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LISTOPAD 2007

Sylwester w Szczawnicy

Wszystkich którzy jeszcze nie zdecydowali się gdzie w tym roku 
spędzą sylwestra, Miasto zaprasza do namiotu Żywca pod Kolejką. 
Tegoroczne pożegnanie starego roku nastąpi przy dźwiękach takich 
zespołów jak m.in.: JOSE TORRES SALSA GROUP, AL.- FAT-
NUJAH, FreshBack, NORBI, GOLDEN LIFE. Niezapominanym i 
wyjątkowym akcentem tegorocznego sylwestra będzie największy do 
tej pory pokaz sztucznych ogni, na który naprawdę warto zarezerwo-
wać sobie czas w trakcie nocy sylwestrowej. Szczegółowe informacje 
na temat organizacji imprezy pojawią się na specjalnych plakatach, 
w grudniowym numerze „Z doliny Grajcarka” a dodatkowo można 
je uzyskach w siedzibie MOKiS w Szczawnicy.

Koniec z bezpańskimi psami na ulicy?

Do Burmistrza Miasta Szczawnicy Grzegorza Niezgody trafił wnio-
sek Komisji Planowania i Budżetu dotyczący rozwiązania problemu 
bezpańskich psów widocznych często na ulicach Szczawnicy. Problem 
ten już wielokrotnie sygnalizowali przede wszystkim goście odwiedza-
jący nasze miasto, którzy wędrując po okolicy często muszą stawiać 
czoła niebezpiecznym psom. Komisja, kierując się „bezpieczeństwem 
mieszkańców, przyjezdnych gości i troską o należyte traktowanie 
zwierząt” zwróciła się do Burmistrza o rozważenie możliwości wpro-
wadzenia odpowiedniego oznakowania psów, co identyfikowałoby ich 
właścicieli oraz o wyłapanie pozostałych czworonogów wałęsających 
się po mieście. Szansą dla miasta może być przystąpienie do programu 
„Podaj Łapę” działającego w Polsce już od 1995r a polegającego na 
komputerowej rejestracji zwierząt oraz ich identyfikacją za pomocą 
mikroczipu. Zanim jednak wejdzie w życie obowiązkowa identyfika-
cja czworonożnych przyjaciół, warto już dzisiaj pomyśleć o ich losie 
i o bezpieczeństwie pozostałych. 

Z dniem 1 listopada 2007r Burmistrz 
Miasta Szczawnica Grzegorz Niezgo-
da powołał na Komendanta Straży 
Miejskiej w Szczawnicy chor. sztab. 
Andrzeja Bańkosza – emerytowanego 
od września br. funkcjonariusza Karpa-
ckiego Oddziału Straży Granicznej w 
Nowym Sączu.

Nowy komendant pochodzi i mieszka 
w Sromowcach, gdzie również długie 
lata pełnił swoje obowiązki służbowe 
zajmując się m.in. kadrami i organizacją 
patroli. Jest absolwentem Szkoły Chorą-
żych Straży Granicznej w Kętrzynie. Ma 
nieposzlakowaną opinię wśród swoich przełożonych oraz kolegów 
ze Straży Granicznej jak również pozytywną opinię wojewódzkiego 
komendanta policji, co w dużej mierze zadecydowało o powierzeniu 
mu stanowiska Komendanta. 

Przypomnijmy. Kilka miesięcy temu Rada Miasta Szczawnica 
powołała ponownie do życia Straż Miejską. Realizując podjęta 
uchwałę, Burmistrz Grzegorz Niezgoda ogłosił konkurs na stanowisko 
komendanta straży miejskiej w Szczawnicy, do którego zgłosił się 
tylko jeden kandydat w postaci Dariusza Morawczyńskiego (pełnił on 
kilka miesięcy funkcję Komendanta Straży Miejskiej w Szczawnicy 
na przełomie 2002-2003r.) Nie uzyskał on jednak pozytywnej opinii 
komisji rekrutacyjnej. Wyłonienie komendanta należało wówczas do 
Burmistrza Miasta, który na podstawie rozmów z kilkoma kandydata-
mi wskazał osobę chor. sztab. Andrzeja Bańkosza. Burmistrz Grze-
gorz Niezgoda uzasadniając swój wybór powiedział:” odpowiedzialne 
i konkretne podejście do problemów jakie istnieją w mieście, ciekawe 
propozycje ich rozwiązań, bogate doświadczenie w pracy munduro-
wej, znajomość realiów społecznych i technicznych uzdrowiska oraz 
przede wszystkim nieposzlakowana opinia dają solidną podstawę do 
powierzenia funkcji Komendanta Straży Miejskiej w Szczawnicy tej 
właśnie osobie”.  

WŁADZE SAMORZĄDOWE MIASTA SZCZAWNICA
ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBCHODACH

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 11 listopada 2007 r. /niedziela/.

Szczegółowy program uroczystości zamieszczony zostanie na tablicach ogłoszeń 
zlokalizowanych na terenie miasta.
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I. Nazwa i adres jednostki :
             Straż Miejska  Szczawnica, 34 - 460 Szczawnica, 

ul. Szalaya 84
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
       Strażnik miejski - aplikant
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

1. Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie
b) ukończone 21 lat
c) korzystanie z pełni praw publicznych 
d) wykształcenie co najmniej średnie 
e) nienaganna opinia 
f) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicz-

nym
g) niekaralność sądowa
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2.Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe :

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ,
b) odporność na stres,
c) umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie ,
e) zdecydowanie i samodzielność w działaniu ,
f) zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami , 

podwładnymi , przełożonymi i współpracownikami 
g) dyspozycyjność,
h) kreatywność , skrupulatność , terminowość , cierpli-

wość,
i) poczucie odpowiedzialności,
j) posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień ,
k) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1.  Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych ,

2.  Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego 
- w zakresie określonym w przepisach o ruch drogowym ,

3.  Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie 
ratowania życia i zdrowia  obywateli , pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń ,

4.  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa , katastrofy lub 
innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszcze-
niem śladów i dowodów , do momentu przybycia właściwych 
służb , a także ustalanie , w miarę możliwości świadków 
zdarzenia ,

5.  Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 
publicznej ,

6.  Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w 
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicz-
nych,

7.  Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień 
lub miejsca ich zamieszkania , jeżeli osoby te zachowaniem 
swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym , 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób ,

8.  Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 
zagrożeń , a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie 
w tym zakresie z organami państwowymi , samorządowymi i 
organizacjami społecznymi ,

9.  Konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościo-
wych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy ,

Zadania realizowane są w czasie służby patrolowej w miejscu 
i czasie zgodnie z wytycznymi postawionymi na codziennej 
odprawie zadaniowej .

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys zawodowy ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o niekaralności ,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształ-

cenie i kwalifikacje ,
5. kopie świadectw pracy ,
6. dowód osobisty ( kopia )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopi-
skiem  „Konkurs na Strażnika Miejskiego”  w terminie do 
dnia 30.11.2007 r.

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczawnicy ul. Szalaya 
103 , sekretariat pok.nr.10 ,

- lub pocztą na adres : Urząd Miasta Szczawnicy ul. Szalaya 
103 , 34-460 Szczawnica .

Oferty które wpłyną do urzędu po wyżej określonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane .

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , 
szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r, 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002. Nr 101 , poz 926) 
oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządo-
wych   (Dz.U. z 2001 . Nr 142, poz 1593 z późń.zm.).

VI. Informacje dodatkowe :

1. kandydaci zostaną listownie powiadomieni o terminie 
konkursu,

2. ofert odrzuconych urząd nie zwraca ,
3. więcej informacji na temat konkursu pod numerem tele-

fonu  ( 018 ) 262 22 03.

B U R M I S T R Z   MIASTA SZCZAWNICA 
OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKA PRACY  - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

/2 etaty /
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 Burmistrz Miasta Szczawnica  ogłasza  nabór na wolne  stanowi-

sko informatyka w Referacie  Organizacyjno  –  Administracyjnym   
Urzędu Miasta w wymiarze 1/2 etatu .

I. Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie –   średnie informatyczne , preferowane  wyższe 

informatyczne,
• wymagany 3 letni staż pracy ,
• posiadanie  obywatelstwa polskiego  oraz  pełną  zdolność  do 

czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne 
• cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
• posiadanie  stanu  zdrowia   pozwalającego   na   zatrudnienie   na   

stanowisku    urzędniczym,
• ogólna znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu 

terytorialnego,  Statutu Miasta  , znajomości struktury , podziału zadań  
i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Szczawnica ,  bardzo dobra 
znajomość zagadnień z dziedziny IT , Biuletynu Informacji Publicznej 
, ustawy  o ochronie  danych osobowych.

• II. Wymagania  dodatkowe: 
-   komunikatywność w mowie i piśmie, 
-   dokładność, terminowość, 
-   odporność na stres, 
-   umiejętność pracy w grupie,
-   dyspozycyjność 
-    samodzielność 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku informatyka 
dotyczą :

1. obsługi informatycznej Urzędu, a w tym:
1) nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu,
2) sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzetem komputero-

wym i oprogramowaniem,
3) instalowanie i uruchamianie nowego oprogromowania,
4) obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne 

dla pracowników Urzędu,
5) administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie 

systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnieniem prawidłowej 
realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputero-
wych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie.

7) wdrożenia i koordynowania spraw z zakresu publikacji urzędo-
wego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

8) przygotowywanie prezentacji multimedialnych przy współpracy 
z właściwymi merytorycznie pracownikami 

9) konserwacja centrali telefonicznej, telefonów, faksów oraz 
sprzętu komputerowego

10) wykonywanie zadań „administratora bezpieczeństwa informacji” 
w Urzędzie Miasta a w szczególności:

a) opracowywanie i monitorowaie zabezpieczeń wzorów danych 
osobowych 

b) nadzór nad naprawami, konserwacja oraz likwdacja urządzeń 
komputerowych   na których zapisywane sa dane osobowe

c) nadzór czynności związnych za sprawdzaniem systemu pod 
kątem obecności wirusów komputerowych 

d) nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowy-
waie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalsze przydatności 
do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu

e) nadzóre nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnieniem 
systemów służacych do przetwarzania danych osobowych

f) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów, uwierzytelnianie 
uzytków w systemie imformatycznym przetwarzających dane osobo-
we oraz kontrolą dostępu do danych osobowych

g) dopilnowanie aby autorzy progrmów – zgodnie ze złożoną de-
klaracją, wprowadzili wygaszacze programów komputerowych, na 
których przetwarzane sa dane osobowe tj. automatyczne wyłączanie 
ekranu po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika. 

h) Zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrze-
ganiem procedur określających częstotliwość ich zmian, zgodnie z 
wytycznymi, które zawarte są w instrukcji określającej sposób zarzą-
dzania systemu informatycznego  służacego do przetwarzania danych 
osobowych, 

i) Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających stan 
systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naru-
szeniu zabezpieczenia systemu informatycznego lub informacji i znia-
nach działania programu lub urzędzeń wskazujących na naruszenie 
bezpieczeństwa danych,

j) Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w któ-
rych przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w 
nich osób, 

k) Nadzór nad obiegiem i przechowywaniem dokumentów i wy-
dawnictw zawierających dane osobowe, w tym generowanie przez 
system informatyczny /dostęp do niszczarki/ dokumentów w celu 
niszczenia błędnie utworzonych lub niepotrzebnych wydruków kom-
puterowych z danymi osobowymi,

l) Wykonywanie zadań zgodnie z przepisami wykonawczymi do 
ustawy o ochronie danych osobowych

11) wdrażanie i koordynowanie spraw z zakresu publikacji urzędo-
wego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej .

12.zarządzanie stroną internetową miasta  Szczawnica . 

IV. Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny oraz szczegółowy  życiorys  zawodowy /CV/,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrud-

nienie , 
• dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie),
• kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy , 
• oświadczenie kandydata  o korzystaniu z pełni praw publicznych 

oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne   
/zapytanie o karalność /,

• zaświadczenie  lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, 
wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie 
medycyny pracy,  

• kopia  pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia 
nowego dowodu osobistego, 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:    
 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 14 listopa-

da  2007 r osobiście w Urzędzie  Miasta  Szczawnica  w  sekretariacie  
bądź za pośrednictwem poczty na adres :  Urząd   Miasta Szczawnica  
ul. Szalaya 103, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na wolne 
stanowisko  pracy   -   informatyka  w Referacie Organizacyjno-
Administracyjnym”.  Dokumenty,  które wpłyną do tut. Urzędu  po 
wyżej określonym terminie, nie będą  rozpatrywane. 

VI. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów, komisja  rekrutacyjna  

niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające usta-
lonych wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać 
ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do dalszego postę-
powania rekrutacyjnego. Zostaną również powiadomieni o terminie 
testów lub rozmów kwalifikacyjnych odrębnym pismem. Lista kandy-
datów, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu    o na-
borze będzie umieszczona w BIP-ie i na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z 
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny 
być opatrzone klauzulą:  wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz. 
926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia   22 marca 1990r.  o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1593 z późn.zm.) oraz 
własnoręcznym podpisem.

Burmistrz  Miasta
/-/  Grzegorz Niezgoda

Szczawnica, dnia 31.10.2007 r.  
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Projekt gazyfikacji Szczawnicy

W latach 1997-1998 w Szczawnicy prowadzone były 
prace zmierzające do gazyfikacji, które zakończyły się 
niepowodzeniem i do dnia dzisiejszego Szczawnica oraz 
okoliczne miejscowości nie mają gazu sieciowego. Obecne 
władze samorządowe już na początku kadencji podjęły bardzo 
intensywne starania zmierzające do pozyskania innego niż 
dotąd źródła ogrzewania mieszkań i zabezpieczenia potrzeb 
socjalno – bytowych. Taką alternatywą dla węgla, koksu, 
oleju opałowego i energii elektrycznej jest oczywiście gaz. 
Niestety, ze względu na bardzo wysokie koszty budowy linii 
przesyłowej ze Słopnic do Szczawnicy (koszt ok. 50 mln. 
zł) nie było możliwości uzyskania pozytywnej deklaracji 
PGNiG na realizację tego przedsięwzięcia. Stąd też władze 
samorządowe podjęły rozmowy ze Spółkami, które zajmują 
się projektowaniem i budową wydzielonej sieci gazowej w 
oparciu o gaz propan butan lub gaz ziemny skroplony. Do 
tej pory realizacją tego typu projektów zajmowały się spółki 
CNiG i PL Energia, które wyraziły swoje zainteresowanie 
projektem, zaznaczając jednakże, że w przypadku zbudowania 
linii dosyłowej gazu ziemnego będzie możliwe przejście na 
ogrzewanie gazem w Szczawnicy. Pierwsze prace analityczne  
dotyczące budowy wydzielonej sieci gazowej okazały się 
bardzo interesujące dla Szczawnicy. Ale wciąż istotną była 
cena gazu, która kształtowała się ok. 2 zł w przypadku gazu 
propan butan i 1.50zł w przypadku gazu ziemnego skroplonego 
za 1m3. Zainteresowanie tych spółek budową wydzielonej 
sieci gazowej doprowadziło do wstępnego zainteresowania 
ta sprawą również PGNiG. W wyniku kilku spotkań władz 
samorządowych Szczawnicy z przedstawicielami PGNiG 
doszło do wstępnych uzgodnień, które mogą zdecydować, że 
w roku 2010 u wszystkich zainteresowanych w Szczawnicy 
pojawi się gaz ziemny. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami 
w roku 2008 PGNiG wykona projekt sieci gazowej i 
budowy linii przesyłowej oraz uzyska przy pomocy 
władz samorządowych Szczawnicy decyzje i pozwolenia 
budowlane. W latach 2009, 2010 nastąpi realizacja projektu. 
W najbliższym czasie władze samorządowe Szczawnicy 
oraz PGNiG podpiszą list intencyjny w tej sprawie, tym 
niemniej już dziś wiadomo, że gazyfikacja Szczawnicy i 
budowa linii przesyłowej gazu została umieszczona w planie 
inwestycyjnym PGNiG  na rok 2008, co gwarantuje realizację 
tego przedsięwzięcia. Dostarczenie gazu ziemnego dla 
Szczawnicy to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska i 
rozwiązanie problemów ekologicznych, a także dostarczenia 
w miarę taniego (bo bezobsługowego) medium grzewczego 
oraz wykorzystywanego do celów socjalno - bytowych. Gaz 
dla Szczawnicy to olbrzymia szansa dla jej rozwoju oraz 
ograniczenia emisji CO
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 do atmosfery oraz tzw. niskiej emisji 

