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  MARZEC 2016

W czwartek, 4 lutego br., odbyło się spotkanie Burmi-
strza – Grzegorza Niezgody z osobami oraz pod-
miotami gospodarczymi czynnie uczestniczącymi 

w życiu kulturalnym i społecznym Szczawnicy.
Na tę okoliczność do restauracji Jazz Bar w Dworku Gościn-

nym przybyło szerokie grono zaproszonych przez Burmistrza 
gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciel Staro-
stwa Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki - Urzędujący 
Członek Zarządu, Jan Gondek –wójt słowackiego miasta part-
nerskiego Lesnica, wójtowie sąsiednich gmin, byli burmistrzo-
wie Szczawnicy, przedstawiciel duchowieństwa – ks. kanonik 
Franciszek Bondek, Jan Sienkiewicz - Prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Flisaków Pienińskich, Grzegorz Podlewski – Prezes 
ZEW Niedzica SA, Prezes Pienińskiego Banku Spółdzielczego  
w Krościenku n/D – Mariusz Ziemiańczyk, radni, kierownicy i 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz placówek oświato-
wych, a także przedstawiciele firm, instytucji, organizacji poza-
rządowych i mediów.

Rozpoczynając swoje wystąpienie Burmistrz Szczawnicy po-
witał przybyłych na spotkanie gości oraz przypomniał genezę or-
ganizowanych od 10 lat spotkań „(…) Tradycja moich spotkań z 
Państwem jest kontynuowana od 2007 roku, a od 2013 roku spo-
tkania te stały się także okazją do uhonorowania wyróżnieniem 
„Perłą Pienin” szczególnych wydarzeń danego roku kalendarzo-
wego, inicjatyw, organizacji a wreszcie ludzi, którzy za nimi sto-
ją, którzy na trwałe wpisują się w historię naszego miasta (…)”.

Kontynuując swoja wypowiedź włodarz pienińskiego kuror-
tu przypomniał najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce 

w minionym roku, a także odniósł się do planów na rok 2016.  
Największą inwestycją 2015 roku była rozbudowa i moderniza-
cja kanalizacji sanitarnej na terenie Szczawnicy oraz sołectw: 
Szlachtowa i Jaworki, realizowana przez Podhalańskie Przedsię-
biorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nowym Targu. „Budowa 30 
km sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków 
to projekt kluczowy dla dalszego rozwoju turystycznego Szczaw-
nicy. W mieście obecnie objętych jest siecią kanalizacyjną  ponad 
95 % gospodarstw domowych, co jest wynikiem nie osiągalnym 
dla pozostałych gmin Województwa Małopolskiego. Krytykowa-
na dzisiaj formuła, w której jedenaście gmin zawiązało Podha-
lańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, była jedyną alternatywą 
dla Szczawnicy, w której możliwe stało się pozyskanie i wbudo-
wanie w kanalizację sanitarną takich środków finansowych” – 
mówił Burmistrz Szczawnicy.

Rok 2015 to również realizacja dwupoziomowego parkingu 
w Pieninach, a także wykonanie trzech obiektów mostowych: 
w Malinowie, w Jaworkach - w bezpośrednim sąsiedztwie Re-
stauracji Bacówka oraz mostu prowadzącego na ul. Zawodzie. 
Ponadto na terenie miasta zrealizowano remont i rozbudowę mu-
rów bulwarowych prowadzących wzdłuż potoku Grajcarek od 
dolnej stacji Kolei Linowej Palenica do zapory w Malinowie.

W bieżącym roku szczawnickie władze planują m.in. zakoń-
czyć, realizowaną wspólnie z Nowotarskim Starostwem Powia-
towym, kompleksową przebudowę drogi powiatowej na odcinku 
od Szczawnicy do Jaworek, a także zrealizować inwestycję zwią-
zaną z budową  ośrodka zdrowia.

