby jeszcze lepiej spełniać powierzone zadania w szkole, 
w 2016 roku ukończyła studia podyplomowe: język angielski w edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej. 
14 lipca, zdając egzamin w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy zdobyła stopień nauczyciela 
mianowanego. 
Praca z dziećmi jest jej wielką pasją. Prowadząc z uczniami codzienne zajęcia stara się, aby każ-
de czuło się docenione i szczęśliwe. Na lekcjach z podopiecznymi wykorzystuje swoją wiedzę, 
zdobyte umiejętności i sprawdzone aktywizujące metody jak pedagogikę zabawy, aktywność mu-
zyczno-ruchową i plastyczną.
Jako nauczycielka ceni sobie bezpośredni kontakt z dziećmi i możliwość wejścia w ich świat, nie 
tylko, jako opiekun i wychowawca, ale także, jako przyjaciel.

Ks. mgr Grzegorz Gil 
urodził się  22.01.1983r. w Nowym Sączu. W 2009 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w 
Tarnowie. Przez trzy lata pracował w parafii Pleśna, gdzie uczył w Gimnazjum im. Bohaterów Bi-
twy pod Łowczówkiem, następnie został skierowany do parafii w Szczawnicy, w której posługuje 
cztery lata. Uczy w Szkole Podstawowej nr 1, głównie klasy 1-3, przygotowując dzieci do pierw-
szej spowiedzi i komunii świętej. Prowadzi także scholę dziecięcą sam przygrywając na gitarze. 
W dniu 14.07.2016r. zdał egzamin i otrzymał akt nadania nauczyciela mianowanego. 
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PRZEPISANE Z TABLIcy SZKOLNEJ

Ks. mgr lic. Tomasz Kupiec, 
urodzony 6 listopada 1985 roku w Tarnowie, ukończył 6-letnie magisterskie studia teologiczno – 
filozoficzne a następnie 3-letnie studia licencjackie z teologii na Wydziale Teologicznym sekcja w 
Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracę w szkole rozpoczął w 2010 
roku. W roku 2011 uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Uczył reli-
gii w następujących placówkach: 
- Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach ( IX 2010- VIII 2013)
- Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie ( IX 2010- VIII 2013)
- Pienińskiej Szkole Zawodowej (IX 2013 – VI 2015)
- Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy (IX 2013 - )
Jest doktorantem na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie pisząc pracę z Katolickiej Nauki 
Społecznej.
14 lipca 2016 roku zdał egzamin i otrzymał akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego. 

mgr Danuta Malinowska 
- nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy na 
stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz logopedy szkolnego, do-
datkowe uprawnienia to studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.
W roku 2002 ukończyła studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym 
Sączu, zyskując tytuł licencjata nauczania początkowego z wychowaniem muzycznym. Niedługo 
potem podjęła studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, po ukończeniu których, w roku 
2004, uzyskała tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Od 1 września 2004 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Szczawnicy. 
18 lipca bieżącego roku zdała egzamin i otrzymała akt nadania nauczyciela dyplomowanego.
Pani Danuta pisze o sobie: „Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych od początku mojej pracy zawodowej był wszechstronny rozwój uczniów, a także 
mój własny. Dlatego od samego początku starałam się doskonalić swój warsztat pracy, rozwijać 
zainteresowania i pasje, mając nadzieję, że moje zaangażowanie pozytywnie wpłynie na rozwija-
nie uczniowskich motywacji i kształtowanie właściwych postaw” .

mgr Anna Marcińska 
jest absolwentką filologii angielskiej na akademii Pedagogicznej 
w Krakowie . Od trzynastu lat uczy w Publicznym Gimnazjum im. Ks.Prof. Józefa Tischnera w 
Szczawnicy.
18 lipca br. zdała egzamin i otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego. 

  Wszystkim nauczycielom składamy serdeczne gratulacje 
  oraz życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

           Redakcja Biuletynu
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UcHWAŁy, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, 

że na tablicach ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w 
terminie od 27 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016   wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonej do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
- działka ewid. nr 1233/7 o powierzchni 0.0033 ha położona w Szczaw-
nicy przy ul. Główna 4 zabudowana kioskiem handlowo usługowym z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo usługowej na 
okres 3 lat
- część działki ewid. nr 1220/49 o powierzchni 0.0010 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na okres 3 lat
- część działki ewid. nr 1917/246  o powierzchni ogólnej 5,70 m2 po-
łożonej w Szczawnicy os.XX-lecia z przeznaczeniem na powiększenie 
istniejącego śmietnika na okres 3 lat