z kotłowni węglowych, a także ograniczenie ruchu ciężkich 
samochodów dowożących koks, węgiel i olej opałowy. Z 
realizacji szczawnickiego projektu będą mogły też skorzystać 
gminy sąsiednie, do których władze samorządowe Szczawnicy 
zwrócą się z propozycją utworzenia komunalnego związku 
międzygminnego do realizacji tego przedsięwzięcia.   

Koncepcja zalewu rekreacyjno – 
wypoczynkowego na terenie Szczawnicy 

Obserwacja miejscowości turystycznych, w których 
ulokowane są zalewy wodne wskazuje, że cieszą się one 

olbrzymią popularnością szczególnie w sezonie letnim. Woda 
jest bowiem tym elementem środowiska, które bardzo mocno 
przyciąga turystów, co z resztą widać w miejscowościach 
posiadających rzeki i jeziora, przy których możliwe jest 
zagospodarowanie turystyczne. Władze samorządowe 
Szczawnicy rozważały możliwość budowy zbiornika 
retencyjno – rekreacyjnego, ale jego koszt przekraczał 
możliwości finansowe miasta. Dlatego zaczęto poszukiwać 
rozwiązań, które umożliwiłyby zrealizowanie takiego planu. 
W wyniku rozmów, jakie zostały przeprowadzone z Zespołem 
Elektrowni Wodnych Niedzica okazało się, że miasto i ZEW 
Niedzica mogą zrealizować przedsięwzięcie, które będzie 
korzystne zarówno dla miasta jak też elektrowni wodnej. W 
dobie poszukiwania alternatywnych źródeł energii, którymi 
są m.in. małe elektrownie wodne, znalazło się rozwiązanie 
dla planowanego przedsięwzięcia. Otóż na zaporze wodnej 
(obok OHP) możliwe jest usytuowanie (po remoncie zapory) 
małej elektrowni wodnej oraz budowa zbiornika retencyjnego, 
który będzie chronił nie tylko przed  powodzią, ale też będzie 
pełnił funkcję zbiornika rekreacyjnego dla turystów. Zbiornik 
będzie wykorzystywany jako miejsce rekreacji wodnej, z 
wypożyczalnią rowerów wodnych, kajaków, łódek itp. Wokół 
zbiornika powstaną sztuczne plaże i część rekreacji ruchowej 
a także obiekty małej gastronomii. Władze Samorządowe 
Szczawnicy oraz ZEW Niedzica podpisały  list intencyjny 
w tej sprawie a ZEW Niedzica zleciło pracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu. Przygotowane dokumenty służyć 
będą o wystąpienie z wnioskiem na środki  o realizacje 
przedsięwzięcia. 

Skansen w Szlachtowej 

Budynek Straży Granicznej stacjonującej na terenie 
Szlachtowej w pierwszej kolejności przekazany został 
służbom podległym MSWiA. Z racji tego zainteresowanie 
wykazały takie jednostki jak Straż Graniczna oraz Policja. 
W piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta Szczawnica, 
Straż Graniczna zrzekła się prawa do zagospodarowania 
budynku przekazując go tym samym do dyspozycji Starosty 
Powiatu Nowotarskiego. W związku z zainteresowaniem 
budynkiem również przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji Burmistrz Miasta Szczawnica Grzegorz Niezgoda 
zaproponował spotkanie, podczas którego przedstawił 
alternatywną propozycję odnośnie placówki dla Policji 
kosztem zrzeczenia się przez nich prawa do budynku w 
Szlachtowej. Zawarte zaś ustne porozumienie ze Starostą ma 
przynieść wkrótce przekazanie budynku na rzecz budowy 
Muzeum Pienińskiego. 

Grand Prix 
– Wielkie Odkrywanie Małopolski 

W dniu 05 października br. w Krynicy-Zdroju odbyły się Ma-
łopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, które połączone 
zostały z galą finałową podsumowującą VIII edycję plebiscytu 
„Wielkie Odkrywanie Małopolski”. 

Głównymi organizatorami tegorocznego konkursu, którego za-
sadniczym celem było wyłonienie i promowanie najciekawszych i 
najbardziej wartościowych ofert turystycznych w Małopolsce, była 
„Gazeta Krakowska”, Samorząd Województwa Małopolskiego, 
Polska Organizacja Turystyczna, Małopolska Organizacja Tury-
styczna, Telewizja Kraków oraz Radio Kraków S.A. 
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Laureatem tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2007” w 
kategorii „Miejscowość turystyczna”, a tym samym zwycięz-
cą nagrody pieniężnej Grand Prix w wysokości 35.000,00 zł 
ufundowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
– Marka Nawarę została bezapelacyjnie SZCZAWNICA. To 
już trzecia wygrana naszej miejscowości w ciągu ośmiu lat 
trwania plebiscytu. Z rąk marszałka Marka Nawary Grand 
Prix i czek na 35 tys. zł odebrali wiceburmistrz Szczawnicy Jan 
Golba i przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Zachwieja. 
Wszyscy finaliści otrzymali wyróżnienia marszałka i dyplomy 
oraz wyróżnienia Polskiej Organizacji Turystycznej i „Gazety 
Krakowskiej”.

Tegoroczne zwycięstwo świadczy o tym, że przybywający do 
naszego miasta turyści wysoko oceniają jego atrakcyjność. Jest 
jednak także zobowiązaniem dla wszystkich mieszkańców oraz 
władz samorządowych miasta, aby utrzymać wysokie standardy 
usług, a gdzie to możliwe, jeszcze poprawiać ich jakość. 

Podczas tegorocznych Małopolskich Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki Marszałek Województwa Małopolskiego wy-
różnił również osoby oraz podmioty zaangażowane w rozwój 
i promocję turystyki w Małopolsce, a także wręczył Odznaki 
Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”. W przyszłym roku finał 
edycji plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski” odbędzie 
się w Szczawnicy, gdyż, zgodnie z przyjętymi zasadami kon-
kursu, laureat ubiegłorocznej nagrody Grand Prix Marszałka 
Województwa Małopolskiego zostaje gospodarzem kolejnej 
edycji konkursu. 

Dotacja na samochód OSP 

Burmistrz Miasta Szczawnica przekazał jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy kwotę w wysokości 
30.000zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wozu 
strażackiego. Wykorzystywany on będzie w głównej mierze 
do akcji w warunkach terenowych, gdzie dojazd tradycyjnym 
wozem strażackim jest często niemożliwy. Dofinansowanie 
to było odpowiedzią na uzyskane przez strażaków środki na 
zakup samochodu pochodzące od sponsorów czy ze zbiórek. 
Jak obiecał Burmistrz, każda inicjatywa, którą wykażą się 
strażacy lub też inna grupa społeczna jest w pełni popierana 
przez władze samorządowe miasta Szczawnica a miasto 
dołoży wszelkich starań by takie działania dopomóc.  