„(…) Pragniemy zrealizować również projekt szeroko 
ostatnio dyskutowany związany z ośrodkiem zdrowia. Ocze-
kując budowy tego budynku chcemy bieżący rok poświęcić na 
jak najlepsze przygotowanie się do funkcjonowania ośrod-
ka gdy miasto zostanie jego dysponentem. Jest to ważna kwe-
stia społeczna, finansowa, ale jak obserwujemy ostatnio 
również polityczna. Od zmieniającej się aktualnie w Polsce 
sytuacji geopolitycznej zależą niestety losy projektu komisaria-
tu policji w Szczawnicy. Zmiany w Komendzie Wojewódzkiej  
i rozmowy w tej kwestii z nowym Komendantem są kluczowe. W 
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najbliższym czasie rozstrzygnie się także sprawa gazyfikacji. Dla 
nas istotna, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Tak naprawdę 
dopiero ta inwestycja może diametralnie poprawić stan powie-
trza w Pieninach. Apeluję do przedstawicieli naszego regionu 
w parlamencie o wsparcie Naszej inicjatywy, która wydaje się 
bardzo realną do realizacji a ich pomoc może mieć wymierne i 
realne znaczenie w podjęciu decyzji o realizacji tego projektu” 
kontynuował swoje wystąpienie włodarz pienińskiego kurortu.

Kulminacyjnym punktem spotkania było przyznanie i wręcze-
nie przez Burmistrza, specjalnych wyróżnień - statuetek „Perła 
Pienin”. Statuetki otrzymały osoby oraz instytucje, które swoją 
aktywnością, profesjonalną, pełną zaangażowaną postawą pozy-
tywnie wpływały na to, co działo się w minionym roku w róż-
nych dziedzinach życia szczawnickiej wspólnoty.

Tegorocznymi laureatami zostali: Pani Aniela Krupczyńska 
za wieloletnią działalność na rzecz utrwalania i propagowa-
nia kultury Górali Pienińskich, Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o. o. w Nowym Targu za wkład w rozwój in-
frastruktury komunalnej Miasta i Gminy Szczawnica poprzez 
realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ście-
kowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” oraz Przedsię-
biorstwo Budowlano-Transportowe sp. z o.o. WIKAR z Łososiny 
Dolnej za wkład w rozwój infrastruktury komunalnej Miasta i 
Gminy Szczawnica poprzez realizację projektów inwestycyjnych 
w latach 2009-2015.

Uzasadnienia do przyznanych wyróżnień przedstawił Tomasz 
Ciesielka – Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica.

Spotkanie uświetnił swoim występem znany polski aktor te-
atralny, telewizyjny i filmowy – Artur Barciś, który największą 
popularność zdobył dzięki produkcjom telewizyjnym m.in. rolą 
Tadeusza Norka z serialu „Miodowe lata” czy też dzięki jednej 
z pierwszoplanowych  postaci serialu Ranczo grając rolę Ar-
kadiusza Czerepacha. Wokalną część programu artystycznego 
zaprezentowała Ewa Marta Zachwieja przy akompaniamencie 
Romana Wierciocha.

Spotkanie prowadził Piotr Gąsienica - Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Spotkanie w sprawie 
budowy sieci gazociągowej
W piątek, 19 lutego 2016 r., w sali posiedzeń szczawnickiego 

magistratu odbyło się spotkanie w sprawie budowy sieci gazocią-
gowej średniego ciśnienia na terenie miasta Szczawnica.

W spotkaniu zorganizowanym przez włodarza szczawnickiego 
kurortu - Grzegorza Niezgodę uczestniczyli przedstawiciele inwe-
stora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., a także właściciele 
lub zarządcy obiektów, dla których zaprojektowano przyłącza w 
ramach projektu pt. „Gazyfikacja Szczawnicy i gmin ościennych z 
doprowadzeniem gazociągu od strony Słopnic”.

Na wstępie spotkania Burmistrz Szczawnicy przybliżył zebra-
nym aktualną sytuację związaną z możliwością budowy sieci ga-
zowej. Poinformował, iż obecnie wniosek w sprawie gazyfikacji 
Szczawnicy znajduje się na Liście Projektów Strategicznych dla 
sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Mówiąc o gazyfikacji gmin pie-
nińskich oraz innych gmin, przez które poprowadzony zostanie 
projektowany gazociąg Burmistrz podkreślił, iż przedsięwzięcie 
wiąże się również z pewnym ryzykiem i zagrożeniem w zakre-
sie realizacji. Wśród czynników ryzyka wymienił m.in.  trudne 
warunki terenowe, w których realizowana będzie inwestycja, czy 
też spadek popytu na usługi dystrybucyjne, jednak do najistotniej-
szych czynników zaliczył niekorzystną dla inwestora interpretację 
pojęcia „rozpoczęcia robót budowlanych”.  Burmistrz Szczawnicy 
poinformował, iż obecnie pozytywną interpretację pojęcia wydała 
instytucja wdrażająca - Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, która 
stwierdziła, że pobranie dzienników budowy nie oznacza faktycz-
nego rozpoczęcia realizacji inwestycji, niemniej jednak ostateczne 
zdanie w tej kwestii należeć będzie do Ministerstwa Energetyki.

Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz podkreślił, że projektem 
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Aktualny stan 
prac dotyczących 
gazyfikacji miasta

Początkiem lutego br., w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w 
Krakowie, przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica 
oraz Wójta Gminy Łącko, odbyło się spotkanie w sprawie inter-
pretacji przez Instytucję Wdrażającą zapisów programu dotyczą-
cych rozpoczęcia realizacji inwestycji - gazyfikacji. 

Spotkanie było konsekwencją wcześniejszych uzgodnień pod-
jętych w Urzędzie Miasta w Szczawnicy w dniu 29 grudnia 2015 
r., w których uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Ga-
zownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie oraz wójtowie gmin 
objętych projektem gazyfikacji regionu. W ramach przedmioto-
wego spotkania przedstawiciele PSG sp. z o.o. przedstawili sto-
pień zaawansowania projektu, a także zaprezentowali ewentual-
ne ryzyka i zagrożenia dla inwestycji. 

Jedynym zagrożeniem dla realizacji projektu, który ma szan-
sę na realizację przy dofinansowaniu w obecnej perspektywie 
2014-2020, oraz znalazł się na Liście Projektów Strategicznych 
i w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych (WPZ) opublikowa-
nym przez Ministerstwo Rozwoju, jest temat pobranych dzienni-
ków budowy na przedmiotowym zadaniu. Pozytywna interpre-
tacja Instytucji Wdrażającej dla inwestora kwestii, że pobranie 
dzienników budowy nie jest faktycznym rozpoczęciem realizacji 
inwestycji, będzie kluczową informacją w celu podjęcia dal-
szych kroków do realizacji zadania.

Mając na uwadze powyższe oraz bardzo duże znaczenie pro-
jektu dla rozwoju gmin w województwie małopolskim, samo-
rządowcy zwrócili się z uprzejmą prośbą o dołożenie wszelkich 
starań przy ocenie przedmiotowego projektu, albowiem jej wy-
nik niewątpliwe wpłynie na dalszy rozwój obszaru objętego ga-
zyfikacją.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkania w Instytucie Naf-
ty i Gazu. Okazuje się, że interpretacja jest dla nas korzystna i 
według instytucji wdrażającej odcinki sieci gazowej, dla których 
zostały pobrane dzienniki budowy mogą być objęte dofinansowa-
niem. Aprobata takiego podejścia do sprawy musi zostać jeszcze 
wydana ze strony Ministerstwa Energii, do którego Instytut zwró-
cił się z prośbą o potwierdzenie przedmiotowej interpretacji. My, 
jako samorządowcy wystosujemy podobny apel w formie pisma 
do Ministerstwa licząc na przychylne podejście do naszej spra-
wy. Ponadto w Szczawnicy planujemy wspólnie z inwestorem w 
następny piątek (tj. 19.02) spotkanie z właścicielami obiektów, 
do których na tym etapie jest zaprojektowana sieć gazowa celem 
zapoznania z wnioskami o przyłączanie się do sieci, które będą 
do dyspozycji przedsiębiorców – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

objętych zostanie 30 obiektów, do których zaprojektowano już 
przyłącza. W przyszłości jednak inne podmioty czy też gospodar-
stwa indywidualne będą mogły się przyłączyć do sieci gazowej. 
Zastosowany zostanie wówczas najprawdopodobniej system za-
chęty finansowej tzn. miasto dopłaci do wykonywanego przyłącza 
ze środków pochodzących z tytułu tzw. podatku od infrastruktu-
ry gazowej. Stosowne decyzje w tym temacie będą mogły zostać 
podjęte dopiero gdy inwestycja na terenie Szczawnicy zostanie 
zrealizowana. 

