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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wielu ciepłych 

i radosnych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz wszelkiej pomyślności!

        Redakcja Biuletynu
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

VIII MASOWY SZCZAWNICKI 
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2017 r., odbył się w Pieninach VIII Maso-
wy Szczawnicki Bieg Niepodległości. W imprezie wzię-
ło udział 378 zawodników i niezliczone rzesze kibiców, 
którzy przybyli, by wspierać swoich faworytów. Biega-
cze rywalizowali w siedmiu kategoriach wiekowych, 
dzięki czemu, na mecie mogliśmy spotkać zawodników 
niemal w każdym wieku.

Uczniowie SP 1 w Szczawnicy godnie reprezentowali 
swoja szkołę:

W grupie wiekowej I – dziewczęta: 
1m Paulina Kozubska, 2 m Alicja Mastalska, 3 m Emi-

lia Karkula, 4 m Julia Tkaczyk, 
W grupie wiekowej I – chłopcy:
1 m Sebastian Majerczak, 2 m Juliusz Czajka, 3 m Maciej 

Majerczak, 7 m Wiktor Mastalski, 9 m Dominik Naglik
W grupie wiekowej II – dziewczęta:
4 m Samanta Sułek, 5 m Julia Chronowska, 6 m Julia 

Waruś, 10 m Łucja Waligóra
W grupie wiekowej II – chłopcy:
2 m  Jan Majerczak, 5 m Oliwier Mastalski, 7 m Mak-

symilian Magda, 8 m Tomasz Szczepaniak
W grupie wiekowej III – dziewczęta:
2 m Wiktoria Mikołajczyk, 5 m Paulina Słowik, 6 m  

Karolina Hryc, 8 m Joanna Magda, 0 m Oliwia Sułek
W grupie wiekowej III – chłopcy: 
4 m Wiktor Smolarski, 7 m Mateusz Szczepaniak, 8 m 

Kacper Wiercioch, 10 m Łukasz Gabryś
W grupie wiekowej IV – dziewczęta:
7 m Julia Naglik, 8 m Natalia Węglarz
W grupie wiekowej IV – chłopcy:
5 m Jakub Kania, 10 m Karol Niezgoda

Wszystko to mogło się odbyć, dzięki wielu osobom 
i instytucjom, które zaangażowały się w organizację 
biegu. Dziękujemy za wsparcie:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica, Panu Grze-
gorzowi Niezgodzie - za Patronat Honorowy i nagrody, 
Zastępcy Burmistrza, Panu Tomaszowi Moskalikowi - za 
przekazanie uczestnikom gratulacji i nagród, Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury, dyrektorowi Tomaszowi Hurkale 

oraz Piotrowi Lelito- za wsparcie logistyczne, Panu Woj-
ciechowi Wierciochowi - Centrum Rekreacji i Kultury 
„PromeCHATKA” za udostępnienie miejsca i przygoto-
wanie poczęstunku, Panom Franciszkowi i Ryszardowi 
Baziakom oraz Gminnej Spółdzielni w Szczawnicy - za 
przekazanie produktów na poczęstunek, Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Pani Monice Mastalskiej oraz GOPR i 
Straży Miejskiej w Szczawnicy za pomoc w zabezpiecze-
niu trasy biegu, Panu Witoldowi Majerczakowi za opiekę 
medyczną, Paniom Agnieszce Słowik, Dorocie Hryc, Re-
nacie Słowik i Joannie Oleksy - z Rady Rodziców za po-
moc w wydawaniu poczęstunku, Panu Józefowi Dydzie 
za oprawę spikerską całej imprezy, oraz całemu zespoło-
wi SP1 w składzie: Jadwiga Piotrowska, Łukasz Kramar-
czyk, Robert Smolarski, Monika Świerz, Wioletta Sypek, 
Katarzyna Węglarz, Aneta Horniczak, Karolina Węglarz, 
Joanna Moskalik, Jolanta Wygrecka, Aneta Królczyk 
Smreczek przy wsparciu Małgorzaty Rams.