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774/ 
w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 29 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/11 z obrębu Jaworki położoną  
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.2297 ha, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 230 000,00  zł / słownie : dwieście trzydzieści 
tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  46 000,00 zł / słownie czterdzieści sześć tysięcy zło-
tych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.     
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 211/11 przeznaczona  jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej /  i oznaczone symbolem E 33b MN.
Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku 
południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działki drogą tereno-
wą , konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują 
się zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu  7 września 2016  r. o godzinie 10.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774/ 
w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 29 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/12 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1218 ha, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 130 000,00  zł / słownie : sto trzydzieści 
tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  26 000,00 zł / słownie dwadzieścia sześć tysięcy zło-
tych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 211/12 przeznaczona  jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku 
południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działki drogą tereno-
wą , konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują 
się zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu  07 września 2016  r. o godzinie 11.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774/ 
w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 29 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/13 z obrębu Jaworki położoną  
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.1213 ha, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 136 000,00  zł / słownie : sto trzydzieści sześć 
tysięcy  złotych/ + Vat 
Wadium wynosi  27 200,00 zł / słownie dwadzieścia siedem tysięcy 
dwieście złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 
Zgodnie z w/w Planem działka 211/13 przeznaczona  jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN
Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku 
południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urządze-
nia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. Działka 
nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu  8 września 2016  r. o godzinie 10.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774/ 
w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
dnia 29 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/14 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0874 ha, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 100 000,00  zł / słownie : sto  tysięcy  zło-
tych/ + Vat
Wadium wynosi  20 000,00 zł / słownie dwadzieścia tysięcy  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.
Zgodnie z w/w Planem działka 211/14 przeznaczona  jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.
Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona w kierunku 
południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urządze-
nia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. Działka 
nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu  08 września 2016  r. o godzinie 11.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774/ 

w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :
1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/15 z obrębu Jaworki położoną 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0880 ha, objętą księgą 
wieczystą nr NS1T/00089078/8
Cena wywoławcza  wynosi 100 000,00  zł / słownie : sto  tysięcy  zło-
tych/ + Vat
Wadium wynosi  20 000,00 zł / słownie dwadzieścia tysięcy  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.      
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/
XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.
Zgodnie z w/w Planem działka 211/15 przeznaczona  jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekre-
acyjnej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.
Opis nieruchomości :
Działka posiada kształt trójkąta. Działka  nachylona w kierunku połu-
dniowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urządzenia 
wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. Działka nie-
uzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
Przetarg odbędzie się w dniu  09 września 2016  r. o godzinie 11.00 w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala 
posiedzeń.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH 
WYMIENIONYCH POWYŻEJ PRZETARGÓW

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D Nr 22 8817 0000 2001 
0000 0589 0106 do dnia  01 września 2016 r. Za datę wpłacenia wa-
dium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym 
terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu :
- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 
sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub oka-
zując pełnomocnictwo współmałżonka
- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na 
gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie 
stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator 
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada 
na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie 
wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczaw-
nica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 
wew.29
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TEMAT MIESIącA

Wiara i radość to dwa słowa cha-

rakteryzujące Światowe Dni Mło-

dzieży 2016. Spotkania te zapocząt-

kował św. Jan Paweł II w 1984 roku 

z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu 

Odkupienia. Ofiarował wtedy mło-

dzieży krzyż a później także ikonę 

Matki Bożej Salus Populi Romani, 

które stały się symbolami ŚDM i 

towarzyszą tym spotkaniom aż do 

dziś. Są to wielkie międzynarodowe 

spotkania młodych całego świata, 

którzy razem ze swoimi katecheta-

mi, duszpasterzami, biskupami i 

papieżem gromadzą się w jednym 

miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa 

Chrystusa. Celem organizowanych 

Dni jest przeżycie wielkiej wspól-

noty Kościoła Powszechnego, słu-

chanie słowa Bożego, sprawowanie 

sakramentów Pokuty i Eucharystii 

oraz radosne głoszenie Jezusa Chry-

stusa jako Pana i Zbawiciela. 

Tradycją jest, że centralne wyda-

rzenia Światowych Dni Młodzieży 

poprzedza tzw. Tydzień Misyjny 

czyli dni w diecezjach. W tym czasie 

uczestnicy ŚDM mieszkają w rodzi-

nach poznają miejscową kulturę, 

tradycje, przyrodę i wspólnie dzielą 

się wiarą.