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. podzię-
kował Burmistrzowi za organizację spotkania, albowiem podkre-
ślił, iż ma ono istotne znaczenie dla dalszego przebiegu prac nad 
realizacją założeń projektu i związanego z nim harmonogramu. 
Pomimo, iż dofinansowanie inwestycji pozostaje nadal w sferze 
procedowania, niezbędne jest obecnie weryfikowanie zebranych 
na etapie projektowania danych i tym samym uzyskanie infor-
macji, ile spośród 30 obiektów, dla których zaplanowane zostały 
przyłącza gazowe, jest faktycznie zainteresowanych inwestycją. 
Uzyskane informacje umożliwią rzetelne opracowanie Specyfika-
cji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa zaznaczył, iż 
gazyfikacja Szczawnicy uwarunkowana jest uzyskaniem dofi-
nansowania w przeciwnym razie inwestycja nie będzie reali-
zowana. Odnosząc się z kolei do ewentualnych kosztów wy-
konania przyłącza poinformował, że 75% pokrywać będzie 
inwestor, czyli PSG natomiast 25% znajdować się będzie po 
stronie przyłączanego obiektu. Dla przyłączy, które realizo-
wane będą poza projektem montaż finansowy pozostanie bez 
zmian niemniej jednak pojawią się wówczas dodatkowe kosz-
ty związane z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej.  
 
Na zakończenie spotkania, wszystkim uczestnikom wręczone zo-
stały listy intencyjne, które po podpisaniu przez właścicieli lub 
zarządców obiektów, stanowić będą pewnego rodzaju deklarację 
uczestnictwa w projekcie, jednak nie będą one wiążącymi doku-
mentami, albowiem tego typu aktem będzie w późniejszym etapie 
umowa przyłączeniowa.
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Niedzielne 
zmagania  

z trasą FIS 

W niedzielę, 7 lutego br., na starcie Eli-
minacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN 
w Narciarstwie Alpejskim stanęło ponad 
100 zawodników.

Zawodnicy poko-
nując rozstawioną na 
stoku Palenica I trasę 
slalomu rywalizowali 
o uzyskanie najlep-
szego czasu przejaz-
du w pięciu katego-
riach wiekowych w 
przypadku mężczyzn 
oraz w czterech kate-
goriach wiekowych 
kobiet.

Zwycięzcy od 
I do VI miejsca w 
p o s z c z e g ó l n y c h 

kategoriach wiekowych otrzymali pa-
miątkowe dyplomy natomiast zawodni-
cy zajmujący lokaty od I do III otrzymali 
dodatkowo ufundowane przez Miasto i 
Gminę Szczawnica medale, puchary oraz 
nagrody rzeczowe, które wręczone zostały 
przez Burmistrza Szczawnicy – Grzegorza 
Niezgodę oraz Mariusza Staszela - autora 
trasy, byłego reprezentanta Polski w nar-
ciarstwie alpejskim, niegdyś trenera kadry 
narodowej, obecnie prezesa firmy „Czorsz-
tyn-Ski”.

Najstarszą zawodniczką tegorocznej 
edycji Mistrzostw została Jadwiga Gołda 
z Żywca.

Pośród wszystkich startujących w za-
wodach uczestników rozlosowano nagrodę 
w postaci pulsometru - profesjonalnego 
sprzętu wspomagającego trening sporto-
wy, który pozwala m.in. na bezpośrednią 
kontrolę tętna oraz czasu wykonywania po-
szczególnych ćwiczeń.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców 
odbyła się pod dolną stacją Kolei Linowej 
Palenica w Szczawnicy.

Nad bezpieczeństwem zawod-
ników czuwali przedstawicie-
le firmy Intermed z Nowego Targu. 

