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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Dzień Ziemi 
w Szkole Podstawowej nr 1

21 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w 
Szkole Podstawowej nr 1 odbył się przegląd artystyczny 
„Scenka lub piosenka”. 

 Każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowała pio-
senki, układy taneczne oraz wiersze  nawiązujące do tematyki 
piękna otaczającego nas świata.  Dzieci przedstawiły również 
krótkie scenki, celem których było uświadomienie problemu 
zanieczyszczenia środowiska       i potrzeby troski  o otaczającą 
nas przyrodę. Zarówno dzieci z klas 0 – III, jak również starsze 
klasy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali swoje poka-
zy, pokazując tym samym, że dobro naszej planety nie jest im 
obojętne.

Finałowy etap Małopolskich Konkursów Tematycznych
W miesiącu kwietniu odbył się finałowy etap serii konkur-

sów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez 
Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

24 kwietnia 2017 r. w Tematycznym Konkursie Informatycz-
nym „Baltie 2017”, który odbył się w Krakowie, Szkołę Podsta-
wową nr 1 w Szczawnicy reprezentowały trzy uczennice:

• Katarzyna Cabała  z klasy 6b
• Marzena Kukla  z klasy 6b
• Joanna Olszyna z klasy 6a
Joanna Olszyna reprezentowała też szkołę w Tematycznym 

Konkursie Biblijnym, który odbył się 26 kwietnia 2017 r.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursów i trzyma-

my kciuki za nasze uczennice.
/E. Słowik-Różana/
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Egzaminy gimnazjalne
W środę, zaraz po świątecznym odpoczynku, trzeciokla-

siści pisali część humanistyczną egzaminów gimnazjalnych 
organizowanych przez CKE. Zestaw zadań z historii i wie-
dzy o społeczeństwie był pierwszym z dwóch, jakie skła-
dają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego 
uczniowie III klas gimnazjów przystąpili o godzinie 9.00. 
Test z historii i WOS-u zawierał 25 zadań, 20 z nich to za-
dania z historii. Zadania dotyczyły m.in. takich tematów 
jak: Władcy z dynastii Piastów, handel w Polsce w XVI wie-
ku, zabory, insurekcja kościuszkowska, a także samorząd 
wojewódzki oraz szara strefa.

Nasi uczniowie uważają, że test z historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie był bardzo łatwy. O godz. 11 gimnazjaliści 
przystąpili do bloku zadań z języka polskiego. W czasie 
90-minut gimnazjaliści musieli zmierzyć się z czterema 
tekstami oraz rozprawką - „Czy zgadzasz się ze stwierdze-
niem, że marzenia mają sprawczą moc?”. Młodzież miała za 
zadanie odpowiedzieć na pytania do fragmentów tekstu 
Jana Tomkowskiego „Bestsellery i arcydzieła”, A. C. Doy-
le’a „Pies Baskerville’ów”, Ewy Kołodziejek „Festiwal rado-
snych zakupów – moda kulturowa na tle współczesnych 
zmian kulturowych” i fraszki „O miłości” Jana Kochanow-
skiego. W trakcie przerwy między egzaminami rodzice 
naszych uczniów przygotowali dla swoich pociech pyszne 
przekąski.

Drugi dzień egzaminu gimnazjalnego 2017 upłynął 
uczniom pod znakiem nauk przyrodniczych i matematy-
ki. Gimnazjaliści zmierzyli się najpierw z testem z biologii, 
geografii, chemii i fizyki. Na rozwiązanie zadań mieli 60 
minut. O godz. 11.00 zasiedli do rozwiązywania bloku za-
dań z królowej nauk- matematyki. Ta część egzaminu gim-
nazjalnego trwała 90 minut. Po wyjściu z pierwszej części 
egzaminu uczniowie przyznali, że zadania przyrodnicze 
były trudne. To, co ich zaskoczyło, to spora liczba pytań z 
zakresu chemii. A co było na egzaminie? Mówią o wzorach 
węglowodorów - trzeba było wybrać te, które pokazują 
węglowodory nienasycone. Było zadanie z czajnikiem elek-
trycznym i o chińskim bankomacie, który wypłaca sztabki 
złota. Gimnazjalistów bardzo ubawiło zadanie z geografii – 
trzeba było wybrać, w jakich częściach Polski rozwinęła się 