Do Szczawnicy przybyła grupa 

30 pielgrzymów z Włoch, którzy 

zamieszkali u szczawnickich rodzin 

od 20 do 25 lipca. W środę 20 lipca 

oczekiwaliśmy na nich wraz z Grupą 

Młodzieżową „Adonai”, rodzinami 

które miały przyjąć pielgrzymów 

pod swój dach i koszem oscypków. 

Około godziny 19.30 naszym oczom 

ukazał się włoski autobus. W górę 

poszybowały nasze flagi i powitalne 

transparenty. Choć nasi goście mieli 

za sobą kilkunastogodzinną podróż 

wysiadali z autokaru z radością i 

uśmiechem na twarzach. Po przy-

dzieleniu pielgrzymów do poszcze-

gólnych rodzin wszyscy udaliśmy się 

na zasłużony odpoczynek. Na ple-

banii zamieszkał opiekun grupy ks. 

Marcello. 

Czwartek rozpoczęliśmy od po-

witania i wspólnej polsko-włoskiej 

modlitwy w kościele parafialnym 

w Szczawnicy. W zamyśle organi-

zatorów był to dzień turystyczny. 

Chcieliśmy wiec zaprezentować 

gościom z Włoch piękno pienińskiej 

przyrody. W tym celu zabraliśmy ich 

na Palenicę, skąd mogli zobaczyć 

Szczawnicę z góry, szczyty Trzech 

Koron i Sokolicy oraz w oddali ską-

pane we mgle majestatyczne Tatry. 

Pogoda była wymarzona.  Piękne 

słonce swoimi promieniami podkre-

ślało piękno otaczającego nas kra-

jobrazu. Po godzinnym odpoczynku 

zeszliśmy z powrotem do Szczawni-

cy, by zjeść obiad w Willi Marta. Po 

posiłku wyjechaliśmy do Sromowiec 

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 
i Tydzień Misyjny w Szczawnicy
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Niżnych na spływ. Pomimo ogrom-

nej ilości turystów oczekujących po 

kilka godzin by przepłynąć przeło-

mem Dunajca, nasi szczawniccy fli-

sacy stanęli na wysokości zadania. 

Bezinteresownie zabrali cala nasza 

grupę na łodzie. Spłynęliśmy na 

przystań do Szczawnicy dość szyb-

ko, ponieważ Dunajec po deszczach 

niósł ogromne masy wody. Zbliżała 

się już pora kolacji wiec skorzystali-

śmy z zaproszenia restauracji Czar-

da na Sewerynówce, gdzie mogliśmy 

się posilić i nabrać sił. Wspólny dzień 

zakończyła Msza święta w koście-

le parafialnym pw. św. Wojciecha, 

po której pielgrzymi rozeszli się do 

swoich gospodarzy.  

Drugi dzień to pielgrzymka mło-

dzieży z całego dekanatu Krościen-

ko i goszczących u nas pielgrzymów 

na Błyszcz. Po krótkiej modlitwie 

porannej w naszym kościele poje-

chaliśmy do Tylmanowej, skąd wy-

ruszyliśmy na szlak. W kaplicy na 

szczycie upamiętniającej pobyt w 

tym miejscu Karola Wojtyły prze-

żywaliśmy Eucharystie, której prze-

wodniczył ks. dr Czesław Nowo-

rolnik wykładowca UPJPII sekcja w 

Tarnowie, pochodzący z Tylmano-

wej. Po Mszy i posiłku zeszliśmy do 

Krościenka. Droga była długa i me-

cząca bo żar lal się z nieba ale piękne 

widoki rekompensowały nasz trud. 

W remizie OSP spożyliśmy obiad 

a na deser czekały na nas lody w 

ogrodzie plebańskim. Wieczorem 

odpoczywaliśmy fizycznie i uczto-

waliśmy duchowo racząc się góral-

skim programem artystycznym w 

amfiteatrze w Krościenku. Późnym 

wieczorem, zmęczeni ale pełni wra-

żeń wróciliśmy do Szczawnicy. 

Sobota to dzień miłosierdzia dla 

miejscowej wspólnoty parafialnej. 

Zawsze podczas Tygodnia Misyj-

nego goście przebywający w danej 

parafii w symboliczny sposób od-

pracowują gościnę, z której korzy-

stają. Udaliśmy się wiec na Bryjarkę, 

na której od niedawna stoją nowe 

stacje drogi krzyżowej pomyśla-

ne jako pamiątka Światowych Dni 

Młodzieży i Roku Miłosierdzia. 