Szczawnica, 24 lutego  2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawni-
ca.pl w terminie od 25 lutego 2016 r. do 17 marca 2016   wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki ewid. nr 601 o powierzchni 0.1150 ha położonej 

w Szlachtowej przy ul. Berech z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- działkę ewid. nr 309 o powierzchni 0.0919 ha położona w 
Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- ¼ część działki ewid. zmod. nr 1772 oraz działkę ewid. zmod. 
Nr 1767  o powierzchni ogólnej 183,5 m2 położone w Szczawnicy 
przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działke ewid. zmod. Nr 708/56 o powierzchni 0.0432 ha poło-
żoną w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na  funk-

Techniczną organizacją zawodów zajmo-
wała się firmą Czorsztyn-Ski sp. z o. o.  
z Kluszkowiec, a całość zawodów prowa-
dził Józef Dyda. Po sportowych zmaga-
niach ciepły posiłek serwowała zawodni-
kom Restauracja „Pod Kolejką”.

Organizatorami tegorocznych elimina-
cji było Miasto i Gmina Szczawnica oraz 
Miejski Ośrodek Kultury.

Wyniki: 
Grupa I – kobiet (56 lat i więcej) 
I miejsce – Jadwiga Gołda 
Grupa II – kobiet (46-55 lat) 
I miejsce – Aleksandra Libera-Cichy 
II miejsce – Alina Ombach-Gargul 
III miejsce – Julita Ledzińska

Grupa III – kobiet (36-45 lat) 
I miejsce – Luiza Łodzińska 
II miejsce – Hanna Orlikowska 
III miejsce – Iwona Rodak

Grupa IV – Kobiet (18-35 lat) 
I miejsce – Anna Wróbel 
II miejsce – Ewa Orlikowska 
III miejsce – Anna Blaszke-Kasperska

Grupa I – mężczyźni (66 lat i więcej) 
I miejsce – Tadeusz Dziubek 
II miejsce – Marian Soboński 
III miejsce – Marian Stanieczko

Grupa II – mężczyźni (56-65 lat) 
I miejsce – Marek Smetana 
II miejsce – Zbigniew Frączek 
III miejsce – Andrzej Gomuliński

Grupa III – mężczyźni (46-55 lat) 
I miejsce – Tomasz Lubowiecki 
II miejsce – Krzysztof Wsół 
III miejsce – Marek Wójtowicz

Grupa IV – mężczyźni (36-45 lat) 
I miejsce – Marek Skrzypczyński 
II miejsce – Grzegorz Majcher 
III miejsce – Rafał Skarbek-Malczewski

Grupa V – mężczyźni (18-35 lat) 
I miejsce – Maciej Adamczyk 
II miejsce – Grzegorz Kurek 
III miejsce – Jakub Gałaszek

cjonowanie tras narciarskich na Palenicy na okres 3 lat
2. najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- część działki ewid. zmod. Nr 1151/2 o powierzchni ok. 460 

m2 położonej w Szczawnicy przy Alei Parkowej na okres 3 lat z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej

3. najmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 13,40 m2 zlokalizowany 

na parkingu w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej i Flisackiej z prze-
znaczeniem na prowadzenie punktu informacyjnego w imieniu 
Miasta i Gminy Szczawnica w okresie trwałości projektu oraz na 
prowadzenie swojej działalności związanej z obsługą ruchu tury-
stycznego oraz sprzedażą usług turystycznych na okres 3 lat

4. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- działki ewid. nr 211/11 o powierzchni 0.2297 ha
- działki ewid. nr 211/12 o powierzchni 0.1218 ha
- działki ewid. nr 211/13 o powierzchni 0.1213 ha
- działki ewid. nr 211/14 o powierzchni 0.0874 ha
- działki ewid. nr 211/15 o powierzchni 0.0880 ha
położonych w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
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Przekazanie patronatu nad 
mogiłą partyzantów AK

W poniedziałek 22 lutego 2016 roku, na cmentarzu w Szczaw-
nicy odbyła się uroczystość przekazania uczniom Liceum Ogól-
nokształcącego w Krościenku n.D., Publicznego Gimnazjum w 
Szczawnicy oraz oddziałowi PTTK Szczawnica patronatu nad 
grobem pięciu partyzantów AK poległych 21 lutego 1944 r. na 
Przysłopie. Uroczystość zgromadziła wielu uczestników z różnych 
instytucji z władzami miasta na czele, nauczycielami, przedstawi-
cielem duchowieństwa i młodzieżą, która miała objąć patronat.