m.in. produkcja koksu. W przerwie między egzaminami na-
stroje były już nieco lepsze. Rodzice uczniów czuwali nad 
tym, żeby ich pociechy nie były głodne – przygotowali coś 
dobrego na ząb. Matematykę na egzaminie gimnazjalnym 
uczniowie rozwiązywali od godziny 11:00. Test zawierał 
zarówno zdania zamknięte jednokrotnego wyboru, jak i za-
dania otwarte - wyżej punktowane. W zadaniach zamknię-
tych trzeba było wykazać się dużą znajomością twierdzeń. 
Było też sporo obliczeń. W jednym z zadań uczniowie mu-
sieli przekształcić wzór. W zadaniu otwartym była do obli-
czenia objętość graniastosłupa. Po egzaminie gimnazjaliści 
biorą do ręki telefony i dzielą się przeżyciami z egzaminu. 
Wnioski? Nie było łatwo.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego za-
kończył maraton egzaminacyjny, z którym 
mierzyli się od środy nasi uczniowie. W na-
szej szkole większa grupa uczniów, około 
99%., rozwiązywała zadania z języka angiel-
skiego, pozostali wybrali język niemiecki. 
O godzinie 9 rozpoczął się test na poziomie 
podstawowym, zaś o godzinie 11 uczniowie 
pisali egzamin na poziomie rozszerzonym. 
Na rozwiązanie obu arkuszy uczniowie mieli 
60 minut. 

W arkuszu z języka angielskiego znalazły 
się zadania związane z czytaniem ze zro-
zumieniem oraz umiejętnością rozumienia 
słuchanego tekstu. Najwyżej punktowanym 
zadaniem (10 punktów) było sporządzanie 
maila:

„Postanowiłeś(-aś) wziąć udział w telewizyjnym progra-
mie kulinarnym ‚Young Cooks’. W e-mailu do kolegi/kole-
żanki ze Stanów Zjednoczonych:

* wyjaśnij, dlaczego chcesz wziąć udział w tym programie
* napisz, w jaki sposób przygotowujesz się do udziału w 

programie
* opisz, jak zareagowali rodzice na Twoją decyzję o udzia-

le w programie”.
Dzisiaj trzecioklasiści są w dobrych nastrojach. Wycho-

dzą z sal z uczuciem ulgi – nareszcie po wszystkim. Wyniki 
będą dopiero 16 czerwca, ale każdy sprawdzał odpowiedzi 
na bieżąco z tymi publikowanymi w mediach, więc już wie 
do jakiej szkoły średniej może się mierzyć. Rekrutacja do 
szkół średnich rusza niebawem.

/D.Smolarska/
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KONKURS

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE 
POSESJI PRYWATNYCH PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH 

NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2017

1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawi-

ciela UMiG Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2017 r.
Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: rolnic-

two@szczawnica.pl
4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
5. Skala ocen: od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie od 15.06.2017 r. do 01.10.2017 r. dokony-

wać będzie oceny posesji , a ustalenie wyników nastąpi w dniu 04.10.2017 r.
7. Nagrody:
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych
I miejsce 1.500,00 zł
II miejsce 800,00 zł
III miejsce 500,00 zł
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
I miejsce 1.000,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce 400,00 zł
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2017 r. w 

zależności od terminu sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego 

konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.
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WYWIAD MIESIĄCA

Projekt badawczy „Zdrowe uzdrowisko? 
– miejscowości uzdrowiskowe a problem 
smogu”. Badania terenowe w Szczawnicy