Tam wraz z naszymi pielgrzymami z 

Włoch dokonaliśmy drobnych prac 

polegających na pozbieraniu śmie-

ci, obcięciu wystających gałęzi oraz 

pomalowaniu krzyży na kamieniach. 

Po pracy zjedliśmy posiłek w sana-

torium Dzwonkówka. Po godzinie 

13  wyruszyliśmy  na Diecezjalny 

Dzień Wspólnoty do Starego Sącza. 

Przy ołtarzu papieskim spotkaliśmy 

się z wszystkimi pielgrzymami, któ-

rzy z całego świata przyjechali do 

naszej diecezji. Początkiem uroczy-

stości była wspólna koronka do Mi-

łosierdzia Bożego, po której uczest-

niczyliśmy we Mszy świętej, której 

przewodniczył bp Andrzej Jeż. Po 

zakończeniu Eucharystii do godziny 

21.00 trwał festiwal młodych. Na 

scenie prezentowałysię grupy mło-

dzieży z całego świata śpiewające 

piosenki w swoich ojczystych języ-

kach i charakterystycznych strojach. 

Po odśpiewaniu apelu jasnogórskie-

go wyruszyliśmy w drogę powrotną 

do Szczawnicy. 

Niedzielę pielgrzymi generalnie 

spędzali z rodzinami, które ich go-

ściły. O godzinie 12 w kościele w 

Szczawnicy uczestniczyliśmy we 

wspólnej uroczystej Eucharystii 

sprawowanej w dwóch językach: 

polskim i włoskim. Wieczorem spo-

tkaliśmy się na kolacji przygoto-

wanej przez Związek Podhalan na 

Sewerynówce. Nasi włoscy przyja-

ciele mieli okazję zapoznać się bliżej 

z kulturą góralską, zobaczyć regio-

nalne stroje, posłuchać góralskich 

śpiewów a także skosztować potraw 

charakterystycznych dla naszego 

regionu. Był również czas na taniec 

i wspólną zabawę. Na zakończenie, 

stojąc w kole wokół ogniska zaśpie-

waliśmy apel jasnogórski. 

W poniedziałek w oczach wszyst-

kich widać było łzy, bowiem po krót-

kiej porannej modlitwie w kościele 

pożegnaliśmy grupę z Ceseny. Wszy-

scy zaangażowani w to przedsię-

wzięcie podkreślali, że był to wspa-

niały i radosny czas, mini rekolekcje 
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podczas których dzielili-

śmy się wzajemnie nasza 

wiara, entuzjazmem ale 

także wzajemną kulturą 

narodową. Byliśmy smut-

ni, że to już koniec, ale w 

głębi serca dziękowaliśmy 

Panu Bogu za te wspania-

le dni, które bardzo nas 

ubogaciły. 

Jednak na tym nasz 

udział w Światowych 

Dniach Młodzieży się nie 

skończył. Mieliśmy zaled-

wie kilka godzin by odpo-

cząć, spakować się i jako 

20 osobowa grupa wyru-

szyliśmy do Krakowa, by 

uczestniczyć w wydarze-

niach centralnych ŚDM. Zostaliśmy 

zakwaterowani w liceum o. Pijarów. 

Noclegi przygotowane były w sa-

lach lekcyjnych na karimatach. I tak 

zaczęła się druga cześć wyjątko-

wej przygody. We wtorek od rana 

zwiedzaliśmy krakowskie kościoły 

modląc się miedzy innymi przy re-

likwiach bł. Piotra Frassatiego i św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, które 

specjalnie tą okazje przyjechały do 

dawnej stolicy Polski. 

Popołudniu skierowaliśmy na-

sze kroki na krakowskie Błonia by 

uczestniczyć w Mszy świętej i ce-

remonii otwarcia Światowych Dni 

Młodzieży, której przewodniczył 

kard. Stanisław Dziwisz. Od środy 

do piątku przedpołudniem w róż-

nych miejscach Krakowa, głoszo-

ne były katechezy przez biskupów 

z różnych rejonów świata. Na sali 

gimnastycznej liceum w którym 

mieszkamy, odbywały się konferen-

cje w języku polskim, co było dla nas 

dużym ułatwieniem. Na zakończe-

nie zawsze sprawowana była Msza 

święta. Ponadto w środę popołudniu 

witaliśmy papieża Franciszka przy 

Wawelu i na ul. Franciszkańskiej. 