Przy Grobie wartę honorową objęli żołnierze z Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Błyskawica” oraz kapitan Jerzy Widejko 
ps Jureczek, najmłodszy partyzant III Brygady Wieleńskiej. Uro-
czystość uświetniły poczty sztandarowe: Grupy „Błyskawica”, Li-
ceum Ogólnokształcącego w Krościenku n. D., Publicznego Gim-
nazjum w Szczawnicy, Gimnazjum im. Tetmajera w Ludźmierzu 
z harcerkami z Rogoźnika, PTTK oddział w Szczawnicy.

Ceremonia rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego 
przez Orkiestrę Dętą przy OSP w Szczawnicy. Następnie głos za-
brał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pan Grzegorz Niezgo-
da, który powitał wszystkich zgromadzonych i nakreślił cel spo-
tkania. Z kolei pan Adam Błaszczyk członek „Błyskawicy” oraz 
nauczyciel historii z Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu przedstawił  
historię powstania oddziału AK -„Wilk” w którym służyli polegli 
żołnierze, a także wspomniał ich postacie. Uczniowie szkół zapre-
zentowali krótki program artystyczny: gimnazjaliści wiersze, chór 
licealistów pieśni patriotyczne.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie przez Bur-
mistrza Grzegorza Niezgodę Aktów Powierzenia Opieki nad 
Miejscem Pamięci Narodowej dyrektorom szkół oraz przedstawi-
cielowi oddziału PTTK Szczawnica.

Uroczystość, którą prowadził dyrektor MOK w Szczawnicy 
Piotr Gąsienica, zakończyła się złożeniem wiązanek pod pomni-
kiem poległych przez przedstawicieli władz miasta i szkół. 

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH 
ŚWIADCZENIEM WYCHOWAWCZYM ( 500 PLUS )

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opie-
kunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł 
miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolej-
ne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opie-
kunowi prawnemu dziecka na pierwsze dziecko, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wy-
chowawczych mieszkańcom Miasta i Gminy 
Szczawnica od 01 kwietnia 2016 r. będzie zaj-
mować się Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103 

(1 piętro budynku – pokój 104). 
Aktualnie wstępne informacje dotyczące świad-

czenia wychowawczego będzie można pozyskać w 
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Szczawnicy od poniedziałku do piątku w 
godzinach przyjęć interesantów tj.:

– poniedziałek,  w godz. od 9.00. do 17.00
– wtorek- piątek  w godz. 7.30 – 15.30 oraz pod 

numerem telefonu 18 26 210 66 ( wew. 64 ).
  Kierownik MGOPS w Szczawnicy   
  Lidia Misztal                     
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY „EKO SZCZAWNICA”

zaprasza na 
Walne Zebranie Członków „EKO Szczawnicy”

Spotkanie o tematyce sprawozdawczej odbędzie się:  
w poniedziałek dnia 14 marca 2016 roku,  
o godzinie 18:00 I termin, II termin 18:15  

w budynku remizy OSP przy ul. Szalaya 84.
Porządek obrad zebrania:

Spotkanie w sprawie 
Mapy Zagrożeń dla 

Powiatu Nowotarskiego
W dniu 8 lutego br, w ramach wspólnego posiedzenia komisji 

stałych Rady Miejskiej, odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem.

Komisariat reprezentowali: Zastępca Komendanta Komisaria-
tu aspirant sztabowy Zbigniew Zacher oraz dzielnicowi: młodszy 
aspirant Janusz Konopka oraz młodszy aspirant Jacek Puchomir-
ski.

Oprócz radnych, w posiedzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół 
z terenu miasta i gminy, sołtysi Jaworek i Szlachtowej, przewod-
niczący Zarządów Osiedli Szczawnica Wyżna, Centrum i Niż-
na, Komendant Straży Miejskiej, Dyrektor MZGK, Prezes OSP 
Szczawnica.

Asp. sztab. Zbigniew Zacher posługując się prezentacją multi-
medialną, przedstawił strukturę organizacyjną Komisariatu, stan 
zatrudnienia, posiadany tabor samochodowy oraz stan bezpie-
czeństwa w roku 2015 w skali Powiatu Nowotarskiego oraz te-
renu objętego działalnością Komisariatu, w tym Miasta i Gminy 
Szczawnica, w oparciu o ujawnione wykroczenia i przestępstwa, 
w podziale na poszczególne rodzaje (przestępstwa ogółem, prze-
stępstwa kryminalne, gospodarcze, kradzieże, rozboje, uszko-
dzenia mienia, przestępstwa narkotykowe, wykroczenia według 
poszczególnych paragrafów kodeksu, zagrożenia w ruchu drogo-
wym).