II MIEJSCE NASZEJ DRUŻYNY 
W POWIATOWYM TURNIEJU SZACHOWYM 

- IGRZYSKA DZIECI NOWY TARG 2017
We wtorek, 21 listopada, w Nowym Targu odbył się 

Powiatowy Turniej Szachowy, w którym uczestniczyło 
osiem drużyn, reprezentujących szkoły z całego powia-
tu nowotarskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Szczawnicy również wzięli udział w tym turnieju.
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Drużyna „Jedynki” w składzie: Lidia Janc, Oliwier 
Kurnyta, Karol Oleksy, Michał Szkarłat , Maciej Styryl-
ski, Tomasz Zachwieja, Mateusz Hamerski, Wiktor Smo-
larski i Łukasz Gabryś , odniosła wielki sukces i zajęła II 
miejsce. Warto wspomnieć, że do zdobycia najwyższej 
lokaty zabrakło nam zaledwie 3 punktów.

PRZEGLĄD POEZJI RELIGIJNEJ 
UŚMIECH PANA BOGA

28 listopada w naszej szkole odbył się Przegląd Poezji 
Religijnej Uśmiech Pana Boga. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele. W jury 
zasiedli aktorzy krakowskiego teatru SZTUKA NA WY-

NOS: Anna Graczyk i Darek Starczewski oraz Panie Ali-
cja Lelito i Agnieszka Żarska. Prezentacje uczniów po-
przedziły warsztaty aktorskie.         W niezwykle radosnej 
i podniosłej atmosferze uczniowie prezentowali wier-
sze znanych i lubianych polskich poetów.  Po długich 
obradach, w czasie których uczniowie prezentowali pio-
senki religijne, jury wyłoniło nastepujących laureatów:

W kategorii klas I – III: Maja Mazurek, Maja Malinow-
ska, Michał Różany, Wiktoria Janas, Klaudia Szczygieł i 
Paulina Kozubska. 

W kategorii klas IV – VII: Ania Ciesielka, Wiktoria Ch-
lipała, Joanna Magda, Marek Ciesielka, Norbert Gofron, 
Piotr Wiercioch, Jakub Gondek.

Jury wyróżniło również dwie uczennice klasy 0. Są to: 
Antonina Krakowska i Julia Tkaczyk. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

 NAUCZYCIEL NA MEDAL
Jesteśmy dumni, że pedagog Szkoły Podstawowej nr 

2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy  pani Marta Ta-
basz została NAUCZYCIELEM na MEDAL powiatu no-
wotarskiego. W rankingu organizowanym przez Gazetę 
Krakowską, w którym brało udział ponad dwudziestu 
pedagogów, otrzymała największą liczbę głosów. Ser-
decznie pani Marcie gratulujemy i życzymy wielu dal-
szych sukcesów w pracy z młodzieżą oraz w życiu oso-
bistym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy.
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TEMAT MIESIĄCA

1 kolejka – mecz u siebie:  
Kolejarz Stróże 7-0 (3-0) 13’ 

Jacek Pietrzak, 18’ Kamil Kuziel, 
29’ Kamil Kuziel, 66’ Jacek Pie-
trzak, 70’ Damian Mrówka, 85’ 
Damian Mrówka, 88’ Damian 
Mrówka

Przed sezonem drużyna Kole-
jarza była wymieniana jako jeden 
z kandydatów do awansu, ale nie-
oczekiwanie runda jesienna była 
w wykonaniu drużyny ze Stróż 
kiepska. Kłopoty kadrowe były 
widoczne już od pierwszej kolejki. 
Jarmuta bezlitośnie wykorzysta-
ła „niedyspozycję” przeciwnika 
wysoko wygrywając i obejmując 
pozycję pierwszego lidera.

2 kolejka – mecz wyjazdowy :
Skalnik Kamionka Wielka 4-0 

(3-0) 6’ bramka samobójcza, 18’ 
Jacek Pietrzak, 43’ Mateusz Dy-
ląg, 74’ Damian Mrówka

Jedno z lepszych spotkań w 
rundzie jesiennej rozegrane 
przez Jarmutę. To Skalnik prowa-
dził grę i przez większość spotka-
nia posiadał futbolówkę, a goście 
zdobywali bramki. Dobrze wyko-
nane stałe fragmenty gry przesą-
dziły o wyniku, a kilka interwen-
cji w bramce Kociołka pozwoliło 
zachować czyste konto.

