
miesięcznik bezpłatny II  2017

SZCZAWNICKIE 
INFORMACJE

SAMORZĄDOWE
Czerwona kartka dla Szczawnicy? strona 10-11 

I Szczawnicki Koncert Noworoczny strona 14-15

Zima wg dyrektora MZGK strona 2-3

Iluminacje nagrodzone strona 7



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  2

WYWIAD MIESIĄCA

WYWIAD Z JÓZEFĄ KANCLERSKĄ - 
DYREKTOREM MIEJSKIEGO 
ZAKŁADU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

- W tym roku mamy wyjątkowo mroźną i długą zimę. Śnieg 
spadł w połowie listopada i praktycznie utrzymuje się od tego 
czasu stale. Czy zima zaskoczyła drogowców?

Zima w sezonie 2016/2017wreszcie przypomina typową 
dla naszego regionu z czego zadowoleni z pewnością są tury-
ści i mieszkańcy  Szczawnicy ale również i załoga MZGK.

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg nie jest łatwa 
(zwłaszcza w górzystym terenie ) to zdecydowanie lepiej jest 
ją wykonywać w jednakowych warunkach pogodowych a nie 
kiedy w ciągu jednego miesiąca zima przeplata się z wiosną 
kilkakrotnie. 

Dla naszego zakładu wiąże się to z ponownym uruchomie-
niem sprzętu sprzątającego, przeorganizowanie pracy na” 
tryb „ wiosenny po czym znowu przesprzętowienie  się na 
zimę .

Jeżeli chodzi o zaskoczenie to tabor MZGK wzmocniony 
został w tym roku o specjalistyczny samochód typowo komu-
nalny Mercedes Unimog. Samochód był gotowy od zakupu na 
przyjście zimy jak i magazyn pełny materiałów uszarstniają-
cych  i soli.

- No właśnie, jak to jest z tym odśnieżaniem dróg? Proszę 
wyjaśnić, dlaczego często jest tak, że pługopiaskarki wciąż 
odśnieżają drogę powiatową, a w górskich odcinkach dróg 

bocznych często trzeba czekać pół dnia na odśnieżenie? Czy 
nie powinno być odwrotnie?

Sytuacja ta wynika z wielu czynników, pierwszym i zasad-
niczym jest harmonogram zimowego utrzymania dróg gdzie 
droga powiatowa musi spełnić  warunki pierwszego standar-
du utrzymania – w końcu to ona stanowi główny  dojazd do  
bocznych dróg osiedli i wsi Szlachtowa i Jaworki . Kolejnym 
czynnikiem ,który ma wpływ na późniejsze odśnieżanie bocz-
nych dróg  to sprzęt który jest wykorzystywany do ich utrzy-
mania czyli ciągniki  które z uwagi na ilość miejsca ( wąskie 
uliczki , ploty) na bocznych drogach Szczawnicy są nie zastą-
pione z uwagi na gabaryty i ich zwrotność.

Jedynym mankamentem jest ilość przewożonego mate-
riału uszarstniającego .Ciągnik po przesypaniu jednej dwóch 
czasami trzech ulic musi jechać do magazynu celem ręczne-
go  uzupełnienia zapasu grysu i soli  i to zajmuję trochę czasu 
,którego suma na przestrzeni czas pracy jest znaczna.

Czasami czynnikiem ,który ma wpływ na opóźnienie przy-
gotowania jezdni do użytku w okresie zimowym , to awarie 
sprzętu który niejednokrotnie jest wykorzystywany w eks-
tremalnych warunkach .Awarie staramy się minimalizować 
po przez jesienne  przeglądy i naprawy ale nie wszystko da się 
przewidzieć i wszystkiemu zapobiec.

Obecnie o drogi Miasta i gminy Szczawnica dbają trzy cią-
gniki ,jeden samochód specjalny i jeden miniciągnik i oczywi-
ście zaplecze warsztatowe  i administracyjne MZGK .

- A chodniki? Dlaczego MZGK odśnieża chodniki wybiór-
czo?

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej odśnieża wszyst-
kie chodniki, które zawarte są w załączniku do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy .

Jak wiemy utrzymanie nie wszystkich chodników należy 
do Miasta i Gminy  ,zakres ten bezpośrednio reguluje przepis   
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U 
2016, poz. 250  art.5.1 ppkt 4, obowiązkiem właściciela nieru-
chomości jest  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

To o te odcinki chodników powinni zadbać mieszkańcy. 
Taka sytuacja wpływa na to iż czasami mamy wrażenie wy-
biorczego odśnieżania chodników.

Dodatkowym problemem jest zasypywanie przez nasze 
pługi wyjazdów z prywatnych posesji .

Chciała bym zaznaczyć i jednocześnie poprosić mieszkań-
ców o zrozumienie że odśnieżając drogi nie jesteśmy w stanie 
jednocześnie zadbać o drożność wyjazdu z bramy czy garażu 
, które przylegają do ulicy. Wynika to przede wszystkim z ich 
ilości, która przy zaangażowaniu sprzętu sprawiła by że po-
wstały zaniedbania na innych ulicach .

- Czy w związku z tym można wasz zakład wynająć do od-
śnieżania? Jak kształtują się ceny takiej usługi i z kim należy 
się w tej sprawie kontaktować?

Nasz zakład świadczy różne usługi w tym także odśnie-
żanie prywatnych a czasem państwowych dróg  i placów . 
Mamy stałe zlecenia na odśnieżanie od Lasów Państwowych, 
prywatnych  przeciębiorców  jak też indywidualnych miesz-
kańców .Chcąc skorzystać z usługi odśnieżania należy złożyć 
zlecenie stałe bądź jednorazowe w sekretariacie MZGK  i to 
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koniec formalności. Druki zleceń dostępne są na stronie in-
ternetowej www.mzgk.szczawnica.pl w zakładce INNE ,do 
pobrania lub w sekretariacie .

Składając zlecenie należy tylko mieć na uwadze to iż w 
pierwszej kolejności odśnieżamy drogi i ulice Miasta i Gminy 
Szczawnica natomiast zlecenia realizujemy jako drugie .

Cennik  naszych usług dostępny jest na stronie www.mzgk.
szczawnica.pl lub w  sekretariacie  .

- Tegoroczna zima w wielu miastach powoduje awarie sie-
ci wodociągowych. Praktycznie codziennie media donoszą, 
że gdzieś w Polsce następują przerwy w dostawie wody, bo 
zamarzła sieć przesyłowa. Czy w Szczawnicy jest to duży pro-
blem?