Solary – postęp realizacji 

Miasto Szczawnica spełniło wszystkie wymogi związane z 
uzyskaniem dotacji na zakup i montaż solarów w budynkach 
indywidualnych, tzn.: przygotowało analizę ekonomiczno 
– ekologiczną przedsięwzięcia obrazującą stopień redukcji 
zanieczyszczeń oraz opłacalność finansową. Miasto, za 
pomocą założonego w tym celu stowarzyszenia (wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290776), 
zebrało od osób indywidualnych wymagane minimum wkładu  
finansowego w postaci 10% wartości przedsięwzięcia i złożyło 
wnioski o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środwiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Eko Funduszu. Wnioski zostały profesjonalnie przygotowane 
przez firmę doradczą, która uczestniczyła w spotkaniach 
z mieszkańcami oraz pracowników urzędu miasta. Miasto 
przedłożyło też do NFOŚ i Eko Funduszu wzory umów, 
oświadczeń oraz wykaz mieszkańców, którzy będą brali udział 
w programie. Podpisało także umowę ze Stowarzyszeniem 

Eko Szczawnica na zarządzanie projektem. W chwili obecnej 
miasto oczekuje na podjęcie decyzji przez władze Eko 
Funduszu oraz NFOŚ bowiem WFOŚ zakwalifikował tzw. 
kartę zadnia, która stanowi podstawę do otrzymania pożyczki 
uzupełniającej przyszłe dotacje. Oczekujemy, że władze Eko 
Funduszu w najbliższym czasie podejmą decyzję o przyznaniu 
dotacji w granicach 40% wartości przedsięwzięcia, bowiem 
wszystkie przeszkody natury prawnej zostały już wyjaśnione 
w toku rozmów i negocjacji z Eko Funduszem. W momencie 
podjęcia decyzji przez Eko Fundusz ogłoszony zostanie 
przetarg na dokumentację i po wyłonieniu wykonawcy 
projektu rozpoczną się prace projektowe i logistyczne 
przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.  Ponieważ 
staramy się o środki na rok 2008, NFOŚ po wstępnym 
rozeznaniu naszego wniosku i udzieleniu ustnej informacji, że 
projekt jest niezwykle interesujący dla NFOŚ w kontekście 
ograniczenia niskiej emisji ale także rozwiązań organizacyjno 
– prawnych, będzie uczestniczył w tym przedsięwzięciu po 
sporządzeniu projektu budżetu na rok 2008. Oczekiwane 
z niecierpliwością przez mieszkańców przedsięwzięcie 
będzie realizowane z niewielkim poślizgiem czasowym, 
bowiem jest ono niestandardowe i dotąd jeszcze w Polsce 
niespotykane i nierealizowane. W związku z tym zarówno 
władze Eko Funduszu i NFOŚ musiały mieć niezbędny 
czas na rozpatrzenie wszystkich aspektów prawnych 
tego przedsięwzięcia. Natomiast możemy jednoznacznie 
stwierdzić, że podeszły do naszego projektu z olbrzymią 
życzliwością i dużym zaangażowaniem, tym bardziej, 
że tego typu projekty ze względu na ich skalę finansową 
rozpatrywane są w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Podejście władz funduszy napawa nas optymizmem, że 
wkrótce będziemy mogli rozpocząć realizację zadania. 

Planowane wnioski 
o dofinansowanie inwestycji 

– postęp realizacji, przygotowywane 
dokumenty projektowe  

Władze Miasta Szczawnica w celu realizacji najpilniejszych 
inwestycji zamierzają sięgnąć po zewnętrzne źródła finanso-
wania takie jak m.in. fundusze unijne. Aby jednak można 
wystąpić w ogóle o środki unijne gmina musi posiadać ta-
kie aktualne dokumenty jak: Strategię Rozwoju Miasta, Plan 
Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Pro-
gram Rewitalizacji Miasta. Wszystkie te dokumenty to wyda-
tek kilkudziesięciu tysięcy złotych, które gminy ponoszą zle-
cając zadanie wyspecjalizowanym firmom, dlatego właśnie 
Urząd Miasta Szczawnica we własnym zakresie opracowuje 
wszystkie te dokumenty wykorzystując czas, zaangażowanie 
i wiedzę swoich pracowników. Następnie kierując zadanie 
do instytucji udzielającej wsparcia finansowego trzeba po-
siadać koncepcję, studium wykonalności projektu, wszel-
kiego rodzaju operaty np. operat wodno – prawny, ochrony 
środowiska, uzdrowiskowy. Kolejno wypełnić fiszkę zadania 
a następnie przygotować kompleksowy projekt zadania obej-
mujący projekt techniczny, pozwolenia budowlane  itd. Naj-
bardziej pracochłonne prace dotyczą takich dokumentów jak: 
strategia rozwoju miasta, plan rozwoju lokalnego, rewitaliza-
cja, studium wykonalności projektu. Poniżej przedstawiamy 
kilka zadań o których finansowanie ubiegać się będziemy ze 
środków unijnych:
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 Hierarchiczna lista projektów do MRPO na lata 2007-2009

Lp. Nazwa projektu
Powiązanie z dokumentami wyższego szczebla

Strategia Rozwoju Województwa 
Małopolskiego

Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny

1.1. Rehabilitacja i modernizacja sieci wodocią-
gowej  uzdrowiska 

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica 

Pole Strategii:
B. Rozwój społeczny i jakość życia

Oś Priorytetowa 7
Infrastruktura Ochrony Środowiska

Obszar polityki rozwoju
VI. Ochrona Środowiska

Działanie:
7.1. Gospodarka wodno ściekowa

Kierunki polityki:
VI.1 Ochrona zasobów wodnych

Schemat:
-

1.2. Modernizacja dwóch ujęć wodnych celem 
zabezpieczenia dobrej jakościowo wody 
pitnej dla mieszkańców , kuracjuszy i 
turystów

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica

Pole Strategii:
B. Rozwój społeczny i jakość życia

Oś Priorytetowa 7
Infrastruktura Ochrony Środowiska

Obszar polityki rozwoju
VI. Ochrona Środowiska

Działanie:
7.1. Gospodarka wodno ściekowa

Kierunki polityki:
VI.1 Ochrona zasobów wodnych

Schemat:
-

1.3. Budowa ujęcia wody i budowa sieci wodo-
ciągowej  dla Szlachtowej i Jaworek

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica

Pole Strategii:
B. Rozwój społeczny i jakość życia

Oś Priorytetowa 7
Infrastruktura Ochrony Środowiska

Obszar polityki rozwoju
VI. Ochrona Środowiska

Działanie:
7.1. Gospodarka wodno ściekowa

Kierunki polityki:
VI.1 Ochrona zasobów wodnych

Schemat:
-

1.4. Centrum Turystyczno Uzdrowiskowe 

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica

Pole Strategii:
A. Konkurencyjność gospodarcza

Oś priorytetowa 3
Turystyka i przemysł kulturowy

Obszar polityki rozwoju
II. Gospodarka regionalnej szansy

Działanie:
3.1. Rozwój Infrastruktury Tury-
stycznej 

Kierunki polityki:
II. 5 Rozwój przemysłu czasu wolnego

Schemat :
B Inwestycje w obiekty i infrastruk-
turę uzdrowiskową
 C Rozwój produktów i oferty tury-
stycznej regionu

1.5 Razem w Europie Promenada Spacerowa

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica

Pole Strategii:
B. Rozwój społeczny i jakość życia

Oś Priorytetowa 6
Spójność Wewnątrz regionalna

Obszar polityki rozwoju
V. Spójność wewnątrz regionalna

Działanie:
6.1 Rozwój miast

Kierunki polityki:
V. 6 Rozwój sieci ośrodków usług 
publicznych

Schemat:
 B Projekty w zakresie rekreacji i 
sportu: Budowa , rozbudowa oraz 
remonty obiektów infrastruktury 
społecznej – obiekty sportowe i 
rekreacyjne