Jakość powietrza to jeden z czynników, które mają 
wpływ na poziom komfortu życia, a także (a może 
przede wszystkim) zdrowie osób, które są narażone na 
ekspozycję na zanieczyszczenia. W dyskursie społecz-
nym problem smogu pojawia się niezwykle rzadko i jest 
szczególnie interesujący w kontekście miejscowości 
uzdrowiskowych.  Lecznictwo uzdrowiskowe i 
prozdrowotna funkcja miasta skłaniają nas do podej-
mowania wszelkich możliwych działań mających na celu 
zapewnienie poprawy jakości powietrza w naszej gmi-
nie. Efekt ograniczenia niskiej emisji nie może być za-
pewniony wyłącznie przez dopłaty do wymiany kotłów 
na ekologiczne źródła ciepła, czy też dostęp do lepszych, 
czystszych paliw – ważna jest edukacja i wzbudzenie 
świadomości, jaki wpływ na nasze zdrowie, zdrowie na-
szych gości i oczywiście na nasze portfele może mieć na-
wet najmniejsza zmiana w sposobie postrzegania smo-
gu.

Taki właśnie cel przyświecał pierwszym warsztatom, 
które zorganizowaliśmy we współpracy z Akademią 

Górniczo-Hutniczą. Spotkanie, które odbyło się  21 
kwietnia, było pierwszym z cyklu i miało na celu prze-
prowadzenie socjologicznych badań terenowych mają-
cych na celu zbadanie postaw mieszkańców i turystów 
na temat zanieczyszczenia powietrza. W spotkaniu 
uczestniczyli pracownicy naukowi i studenci AGH, 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz 
przedstawiciele Uzdrowiska Szczawnica S.A.  Zarówno 
inauguracyjna sesja fokusowa, jak i późniejsze spotka-
nia mają pomóc nam zdiagnozować obecną sytuację 
oraz spróbować wyjaśnić z czego ona wynika. Główne 
pytanie badawcze brzmi: Jakie są postawy mieszkań-
ców i kuracjuszy wobec problemu zanieczyszczenia po-
wietrza w uzdrowisku? Ponadto chcemy uzyskać odpo-
wiedzi na pytania dotyczące świadomości ekologicznej 
mieszkańców i sposobów czerpania przez nich wiedzy. 
Konsekwencją badań będzie znalezienie odpowiedzi 
na temat działań jakie jeszcze możemy podjąć, aby w 
Szczawnicy mieć jak najczystsze powietrze.  

Wyniki badań zostaną szczegółowo opisane w ra-
porcie badawczym, który zostanie zaprezentowany w 
otwartym spotkaniu. Opracowanie postaramy się za-
mieścić biuletynie.

Tomasz Moskalik
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FOTO FLASH
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WYDARZENIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas 
w organizacji tegorocznej edycji Biegów w Szczawnicy, 
które okazały się nie tylko biegowym świętem dla za-
wodników z całej Polski, ale również dla nas – szczaw-
niczan. Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Grzegorzowi Niezgodzie i Wiceburmistrzowi Tomkowi 
Moskalikowi oraz za współpracę, zaufanie i wsparcie 
w realizacji wydarzenia. Ogromne podziękowania dla 
chłopaków z GOPR-u, z sekcji Szczawnica i Krościenko, 
którzy przecierali i zabezpieczali trasy – czapki z głów 
Panowie! Dziękujemy Pani Helenie i Delikatesom Cen-
trum, które zaopatrzyły punkty żywieniowe na trasach 
zawodów. Dzięki dla Pana Grzegorza i całego hotelu 
Solar SPA, za włączenie się w organizację wydarzenia. 
Serdeczne podziękowania dla Moniki, Artura, Huberta i 
całej ekipy z Karczmy u Polowacy – bez Was by się nie 
udało! Dziękujemy Piotrkowi, Darkowi i Rafałowi i ze-
społowi z Dworku Gościnnego, oraz grupie Thermaleo 
za pomoc w organizacji Biura Zawodów i Gali zamykają-
cej wydarzenie. Dziękujemy Panu Olafowi i Ani z Lasów 
Państwowych. Dzięki wielkie dla Pana Piotra z MOK-u za 
udostępnienie sprzętu i wsparcie logistyczne. Dziękuje-
my Ani ze Schroniska na Bereśniku za przepiękne, ręcz-
nie malowane tabliczki informacyjne. Dziękujemy Mar-
cinowi, Maćkowi i Tomkowi za ogarnięcie nagłośnienia, 
a także strefy STARTU i METY. Dzięki wielkie dla Pana 
Roberta i wspaniałych wolontariuszy z Liceum Ogól-
nokształcącego w Krościenku - jesteście niezastąpieni. 
Wielkie podziękowania należą się Arkowi, Justynie, Oli, 
Wiktorowi i Magdzie, którzy koordynowali punkt żywie-
niowy na Przełęczy Gromadzkiej, dzięki dla Marcina za 
offroadową logistykę, Krzysia, który zamykał i zabez-
pieczał trasę. Dzięki dla Kudłatego i Piotrka za skompo-
nowanie i nagranie mega energetycznej piosenki o bie-
gach. Dziękujemy Panu Pawłowi i Panu Staszkowi z SP1 
za pomoc w organizacji bazy noclegowej dla biegaczy. 
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy 
i Policji za zabezpieczenie trasy zawodów. Dziękujemy 
Tomkowi za kawał dobrej roboty w stolarni. Dziękujemy 
za wsparcie wolontariuszom z technikum. Dziękujemy 
Panu Grzegorzowi i ekipie ze schroniska na Durbaszce, a 
także Pani Oldze ze Schroniska na Przechybie za gościn-
ność i wsparcie w organizacji punktów żywieniowych. 
Dziękujemy WSZYSTKIM osobom, które włączyły się 
w organizację V Biegów w Szczawnicy! To nasz wspólny 
sukces! Bez Was by się nie udało! JESTEŚCIE WIELCY!