Jak wspomniałam w tym roku mamy prawdziwą zimę ,lata 
ubiegłe przyzwyczaiły nas do jej łagodnej  wersji. Sieć wodo-
ciągowa z uwagi na właściwości fizyczne przesyłanego me-
dium jest narażona na awarie w okresie zimy  jak i po niej kie-
dy mrozy ustępują. Jak do tej pory w okresie zimy usuwaliśmy 
dwie awarie które jak się okazało po odkopaniu rury wodo-
ciągowej nie były wynikiem mrozu .

- Proszę wymienić, gdzie od początku zimy nastąpiły awa-
rie i z czym były związane?

Awarie jakie wystąpiły na sieci wodociągowej to awaria 
przyłącza w ulicy Sopotnickiej  i awaria na sieci rozdzielczej w 
ulicy Zawodzie .Dodatkowo mieliśmy zgłoszenia zamarznię-
cia wody przy wodomierzach lub sieciach wewnętrznych ale 
to efekt nie ogrzewania  pomieszczeń .

- To bardzo istotna informacja, bo warto podkreślić, że 
przed wymianą sieci wodociągowej normą było, że w sylwe-
stra i w ferie w Szczawnicy brakowało wody. Rozumiem, że 
teraz nie ma takiego zagrożenia?

W chwili obecnej stan zbiorników  wody uzdatnionej w 
okresie sylwestrowym nie różnił się od ilości wody w pozo-
stałe dni roku. Obecnie korzystamy w ujęcia wody „Pokrzy-
wy” natomiast  ujęcie „Sewerynówka” pracuje w roli ujęcia po-
mocniczego, z którego w razie potrzeby można pobrać 50m3 
/ h wody. Inaczej sprawa wygląda na ujęciu 
Wody Czarna Woda, gdzie produkcja wody 
rozpoczyna się samoczynnie po zużyciu 
przez mieszkańców pewnej ilości wody ze 
zbiornika. Eksploatowane przez mas uję-
cia spełniają w pełni swoją rolę, zarówna 
zimą jak i w pozostałe pory roku. Czego 
dowodem jest wznowienie dostaw wody 
już w około 3,5 h  w czasie powodzie 2014r. 
Zdalne sterowanie niektórych urządzeń na 
ujęciach, ich monitoring, obejścia burzowe 
ujęć, nowoczesna stacja uzdatniania wody 
(z dezynfekcją UV), która potrafi oczyścić 
wodę nawet z granicznych wartości, a ilość 
dawkowanych reagentów nie jest stała, 
tylko dobierana indywidualnie do jakości 
wody w danym momencie.    Monitoring 
wartości przepływu na sieciach magistral-
nych, system powiadamiania bez obsługo-
wej stacji na Czarnej Wodzie to elemen-

ty infrastruktury zaopatrzenia w wodę dla miasta i gminy 
Szczawnica, które pracują w sposób ciągły i nieprzerwany po 
to by zapewnić nam wodę w kranach – nawet  w noc sylwe-
strową. 

- Silny mróz skuł lodem zbiorniki z których dostarczana 
jest woda do stacji uzdatniania wody. Czy nie obawia się Pani, 
że tak gruba warstwa lodu uniemożliwi dostarczanie wody?

Faktycznie w chwili obecnej widok zbiornika retencyjnego 
na ujęciu „Pokrzywy” czy „Sewerynówka” mogły by być pod-
stawa takich obaw. Pamiętać jednak należy, że w każdym z 
tych zbiorników jest stały przepływ wody, co prawda laminar-
ny, ale to on powoduje, że woda nie zamarza. Przepływ spo-
wodowany jest samym poborem wody, lub przy jego braku, 
jak często bywa na ujęciu,    „Sewerynówka” - przepławką dla 
ryb, czy też przelewami awaryjnymi. Problem zamarznięcia 
na ujęciach wody byłby realny podczas długotrwałych, bar-
dzo  silnych mrozów.                                                                                                                          

Ujęcia wody pitnej dla Szczawnicy zostały zbudowane w 
latach 50-tych, od tego czasu przechodziły drobne remonty 
i jedną rewitalizację, która m.in. poprzez wprowadzenie sys-
temu oczyszczania sprężonym powietrzem  koszy ssawnych, 
bardzo ułatwia nam pracę, zarówno podczas zimy jak i jesie-
nią, kosze oczyszczane są z liści i igliwia, a zimą z resztek kru-
szonego lodu. 

- Czy występują jakieś inne nietypowe „zimowe” problemy, 
z którymi musi zmagać się MZGK?

Większość naszych dotychczasowych prac wykonywane 
są przez załogę od lat, także problemy związane z dostawą 
wody w zimie, czy też utrzymanie dróg nie są nam obce. Szko-
da, że nie jesteśmy w stanie dowozić wody dla domostw, któ-
rym brakuje jej w zimie, ale wynika to z możliwości technicz-
nych naszego samochodu, którego używamy do tych celów  w 
okresie letnim. Nowością dla nas było wykonywanie ozdób 
świątecznych, na ulicach Miasta i Gminy, ale mamy nadzieję, 
że podołaliśmy i Mieszkańcom się podoba   

Dziękuję.
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Rządowa reforma oświaty 
w Szczawnicy.

(Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorzem Niezgodą)

 - Ustawa prawo oświatowe i przepisy wprowadzające 
prawo oświatowe weszły w życie. Mimo licznych protestów 
ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, rodziców i 
samorządów nowe przepisy związane przede wszystkim 
z likwidacją gimnazjów muszą być wprowadzone w życie. 
Kiedy zapadną ostateczne decyzje w Szczawnicy w tym te-
macie?

Czasu jest bardzo mało. Dopiero podpisanie rozpo-
rządzenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej 
połowie stycznia upoważnia samorządy do podejmowa-
nia decyzji w sprawie szkół. Do 15 lutego powinna sto-
sowne uchwały podjąć Rada Miejska, aby w terminie do 
końca marca uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty 
zatwierdzające naszą decyzję włącznie z opinią Kurato-
rium Oświaty, który powinien mieć aż 30 dni na odpo-
wiedź.

- Dalszy los szczawnickiego Gimnazjum jest przesądzony. 
Jak będzie wyglądać jego faktyczna likwidacja?

Struktury organizacyjne, czyli kadra pedagogiczna i 
uczniowie klas gimnazjalnych mają zostać włączone w 
struktury jednej z funkcjonujących na terenie miasta 
placówek oświatowych. Nasza propozycja polega na 
włączeniu wygaszanego gimnazjum w struktury szkoły 
podstawowej w Szczawnicy.

- Czy będzie się to wiązało ze zwolnieniami nauczycieli 
gimnazjum?