1.6 Rewitalizacja Uzdrowiska (Plac Dietla, 
promenada – ul. Zdrojowa i obiekty uzdro-
wiskowe przy placu Dietla, infrastruktura 
komunalna)

aplikuje Urząd Miasta Szczawnica

Pole Strategii:
A. Konkurencyjność gospodarcza

Oś priorytetowa 3
Turystyka i przemysł kulturowy

Obszar polityki rozwoju
II. Gospodarka regionalnej szansy

Działanie:
3.1. Rozwój Infrastruktury Tury-
stycznej

Kierunki polityki:
II. 5 Rozwój przemysłu czasu wolnego

Schemat 
B Inwestycje w obiekty i infrastruk-
turę uzdrowiskową

1.7 Budowa zbiornika małej retencji z wyko-
rzystaniem renaturalizacji cieków wodnych 
i odbudową naturalnej retencji

Pole Strategii:
B. Rozwój społeczny i jakość życia

Oś Priorytetowa 7
Infrastruktura Ochrony Środowiska

Obszar polityki rozwoju
VI. Ochrona Środowiska

Działanie:
7.4. Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego oraz ochrona przed 
skutkami klęsk żywiołowych

Kierunki polityki:
VI.1 Ochrona zasobów wodnych

Schemat:
-
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Tabela 45. Opis zadań w ramach MRPO na rok 2007

Nazwa zadania nr 1.1: 
Rehabilitacja i modernizacja  sieci wodociągowej w Szczawnicy 

Uzasadnienie zadania Wskaźniki produktu i rezultatu

W ramach projektu Miasto zamierza zmodernizować istniejącą sieć 
wodociągową w związku z postępującymi stratami wody w wyso-
kości 73,9 % całości pozyskanej wody w 1996 roku. Wskaźnik strat 
w roku 1997 wyniósł 77,6% - i taki utrzymuje się do chwili obec-
nej. Badania szczelności sieci, świadczące o rzeczywistych przecie-
kach wodnych z sieci przeprowadzone w 1998 roku dały wskaźnik 
qjs=2,55m3/h/km. Utrzymująca się przez całe lata wysokość strat 
wody w sieci na poziomie ok. 3000 m3/d przy zdolności produkcyj-
nej 4000 m3/d, powoduje, że efektywne wykorzystanie tej zdolności 
produkcyjnej stanowi zaledwie 25%, co jest sytuacją bardzo nieko-
rzystną. Sieć wodociągowa Szczawnicy była budowana w latach 50 
ubiegłego stulecia (70% sieci przesyłowej i rozdzielczej), pozosta-
ła część sieci wodociągowej pochodzi z lat 1960-1980. Wiek sieci 
wodociągowej oraz materiały, z jakich jest ona wykonana (żeliwo, 
AC oraz stal na przyłączach domowych) są głównym powodem bar-
dzo dużych strat dostarczanej wody ze stacji uzdatniania wody. Od-
zwierciedleniem wieku i stanu sieci wodociągowej są liczne i coraz 
bardziej skomplikowane awarie sieci. 
Długości przewodów wymagających uszczelnienia wynoszą odpo-
wiednio: przewody przesyłowe 5,3 km, przewody rozdzielcze 14 
km, podłączenia wodociągowe 25,0 km. Na podstawie dotychczaso-
wych badań szczelności sieci, występujących awarii i odkrywek na 
sieci projektanci ustalili, iż dla zmniejszenia strat wody i poprawy 
stanu technicznego sieci wodociągowej miasta Szczawnica zostaną 
wykonane min. następujące prace;
- pomiar ilości wody odpływającej do sieci wodociągowej ze stacji 
uzdatniania wody - zamontowanie przepływomierzy P1 i P2
- redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez wybudowanie 
komór redukcyjnych 
- doszczelnienie sieci wodociągowej
- pomiar ilości wody dopływającej do wydzielonych stref (zainsta-
lowanie wodomierzy strefowych W1+W3)
- wymiana zasuw na sieci wodociągowej (Z1 + Z50)
- wykonanie nowych przyłączy domowych 
- wymiana starych wodomierzy na nowe 
- wybudowanie 1,5 km nowej sieci wodociągowej
Część sieci wodociągowej została doszczelniona i jest zauważalne 
nieznaczne zmniejszenie strat wody. Uszczelnienie to spowodowało 
jednak zwiększenie ciśnienia w pozostałej części sieci. Z przewi-
dywanych do zamontowania 8 reduktorów ciśnienia, 4 reduktory 
są istniejące. Z uwagi na potrzebę ujednolicenia typu reduktorów, 
możliwości regulacji ciśnienia wody w całej sieci wodociągowej 
przewidziano montaż nowych reduktorów. Do pomiaru objętości 
wody dostarczonej ze stacji uzdatniania do poszczególnych stref 
ciśnienia sieci wodociągowej w komorach reduktorów zostaną za-
montowane wodomierze. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju 
Województwa Małopolskiego.

- długość zmodernizowanej sieci – 10,8 km
- liczba wybudowanych, zmodernizowanych przyłączy (przyka-
nalików) – 1200 szt.
- długość wybudowanych, zmodernizowanych przyłączy (przy-
kanalików) – 23,2 km
- liczba nowobudowanych i zmodernizowanych stacji uzdatnia-
nia wody – 1 szt.
- wymiana odcinka sieci wodociągowej na ul. Św. Krzyża, Sło-
necznej, Zawodzie – 1500 mb
- wzrost powierzchni terenów inwestycyjnych z dostępem do 
sieci o 70%,
- wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej 
(dziennie) do 5500,
- wzrost sprzedaży wody do 1300 m3 dziennie,
- zmniejszenie infiltracji wód wodociągowych do kanalizacji do 
10 m3

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres realizacji
Nakłady do poniesienia w tys. 

zł

Urząd Miasta Szczawnica - 2008-2009 5 600 ,00
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Nazwa zadania nr 1.2: 
Modernizacja dwóch ujęć wodnych celem zabezpieczenia dobrej jakościowo wody pitnej dla mieszkańców, kuracjuszy 
i turystów. Budowa ujęcia wodnego i budowa sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek.

Uzasadnienie zadania Wskaźniki produktu i rezultatu

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę  w 
mieście i gminie  Szczawnica. W związku z powyższym istnieje konieczność  
budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jaworkach i Szlachtowej. 
Ujęcie grawitacyjne na potoku Czarna Woda jest elementem szerokiego planu 
gospodarki wodno-ściekowej w mieście Szczawnica. Po zrealizowaniu zadania 
zostanie zabezpieczona woda dla 850 gospodarstw osiedla Jaworki ok. 200 
gospodarstw osiedla Szlachtowa oraz ok. 1000 turystów przebywających w 
Jaworkach i Szlachtowej w okresie ferii zimowych, wakacji, długich week-
endów i świąt. Ujęcie będzie służyło terenom nie posiadającym dotychczas 
sieci wodociągowej. 
Dostępność wody wpłynie pozytywnie na rozwój agroturystyki i bazy spor-
towo-turystycznej w okolicach Jaworek (wyciągi narciarskie ze sztucznym 
naśnieżaniem) i Szlachtowej. Są to tereny o bardzo wysokich walorach tu-
rystyczno-krajoznawczych. Rozwój i podniesienie poziomu działalności w 
zakresie usług turystycznych przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezrobocia 
i pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta.  
Problem braku zaopatrzenia w wodę pitną osiedli Jaworki i Szlachtowa został 
wskazany w Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica jako jeden z głównych 
problemów lokalnego samorządu z zakresu środowiska, a budowa ujęcia 
wody wyróżniona spośród zadań do realizacji w pierwszej kolejności. Zadanie 
jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

- wybudowane ujęcie progowo-drenażowe 
o wydajności 600 m3/24h,
- wybudowana komora zbiorcza (osadcza) 
o pojemności 16 m3,
- wybudowany budynek stacji uzdatniania 
wody z dezynfekcją promieniami UV
- wybudowany zbiornik dwukomorowy o 
pojemności 200 m3,
- wybudowane poletka osadowe,
- wybudowany rurociąg przesyłowy o śred-
nicy 160 mm i długości 400 mb,
- dostępność do sieci wodociągowej przez 
ok. 850 gospodarstw domowych,