Organizatorzy
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OGŁOSZENIA

WYMIANA PIECÓW  
- PORA NA AUDYTY
Zgodnie z założonym harmo-

nogramem przystępujemy do ko-
lejnego etapu związanego z wy-
mianą starych kotłów grzewczych 
na ekologiczne źródła. AUDYTY 
ENERGETYCZNE BUDYNKÓW, 
bo o nich mowa, są WARUNKIEM 
KONIECZNYM do uzyskania dota-
cji na wymianę nie ekologicznego 
pieca. Przypominamy: wykonanie 
audytu energetycznego jest całko-
wicie bezpłatne dla mieszkańców!

Na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica pierwsza tura audy-
tów wykonywana będzie od 15 
maja do 20 maja br. Zostaną wyko-
nane przez firmę:

NDE Sp. z o.o Niezależni Dorad-
cy Energetyczni

Biuro Projektowo - Handlowe
30-059 Kraków, ul.Reymonta 20
Tel. kom. +48 799 814 396 
fax +48 12 345 49 75
email: biuro@niezalezni.org.pl
Sekretariat
tel/fax +48 12 345 49 75/72
sekretariat@niezalezni.org.pl

Wszyscy audytorzy posiadać 
będą stosowne upoważnienia z 
Urzędu Marszałkowskiego oraz z 
Urzędu Miasta!

Wsparcie finansowe będzie 
uwarunkowane od oceny energe-
tycznej budynku, w którym plano-
wana jest wymiana źródła ciepła. 

Przypominamy więc warunki, 
jakie należy spełnić, aby otrzymać 
dofinansowanie:

Po pierwsze, należy poddać się 
ocenie energetycznej budynku 
wykonanej przed realizacją pro-
jektu wg metodyki przyjętej przez 
Instytucję Zarządzającą. Znaczy 
to tyle, że właściciel budynku ma 
obowiązek udostępnić budynek i 
dokumenty, o których będzie dalej 

mowa, audytorowi z wyżej wymie-
nionej (i tylko tej!) firmy NDE Sp. 
z o.o Niezależni Doradcy Energe-
tyczni, posiadającemu odpowied-
nie upoważnienia.

W dalszej kolejności, po zapo-
znaniu się z wynikami audytu, wła-
ściciel budynku może być zobligo-
wany do wykonania modernizacji 
energetycznej budynku w zakresie 
wynikającym z wyżej wymienionej 
oceny energetycznej budynku (au-
dytu) jeżeli tego rodzaju koniecz-
ność wynika z przeprowadzonej 
oceny energetycznej. 