Zapotrzebowanie kadrowe w połączonych szkołach 
będzie wynikało z arkuszy organizacyjnych przygoto-
wywanych aktualnie przez dyrektorów – zarówno szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Z połączenia tych dwóch 
dokumentów będzie stworzona nowa struktura nowej 
szkoły. Jeżeli chodzi o liczbę roczników to nie będzie 
zmiany w stosunku do obecnego roku szkolnego. Dwie 
klasy gimnazjum i siedem klas szkoły podstawowej to w 
sumie dziewięć roczników. Taka sama sytuacja będzie 
w kolejnym roku, gdy będzie jedna klasa gimnazjum i 
osiem klas. Dopiero w roku szkolnym 2019/20 ubędzie 
jeden rocznik i wtedy redukcja etatów jest nie uniknio-
na. Natomiast w najbliższym roku szkolnym korekty za-
trudnienia mogą wynikać z połączenia kadry i w sytuacji 
gdy w obydwu szkołach byli nauczyciele o podobnym 
profilu z niepełnym pensum to wówczas może okazać 
się że pracy będzie tylko dla jednej osoby.

 - W Szczawnicy będzie jedna szkoła podstawowa? Czy 
był rozważany wariant taki jak obowiązywał przed utwo-
rzeniem gimnazjum czyli dwóch placówek?

Naturalnym jest że od takiej analizy wyszliśmy. Jed-
nak nie można porównywać demografii z lat 90 – tych 
z obecną liczebnością dzieci w poszczególnych roczni-
kach. Wówczas dzieci było z reguły na 4 oddziały, kiedy 
teraz z reguły są to zaledwie dwie klasy. Powrót do ta-
kiego systemu spowodowałby że w każdej szkole była 
by jeden oddział w roczniku. Natomiast obsada kadro-
wa w poszczególnych szkołach musiałaby być tworzona 
odrębnie co spowodowałoby jeszcze niedobory kadro-
we. Dla nauczycieli i dzieci byłaby to sytuacja komforto-
wa, ale dla samorządu Szczawnicy oznaczałyby znaczny 
wzrost wydatków własnych na oświatę – szacunkowo 
1,5 mln zł rocznie co z kolei ograniczyłoby znacznie 
funkcjonowanie Szczawnicy tylko do administracji bie-
żącej bez możliwości dalszego rozwoju.

- W takim razie w której szkole planowane jest funkcjono-
wanie nowej szkoły podstawowej?

Próbujemy uzyskać w Kuratorium Oświaty zgodę na 
funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w obecnym bu-
dynku dla najmłodszych roczników oraz dla klas 5-8 w 
budynku obecnego gimnazjum.

- Kuratorium jest organem decydującym czy ostateczna 
decyzja należy właśnie do samorządu?

Przepisy w tym zakresie również uległy zmianie na 
niekorzyść samorządu. Do niedawna opinia Kuratorium 
była dla Rady Miejskiej sygnałem o prawidłowości ob-
ranego kierunku bądź o odmiennym zdaniu Kuratora. 
Natomiast decyzja należała do samorządu. Po zmia-
nie pozytywna decyzja do propozycji jest konieczna. 
Nie mamy miejsca w jednym budynku na umieszczenie 
wszystkich roczników. Ponadto w klasach 5-8 są ko-
nieczne tzw. klasy przedmiotowe związane np. z nauką 
fizyki, techniki, chemii i takie warunki mamy w budynku 
obecnego gimnazjum, a budynek szkoły podstawowej 
mamy przystosowany do młodszych dzieci. 

 - Ten model jest podobny do obecnie obowiązującego.

Warunki w których młodsze roczniki i klasy 5-8 znaj-
dowałyby się w dwóch niezależnych budynkach powią-
zanych organizacyjnie wydają się optymalne również w 
kontekście wpływu i wzajemnego odziaływania dzieci w 
różnym wieku na siebie i w kontekście dużej rozpiętości 
pomiędzy poszczególnymi rocznikami.  Biorąc pod uwa-
gę oddziały 0 to w jednym budynku mieściłyby się dzieci 
od 6 do 10 lat, natomiast w drugim od 11 do 15, czyli już 
prawie młodzież.
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- Największy problem jest pewno ze zmianami dotyczący-
mi szkoły w Szlachtowej ?

Problemem dużym dla samorządów jest wprowadze-
nie w całości reformy oświaty zgodnie z oczekiwaniami 
Pani Minister Edukacji. Okazuje się, że absolutnie nowe 
uregulowania oświatowe nie mogą wywoływać kontro-
wersji, a słowa zwolnienia, likwidacja są wręcz zakaza-
ne. Wszelkie nie popularne rozwiązania wynikają z nie-
udolności poszczególnych samorządów a Ministerstwo 
Edukacji wbrew głosom środowiska pedagogicznego, 
samorządowego i rodziców jest organem który „pra-
gnie poprawy edukacji w Polsce”. W Szlachtowej nie ma 
fizycznie miejsca na umieszczenie 8 klas oraz oddziału 
przedszkolnego, dlatego nasza propozycja była zwią-
zana z utrzymaniem w obecnym budynku 4 klas szkoły 
podstawowej i oddziału 0, a przeniesieniem od 5 klasy 
do szkoły podstawowej w Szczawnicy w budynku w 
którym funkcjonowałby klasy od 5 do 8 zgodnie z tym o 
czym wcześniej wspomniałem.

- Jakie w takim razie są przeszkody dla takiego rozwiąza-
nia związanego z funkcjonowaniem szkoły w Szlachtowej?

Procedura w takim wypadku wiąże się z podjęciem 
uchwały związanej z likwidacją w obecnej postaci szko-
ły Szlachtowej i powołaniu w jej miejsce szkoły podlega-
jącej szczawnickiej szkole z uwagi że szkoła obejmująca 
roczniki do 4 klasy nie może funkcjonować jako całko-
wicie odrębny podmiot. Wspomniałem wcześniej, że nie 
uzyskamy pozytywnej opinii Kuratora jeżeli musimy na-
wet w takim wypadku  jedynie formalnie podjąć uchwa-
łę likwidacyjną.

- Czyli od nowego roku w Szlachtowej będzie pełna – 8 
klasowa szkoła podstawowa?

Takie rozwiązanie w konsekwencji zapisów ustawy 
oświatowej wchodzi automatycznie, czyli przekształ-
cenie obecnej szkoły 6 – klasowej w szkołę 8 - klasową. 
W rzeczywistości sprowadza się to do dużego proble-
mu stworzenia arkusza organizacyjnego dla tylu rocz-
ników w 4 salach lekcyjnych. Jeżeli rodzice pogodzą się 
z koniecznością nauki na zmiany to nie będzie praw-
dopodobnie innego wyjścia. Jedynie protest rodziców 
i wsparcie naszej propozycji może wpłynąć na zmianę 
opinii Kuratora.  