3 kolejka – mecz u siebie z Pło-
mieniem Limanowa – odwołany,

4 kolejka – mecz wyjazdowy :
Gród Podegrodzie 3-2 (1-0) 39’ 

Kamil Jasiurkowski, 72’ Damian 
Mrówka, 93’ Łukasz Wiercioch

Na trudnym dotychczas „tere-
nie” w Podegrodziu długo wyda-
wało się że tradycyjnie Jarmuta 
straci punkty. Słabo grający Gród 
do 93’ remisował i dopiero w 
ostatniej akcji spotkania rezer-
wowy w tym dniu Łukasz Wier-

cioch w zamieszaniu podbramko-
wym wepchnął piłkę do bramki 
dając liderowi upragnione 3 pkt i 
przełamując dotychczasową nie-
moc gości w Podegrodziu

5 kolejka – mecz u siebie :
Orzeł Wojnarowa 9-1 (5-0) 

8’ Damian Mrówka, 10’ Damian 
Mrówka, 17’ Kamil Kuziel, 36’ 
Damian Mrówka, 42’ Damian 
Mrówka, 57’ Kamil Kuziel, 66’ 
Damian Mrówka, 77’ Damian 
Mrówka, 82’ Damian Mrówka,

   
Mecz drugiej drużyny w tabeli 

z czwartą zakończył się wynikiem 
hokejowym. Wyczynem niewąt-
pliwie tego spotkania było 7 bra-
mek zdobytych przez Damiana 
Mrówkę ale graczem tego dnia 
był jednak Jacek Pietrzak który 
wypracował większość z bramek 
zdobytych przez Jarmutę. Naj-
wyższe zwycięstwo Jarmuty w 
historii występów w klasie okrę-
gowej.

6 kolejka – mecz wyjazdowy :
AKS Ujanowice 2-2 (1-0) 33’ 

Kamil Kuziel, 67’ Damian Mrów-
ka 

Pierwsza strata punktów w 
rundzie przez Jarmutę na boisku 
w Ujanowicach na własne ży-
czenie. Kilka sytuacji wcześniej 
powinno dać gościom przewagę 
bramkową w tym spotkaniu, a 
nieoczekiwanie AKS na począt-
ku drugiej połowy zdobywa dwie 
bramki wychodząc na prowadze-
nie. Ambitna pogoń za poprawą 
wyniku daje jedynie remis, a do-
datkowo zawsze kontrowersyjny 
w prowadzeniu spotkań piłkar-
skich arbiter Folwarski z Rokicin 
Podhalański niestety „dochodzi 
do głosu” w końcówce spotkania. 

7 kolejka – mecz u siebie :
Orkan Raba Wyżna 9-1 (3-1) 

14’ Damian Mrówka, 22’ Jacek 
Pietrzak, 42’ Kamil Kuziel, 58’ (k) 
Kamil Kuziel, 60’ Damian Mrów-
ka, 65’ Kamil Kuziel, 71’ Damian 
Mrówka, 74’ Kamil Kuziel, 76’ 
Adam Tumidaj 

Wysokie zwycięstwo z Or-
kanem nie przyszło tak łatwo 
jak wcześniejsza wygrana 9-1 z 
drużyną z Wojnarowej. Dopiero 
wykluczenie po faulu bramkarza 
gości tak naprawdę otworzyło 
drogę do bramki. Orkan wyszedł 
na prowadzenie już w 7’ ale póź-
niej było już tylko gorzej.