Głównym punktem następnego 

dnia była uroczystość powitania 

papieża Franciszka na Błoniach o 

17.30. W tym samym miejscu mo-

dliliśmy się w piątek wraz z Ojcem 

Świętym podczas drogi krzyżowej. 

Sobota przeznaczona była na do-

tarcie na Campus Misericordiae w 

Brzegach, gdzie wieczorem rozpo-

częło się całonocne czuwanie, wy-

pełnione modlitwą, adoracją i śpie-

wem. 

Ostatnim a zarazem najważniej-

szym punktem Światowych Dni 

Młodzieży była niedzielna Msza po-

słania, której przewodniczył papież 

Franciszek. 

Trudno ująć w słowach wyjątkową 

atmosferę tych dni. Kraków był pe-

łen młodzieży tańczącej, rozśpiewa-

nej radosnej mówiącej we wszyst-

kich możliwych językach. Mogliśmy 

spotkać ludzi z najdalszych zakąt-

ków naszego globu gdzie pewnie 

większości z nas nigdy nie uda się 

dotrzeć. Doświadczyliśmy wspólno-

ty Kościoła, który jest żywy, wierzą-

cy i bardzo radosny. To niesamowite 

modlić się pod przewodnictwem pa-

pieża w ponad milionowej wspólno-

cie osób wierzących w Jezusa Chry-

stusa. Znikały bariery językowe. 

Wszyscy doskonalesię rozumieli, 

pozdrawiali śpiewali w tramwajach, 

autobusach i wspólnie się bawili. Te 

wspaniałe wydarzenia totalnie oba-

liły mity, że młodzież jest generalnie 

zła, zdemoralizowana, że odchodzi 

od wiary, że Kościół jest zacofany 

i nie przystaje do współczesności. 

Światowe Dni Młodzieży to dowód 

na piękne serca, młodych ludzi, ra-

dosną wiarę i dobro jakie wnoszą w 

świat. 

Na koniec pragnę bardzo serdecz-

nie podziękować wszystkim, dzięki 

którym mogliśmy ugościć w Szczaw-

nicy pielgrzymów z Włoch oraz 

sponsorom, którzy umożliwili naszej 

szczawnickiej młodzieży wyjazd do 

Krakowa. To dzięki otwartości Wa-

szych serc mogliśmy wziąć udział 

w tym wielkim święcie młodych na 

chwałę Bożą. Bardzo za to dzięku-

jemy!

 ks. Tomasz
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PISZą O NAS

Wzorowa Gmina 
- Szczawnica 
wyróżniona 
w kategorii 
turystyka

www.pieninyinfo.pl 2016.07.04 

W czwartek, 30 czerwca br. 
w Hotelu Europejskim w Kra-
kowie obyła się uroczysta gala 
wręczenia prestiżowych statu-
etek „Wzorowa Gmina”.

Wyróżnienia przyznawane 
były przez kapitułę Konkursu 
„Wzorowa Gmina”, nad któ-
rym patronat objął Wojewoda 
Małopolski i Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego.

Kapituła nagradzała małopol-
skie samorządy w kilku kate-
goriach m. in.: bezpieczeństwa, 
edukacji, ekologii, gospodar-
ki, infrastruktury komunalnej, 
sportu oraz turystyki.

W tegorocznej edycji konkur-
su Miasto i Gmina Szczawnica 
otrzymało tytuł „Wzorowa Gmi-
na” w kategorii turystyka. Oce-
niający podkreślali regularny 

rozwój Szczaw-
nicy nie tylko, 
jako uzdro-
wiska, ale 
również jako 
miejscowości 
turystycznej o 
w y j ą t ko w y m 
c h a ra k t e r z e .
D o s t r z e ż o -
ne zostały 
i n w e s t y c j e 

związane z rewitalizacją Placu 
Dietla, Parku Dolnego oraz bu-
dową promenady spacerowej.    

W imieniu Burmistrza Szczaw-
nicy nagrodę odebrał Sekretarz 
Miasta i Gminy – Tomasz Cie-
sielka, który zaprosił zgroma-
dzonych do odwiedzenia pie-
nińskiego kurortu, aby każdy 
mógł przekonać się o zmianach 
zachodzących w mieście.

Sekretarz zaznaczył jednak, 
że osiągnięty dotychczas sukces 
nie byłby możliwy bez wzajem-
nej współpracy wielu środowisk 
i wspólnego działania ponad po-
działami.
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NA PLAcU BUdOWy

Prace związane z usuwanie skut-
ków powodzi na ulicy Języki dobie-
gły końca. W ramach tego zadania 
została wymieniona nawierzchnia 
drogi wraz z umocnieniem korpu-
su oraz odtworzeniem przepustu. 
Koszt robót wyniósł: 254 tysiące 
złotych, gdzie dofi nansowanie wy-
niosło 202 tysiące złotych.