- Dzieci z Jaworek i Szlachtowej są skazane na naukę na 
zmiany?

Mam nadzieję, że jednak nasza rozsądna propozycja 
będzie ostateczną. Natomiast nie zamierzamy wprowa-
dzać rejonizacji – to znaczy rodzic dziecka z Jaworek lub 
Szlachtowej podobnie jak obowiązywało to do tej pory 
może zapisać dziecko do szkoły w Szczawnicy.

- Konieczność rozbudowy budynku w Szlachtowej jest 
nieunikniona ?

Rozbudowa i remont tego budynku to tylko doraźne 
rozwiązanie. Zasadnicza zmiana powinna polegać na 
budowie całkowicie nowego obiektu. Wbrew uspokaja-
jącym środowisko stwierdzeniom Pani Minister Zalew-
skiej że środki finansowe na budowę nowych szkół się 
znajdą, obawiam się że to tylko zapewnienia dla potrze-
by tegorocznej reformy edukacji i wyciszenia negatyw-
nych jej konsekwencji.

- Zakładając, że rząd zabezpieczy takie środki to samo-
rząd Szczawnicy jest zdecydowany na budowę takiego no-
wego obiektu?

Największym problem jest z reguły brak środków fi-
nansowych. Nie obawiamy się pracy związanej z prze-
prowadzeniem takiego przedsięwzięcia, natomiast z 
pewnością nie jesteśmy w stanie przeznaczyć środków 
finansowych własnych na taką inwestycję w całości. 

- Ale takie rozwiązanie nie jest możliwe przecież jeszcze 
w tym roku.

Uzyskanie dokumentacji technicznej wraz z pozwo-
leniem na budowę oraz wcześniej uzyskaniem decyzji 
lokalizacyjnej to przynajmniej 1,5 roku, a sama budowa 
ostrożnie szacowana na kolejne dwa lata, czyli w przybli-
żeniu ok. 2020 roku taki obiekt mógłby zafunkcjonować.

- Do tego czasu szkoła z nauką na zmianę południową?

Decyzja należy do rodziców, a w konsekwencji do 
wpływu na decyzję Kuratora.

- Panie Burmistrzu – jak ocenia Pan sytuację związaną z 
reformą systemu oświaty ?

Słuszność poszczególnych rozwiązań można ocenić 
dopiero po upływie kilku lat. Od 2006 roku kiedy zosta-
łem Burmistrzem Szczawnicy cały czas system oświato-
wy podlega ciągłym zawirowaniom i sytuacji w oświa-
cie towarzyszy niepewność. Ciągłe eksperymenty nie 
wpływają dobrze na nastroje wokół edukacji.  W ostat-
nich latach po wprowadzeniu gimnazjów zostały pobu-
dowane nowe obiekty z których funkcjonowaniem jest 
teraz problem. Konsekwencje eksperymentów ponoszą 
samorządy. Jeżeli rządzący chcą klas 12 osobowych, bu-
dynków z bogatym zapleczem lub szkół w każdej wiosce 
to niech przekażą nam konieczne środki. Zamożność 
poszczególnych gmin nie powinna mieć wpływu na wa-
runki i jakość kształcenia. Oprócz ważnej oświaty mamy 
również inne zadania z których jesteśmy przecież rozli-
czani.

-Dziękuję za rozmowę.
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WYDARZENIA

Nagrodzono iluminacje świąteczne

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która 
odbyła się 30 stycznia br., wręczone zostały przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Niezgodę i Przewodni-

czącego Rady Miej-
skiej – Kazimierza 
Zachwieję dyplomy 
i czeki pieniężne dla 
laureatów „Konkur-
su na najładniejszą 
dekorację świątecz-
ną na terenie miasta 
i gminy Szczawnica 
2016/2017”.

„ (…) Podsumowu-
jąc minioną edycję 
konkursu świąteczne-
go chciałbym serdecz-
nie podziękować za 
staranność i za zaan-
gażowanie, z jakim co-
rocznie przygotowują 
Państwo iluminacje 
świąteczne. Wszyst-
kim uczestnikom kon-
kursu składam gratu-
lacje i zapraszam do 
udziału w przyszłych 
jego edycjach” mówił 
Burmistrz – Grzegorz 
Niezgoda

Konkurs na naj-
ładniejszą dekorację 
świąteczną, skierowa-
ny do mieszkańców 
oraz przedsiębiorców 
działających na tere-
nie miasta, ogłoszony 
został w następują-
cych kategoriach:

I kategoria: 
- sanatoria, zakła-

dy pracy, placówki 
gastronomiczne oraz 
handlowe

II kategoria:
- budynki jednoro-

dzinne i posesje osób 
fizycznych (nie pro-
wadzące działalności 
handlowej 

i gastronomicznej). 
III kategoria: 

- balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.
Oceny dekoracji świątecznych dokonywała Komisja Konkur-

sowa w składzie:
- jeden przedstawiciel Klubu Twórczego Towarzystwa Przyja-

ciół Sztuk Pięknych Koło „Pieniny”,
- jeden przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej,
- oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-

nica.

Członkowie Komisji Konkursowej w okresie od 24 grudnia 

2016 r. do 08 stycznia 2017 r. dokonywali oceny dekoracji świą-
tecznych, a w dniu 04 stycznia odbyło się spotkanie wyjazdowe, 
podczas którego wytypowane zostały do udziału w przedmioto-
wym konkursie budynki mieszkalne, a także zakłady pracy, pla-
cówki gastronomiczne oraz handlowe.

Komisja dokonując 
oceny poszczególnych 
obiektów przydzielała 
od 1-10 punktów za: 
ogólne wrażenie este-
tyczne, różnorodność 
wykorzystanych ele-
mentów dekoracji oraz 
pomysłowość i orygi-
nalność kompozycji.

Poprzez cykliczne 
organizowanie kon-
kursu świątecznego 
Burmistrz pragnie 
zmobilizować miesz-
kańców do upiększania 
Szczawnicy i do pod-
noszenia jej walorów 
estetycznych, ponadto 
dekoracje świąteczne 
bez wątpienia mają na 
celu podkreślenie wy-
jątkowej magii Świąt 
Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku.