Mecz zaległy z 3 kolejki – mecz 
u siebie:

Płomień Limanowa 8-2 (1-2) 
43’ Damian Mrówka, 51’ Mar-
cin Bobak, 55’ Damian Mrówka, 
62’ Damian Mrówka, 70’ Adam 
Tumidaj, 73’ Kamil Kuziel, 76’ Ka-
mil Kuziel, 78’ Damian Mrówka,

Po pierwszej połowie Jarmuta 
przegrywa na swoim boisku 1-2 
zdobywając bramkę kontaktową 
praktycznie do szatni. I właśnie 
przerwa miała w tym spotkaniu 
decydujące znaczenie. W drugiej 
odsłonie obraz gry wyglądał już 
zupełnie inaczej a grający w osła-
bieniu po czerwonej kartce Pło-
mień wywiózł po drugiej połowie 
dodatkowych siedem bramek ze 
Szczawnicy.

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ RUNDY 
JESIENNEJ 2017
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8 kolejka – mecz wyjazdowy z 
Orkan Szczyrzyc - odwołany

9 kolejka – mecz u siebie :
LKS Rupniów 4-1 (2-1) 22’ 

Marcin Bobak, 36’ Damian 
Mrówka, 64’ Kamil Kuziel, 67’ 
Damian Mrówka,

Beniaminek przyjechał do 
Szczawnicy mocno wystraszony. 
Od początku spotkania broniąc 
się na własnej połowie a swoich 
szans na zdobycie bramki szuka-
jąc w stałych fragmentach gry. 
Taka taktyka przyniosła efekt już 
w 7’ gdy z rzutu wolnego goście 
pokonują bramkarza Jarmuty. 
Bramka ta jednak nie wprowa-
dziła nerwowości w poczynania 
gospodarzy którzy raczej w pełni 
kontrolowali przebieg meczu – a 
nie każde spotkanie można wy-
grać tak wysoko jak wcześniejsze 
w Szczawnicy.

10 kolejka – mecz wyjazdowy:
KS Bobowa 2-1 (1-0) 4’ Mate-

usz Dyląg, 78’ Damian Mrówka
Spotkanie które było zapowie-

dzią kłopotów zespołu Jarmuty 
w końcówce sezonu. Ostatnia 
drużyna w tabeli długo utrzymy-
wała korzystny dla siebie wynik a 
goście najwyraźniej zlekceważyli 
rywala i nie potrafili uporać się z 
najsłabszą drużyną ligi. Niespo-
dzianka była Bardzo Blisko.

Spotkanie zaległe  z 8 kolejki– 
mecz wyjazdowy :

Orkan Szczyrzyc 0-1 (0-1) 
Mecz na szczycie ! Dużo emo-

cji i kilka zwrotów akcji. Zwycię-
sko z tego spotkania wychodzi 
Orkan którego defensywa była 
trudna do przejścia a jak już się to 
udawało to w bramce był jeszcze 
bezbłędny Piwowarczyk. Orkan 
Szczyrzyc chce wrócić do IV ligi 
i w tym spotkaniu udowodnił że 
gra na wyższym poziomie roz-
grywek z pewnością jeszcze w tej 

chwili należy się właśnie gospo-
darzom.

11 kolejka – mecz u siebie :
Huragan Waksmund 3-2 (2-

1) 14’ Kamil Kuziel, 43’ Damian 
Mrówka, 88’ Rafał Augustyn

Huragan potwierdził opinię że 
jest solidną drużyną, dobrze zor-
ganizowaną i potrafiącą urwać 
punkty każdemu przeciwnikowi. 
Pomimo gry w osłabieniu długo 
skutecznie przeciwstawiał się 
Jarmucie. Dopiero rzut wolny 
wykonany przez Rafała Augusty-
na w samej końcówce spotkania 
dał wygraną gospodarzom.

12 kolejka – mecz wyjazdowy:
Ogniwo Piwniczna 4-2 (2-1) 

11’ Łukasz Ojrzanowski, 37’ Da-
mian Mrówka, 49’ Jacek Pietrzak, 
86’ Jacek Pietrzak, 

Ostatni z beniaminków najwy-
żej notowany po bardzo dobrym 
początku rundy był czołową dru-
żyną ligi. Koniec sezonu jednak 
w wykonaniu Ogniwa był nie 
najlepszy, a spotkanie z Jarmutą 
potwierdziło że drużyna z Piw-
nicznej raczej będzie zespołem 
środka tabeli. Na uwagę zasłu-
guje efektowna bramka Jacka 
Pietrzaka którą można obejrzeć 
m.in. na „typowy kibic A klasy”!!. 