O co chodzi?
Przyjęty zostaje minimalny stan-

dard efektywności energetycz-
nej budynku, spełnienie którego 
oznacza brak konieczności prze-
prowadzania modernizacji ener-
getycznej budynku. Warunek ten 
zostanie spełniony w przypadku 
gdy budynek posiada maksymal-
ną wartość wskaźnika EPH+W nie 
większą niż 150 kWh/(m2 x rok) 
dla domów jednorodzinnych lub 
135 kWh/(m2 x rok) dla domów 
wielorodzinnych (EPH+W nieod-
nawialna energia pierwotna na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji 
oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej). W przypadku zabyt-
kowych budynków mieszkalnych 
możliwe jest odstąpienie od oce-
ny w oparciu o wskaźnik EPH+W 
i określenie minimalnego zakresu 
prac termomodernizacyjnych ko-
niecznych do wykonania w zakre-
sie: wymiany stolarki okiennej na 
energooszczędną, termomoder-
nizacji dachów/stropodachów, 
modernizacji instalacji wentylacji, 
zastosowania odzysku ciepła jeże-
li te elementy prac są możliwe do 
wykonania ze względu na zalece-
nia konserwatorskie.

Może się więc okazać, że aby 
uzyskać dofinansowanie do wy-
miany kotła, właściciel budynku, 

który nie jest np. wystarczająco 
ocieplony, będzie musiał wcze-
śniej, na własny koszt docieplić 
obiekt.

Działania te mają służyć zmniej-
szeniu zapotrzebowania na ener-
gię budynków, a tym samym za-
stosowaniu urządzeń grzewczych 
mniejszej mocy. 

Oczywiście informacje te będą 
zawarte w bezpłatnym audycie i 
dopiero z chwilą zapoznania się z 
audytem właściciel budynku do-
wie się, czy jego budynek wymaga 
dodatkowych nakładów finanso-
wych, czy też nie. Wtedy też wła-
ściciel budynku będzie mógł pod-
jąć ostateczną decyzję, czy chce 
skorzystać z programu dofinanso-
wania! 

W związku z powyższym wszy-
scy, którzy objęci są projektem 
zobligowani są do udostępnienia 
całego budynku w celu wykonania 
właściwej oceny energetycznej. 
Odmowa wpuszczenia audytora 
równoznaczna będzie z rezygnacją 
z programu i dofinansowania.

Prosimy również o udostępnia-
nie projektów budowlanych dla 
swoich budynków jeżeli jesteście 
Państwo w posiadaniu takiej do-
kumentacji.

Ocena energetyczna będzie 
sporządzona na piśmie i będzie 
przede wszystkim zawierać moc 
źródła nowego ogrzewania na po-
stawie, której zostanie obliczona 
dotacja dla Państwa budynku oraz 
ewentualne zalecenia w kwestii 
modernizacji energetycznej bu-
dynku, które będą Państwo zobli-
gowani wykonać do czasu zakoń-
czenia projektu.

Dofinansowanie na nowe urzą-
dzenie grzewcze wynoszą: 350 zł 
dla 1 kw mocy urządzenia, ale nie 
więcej niż 8 000 PLN.

Tomasz Moskalik
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OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Szczawnicy

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza konkurs 
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczawnicy w wymiarze 1 etatu, zatrudnienie: stosunek pra-
cy na podstawie umowy o pracę na czas określony - 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury w 
Szczawnicy ul. Główna 6 

Oferty do konkursu należy składać w zamkniętych ko-
pertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 
Szczawnica ul. Szalaya 103, w terminie do 29.05.2017 roku 
do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stano-
wisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekreta-
riatu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnicy.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane proce-
durze konkursowej.

Pełna informacja o konkursie, w tym wymagania kwalifika-
cyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania, dostępne 
są w serwisie BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica i www.
szczawnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 7 
dni, przewidywany termin zakończenia postępowania kon-
kursowego – w ciągu 14 dni po upływie terminu składania 
wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

***
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-

blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 
2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

1. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

1. działkę ewid. nr 47 o powierzchni 0.6544 ha położoną 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat.