LISTA LAURE-
ATÓW

I kategoria:
I miejsce - Zajazd 

CZARDA, ul. Kunie 
II miejsce - Sklep 

Wielobranżowy „Trzy 
Korony”, ul. Główna 

III miejsce - Coctail 
Bar & Pizzeria Jacak, 
ul. Główna 

 
II kategoria:
I miejsce – Państwo 

Maria i Zbigniew Na-
glik, ul. Główna 

II miejsce – Pan 
Krzysztof Hurkała, ul. 

Jana Pawła II , Szlachtowa
III miejsce – Państwo Sylwia i Piotr Mastalscy, ul. Główna 
 
III kategoria:
I miejsce - Państwo Adrianna i Tomasz Berszakiewiczowie, os. 

Połoniny 
II miejsce - Państwo Krystyna i Kazimierz Moskalik, Os. Poło-

niny 
III miejsce – Pan Tadeusz Poremba, Os. Połoniny
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Z PLACU BUDOWY

SZCZAWNICA 
UCZESTNICZY 
W ZŁOŻENIU 
WNIOSKU NA 
ROZBUDOWĘ 
DROGI 
KROŚCIENKO-
SZCZAWNICA

W ramach naboru na projek-
ty w ramach osi priorytetowej : 
zrównoważony transport tran-
sgraniczny (drogi) Programu 
Współpracy Transgranicznej In-
terreg V-A Polska - Słowacja w 
najbliższym czasie Powiat Nowo-
tarski zamierza złożyć wniosek 
o dofinansowanie zadania pn: 
Modernizacja połączenia drogo-
wego Pienińskich Parków Naro-
dowych - Etap II.

W ramach realizacji w/w za-
dania planowane jest wykonanie 
rozbudowy drogi powiatowej 
nr 1636K Krościenko - Szczaw-
nica na łącznej długości ok. 3,1 
km. Oprócz nowej nawierzchni 
planowane jest wybudowanie 
ścieżki rowerowej, niezależnego 
chodnika dla pieszych oraz no-
wego oświetlenia ulicznego.

Rada Miejska w Szczawnicy 
wyraziła swoją aprobatę poprzez 
podjęcie uchwały o wyrażeniu 
zgody na współdziałanie z Po-
wiatem Nowotarskim oraz pla-
nowanym w latach 2018 i 2019 
zabezpieczeniu środków wła-
snych na wkład własny po 243 
tys. zł rocznie. Szacunkowe kosz-
ty realizacji powyższej inwestycji 
biorąc pod uwagę aktualne ceny 
robót budowlanych wynosi ok. 
13 mln zł.
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OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica  informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 oraz na stronie internetowej  
www.szczawnica.pl w terminie od 
31 stycznia 2017 r. do 20 lutego 
2017 r.   wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność 
Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonej do :

1. oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy :

- działki ewid. nr 1950/2 i 1951 
o powierzchni 0.0210 ha położo-
ne w Szczawnicy przy ul. Szalaya z 
przeznaczeniem na ogród przydo-
mowy na okres 3 lat

- działka ewid. nr 239/2 o po-
wierzchni 0.2703 ha położona w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- działka ewid. nr 1917/231 o 
powierzchni 0.0464 ha położona 
w Szczawnicy przy ul. Św. Krzyża z 
przeznaczeniem na ogród przydo-
mowy na okres 3 lat

- działka ewid. nr 104 o po-
wierzchni 3.6479 ha położona w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- działka ewid. nr 2569 o po-
wierzchni 0.1148 ha położona w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej 
na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 183 o po-
wierzchni 0.0385 ha położonej w 
Jaworkach przy ul. Pod Homolami 
z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- działka ewid. nr 5444/7 o po-
wierzchni 0.0225 ha położonej w 
Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z 
przeznaczeniem na ogród przydo-
mowy na okres 3 lat .

***
Wyłożenie do publicznego wglą-

du Projektu Uproszczonego Planu 

Urządzenia Lasu osób fizycznych 
dla Miasta i Gminy Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica informuje, że zgodnie 
z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (jedn. 
tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z 
późn. zm.) od dnia 24.01.2017 r. 
do 24.03.2017 r. w budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica ul. 
Szalaya 103, pokój nr 207 w go-
dzinach pracy Urzędu na okres 60 
dni zostały wyłożone do publicz-
nego wglądu projekty uproszczo-
nych planów urządzenia lasów 
stanowiących własność osób fi-
zycznych dla obrębów: Szczawni-
ca, Szlachtowa, Jaworki, Czarna 
Woda, Biała Woda.

W terminie wyłożenia, oraz na 
30 dni od daty zakończenia wy-
łożenia projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasu zaintere-
sowani właściciele lasów mogą 
zapoznać się z projektem oraz 
składać zastrzeżenia i wnioski do 
Starosty Nowotarskiego adres 
34-400 Nowy Targ ul. Bolesława 
Wstydliwego 14 na piśmie z po-
daniem imienia i nazwiska, adresu, 
numeru telefonu oraz oznaczenia 
numeru działki, której uwaga do-
tyczy. Starosta wydaje decyzje w 
sprawie uznania lub nieuznania 
zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 06 luty 2017 r. (ponie-
działek) w godz. 9.00 – 15.00 w 
budynku tut. Urzędu (sala posie-
dzeń, pater ), upoważniony przed-
stawiciel wykonawcy planu tj. 
KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, 
w ramach konsultacji społecznych, 
będzie zainteresowanym właści-
cielom lasów udzielał informacji 
i składał wyjaśnienia do zapisów 
zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o 
lasach (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., 
poz. 2100 z późn. zm.) dane za-
warte w uproszczonym planie 
urządzenia lasów będą podstawą  
naliczenia podatku leśnego.

Obecność właścicieli lasów na 
konsultacjach społecznych nie jest 
obowiązkowa.

***

Uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnicy podjęte podczas XXX 
zwyczajnej sesji w dniu 30 stycz-
nia 2017 roku:

Nr XXX/218/2017 w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz 
wysokości opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolu publicznym prowa-
dzonym przez gminę,

Nr XXX/219/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczaw-
nica w trybie bezprzetargowym, 

Nr XXX/220/2017 w sprawie 
uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopol-
skiego w sprawie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego, 

Nr XXX/221/2017 Uchwała Bu-
dżetowa Miasta i Gminy Szczaw-
nica na rok 2017, 

Nr XXX/222/2017 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Szczawnica, 

Nr XXX/223/2017 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Miasta Nowy Sącz, 

Nr XXX/224/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziała-
nie z Powiatem Nowotarskim w 
realizacji zadania inwestycyjnego, 

Nr XXX/225/2017 w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji, 
Nr XXX/226/2017 w sprawie 
określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komi-
tetu Rewitalizacji, 
Nr XXX/227/2017 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2016 – 2023. 
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Czerwona kartka 
dla Szczawnicy 
Tygodnik Podhalański 
(26.01.2017r. autor: ad)

Regionalna Izba Obra-
chunkowa negatywnie za-
opiniowała projekt budżetu 
Szczawnicy na rok 2017. W 
historii miasta do tej pory 
takiej sytuacji nie było.