Jednak głównym celem spotkania, była dyskusja nad opraco-
wywaną z udziałem Komisariatu w Krościenku „Mapą zagrożeń 
dla Powiatu Nowotarskiego”. Dokument ten ma odzwierciedlać 
zagrożenia już stwierdzone i zarejestrowane, wskazywać zagro-
żenia dostrzeżone przez obywateli, prognozy zagrożeń, służyć 
ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych 
służb (w tym Policji), umożliwić weryfikację publikowanych 
przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpie-
czeństwa obywateli z własnymi danymi Policji oraz być jednym 

z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzial-
nymi za stan bezpieczeństwa.

„Mapa” przyjmie koncepcję założeń rozwiązań systemowych, 
obejmujących kryteria na poziomie gmin i powiatu, takie jak: 
zagrożenie przestępczością ogółem, zagrożenie przestępczością 
kryminalną w siedmiu podstawowych kategoriach, zagrożenie 
przestępczością gospodarczą, zagrożenie przestępczością narko-
tykową, zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi spo-
łecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W trakcie dyskusji, zebrani wskazywali tematy, które w ich 
ocenie są najbardziej istotne dla bezpieczeństwa na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica. Były to: ruch drogowy i zagrożenia w nim 
występujące, powodowane przekraczaniem przepisów (nadmier-
na prędkość, „wyścigi” samochodowe urządzane w godzinach 
wieczornych i nocnych, nagminne zatrzymywanie i parkowanie 
samochodów w miejscach niedozwolonych), łatwa dostępność 
środków odurzających, bezpieczeństwo w sieci internetowej (ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla dzieci i młodzieży), 
bezpieczeństwo imprez masowych, spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych.

Posiedzenie komisji było pierwszym, roboczym spotkaniem 
poświęconym „Mapie zagrożeń”. Dokument ten będzie jeszcze 
prezentowany na forum Rady Miejskiej.

1. Otwarcie Zebrania 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Wybór komisji wnioskowej 
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzysze-
nia 
6. Sprawozdanie finansowe - informacja 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym skie-
rowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu „EKO 
Szczawnica” 

8. Informacja o przekazaniu instalacji solarnych 
mieszkańcom. 
9. Omówienie możliwości kontynuacji ubezpieczenia 
kolektorów słonecznych oraz dalszego serwisu kolek-
torów.   
10. Omówienie spraw bieżących. Dyskusja. 
11. Wolne wnioski. 
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 
13. Podjęcie uchwał. 
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.
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Narciarskie zmagania 
w Jaworkach 

W piątek, 05 lutego br., na stoku Areny Narciarskiej w Jawor-
kach rozegrano organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgody „Otwarte Mistrzostwa 
Ośrodka Sportowego Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim”.

Organizatorami tegorocznych mistrzostw było Powiatowe Cen-
trum Kultury w Nowym Targu, Arena Narciarska Jaworki-Homo-
le oraz Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

Na starcie stanęło blisko 90 zawodników, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych. O uzyskanym wyniku decydo-
wała suma czasu dwóch przejazdów.

Zwycięzcy od I do VI miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy natomiast zwycięzcy 
zajmujący lokaty od I do III otrzymali dodatkowo okolicznościo-
we statuetki, które wręczone zostały przez Burmistrza Szczawni-
cy. 

Oprócz szczawnickiego włodarza gratulacje zwycięzcom zło-
żył Lucjan Malinowski – współwłaściciel obiektu Arena Narciar-
ska Jaworki.

Zawody prowadził Józef Dyda.