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres reali-
zacji

Nakłady do poniesienia 
w tys. zł

Urząd Miasta Szczawnica - 2007-2011 15 730,00

Nazwa zadania nr 1.3: 
Budowa promenady uzdrowiskowej – zagospodarowanie obszaru Dolnej Stacji wyciągu PKL „Palenica” wraz z 
ciągami Komunikacyjnymi wzdłuż potoku Grajcarek do mostu przy Dunajcu w Szczawnicy

Uzasadnienie zadania Wskaźniki produktu i rezultatu

Obecnie funkcję ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż prawego brzegu potoku 
Grajcarek pełni nieutwardzona ścieżka piesza, która ze względu na liczne 
przewężenia stanowi dojście do zaledwie kilku domostw. Przedmiotem 
projektu jest budowa promenady uzdrowiskowej, która sprowadzi ruch 
pieszy w atrakcyjne widokowo i oddalone od ruchliwych dróg tereny 
potoku Grajcarek, a jednocześnie spowoduje naturalne przedłużenie 
ciągu spacerowego od granicy państwa do centrum miasta. Przewiduje się 
uporządkowanie terenu koło Dolnej Stacji wyciągu PKL „Palenica” poprzez 
likwidację dziko stojących obiektów małej gastronomii i kompleksowe 
zagospodarowanie terenu poprzez realizacje uzdrowiskowego centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowego, w skład którego wchodziłyby: amfiteatr, 
aquapark, lodowisko oraz obiekty małej architektury. Wzdłuż prawego brzegu 
potoku Grajcarek wykonany będzie utwardzony kolorową kostką brukową  
deptak, wzbogacony stylowymi latarniami, ławeczkami oraz kładkami 
pieszymi w stylu uzdrowiskowym, łączącymi oba brzegi Grajcarka. Zadanie 
jest zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Szczawnica i Strategią Rozwoju 
Województwa Małopolskiego.

- budowa utwardzonego ciągu pieszo-
jezdnego o zmiennej szerokości  o  długości 
1400m,
- budowa jednego amfiteatru,
- budowa jednego lodowiska,
- budowa jednego aquaparku,
- budowa obiektów małej architektury (ła-
wek, latarni, kładek pieszych, kwietników),
- wzrost powierzchni terenów inwestycyj-
nych z dostępem do ciągu pieszo jezdnego.

Instytucja koordynująca Partnerzy Okres reali-
zacji

Nakłady do poniesienia 
w tys. zł

Urząd Miasta Szczawnica - 2009 8 000,00



�

Realizacja projektu „400 miast”

W roku 2006 rozpoczęta została kolejna, druga z kolei edycja 
Polskiego Projektu 400 Miast (PP400M). Pierwsza z nich, prze-
prowadzona została w latach 2003-2006. Realizacja aktualnej 
edycji przewidziana została na lata 2006-2008.

Projekt ten dotyczy zdrowia Polaków i jest realizowany i finan-
sowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Chorób 
Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006-2008. Badania mają 
na celu ocenę częstości występowania nadciśnienia tętniczego i 
innych czynników ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród 
mieszkańców małych miast i wsi. Badania kierowane są do dzieci 
z klas piątych szkół podstawowych oraz do ich rodziców.

W Szczawnicy, badania dzieci odbyły się w dniach 10-18 
października br. Przeprowadzone zostały przez dwie pielęgniarki 
wykonujące swą pracę na podstawie umowy o dzieło, w ramach 
dodatkowej pracy (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Eskulap” nie wyraził chęci przystąpienia do realizacji Projektu 
na tych samych zasadach).

W podanym okresie przebadanych zostało łącznie, z SP nr 1 
oraz z SP nr 3 w Szlachtowej, 69 dzieci. Tylko w przypadku 4 
dzieci, rodzice nie wyrazili zgody na ich przebadanie.

Badanie dzieci obejmowało: 2 pomiary ciśnienia, pomiar antro-
pometryczny (wzrost, waga, obwód w pasie, biodrach i prawego 
ramienia), a także przeprowadzenie ankiety (część wypełniana 
była przez samą pielęgniarkę, część razem z dzieckiem, a ankieta 
dodatkowa wypełniana była samodzielnie przez dziecko). Z relacji 
pielęgniarek po przeprowadzeniu badań wynika, że 8 % dzieci 
spośród wszystkich przebadanych, ma nadciśnienie tętnicze, 
a kilkoro ma nadwagę, niedowagę lub otyłość.

W dniach 22.10-13.11. br. w Remizie OSP w Szczawnicy, 
przeprowadzone zostaną badania rodziców przebadanych dzieci. 
Celem badań jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu 
krążenia (między innymi nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom 

cholesterolu, cukrzyca, otyłość). Badania te odbywać się będą w 
godzinach między 15.00 a 18.00. Zapraszamy, więc wszystkich 
rodziców dzieci klas piątych, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.

Maćka zza Ławy gotowa

W dniu 21 października w Szczawnicy odebrano wykonanie 
planowanej do wykonania w tym roku inwestycji w ul. Maćka 
zza Ławy. Roboty prowadzone od 09 września przez Zakład 
Usług Budowlanych i Inżynieryjnych – Tadeusz Wiercioch 
polegały na położeniu 35 metrów sieci wodociągowej, 
wykonaniu sieci kanalizacyjnej na tym odcinku oraz wykonaniu 
podbudowy i nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych ażurowych. 
Miasto przeznaczyło z własnych środków na ten cel 300 000 
tys. zł. Inwestycja ta w poprzednim okresie wywoływała 
wiele kontrowersji wśród samych mieszkańców składających 
w tej sprawie wiele sprzecznych propozycji. Szeroko na 
ten temat rozpisywała się również lokalna prasa. Już w 2005 
roku pierwszy raz w projekcie budżetu zostało uwzględnione 
wykonanie tej drogi ale na skutek wspomnianych kontrowersji 
odstąpiono od tego zadania. Sytuacja powtórzyła się w roku 
2006. Jak zapewnia Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda w 
dalszej kolejności konieczne będzie w tym rejonie zrealizowanie 
tzw. odcinka „B” ul. Maćka zza Ławy który docelowo powinien 
być drogą jednokierunkową a zrealizowany odcinek „A” 
wówczas zostałby również przekwalifikowany na odcinek 
jednokierunkowy oraz wykonanie dalszej części drogi w jej 
górnej części do pozostałych gospodarstw domowych. W 
konstruowanym wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 
2007 -2013 według zapewnień Burmistrza zadania te zostaną 
przewidziane do realizacji, a wykonanie odcinka „B” być może 
zostanie już ujęte w przyszłym roku.

 
Informacje przygotował sekretarz miasta Tomasz Hurkała

Uchwały XV sesji Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 

29 października 2007r.                  
                                

Uchwała Nr XV/74/07
w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejo-

nowego w Nowym Targu.
§  1

Wybiera się na ławnika Sądu Rejonowego 
w Nowym Targu na okres kadencji 2008 
– 2011 Pana Romana Macanowicza. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju są-
dów powszechnych ławników do sądów 
okręgowych oraz do sądów rejonowych 
wybierają rady gmin, których obszar jest 
objęty właściwością tych sądów.  Wybory 
ławników odbywają się najpóźniej w paź-
dzierniku roku kalendarzowego, w którym 
upływa kadencja dotychczasowych ław-
ników. Zgodnie z informacją przekazaną 
przez Prezesa Sądu Okręgowego w No-
wym Sączu, wyborowi przez Radę Miasta 

Szczawnica podlegał jeden ławnik – Sądu 
Rejonowego w Nowym Targu.
Wybory ławnika, zgodnie z wymogiem 
ustawy, zostały poprzedzone powołaniem 
przez Radę Miasta Zespołu Opiniującego 
kandydatów.Do tegorocznych wyborów zo-
stało zgłoszonych trzech kandydatów, tj:
- Pan Robert Dębski (zgłoszony przez Za-
rząd Główny Związku Podhalan),
- Pan Roman Macanowicz (zgłoszony 
przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym 
Targu),
- Pani Anna Pałka (zgłoszona przez Preze-
sa Sądu Rejonowego w Nowym Targu).
Zespół,  po analizie dokumentacji zgło-
szeń kandydatów oraz po wysłuchaniu 
kandydatów, stwierdził, że spełniają oni 
wymogi formalne i zaopiniował pozytywnie 
wszystkie trzy kandydatury.Podczas sesji 
w dniu 29 października br, Rada Miasta 
dokonała wyboru ławnika Sądu Rejono-
wego w Nowym Targu na kadencję 2008 
– 2011.Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy, 
wybór ławnika został dokonany w głoso-
waniu tajnym.
Większością głosów, do pełnienia funkcji 
ławnika w najbliższej kadencji, został wy-
brany Pan Roman Macanowicz.