Poniedziałek. Wspól-
ne posiedzenie radnych ze 
Szczawnicy. Jednym z głów-
nych tematów jest przyszło-
roczny budżet. _początkowo 
budżet miasta na 2017 rok 
miał być deficytowy - roz-
począł skarbnik. Wielkość 
ujemnego salda miała wyno-
sić 1,9 mln zł. - Po dokona-
niu zmian budżet jest nad-
wyżkowy z niewielką kwotą 
3 tys. zł - zakończył. Radni, 
którzy poprawiony doku-
ment otrzymali do analizy 
tuż przed komisją, skomen-
towali jego wypowiedź sło-
wami: „cuda się zdarzają”.

Skąd ten cud?
Zmiany, jakie w ostatnich 

tygodniach, wprowadził 
burmistrz miasta, uszczu-
plając wydatki inwestycyjne 
o 2 mln zł, nie były przypad-
kowe. W grudniu ubiegłego 
roku Regionalna Izba Obra-
chunkowa negatywnie za-
opiniowała projekt uchwały 
budżetowej zarzucając, że 
dokument nie został sporzą-

dzony zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, a jego reali-
zacja przyczyniłaby się do 
zwiększenia ogromnego za-
dłużenia Szczawnicy i gene-
rowania wysokich obciążeń 
wynikających z jego spłaty 
w kolejnych latach. (...).

KOMENTARZ 
BURMISTRZA:

Nowy budżet Szczawni-
cy został podjęty na Sesji 
Rady Miejskiej dopiero koń-
cem miesiąca stycznia 2017 
roku. Długi czas oczekiwa-
nia na ten najważniejszy 
w działalności samorządu 
dokument zawierający pla-
ny lokalnego samorządu na 
kolejny rok budżetowy wy-
nikał z konieczności zmiany 
pierwotnego dokumentu 
zakwestionowanego przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową.

Pierwotnie w projekcie 

budżetu zostały zaplanowa-
ne dochody na poziomie 32 
mln 726 tys. zł., a wydatki 
na kwotę 34 mln 693 tys. zł. 
Deficyt budżetowy wynikał 
z konieczności zaplanowa-
nia wkładów finansowych 
związanych z wkładem wła-
snym do planowanych do 
realizacji inwestycji ze środ-
ków unijnych. 

Stanowisko Izby Obra-
chunkowej szczególną uwa-
gę zwróciło na wskaźnik 
długu miasta w stosunku 
do obniżonych dochodów w 
stosunku do poprzednich lat 
i w związku z tym również 
koniecznością zrównoważe-
nia tegorocznego budżetu. 
Nowe wielkości budżetu wy-
noszą po stronie dochodów 
30 mln 289 tys. zł., a po stro-
nie wydatków 30 mln 286 
tys. zł., a korekta dotyczyła 
braku uwzględnienia w pla-
nach na nowy rok m.in. ta-
kich inwestycji jak Centrum 
Biegacza oraz rozbudowę w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich sieci 
wodociągowej na terenie 
Jaworek.

- Wykreślenie tych dwóch 
projektów pozwala zrów-
noważyć budżet. Niestety 
nasze możliwości finansowe 
zmuszają nas na tym etapie 
do wybierania spośród pla-
nowanych projektów tych 
które wydają się bardziej 
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zasadne. Na niekorzyść dal-
szej rozbudowy sieci wodo-
ciągowej decydujący wpływ 
ma aktualne wykorzystanie 
wybudowanej dotychczas 
infrastruktury wykorzysty-
wanej w części ułamkowej 
przede wszystkim przez 
„Bacówkę” i nowe obiekty 
obok wyciągu na Zaskal-
skie, a w pozostałych przy-
padkach jako alternatywę 
dla własnych studni wody 
pitnej – wyjaśnia Grzegorz 
Niezgoda – Burmstrz Miasta 
Szczawnica.

Nowy projekt budżetu 
pomimo wprowadzonych 
zmian zakłada wydatki in-
westycyjne na poziomie bli-
sko 4 mln zł. Wśród pozycji 
inwestycyjnych znalazły 
się np. wkład 
własny związa-
ny z zagospo-
d a r o w a n i e m 
u z d r o w i s k o -
wego centrum 
S z c z a w n i c y , 
d o k o ń c z e n i e 
cmentarza ko-
munalnego na 
S z l a c h t o w e j , 
wkład własny 
na usuwanie 
skutków klęsk 
tj. ulica Główna 
w rejonie Pia-
sków, Al. Par-
kowa i schody 
łączące ulicę 

Szalaya z Parkiem Górnym, 
środki związane z projektem 
ścieżki Szczawnica – Jawor-
ki, poprawa infrastruktu-
ry związanej z placówkami 
oświatowymi oraz realizacją 
infrastruktury rekreacyjnej 
przy szkołach w Jaworkach 
i Szlachtowej, oraz wydatki 
związane z planami zago-
spodarowania przestrzen-
nego.

Na spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań w po-
staci kredytów i pożyczek w 
2017 roku zostało zaplano-
wane 3 mln 650 tys. zł. 

- Od 2015 roku staramy 
się sukcesywnie zmniejszać 
kwotę naszego długu oraz w 
dalszym ciągu prowadzić in-

westycje z wykorzystaniem 
środków unijnych. Jest to 
niezmiernie trudne, a decy-
zje związane z konkretnymi 
inwestycjami i ich wyborem 
zawsze wzbudzają zaintere-
sowanie. Praktycznie w tym 
ostatnim okresie ta redukcja 
wynosi ok. 1,5 mln zł rocznie, 
a na koniec 2017 roku nasze 
zadłużenie będzie już na po-
ziomie 2011 roku. Kwota 22 
mln zł jest o wiele mniejszą 
w porównaniu do innych 
podobnych miejscowości 
uzdrowiskowych, ale nasze 
dochody nie są niestety na 
takim poziomie jak chociaż-
by w Rabce, czy w Krynicy 
przez co nasz wskaźnik jest 
dużo bardziej niekorzystny 
– Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  12
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Otwarte Mistrzostwa 
Ośrodka Sportowego 
Szczawnica w Narciar-
stwie Alpejskim pod 
patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Szczaw-
nica

We wtorek, 24 stycznia br., 
na stoku Areny Narciarskiej w 
Jaworkach rozegrano organizo-
wane pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica 
– Grzegorza Niezgody „Otwarte 
Mistrzostwa Ośrodka Sporto-
wego Szczawnica w Narciarstwie 
Alpejskim”.