13 kolejka – mecz u siebie – 
Zalesianka Zalesie – odwołany.

14 kolejka – mecz wyjazdowy:
LKS Szaflary 0-2 (0-1) 
Mecz w Szaflarach niestety po 

raz kolejny nie po myśli Jarmuty. 
Pomimo przewagi i prowadzenia 
gry żadna z sytuacji nie została 
zakończona pokonaniem naj-
lepszego bramkarza na Podhalu 
(według Podhale Region) Wasyla 
Zhuka. A Szaflary zawsze u sie-
bie bramkę zdobędą ! Pierwsza 
dosyć niespodziewana a druga 
będąca wynikiem kunsztu pił-
karskiego kolejnego zawodnika 
z jedenastki Podhala – Floriana 
Kamińskiego.

   
15 kolejka – mecz wyjazdowy:
Sokół Słopnice 1-3 (0-1) 81’ 

Kamil Kuziel
Kolejne spotkanie wyjazdowe 

z zespołem czołówki i niestety 
kolejna przegrana. Inna sprawa 
że Sokół zagrał jedno z lepszych 
spotkań w ostatnim czasie, góru-
jąc na boisku zaangażowaniem 
i ambicją. Ponadto swoje zrobił 
jeden z najlepszych napastników 
okręgówki – Kamil Śliwa i Jarmu-
ta przegrywa ostatnie spotkanie 
jesieni. Szkoda, że najlepsza run-
da w wykonaniu szczawniczan 
kończy się dwoma przegranymi. 
Kolejna runda – kolejne nadzieje, 
wiosenny optymizm i oby przy-
najmniej tyle punktów co w run-
dzie jesiennej !
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OGŁOSZENIA

Uchwały podjęte przez Radę Miej-
ską w Szczawnicy na XLI zwyczajnej 
sesji, w dniu 27 listopada 2017 roku. 

-Uchwała Nr XLI/281/2017 w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica w 
trybie bezprzetargowym,

-Uchwała Nr XLI/282/2017 w 
sprawie zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Zaskalskie 3”, przyjętego Uchwałą Nr 
XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku 
(Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 
2017 r, poz. 4027), 

-Uchwała Nr XLI/283/2017 w 
sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z 
opłat, jak również trybu ich pobierania, 

-Uchwała Nr XLI/284/2017 w spra-
wie przedłużenia czasu obowiązywa-
nia dotychczasowej taryfy opłat dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

-Uchwała Nr XLI/285/2017 w spra-
wie zmian w budżecie Miasta  i Gminy 
Szczawnica na rok 2017,

-Uchwała Nr XLI/286/2017 w spra-
wie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

-Uchwała Nr XLI/287/2017 w spra-
wie przyjęcia na rok 2018  Programu 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego,

-Uchwała Nr XLI/288/2017 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXVI/193/2016 z dnia 21 listopada 
2016 roku w sprawie Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2016, 

-Uchwała Nr XLI/289/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza w Szczawnicy w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Szczawnicy,

-Uchwała Nr XLI/290/2017 w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Szlachtowej w ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową im. Jana Pawła II w Szlachto-
wej,

-Uchwała Nr XLI/291/2017 w spra-
wie nadania statutu Szkole Podstawo-
wej nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Szczawnicy. 

***
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-

ca  podaje do publicznej wiadomości, iż 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w terminie 
od 29 listopada 2017 r. do  20 grudnia 
2017 r.   wywieszono wykaz nierucho-
mości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy :

część działki ewid. nr 227 o po-
wierzchni 0.0520 ha położonej w Ja-
workach  przy ul. Biała Woda  z prze-
znaczeniem na sytuowanie studni 
wody użytkowej z przeznaczeniem 
na zasilanie budynku na działce ewid. 
nr 226/13 oraz plac zabaw na okres 1 
roku.