Niezależnie Miasto i Gmina 
Szczawnica otrzymało środki 
na kolejne inwestycje związa-
ne z usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych w 
infrastrukturze 
komunalnej. W 
pierwszej kolej-
ności Urząd Wo-
jewódzki udzielił 
dofinansowania 
na zadania pole-
gające na odbudo-
wie nawierzchni 
drogi na ulicy Za-
wodzie (od mo-
stu w kierunku 
MZGK,  na dłu-

gości 125m), odbudowy ul. Wy-
gon (łącznik z ulicą Pod Sadami, 
na długości 80m) oraz odbudowy 
korpusu drogi ul. Skotnic-
ka (w kierunku Pod Rapą na 
odcinku 35m). Szacowana 
wartość trzech robót wynosi 
łącznie 221 tysięcy złotych 
a pozyskane dofi nansowanie 
wynosi 175 tysięcy złotych.

Roboty będą wykonywane 
wczesną jesienią. Termin ten 
podyktowany jest wzmo-

żonym ruchem turystycznym w 
sezonie letnim, co szczególnie za-
uważalne jest na ulicy Zawodzie, 
łaczącej ul. Szalaya ze ścieżką pie-
szo-rowerową.

Protokół strat powodziowych 
wyszczególnia jeszcze wiele pozy-
cji w infrastukturze miejskiej, któ-
re czekają na kolejne transze po-
mocy fi nansowej przekazywanej 
przez Wojewodę Małopolskiego. 
Mamy nadzieję, że wobec bardzo 
dobrych wyników wykorzysty-
wania powierzonych fi nansów 
Szczawnica jeszcze w tym roku 
otrzyma kolejne promesy na usu-
wanie szkód powodzi.

INFORMAcJA MGOPS

Pomoc Żywnościowa
dla najuboższych 
mieszkańców

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczawnicy 
informuje, iż w miesiącu wrze-
śniu b.r. przewiduje się pierw-
szą dostawą żywności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomo-
cy Żywnościowej 2014-2020 , 
który jest krajowym programem 
operacyjnym współfi nansowa-
nym ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. 

W ramach programu będzie 

możliwe przekazanie osobom 
najbardziej potrzebującym 17 
produktów spożywczych – maka-
ron świderki, ryż biały, kasza jęcz-
mienna, płatki kukurydziane, her-
batniki, kawa zbożowa instant, 
mleko UHT, ser żółty, ser topiony, 
groszek z marchewką, dżem tru-
skawkowy, koncentrat pomidoro-
wy, sok jabłkowy, klopsiki w sosie 
własnym, mielonka wieprzowa, 
cukier, olej rzepakowy.

Dystrybucja żywności jest skie-
rowana do osób najbardziej po-
trzebujących, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie/rodzinie odpowied-
nich produktów żywnościowych, 

których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej tj. 951 zł dla 
osoby samotnej, 771 zł na osobę 
w rodzinie, na podstawie skie-
rowania wystawionego przez  
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy.

Żywność będzie dostarczana 
przez organizację partnerską Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej.

Wszystkie osoby zaintereso-
wane otrzymaniem żywności za-
praszam do ośrodka pomocy spo-
łecznej w Szczawnicy ul: Szalaya 
103 w pn. 9:00 – 17:00 w pozo-
stałe dni robocze  7:30 – 15:30.
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WydARZENIA

W słoneczne, niedzielne popołu-
dnie, 10 lipca br. odbył się na boisku 
K.S. Jarmuta X Turniej Piłkarski o 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica. Otworzył go prowadzą-
cy festyn - Jacek Śliwiński, który wi-
tając przybyłe drużyny (LKS Lubań 
Tylmanowa, Sokolica Krościenko, 
Jarmuta Szczawnica, Gorc Ochotni-
ca), a także zgromadzonych kibiców 

i sympatyków piłki nożnej, życzył 
wszystkim wielu sportowych emocji 
i doskonałej zabawy.

Po przeprowadzeniu losowania 
par w I półfi nale drużyna KS Jarmuta 
zmierzyła się z Sokolicą Krościenko. 
Po emocjonującym meczu zespół 
Jarmuty, po bramkach Łukasza Oj-
rzanowskiego, Marcina Pietrzaka i 
samobójczej bramce Marcina Boba-
ka, pokonał krościeńską drużynę 3:0 
i awansował do fi nału. 