Organizatorami mistrzostw 
było Powiatowe Centrum Kultu-
ry w Nowym Targu, Arena Nar-
ciarska Jaworki-Homole oraz 
Urząd Miasta i Gminy Szczawni-
ca.

Na starcie stanęło ponad 100 

zawodników, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych. 

Zwycięzcy od I do VI miejsca 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątko-
we dyplomy natomiast laureaci 
zajmujący lokaty od I do III otrzy-
mali dodatkowo okolicznościowe 
statuetki. Nagrody zwycięzcom 

wręczyli Tomasz 
Ciesielka - Se-

kretarz Miasta 
Szczawnica, Ta-
deusz Watycha - Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Kultury w 
Nowym Targu oraz współwłaści-
ciel wyciągu narciarskiego - Ry-
szard Barnaś.

Zawody prowadził Józef Dyda 
- koordynator Sportu Powiato-
wego Centrum Kultury 

w Nowym Targu.

Wyniki:
KLASY I-IV
Dziewczęta
I miejsce – Paulina Słowik
II miejsce – Klara Kołodziejska

III miejsce – Emilia Mastalska
Chłopcy
I miejsce – Maksymilian Ple-

wa
II miejsce – Piotr Symela
III miejsce – Paweł Symela
KLASY V-VI
Dziewczęta
I miejsce – Anna Salamon
II miejsce – Patrycja Gabryś

III miejsce – Maria Złydaszyk
Chłopcy
I miejsce – Kamil Dulak
II miejsce – Maksymilian Boch-

nak
III miejsce – Miłosz Bednar-

czyk
GIMNAZJUM
Dziewczęta
I miejsce – Laura Oleś
II miejsce – Weronika Hurkała

III miejsce – Anna Majerczak
Chłopcy
I miejsce – Mateusz Hurkała
II miejsce – Patryk Słowik
III miejsce – Denis Madeja
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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ

Obecna edycja „Biuletynu” jest 
okazją do krótkiego, statystycznego 
podsumowania pracy Rady Miej-
skiej w roku 2016. 

Był to drugi pełny rok pracy Rady 
Miejskiej w kadencji 2014 – 2018.  

W roku 2016 odbyło się 13 sesji, 
w tym jedna uroczysta, w styczniu, 
inaugurująca Rok Szalayowski. 

Pozostałe 12 sesji miało charak-
ter sesji zwyczajnych. 

Podczas sesji, Rada podjęła 98 
uchwał. 

W podziale tematycznym, uchwa-
ły dotyczyły:

- spraw budżetu (absolutorium dla 
Burmistrza, roczne sprawozdania 
finansowe MOK i Biblioteki Miej-
skiej, uchwała budżetowa, zmiany 
budżetowe, zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i inne) – 23 
uchwały, 

gospodarowania mieniem komu-
nalnym (dzierżawa, sprzedaż grun-
tów, inne) – 19 uchwał, 

- zadań z zakresu oświaty i kultu-
ry – 9 uchwał,

- nadania „Medalu za zasługi dla 
Miasta i Gminy Szczawnica im. Józe-
fa Szalaya” – 8 uchwał, 

- utrzymanie porządku i czystości 
(w tym regulaminy) – 6 uchwał,

- podatków i opłat lokalnych, taryf 
za wodę i ścieki, odpady komunalne 
– 6 uchwał,  

- miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego – 5 uchwał,

- ochrony środowiska – 4 uchwa-
ły, 

- Statutu Uzdrowiska – 1 uchwa-
ła,

- strategii, programów rozwoju – 
2 uchwały, 

- współpracy z Powiatem Nowo-
tarskim i Województwem Małopol-
skim  (pomoc finansowa w ramach 
realizowanych wspólnie zadań, in-
westycji) – 3 uchwały,

- zadań z zakresu opieki społecz-
nej – 3 uchwały, 

- profilaktyki alkoholowej – 3 
uchwały,

- wykorzystywania nazwy 
Szczawnicy – 3 uchwały, 

- współpracy z organizacjami po-
zarządowymi – 1 uchwała, 

- diet przewodniczących zarzą-
dów osiedli – 1 uchwała,

- rezolucji – 1 uchwała.
 
Komisje Rady, obradowały w 

trakcie 2016 roku łącznie 65 razy, z 
tego:

- Komisja Planowania i Budżetu – 
14 posiedzeń,

- Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go, Spraw Komunalnych i Ochrony 
Środowiska –  15 posiedzeń,

- Komisja Rewizyjna – 20 posie-
dzeń,

- Komisja Edukacji i Spraw Spo-
łecznych – 16 posiedzeń. 

Na podkreślenie zasługuje bar-
dzo wysoka, niemal stuprocentowa 
frekwencja radnych na posiedze-
niach komisji i sesji Rady Miejskiej w 
roku 2016. 

W marcu, czerwcu, lipcu, wrze-
śniu, październiku i listopadzie, ko-
misje i sesje obradowały w stupro-
centowym składzie, w pozostałych 
miesiącach zanotowano tylko po 
jednej nieobecności na jednym z po-
siedzeń w miesiącu. 

W styczniu br, Rada Miejska kon-
tynuowała prace nad projektem bu-
dżetu Miasta i Gminy na rok 2017, 
które zostały uwieńczone przyję-
ciem Uchwały Budżetowej podczas 
XXX zwyczajnej sesji w dniu 30 
stycznia. 

Podczas sesji Rada zatwierdziła 
również drugi dokument związany z 
gospodarką finansową miasta,  czyli 
Wieloletnią Prognozę Finansową, 
u s t a l a j ą c ą 
założenia na 
lata 2017 – 
2030. 

Styczniowa 
sesja Rady 
z a m k n ę ł a 
również pro-
cedurę po-
przedzającą 
przystąpienie 
do sporządze-
nia Gminnego 
P r o g r a m u 
Rewitalizacji 
Miasta i Gmi-
ny Szczawni-

ca na lata 2016 – 2023, w ramach 
której, dwukrotnie zostały przepro-
wadzone warsztaty rewitalizacyjne, 
z udziałem radnych oraz przedsta-
wicieli jednostek organizacyjnych 
miasta, podmiotów gospodarczych i 
miejscowej społeczności. 

W pakiecie trzech uchwał zwią-
zanych z Programem Rewitalizacji, 
został wyznaczony obszar zdegra-
dowany i obszar rewitalizacji Miasta 
i Gminy Szczawnica (szczegółowo 
omówione w „Diagnozie zjawisk 
społeczno – ekonomiczno – prze-
strzennych”), określone zostały za-
sady wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji,  a 
także podjęta decyzja o przystąpie-
niu do sporządzenia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji. 