2. działkę ewid. nr 239/1 o powierzchni ogólnej 0.2171 ha 
położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem 
na cele rolnicze na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.0850 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem 
jako tereny rolne na okres 3 lat

4. działki ewid. nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Staszowa z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

5. działki ewid. nr 133 o powierzchni 0.8114 ha położonej 
w Jaworkach przy ul. Kościelnej

z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
6. część działki 1680/2 o powierzchni 0.0250 ha położonej 

w Szczawnicy przy ul.Zawodzie

z przeznaczeniem jako dojazd do budynku oraz zieleniec 
przydomowy na okres 3 lat

7. działki ewid. nr 41 o powierzchni 0.6484 ha położonej 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 5/6 o powierzchni 0.0170 ha poło-
żonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalnosci gospodarczej- sprzedaż pamią-
tej, serów regionalnych.

2. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy lokal o powierzchni uzytkowej 29,46 m2 + wc o po-
wierzchni 3,36 m2 położony w budynku komunalnym przy ul. 
Szalaya 84 w Szczawnicy z przeznaczeniem na świadczenie 
usług medycznych na okres 3 lat

***

Płyń po zdrowie 

– pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Kilkadziesiąt uczniów ze szkół podstawowych działających 
na ternie Miasta i Gminy Szczawnica końcem marca br. rozpo-
częło bezpłatne lekcje nauki pływania.

Miasto i Gmina Szczawnica po raz kolejny przystąpiło do 
realizacji projektu pn. „Już pływam” współfinansowanego ze 
środków Województwa Małopolskiego. 

Pozalekcyjne zajęcia nauki pływania realizowane są bez-
pośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji, który rozpo-
czął się w szkołach 13 marca i trwał do 27 marca br. Termin 
zakończenia projektu przewidziano na 30 czerwca 

W ramach projektu zaplanowanych zostało 11 kursów (8 
kursów dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Szczawnicy oraz 3 kursy dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej), w których ogółem 
uczestniczyć będzie 165 uczniów szkół podstawowych z te-
renu miasta i gminy Szczawnica.

Każdy z jedenastu kursów nauki pływania obejmować bę-
dzie 16 godzin zegarowych, realizowanych w wymiarze 16 
jednorazowych wejść na basen. Zajęcia rekreacyjno-sporto-
we organizowane będą dla uczniów klas od I do VI dwa razy 
w tygodniu i prowadzone będą przez wykwalifikowanego in-
struktora.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Szczawnicy korzystać 
będą z basenu krytego zlokalizowanego w Ośrodku Sanato-
ryjno - Wypoczynkowym „Spa-Budowlani” 

w Szczawnicy, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej 
ze Szlachtowej z basenu w Hotelu Jan.

Całkowity, planowany koszt zadania wyniesie 23.760,00 
zł z czego kwota 8.650,00 zł pochodzić będzie z dotacji wo-
jewództwa małopolskiego, a pozostałe środki w wielkości  
15.110,00 zł  pokryte zostaną z tegorocznego budżetu miasta 
i gminy Szczawnica. 

Realizacja programu obejmującego naukę pływania jest 
ważnym elementem by przeciwdziałać zagrożeniu utonięć 
wśród dzieci i młodzieży, a także doskonałą okazją do opano-
wania zasad odpowiedniego zachowania się w wodzie jak i w 
jej pobliżu.
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PODZIĘKOWANIA

   Piotrze,
chciałbym złożyć na Twoje ręce wyrazy uznania za wieloletnią pracę 

na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy 
oraz gorące podziękowania za zaangażowanie, dyspozycyjność  
i lojalność, którymi wykazywałeś się przy pełnieniu powierzonych  
Ci obowiązków.