Uchwała Nr XV/75/07
w sprawie  zbycia w trybie bezprzetar-
gowym działki stanowiącej własność 

Miasta Szczawnica.
§  1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym działki ewid. zmod. nr  
5445/9  o powierzchni ogólnej 0.0043 ha z 
obrębu 1, objętej kw. 108570 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej na rzecz  
Pana Michała Tadeusza Majerczaka w 1/2 
części oraz Pana Wojciecha Majerczaka 
w 1/2 części dla   poprawienia warunków 
zagospodarowania działek ewid. zmod. nr 
926/2 i 927/3 stanowiących  współwłas-
ność nabywców.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczawnica.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Uzasadnienie
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
uprawnia Radę Miasta do wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Szczawnica. Z 
wnioskiem o sprzedaż części działki ewid 
nr 5445/9 wystąpili Pan Michał Majerczak 
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i Pan Wojciech Majerczak. Nierucho-
mość przylega bezpośrednio do działek 
wnioskodawców. Po działce prowadzi 
droga dojazdowa do działek stanowiących 
własność wnioskodawców. Korzystając 
z posiadanych kompetencji, Rada wyra-
ziła zgodę na sprzedaż nieruchomości, z 
przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania działki stanowiącej 
własność wnioskodawców.

Uchwała Nr XV/76/07
w sprawie uzupełnienia uchwały nr 

XLV/272/2006 Rady Miasta Szczawni-
ca  z dnia 19.10.2006r.

§�
1. W uchwale nr XLV/272/2006 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 19.10.2006 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Szczaw-
nica zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z 
dnia 21.06.1999 roku obszaru miasta 
Szczawnica obejmującego ul. Jaworki, 
Szlachtowa oraz część ulicy Szlachtow-
skiej uzupełnia się treść §2 o następujące 
załączniki nr 1, 2 i 3, stanowiące integral-
ną niniejszej uchwały: 

1) załącznik nr 5 zawierający część teks-
tową zmiany studium określającą uwa-
runkowania i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego, 
2) załącznik nr 6 zawierający ujednolico-
ną część graficzną zmiany studium w skali 
1:10’000, to jest rysunek nr 8 „Przyrodni-
cze uwarunkowania rozwoju - wnioski do 
zagospodarowania obszaru”
3) załącznik nr 7 zawierający ujedno-
liconą część graficzną zmiany studium 
w skali 1:10’000, to jest rysunek nr 11 
„Kierunki rozwoju - struktura i polityka 
przestrzenna” .
2. Załączniki określone w ust.1 są zgod-
ne z treścią uchwały nr XLV/272/2006 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 
19.10.2006 r.

§�
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczawnica.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od 19 października 
2006 r.

Uzasadnienie
Uzupełnienia, jakich dokonała powyższa 
Uchwała w dokumencie z roku 2006, 
wynikają ze wskazań Wydziału Prawnego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Uzupełnienia te nie wnoszą zmian meryto-
rycznych w treści Uchwały Nr XLV/272/06, 
jedynie dostosowują jej układ do wymogów 
formalnych, obowiązujących dla uchwał 
w sprawie zmiany studium. Wymogi te 

dotyczą między innymi sposobu ujęcia 
zapisów w części tekstowej, graficznej i w 
formie załączników.

   Uchwała Nr XV/77/07
w sprawie ustanowienia tekstu jedno-
litego zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica przyję-
tej uchwałą Rady Miasta Szczawnica 
Nr XLV/272/2006 z dnia 19.10.2006 r. w 
sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy 
nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 roku ob-
szaru miasta Szczawnica obejmującego 
ul. Jaworki, Szlachtowa oraz część uli-
cy Szlachtowskiej.

§  1
Wobec uzupełnienia uchwały nr 
XLV/272/2006 Rady Miasta Szczaw-
nica z dnia 19.10.2006 r. o załączniki 
określone w uchwale Nr XV/76/07 Rady 
Miasta Szczawnica z dnia 29 październi-
ka 2007r. niniejszym ustanawia się tekst 
jednolity zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy 
nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999 roku ob-
szaru miasta Szczawnica obejmującego 
ul. Jaworki, Szlachtowa oraz część ulicy 
Szlachtowskiej w brzmieniu stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczawnica

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Uzasadnienie
Ustanowienie tekstu jednolitego, jest 
wynikiem wprowadzenia uzupełnienia 
Uchwały Nr XLV/272/06 poprzez Uchwałę 
Nr XV/76/07.  Uchwała ustala jednolitą 
– pełną treść dokumentu zmiany studium. 

Uchwała Nr XV/78/07     
w sprawie zmian w budżecie miasta na 

rok 2007.
§  1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta 
Szczawnica na rok 2007 w zakresie docho-
dów i  wydatków budżetowych zgodnie z 
załącznikami Nr 1 i 2. 

§  2
1. Dochody budżetowe po zmianach  
wynoszą:      16.815.772 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach 
wynoszą:        19.015.772 zł
3. Deficyt budżetowy wynosi:                                  
       2.200.000 zł

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopol-
skiego. 

Uzasadnienie
Zmiany budżetowe przyjęte uchwałą Rady, 
są związane z bieżącą realizacją budżetu 
miasta. Dotyczą między innymi:
Otrzymanej rekompensaty z Ministerstwa 
Finansów tytułem utraconych  dochodów 
w podatkach lokalnych, zmniejszenia 
planowanych dochodów dotacji celowej 
na wybory uzupełniające do Rady Miasta 
(przeprowadzone w marcu br.), przesu-
nięcia planu wydatków z działu „Admi-
nistracja publiczna” do działu „Oświata 
i wychowanie” w związku z utworzeniem 
„Zespołu ekonomiczno – administracyj-
nego Oświaty”, przesunięcia dotacji dla 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej z rozdziału „zakup wyposażenia” 
do rozdziału „zakupy inwestycyjne”.

Uchwała Nr XV/79/07
w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
miasta Szczawnica środków finanso-
wych na dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do ośrodków w których realizują 

obowiązek szkolny.

§  1
Upoważnia się Burmistrza Miasta do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
na rok 2008 na realizację zadania „dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w 
których realizują obowiązek szkolny” do 
wysokości 20.000,00 zł.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

Uzasadnienie
Obowiązek zapewnienia niepełnospraw-
nym uczniom bezpłatnego przejazdu i 
opieki w czasie przewozu do Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wycho-
wawczego, w którym realizują obowiązek 
szkolny, nakłada na miasto ustawa o 
systemie oświaty.
Ponieważ zadanie to ma być realizowane 
od stycznia 2008 roku, konieczne jest 
wcześniejsze rozpisanie konkursu dla 
organizacji pożytku publicznego (jaką 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym), na zlecenie 
zadania. Uchwała Rady, zadecydowała o 
zabezpieczeniu na omawiane zadanie kwo-
ty z budżetu miasta przyszłego roku. 
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg pi-
semny nieograniczony  na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat 
nieruchomość stanowiącą działkę ewid. zmod. nr 1233/7  o po-
wierzchni 0.0097 ha zabudowaną kioskiem handlowo - usługowym 
o powierzchni użytkowej 33 m2 – bez wyposażenia – położoną w 
Szczawnicy przy ul. Głównej 4 w planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczoną pod działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta Szczawnica wydzierżawi w/w nierucho-
mość dzierżawcy, który zobowiąże się spełnić następujące warunki:

 
1. Na Dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń 

lub decyzji organów w przedmiocie zamierzonej działalności 
gospodarczej jak również remontu budynku.

2. Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno prawnych.
3. Uiszczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowej 

nieruchomości w wysokości nie niższej niż 1200,00 zł miesięcz-
nie powiększony o podatek Vat w wysokości 22 %. Czynsz płatny 
będzie do 30 dnia każdego miesiąca począwszy od trzeciego 
miesiąca trwania umowy.

4. Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich 
oraz ubezpieczenie obiektu.

5. Udostępnianie Wydzierżawiającemu obiektu celem kontroli 
realizacji postanowień umowy.

6. Dokonanie remontu budynku w stopniu i zakresie wynikającym 
z przedmiotu działalności, na koszt dzierżawcy, z prawem roz-
liczenia nakładów wyłącznie w razie rozwiązania umowy przed 
upływem 10 lat z winy Wydzierżawiającego. Szczegółowy zakres 
remontu wymaga uzgodnień z Wydzierżawwającym.

7. Dokonywanie bieżących  konserwacji i remontów budynku 
objętego dzierżawą na swój koszt, po uprzednim uzgodnieniu 
zakresu z Wydzierżawiającym.

8. Dbanie o przedmiot dzierżawy wykorzystując go zgodnie z 
przeznaczeniem przy zachowaniu zasad staranności.

9. Niespełnienie przez przyszłego Dzierżawcę warunków określo-
nych w pkt. 1-9 niniejszego ogłoszenia stanowić będzie podstawę 
do rozwiązania umowy.

Oferta pisemna winna zawierać :
1. Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy 

i adres jej siedziby
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetar-

gu w pkt. 1-9 i stanem technicznym budynku i przyjmuje 
je bez zastrzeżeń

4. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 
5. Zakres rzeczowy planowanego remontu o jakim mowa 

wyżej w pkt.7 i 8 wraz ze wskazaniem kwoty jaką oferent 
zamierza przeznaczyć na wykonanie remontu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w 
kwocie 250,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 15.11.2007 r. Dowód 
wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zo-
stanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada 
na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „ Dzierżawa 
nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
4”należy składać osobiście lub za przesłaniem w terminie do 
dnia 16.11.2007 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Szczawnica pokój Nr 10. Nieprawidłowe opisanie koperty 
zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta 
złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwarcia.
W części jawnej przetargu która odbędzie się w dniu 20.11.2007 r. 
o godzinie  11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczawnica pokój Nr 

12 Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę 
otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera 
koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz 
tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmuje 
wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfi-
kuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części 
niejawnej przetargu.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w 
dniu 20.11.2007 r.
Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub 
prawna która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu 
i przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową przy uwzględnieniu 
wysokości nakładów i proponowanego czynszu dzierżawnego.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój 
nr 15, tel.262222-03.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta Szczawnica
                                                            Grzegorz Niezgoda

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, że termin wymiany 
książeczkowych dowodów osobistych nie uległ zmianie i upływa z 
dniem 31 grudnia 2007 r. 

Informacja, jaką podał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w dniu 28 sierpnia 2007 r. dotyczy osób, które przed dniem 
31 grudnia 2007 r. złożą wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Tylko te osoby, które pod koniec roku złożą wniosek o wydanie 
nowego dowodu osobistego, ze względu na wydłużony okres ocze-
kiwania na wydrukowanie dowodu, będą mogły do dnia 31 marca 
2008 roku posługiwać się starymi dowodami osobistymi w celu 
poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) osoba, która uchyla się od 
obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze 
ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karze grzywny.

 W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców 
Szczawnicy, którzy do chwili obecnej nie złożyli jeszcze wniosku 
o wymianę książeczkowego dowodu osobistego, aby zrobili to jak 
najszybciej.

    Burmistrz Miasta
       /-/ Grzegorz Niezgoda

Szczawnica, 30.10.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od 30.10.2007 r. do 20.11.2007 wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przezna-
czonych do :
1. Wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 

na rzecz wnioskodawcy działki ewid. zmod. nr 1220/13 oraz 
części działki ewid. zmod. nr 1220/18 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej / były plac targowy/. Działki zabudowane 
są kioskiem handlowym / pamiątki/ stanowiącym własność 
wnioskodawcy.

2. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy 
działki ewid. zmod. nr 5445/9o powierzchni 0.0043 ha poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem 
na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 
stanowiącej własność wnioskodawców.
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Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu  21 października 2007 roku. 

1) w mieście Szczawnica.

Głosowanie zostało przeprowadzone w sześciu obwodach, tj.
Obwód Nr 1 z siedzibą w budynku po Szkole Podstawowej, ul. Jaworki 13
Obwód Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Szlachtowa 37
Obwód Nr 3 z siedzibą w remizie OSP, ul. Szalaya 84
Obwód Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Główna 12
Obwód Nr 5 z siedzibą w Sanatorium „Papiernik”, Al. 1 Maja 3
Obwód Nr 6 z siedzibą w Gimnazjum Publicznym, ul. Główna 116.

Dane zamieszczone poniżej, zawierają sumę wyników głosowania ze wszystkich sześciu obwodów.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:   6.078
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania:  2.975
Frekwencja wyborcza:      48,95% 

Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów poszczególnych list okręgowych:
Sejm:
Lista Nr 2   – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy:        28
Lista Nr 3   – KW LPR:            38
Lista Nr 6   – KW Prawo i Sprawiedliwość:     1.030
Lista Nr 8   – KW Platforma Obywatelska RP:    1.295
Lista Nr 10 – Komitet Wyborczy PSL:        240
Lista Nr 15 – KW Samoobrona RP:          18
Lista Nr 20 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 
                      SLD+SDPL+PD+UP:         278

Senat:
1. Franciszek Adamczyk:  1.361
2. Kazimierz Fałowski:      136
3. Stanisław Kogut:     935
4. Stanisław Sas:      491
5. Tadeusz Wojciech Skorupa:     895
6. Józef Antoni Wiktor:      255
7. Leszek Zegzda:     935

2) w okręgach wyborczych (dane według Obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 
roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o wynikach wyborów do Senatu Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r):

W Okręgu Wyborczym Nr 14, obejmującym obszary powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskie-
go, tatrzańskiego oraz miasta na prawach powiatu Nowy Sącz, mandaty posłów uzyskali:
Lista Nr 6 – Prawo i Sprawiedliwość:  
  Arkadiusz Mularczyk    (47.929 głosów)
  Edward Siarka   (15.697 głosów)
  Anna Paluch   (14.972 głosy)
  Barbara Halina Bartuś   (10.856 głosów)
  Wiesław Stanisław Janczyk  (10.696 głosów)
Lista Nr 8 – KW Platforma Obywatelska RP: 
  Andrzej Czerwiński   (24.708 głosów)
  Andrzej Gut – Mostowy 1  ( 6.009 głosów)
  Witold Kochan     ( 8.515 głosów)
Lista Nr 10 – Komitet Wyborczy PSL:
  Bronisław Dutka    (8.764 głosy)

W Okręgu Wyborczym Nr 13, obejmującym obszary powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskie-
go, tatrzańskiego oraz miasta na prawach powiatu Nowy Sącz, mandaty senatorów uzyskali:
Stanisław Kogut zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość (162.139 głosów)
Tadeusz Wojciech Skorupa zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość (107.261 głosów).

Ogólnokrajowe wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP, są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji wyborczej – www.pkw.gov.pl