Powyższe działania mają na celu 
poprawę warunków zamieszkania, 
prowadzenia działalności gospodar-
czej na terenie Szczawnicy, a także 
poprawę wizerunku gminy. Opraco-
wanie Gminnego Programu Rewita-
lizacji, umożliwi samorządowi, a tak-
że innym miejscowym podmiotom, 
aplikowanie o środki unijne na reali-
zację zaplanowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na obszarach zde-
gradowanych. Skuteczność proce-
su rewitalizacji będzie zależała od 
partycypacji społecznej. W związku 
z tym GPR będzie opracowany przy 
udziale mieszkańców, środowisk 
społecznych, zawodowych i gospo-
darczych dzięki przeprowadzanym 
konsultacjom społecznym.
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WYDARZENIE

Niezwykła szczawnicka gala 
noworoczna z owacjami 

na stojąco

Kilkuset miłośników muzyki przybyło w niedzielny 
wieczór, 22 stycznia br., do sali widowiskowej Dwor-
ku Gościnnego, by uczestniczyć w I Szczawnickim 
Koncercie Noworocznym pod patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Nie-
zgody.

W noworocznej gali uczestniczyli znamienici go-
ście m.in. Konsul Generalna Węgier 

w Krakowie - Adrienne Körmendy, Konsul Węgier 
- Sandor Nedeczky, a także Senator RP – Jan Hamer-
ski, radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym 
– Kazimierzem Zachwieją, Prezes Związku Podhalan 
w Polsce – Andrzej Skupień, reprezentantka spad-
kobierców hrabiego Adama Stadnickiego – Helena 
Mańkowska oraz przedstawiciele instytucji działają-
cych w Szczawnicy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Przygotowany specjalnie na tę galę program ar-
tystyczny zaprezentowała Reprezentacyjna Orkie-
stra Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją 
ppłk. dr hab. Stanisława Strączka i mjr Leszka Miecz-
kowskiego. 

Orkiestra wystąpiła ze światowej sławy węgier-
skim skrzypkiem Roby Lakatosem oraz wirtuozem 
cymbałów Jano Lisztesem, którzy zaszczycili swoją 
obecnością tegoroczny koncert.  

Artystom towarzyszyli wybitni soliści: Tomasz 
Krzysica – tenor, Jadwida Postrożna – mezzosopran, 
Natalia Zabrzeska – sopran, a także Wacław Wacła-
wiak – baryton oraz Józef Biel i Tomasz Jarosz.

Prowadzący galę Piotr Gąsienica – Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury, przybliżał widowni postać 
wykonawców oraz historię i fabułę utworów, a także 
kontekst poszczególnych wykonań.

Program artystyczny był swoistą muzyczną ucztą 
i stanowił mieszankę klasycznych utworów opero-
wych przeplatanych popularnymi i lubianymi ariami 
operetkowymi, a także ciekawymi aranżacjami wielu 
standardów muzycznych.

W blisko trzy godzinnym koncercie zaprezen-
towano kompozycje takich wielkich mistrzów jak: 
Gioacchino Rossiniego, Straussa, Franciszka Lehara, 
Emmericha Kalmana, Johna Williams’a, Johannesa 

Brahmsa, a także Georges’a Bizeta, które rozbrzmie-
wały w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej.

Drugą część gali rozpoczęło troje solistów, wyko-
nując toast „Libiamo” z opery „La Traviata” Verdiego. 
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia przez 
Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Szczawni-
cy, Medalu za Zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica 
im. Józefa Szalaya. Medalem uhonorowano wielkie-
go przyjaciela Szczawnicy - Konsul Generalną Wę-
gier w Krakowie Adrienne Körmendy. Uzasadnienie 
do przyznanego odznaczenia przedstawił Tomasz 
Ciesielka – Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica. Po 
ceremonii wręczenia Burmistrz Grzegorz Niezgoda 
złożył życzenia noworoczne oraz zaprosił wszyst-
kich do wzniesienia toastu lampką węgierskiego 
wina przywiezionego bezpośrednio 

z Budapesztu przez Konsul Generalną Węgier.
„Serdecznie dziękuję wszystkim za wspaniałe do-

znania artystyczne i bogatą oprawę 
I Szczawnickiego Koncertu Noworocznego, niech 

Nowy 2017 Rok będzie dla Państwa rokiem spełnio-
nych marzeń i planów oraz przyniesie satysfakcję z 
własnych dokonań” mówił Burmistrz. 

W drugiej odsłonie koncertu publiczność usły-
szała m.in. słynną neapolitańską piosenkę „Funikuli, 
funikula”, skomponowany przez Johanna Straussa 
Marsz Radetzkiego, Habanerę Bizeta, utwór „Gdy-
bym był bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu” 
oraz przyjętego owacjami na stojąco, mistrzowskie-
go wykonania przez Roby Lakatosa i Jano Lisztesa 
„Czardasza” Vittorio Montiego.

Na zakończenie niezwykłego wieczoru, artyści 
wspólnie ze zgromadzoną publicznością odśpiewali 
chóralnie kolędę „Bóg się rodzi”.
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica serdecznie zaprasza na spotkania, organizowane 
wraz z władzami sołectw i osiedli z terenu Miasta i Gminy Szczawnica, w terminach:

Jaworki – 26 lutego 2017 roku, godzina 10.15, Remiza OSP Jaworki,
Szlachtowa – 12 marca 2017 roku, godzina 12.15, Remiza OSP Szlachtowa, 
Szczawnica Wyżna – 17 lutego 2017 roku, godzina 19.00, Remiza OSP przy ul. Szalaya 84 (Mieszkańcy 
ulic: Brzeg, Gabańka,  Kunie, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, 
Maćka zza Ławy),
Szczawnica Centrum – 10 marca 2017 roku, godzina 19.00, Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Głównej 12, 
(Mieszkańcy ulic: Al. 1 Maja, Bereśnik, Główna do nr 30, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Osiedle XX-le-
cia, Osiedle Połoniny, Park Górny, Park Dolny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdro-
jowa),
Szczawnica Niżna – 3 marca 2017 roku, godzina 19.00, Gimnazjum Publiczne przy ul. Głównej 116 (Miesz-
kańcy ulic: Al. Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodo-
wa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza).

Organizowane spotkania są bardzo dobrą okazją do zadania pytań, wymiany poglądów, 
a przede wszystkim do zapoznania się z działalnością władz samorządowych.