Dziękuję za ogromną troskę o jakość współpracy z organizacjami 
zajmującymi się krzewieniem kultury w mieście.
Dziękuję za zaangażowanie w tworzenie jakości kultury w Szczawnicy.
Z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i osobistych

Grzegorz Niezgoda
burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
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PODZIĘKOWANIA

Przez ostanie dziewięć lat mojego życia, pełniłem niezwykle dla mnie zaszczyt-
ną  funkcję ,dyrektora Mok Szczawnica. Teraz kiedy przyszedł czas na zmiany, 
pragnę pożegnać się z Państwem i podziękować za wszystko dobro, jakie od Pań-
stwa otrzymałem. Mam na myśli tak twórców jak i konsumentów kultury szczaw-
nickiej. Widzowie przygotowanych imprez wyrażali swoje zadowolenie, a było 
tych imprez  przez te dziewięć lat około 500. Starałem się zdobywać środki poza 
dotacją Miasta i Gminy Szczawnica i nazbierało się tych środków milion dwieście 
trzydzieści tysięcy złotych. Dzięki tym dodatkowym środkom, było łatwiej speł-
niać oczekiwania i aspiracje Szczawnicy.

Zostawiam MOK Szczawnica jako jeden z najlepiej wyposażonych MOK-ów w 
Małopolsce. Zakupione nagłośnienie, oświetlenie, scena plenerowa, scena w ja-
workach, namiot bankietowy z pełnym osprzętem czyli  z podłogą oświetleniem, 
ogrzewaniem i agregatem, ławkami i stołami. To wszystko pozwala ze spokojem 
myśleć o przyszłości szczawnickiego MOK-u. Zostawiam również parę nowych 
imprez, które chciałbym aby zostały zachowane, jeżeli władze oczywiście uznają 
je za godne kontynuowania, a to ,,Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskie”, koncerty 
kameralne, teatr, benefisy.

Żegnając się z państwem dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii kierowane do 
mnie w tym okresie. Za życzenia i wyrazy uznania za moją pracę . Cenię sobie nie-
zwykle wysoko opinie środowiska kultury szczawnickiej, że dobrze im się ze mną 
współpracowało. Proszę o  pozostawienie w pamięci tylko tych dobrych chwil. 

                                                                          
          Piotr Gąsienica.
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Z PLACU BUDOWY

KOLEJNY MOST 
WYKONANY

W ostatnich dniach kwietnia zo-
stała ukończona inwestycja po-
legająca na remoncie mostu w 
ciągu drogi powiatowej w miej-

scowości Jaworki obok rezerwa-
tu Homole. Środki na realizację 
zostały pozyskane w ramach 
usuwania skutków klęsk żywio-
łowych. Miasto i Gmina Szczaw-
nica z budżetu przekazało środki 
finansowe w wysokości 18 000 zł 
jako połowę szacunkowych kosz-

tów wkładu własnego. Całość 
inwestycji wyniosła 160 000 zł. 
Jest to kolejna inwestycja reali-
zowana dzięki współpracy Sta-
rosty Nowotarskiego z władzami 
Miasta i  Gminy Szczawnica.

FONTANNA 
NIE MA LEKKO

Fontanna na Placu Dietla od kil-
ku dni jest remontowana po koli-
zji samochodowej która zdarzyła 
się w zeszłym roku i w wyniku 
której została uszkodzona i roz-
szczelniona. Naprawa zniszczo-
nych elementów została wyce-
niona na 30 tys. zł i w całości jest 
sfinansowana z ubezpieczenia. 

Zlecone prace mają potrwać do 
20 maja. Dodatkowo planujemy 
zabezpieczenie fontannę przed 
podobnymi incydentami poprzez 
montaż ozdobnych ale masyw-
nych słupków. Niestety fontanna 
nie ma lekko. Plac Dietla upodo-
bali sobie kierowcy autobusów i 
samochodów dostawczych, i re-
gularnie ćwiczą na nim manewry 
zawracania i wycofywania. Jest 
to nie tylko niebezpieczne dla 
infrastruktury miejskiej (ciężkie 

samochody powodują wyłamy-
wanie kostki brukowej placu i 
regularnie naruszają konstrukcję 
fontanny) ale przede wszystkim 
stwarzają zagrożenie dla pie-
szych, którzy spacerują po na-
szym najpiękniejszym miejskim 
placu. Prosimy, nie bądźcie obo-
jętni i ilekroć widzicie, że stwa-
rzane jest zagrożenie informujcie 
albo straż miejską albo pracowni-
ków urzędu miasta.
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PROJEKTY