WyNIKI:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
KLASY I-IV
Dziewczęta
I miejsce – Paulina Słowik (SP Szczawnica)
II miejsce – Klara Kołodziejska (SP Szczawnica)
III miejsce – Aleksandra Macanowicz (SP Szczawnica)

Chłopcy
I miejsce – Maksymilian Bochniak (SP Kluszkowce) 
II miejsce – Błażej Plewa (SP Kluszkowce)
III miejsce – Miłosz Bednarczyk (SP Kluszkowce)

KLASY V-VI
Dziewczęta
I miejsce – Laura Oleś (SP Szczawnica)
II miejsce – Maria Złydaszczyk (SP Kluszkowce)
III miejsce – Patrycja Gabryś (SP Krościenko n/D)

Chłopcy

I miejsce – Denis Madeja (SP Szczawnica)
II miejsce – Dominik Hebda (SP Tylmanowa – Zawodzie)
III miejsce – Bartosz Rekowski (SP Szlachtowa)

Gimnazjada

GIMNAZJUM
Dziewczęta
I miejsce – Urszula Wąchała (Gimnazjum Tylmanowa)
II miejsce – Martyna Hurkała (Gimnazjum Szczawnica)
III miejsce – Anna Majerczyk (Gimnazjum Tylmanowa)

Chłopcy
I miejsce – Mateusz Hurkała (VI Gimnazjum Małopolskiego Cen-
trum Edukacji Krościenko n/D)
II miejsce – Jakub Wolski (Zespół Placówek Oświatowych w Ma-
niowach)
III miejsce – Patryk Słowik (VI Gimnazjum Małopolskiego Cen-
trum Edukacji Krościenko n/D)

Uchwały podjęte przez Radę Miejską  
na XIX zwyczajnej sesji 15 lutego 2016 r.

−	 Nr XVIII/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica z trybie bezprzetargowym,

−	 Nr XVIII/122/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 
listopada 2015 r, 

−	 Nr XVIII/123/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryte-
riów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych  
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto   i Gmina Szczawnica, 

−	 Nr XVIII/124/2016 w sprawie zmian w budżecie  
i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2016

−	 Nr XVIII/125/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji 
poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta i Gminy Szczawnica współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie 
nr POIS.09.03.00-00-271/13-00.             
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We wtorek (09 lutego br.) w niezwykle uroczystej 
oprawie 8 par małżeńskich z terenu Miasta Szczawnica 
świętowało Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zacnych 
Jubilatów, przedstawicieli Miasta i Gminy Szczaw-
nica, Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Ks. 
Proboszcza przez Burmistrza Grzegorza Niezgodę. 
Następnie, miał miejsce krótki koncert fortepianowy 
wykonany przez mieszkankę naszego miasta Panią 
Aleksandrę Hurkałę. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło udekorowa-
nie Jubilatów przez Burmistrza medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę oraz wręczenie stosownych legityma-
cji.

Ks. Proboszcz To-
masz Kudroń dołączając 
się do życzeń wręczył 
Jubilatom listy gratu-
lacyjne, a Przewodni-
czący Rady Miejskiej 
Kazimierz Zachwieja 
wiązanki kwiatów. 

Podniosłą chwilę 
uczczono symbolicz-
ną lampką szampana, a 
gromkie sto lat odśpie-
wano przy akompania-
mencie Pani Aleksandry 
Hurkały. 

Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyli-
śmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, 
którzy mimo różnych przeciwności losu 
dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. 
Miłość jest dawaniem, nie braniem, 
budowaniem, nie niszczeniem, cierpli-
wym znoszeniem i wiernym dzieleniem 
każdego sukcesu i każdego smutku.

„Wszystkim Złotym Jubilatom, życzę 
kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz 
radości i satysfakcji z tego, co przez te 
pół wieku zbudowali trwając przy sobie 
zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu 
i w chorobie, w smutku i w radości, w 
bogactwie i w biedzie (…) – mówił Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda. 

Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zapro-
szeni na wspólny poczęstunek, podczas którego nie 
kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie dzieliły się swoimi 
wspomnieniami i przeżyciami ze wspólnie spędzonych 
lat. 

 

Medale za długoletnie pożycie otrzymali:

1. Zofia i Franciszek Bartkowscy
2. Maria i Stanisław Ciesielka
3. Anna i Michał Ciesielka 
4. Maria i Karol Kita
5. Maria i Czesław Kolat
6. Maria i Antoni Mulczyk
7. Stanisława i Józef Węglarz
8. Antonina i Wincenty Węglarz