W II półfi nale Lubań Tylmanowa 
pokonał drużynę Gorc Ochotnica 
2:1. Zdobywcą bramek dla zwycię-
skiej drużyny został Daniel Noworol-
nik, natomiast dla klubu Gorc Ochot-
nica bramkę strzelił Jacek Bogaczyk.

W meczu o III miejsce Gorc Ochot-
nica po bramkach zdobytych przez 

Jacka Bogaczyka (2 bramki), Jakuba 
Piszczka, Pawła Rusnaka oraz Pola-
ka, rozgromił K.S. Sokolicę 5:0 i tym 
samym zdobył III miejsce w turnieju. 

W fi nale, który dostarczył widzom 
sportowych emocji drużyna LKS 
Lubań Tylmanowa spotkała się z ze-
społem KS Jarmuta. W terminowym 
czasie padł remis 2:2. Strzelcami 
bramek dla gospodarzy zostali Ma-
teusz Mlak oraz Kamil Jasiurkowski, 
natomiast bramki dla zespołu z Tyl-
manowej wywalczyli: Kamil Kuziel (z 
rzutu karnego) oraz Daniel Noworol-
nik. Ostatecznie o wyniku spotkania 
rozstrzygnęła seria rzutów karnych, 
która zakończyła się 5:3 dla LKS 
Lubań Tylmanowa. 

Laureaci tegorocznej edycji tur-
nieju piłkarskiego - klub sportowy 
Lubań Tylmanowa, oprócz pamiąt-
kowego pucharu, otrzymali z rąk 
Burmistrza Szczawnicy – Grzegorza 
Niezgody dyplom oraz symboliczny 
czek na kwotę 1.000,00 zł. Drużyna 
Klubu Sportowego Jarmuta, która 
zajęła II miejsce odebrała puchar, dy-
plom oraz czek na kwotę 600,00 zł 
natomiast piłkarze z Gorc Ochotnica 
otrzymali oprócz pucharu i okolicz-
nościowego dyplomu czek na kwo-
tę 400,00 zł. Z kolei Klub Sportowy 
Sokolica za zajęcie IV miejsca w roz-
grywkach, uhonorowany został dy-
plomem pamiątkowym i pucharem.

Klubowi Sportowemu Lubań Tyl-
manowa wręczony został ponadto 
„Puchar Przechodni Prezesa Klu-
bu Sportowego Jarmuta” wykona-
ny przez miejscowego artystę Pana 
Henryka Zachwieję.

Oprócz nagrodzonych zwycię-
skich drużyn, Burmistrz Szczawnicy 
– Grzegorz Niezgoda wręczył rów-
nież wyróżnienie dla najlepszego 
bramkarza turnieju, którym został 
przedstawiciel klubu Lubań Tylma-
nowa – Henryk Hebda oraz wyróż-
nienie dla najlepszego pilarza turnie-
ju – Dominika Noworolnika również 
z Lubań Tylmanowa.

Podczas turnieju przeprowadzono 
konkursy dla dzieci i loterię fantową, 
z której dochód został przekazany na 
cele statutowe KS Jarmuta.
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NA SPORTOWO

Kajakowe zmagania
Rekordowa liczba kajakarzy stanęła na 
starcie tegorocznych zawodów w slalo-
mie kajakowym w Szczawnicy. 
W upalną sobotę, 2 lipca br., na natural-
nym torze kajakowym na Dunajcu odbył 
się XII Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Szczawnica dla dzieci i młodzieży w 
slalomie kajakowym.
W tegorocznej edycji zawodów, zmaga-
nia w kajaku podjęło ponad 120 osad z 
dziesięciu klubów sportowych: Start 
Nowy Sącz, Sokolica Krościenko, Pieni-
ny Szczawnica, AZS-AWF Kraków, KKK 
Kraków, LKK Drzewica, LUKS „Kwisa”, 
Starachowice oraz ze słowackich klu-
bów: KTK Liptowski Mikulasz i SKP 
Dolny Kubin.
Laureaci zajmujący od I do III miejsca 
otrzymali okolicznościowe statuetki i 

nagrody rzeczowe.
W drużynowej punkta-
cji, Puchar Burmistrza 
wywalczyli kajaka-
rze z KS „Start” Nowy 
Sącz, drugie miejsce 
zajął szczawnicki Klub 
Sportowy Pieniny, na-
tomiast trzecią pozycję 
wywalczył KKK Kra-
ków.
Najmłodszą zawod-
niczką zawodów zo-
stała Rebeka Majdova 
z SKP Dolny Kubin na-
tomiast najmłodszym 
zawodnikiem okazał 
się Andrej Chlebo z KTK Liptowski Mi-
kulasz.
Na zakończenie zawodów wśród 
wszystkich startujących w Pucharze 
zawodników rozlosowano nagrody rze-

czowe - sprzęt i akcesoria sportowe, 
ufundowane przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica.
Zawody komentował i prowadził Józef 
Dyda, a ich głównym organizatorem był 
szczawnicki Klub Sportowy PIENINY.

X Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica w piłce nożnej

W słoneczne, niedzielne popołudnie, 10 lipca br. odbył się na 
boisku K.S. Jarmuta X Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica. Otworzył go prowadzący festyn 
- Jacek Śliwiński, który witając przybyłe drużyny (LKS Lubań 
Tylmanowa, Sokolica Krościenko, Jarmuta Szczawnica, Gorc 
Ochotnica), a także zgromadzonych kibiców 
i sympatyków piłki nożnej, życzył wszystkim wielu sporto-
wych emocji i doskonałej zabawy.
Po przeprowadzeniu losowania par w I półfinale drużyna KS 
Jarmuta zmierzyła się z Sokolicą Krościenko. Po emocjonują-
cym meczu zespół Jarmuty, po bramkach Łukasza Ojrzanow-
skiego, Marcina Pietrzaka i samobójczej bramce Marcina Bo-
baka, pokonał krościeńską drużynę 3:0 i awansował do finału.
W II półfinale Lubań Tylmanowa pokonał drużynę Gorc 
Ochotnica 2:1. Zdobywcą bramek dla zwycięskiej drużyny zo-
stał Daniel Noworolnik, natomiast dla klubu Gorc Ochotnica 
bramkę strzelił Jacek Bogaczyk.
W meczu o III miejsce Gorc Ochotnica po bramkach 
zdobytych przez Jacka Bogaczyka (2 bramki), Jaku-
ba Piszczka, Pawła Rusnaka oraz Polaka, rozgromił 
K.S. Sokolicę 5:0 i tym samym zdobył III miejsce w 
turnieju.
W finale, który dostarczył widzom sportowych 
emocji drużyna LKS Lubań Tylmanowa spotkała się 
z zespołem KS Jarmuta. W terminowym czasie padł 
remis 2:2. Strzelcami bramek dla gospodarzy zostali 
Mateusz Mlak oraz Kamil Jasiurkowski, natomiast 
bramki dla zespołu z Tylmanowej wywalczyli: Kamil 
Kuziel (z rzutu karnego) oraz Daniel Noworolnik. 
Ostatecznie o wyniku spotkania rozstrzygnęła se-
ria rzutów karnych, która zakończyła się 5:3 dla LKS 
Lubań Tylmanowa.
Laureaci tegorocznej edycji turnieju piłkarskiego - 
klub sportowy Lubań Tylmanowa, oprócz pamiątko-
wego pucharu, otrzymali z rąk Burmistrza Szczawni-
cy – Grzegorza Niezgody dyplom oraz symboliczny 

czek na kwotę 1.000,00 zł. Drużyna Klubu Sportowego Jar-
muta, która zajęła II miejsce odebrała puchar, dyplom oraz 
czek na kwotę 600,00 zł natomiast piłkarze z Gorc Ochotnica 
otrzymali oprócz pucharu i okolicznościowego dyplomu czek 
na kwotę 400,00 zł. Z kolei Klub Sportowy Sokolica za zajęcie 
IV miejsca w rozgrywkach, uhonorowany został dyplomem 
pamiątkowym i pucharem.
Klubowi Sportowemu Lubań Tylmanowa wręczony został 
ponadto „Puchar Przechodni Prezesa Klubu Sportowego Jar-
muta” wykonany przez miejscowego artystę Pana Henryka 
Zachwieję.
Oprócz nagrodzonych zwycięskich drużyn, Burmistrz 
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda wręczył również wyróż-
nienie dla najlepszego bramkarza turnieju, którym został 
przedstawiciel klubu Lubań Tylmanowa – Henryk Hebda oraz 
wyróżnienie dla najlepszego pilarza turnieju – Dominika No-
worolnika również z Lubań Tylmanowa.
Podczas turnieju przeprowadzono konkursy dla dzieci i lote-
rię fantową, z której dochód został przekazany na cele statu-
towe KS Jarmuta.
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