ZIELONE ŚWIATŁO 
DLA GAZU 
W SZCZAWNICY

We wtorek, 11 kwietnia, w 
siedzibie Polskiej Spółki Gazow-
nictwa Oddział Gazowniczy w 
Krakowie odbyło się kolejne spo-
tkanie w sprawie projektu „Gazy-
fikacja uzdrowiska Szczawnica i 
gmin sąsiadujących” z Dyrekto-
rem Oddziału Robertem Kwiat-
kowskim i Zastępcą Dyrektora 
ds. technicznych Władysławem 
Ziomkiem. Ze strony samorzą-
dowej oprócz Burmistrza Grze-
gorza Niezgody uczestniczył 
również Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina.

W sprawie gazu nastąpił istot-
ny „przełom” i informacje które 

zostały Nam przekazane pozwa-
lają z optymizmem oczekiwać 
na kolejne działania które będą 
realizowane prze Polską Spółkę 
Gazownictwa. W pierwszej po-
łowie maja planowana jest orga-
nizacja w Szczawnicy spotkania 

z samorządowcami z Kamienicy, 
Ochotnicy Dolnej, Łącka, Kro-
ścienka i oczywiście ze Szczawni-
cy na którym Dyrekcja PSG prze-
każe szczegółowe informacje 
dotyczące projektu.

PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE 
SZKÓŁ I PODNOSZENIE 
KOMPETENCJI 
ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

W odpowiedzi na nabór ogło-
szony przez Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, Gmina Szczaw-
nica złożyła wniosek o dofinan-
sowanie w ramach 10. Osi Prio-
rytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edu-
kacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne. 

30.03.2017 r. wniosek pt. „Inno-

wacyjna eduka-
cja kluczem do 
sukcesu uczniów 
Gminy Szczaw-
nica” został po-
zytywnie za-
twierdzony oraz 
wybrany do dofi-
nansowania. Ko-
lejnym etapem 
jest podpisanie 
umowy o dofi-
nansowanie.

Całkowita war-
tość projektu to 
1 635 982,63 zł, 

projektu współfinansowany w 95 
% ramach środków z UE oraz środ-
ków krajowych, pozostałe 5 % to 
wkład własny gminy, rozliczany w 
ramach kosztów pośrednich. Gmi-
na Szczawnica nie ponosi żadnych 
wydatków w ramach realizacji pro-
jektu.

Celem projektu jest rozwój u 
dzieci i młodzieży kompetencji 
kluczowych niezbędnych na ryn-
ku pracy w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz 
kompetencji informatycznych po-
przez wprowadzenie innowacyj-
nych programów kształcenia. Do-

posażenie bazy dydaktycznej szkół 
w narzędzia Technologii Informa-
cyjno-Komunikacyjnej:

- mobilne pracownie informa-
tyczne,

- tablice interaktywne,
- stanowiska komputerowe
Stworzenie pracowni przedmio-

towych w:
Gimnazjum Publicznym w 

Szczawnicy utworzenie/doposaże-
nie:

- pracowni geograficznej,
- pracowni biologiczno-chemicz-

nej,
- pracowni fizycznej,
- pracowni matematycznej,
Szkole Podstawowej w Szczawni-

cy utworzenie/ wyposażenie:
- pracowni przyrodniczej
- pracowni matematycznej
Szkole Podstawowej w Szlachto-

wej – utworzenie/ wyposażenie:
- pracowni przyrodniczej
- pracowni matematycznej
Rozwój kompetencji zawodo-

wych nauczycieli w zakresie obsłu-
gi i wykorzystywania Technologii 
Informacyjnej i Komunikacyjnej, 
nauczania w obszarze przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki meto-
dą eksperymentu.
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FOTO FLASH

Droga krzyżowa ulicami Szczawnicy 
oraz Wigilia Paschalna
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WYDARZENIE
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