***
Działając na podstawie art. 37 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami / 
tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn.zm. / w wykonaniu Uchwały nr 
XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z 
zasobu miasta i gminy  nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Jana 
Wiktora 7 stanowiącej :

zabudowaną budynkiem o po-
wierzchni  użytkowej 588,35 m2 dział-
kę ewid. Nr 1522/4 z obrębu 1 położo-
ną w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 
7 o powierzchni 0.0950 ha, objętą księ-
gą wieczystą nr NS1T/00156770/0

Cena wywoławcza  wynosi 411 
000,00  zł / słownie : czterysta jedena-
ście tysięcy   złotych /

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 
10 ustawy o podatku od towarów i 
usług/ Dz.U z 2017 poz. 1221 z póżn.
zm. / sprzedaż w/w nieruchomości jest 
zwolniona od podatku Vat

Wadium wynosi  82 200,00 zł /słow-

nie osiemdziesiąt dwa tysięące dwie-
ście  złotych/

O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.    

Dla w/w działki obowiązuje Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, przyjęty Uchwałą Rady 
Miasta Szczawnica Nr XXII/159/2016 
z dnia 1 lipca 2016 r.opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego poz. 3865 z dnia 01 lip-
ca 2016. Zgodnie z w/w planem w/w 
nieruchomość położona jest w tere-
nie oznaczonym symbolem U – tereny 
usług.

W/w plan jest w trakcie zmiany po-
legającej na doprecyzjowaniu zapisów 
w związku z położeniem nieruchomo-
ści w strefie B Uzdrowiska, w zakresie 
miejsc parkingowych oraz obszarów 
Natura 2000

Opis nieruchomości : Działka po-
siada kształt prostokątna. Działka  
nachylona  w kierunku południowym. 
Dojazd do działki ulica Jana Wiktora, 
w sąsiedztwie zabudowa mieszkalno 
pensjonatowa, przedszkole, tereny 
kościelne. Na działce znajduje się ogro-
dzenie siatkowe. Na działce znajdują 
się pojedyncze drzewa. Działka zabu-
dowana jest byłym budynkiem szkoły 
muzycznej, w pełni uzbrojona.

Obciążenia : 1. służebność grunto-
wa polegająca na prawie przejazdu, 
przechodu oraz przeprowadzeniu 
urządzeń podziemnych i naziemnych 
przez działkę ewid. zmod. nr 1522/4 z 
obrębu 1 utartym szlakiem na gruncie 
wzdłuż północnej granicy tej działki, 
który został zaznaczony na mapie do 
ustalenia służebności gruntowej wpi-
sanej do ewidencji Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjno – Kartograficznej w 
Nowym Targu w dniu 01.08.2013 r. 
Nr ewid. 4447/93/13 linia przerywa-
ną koloru brązowego – na rzecz każ-
doczesnych właścicieli działki ewid. nr 
1522/3 z obrębu 1. 2. sprzedaż nieru-
chomości opisanej wyżej będzie mogła 
nastąpić pod warunkiem ustanowie-
nia przez Nabywcę służebności prze-
jazdu, przechodu i przeprowadzenia 
urządzeń podziemnych i naziemnych 
biegnącą utartym szlakiem na gruncie 
wzdłuż północnej granicy tej działki, 
który został zaznaczony na mapie do 
ustalenia służebności gruntowej wpi-
sanej do ewidencji Ośrodka Dokumen-
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tacji Geodezyjno – Kartograficznej w 
Nowym Targu w dniu 01.08.2013 r. 
Nr ewid. 4447/93/13 linia przerywa-
ną koloru brązowego – na rzecz każ-
doczesnych właścicieli działki ewid. nr 
1522/2 z obrębu 1. Przetarg odbędzie 
się w dniu  23 stycznia 2018  r. o godzi-
nie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – 
sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpła-
cić na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica PKO Bank Polski SA z sie-
dzibą 34-460 Szczawnica ul. Park Dol-
ny 17 NR 54 1020 2892 0000 5802 
0646 9961 do dnia  18 stycznia 2018 
r. Za datę wpłacenia wadium uważa 
się datę wpływu środków na rachunek 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. 
Brak środków na podanym powyżej 
koncie w ustalonym terminie uznaje 
się jako niewpłacenie wadium.  Warun-
kiem przystąpieniem do przetargu jest  
okazanie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu :

- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości -  w przy-

padku osób fizycznych
- w przypadku osób prawnych 

- aktualny wypis z rejestru sądowego 
lub ewidencji gospodarczej oraz wła-
ściwych pełnomocnictw osób repre-
zentujących te podmioty, dowody toż-
samości.

- małżonkowie biorą udział w 
przetargu osobiście lub okazując nota-
rialne pełnomocnictwo współmałżonka

- uczestnicy biorą udział w prze-
targu osobiście lub przez pełnomoc-
nika. Pełnomocnictwo wymaga formy 
pisemnej notarialnej.

Wadium wniesione w pieniądzu 
przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet ceny nie-
ruchomości. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników zwraca się 
niezwłocznie po zamknięciu przetar-
gu nie później niż 3 dni po odwołaniu, 
zamknięciu, unieważnieniu lub zakoń-
czeniu przetargu wynikiem negatyw-
nym.

Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i 
wytyczenia granic nieruchomości na 
gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywcę nieru-
chomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy sprzedaży, najpóźniej w 
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi 
się w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu 
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłaco-
ne wadium przepada na rzecz sprze-
dającego.  Zawarcie umowy notarial-
nej nastąpi po wpłacie wylicytowanej 
kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawar-
ciem umowy, na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica. Koszty sporzą-
dzenia umowy i opłaty sądowej pono-
si nabywca. W przypadku zaistnienia 
uzasadnionych powodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega 
sobie prawo odwołania lub unieważ-
nienia  przetargu.

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

***
Informacja na temat funkcjonowa-

nia noclegowni dla osób bezdomnych
Kierownik Miejsko Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczawnicy informuje, że w związku z  
możliwością wystąpienia niskich tem-
peratur oraz ochrony ludności najbar-
dziej potrzebującej zagrożonej utra-
tą życia przez zamarznięcie; od dnia  
1 listopada b.r. przy ul: Łemkowskiej 16  
funkcjonuje noclegownia dla osób bez-
domnych, która jest otwarta codzien-
nie w godzinach od 18.00 do 8.00.

***

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)                                                                                       

Podziękowanie !
Kierownik Miejsko Gminnego Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Szczawni-
cy dziękuje wszystkim pracownikom 
ośrodka, którzy zaangażowali się w 
przekazaniu   mieszkańcom Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek żywno-
ści w dniu 1 grudnia b.r. otrzymanej 
od organizacji partnerskiej Caritas w 
Krakowie, w ramach Programu Ope-

racyjnego „pomoc żywnościowa dla 
najbardziej potrzebujących”. Ogółem 
do pomocy żywnościowej zgłosiło się 
418 osób zamieszkujących Szczawni-
cę, Szlachtową i Jaworki. Wśród wy-
dawanej żywności było 17 produktów 
żywnościowych, wśród których był gu-
lasz, szynka drobiowa, fasola, groszek, 
filet z makreli, przecier pomidorowy, 
cukier, mleko, makaron, ryż, pasztet 
wieprzowy, szynka wieprzowa, olej, 
buraczki, herbatniki oraz powidło śliw-
kowe .

Sprawne i dogodne pobranie żyw-
ności  przez mieszkańców nie byłoby 
możliwe bez pomocy Pana Dyrektora 
Szkoły Centrum Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Szczawnicy – Jabłonce 
Pana Jana Jurka, który  nieodpłatnie 
udostępnił pomieszczenie Szkoły, w 
którym można było bezpiecznie roz-
ładować i wydać  żywność. Szczególne 
podziękowania należą się panom  Ro-
manowi Hamerskiemu i Edwardowi 
Kordasowi - właścicielom firmy SIA-
MAK w Szczawnicy, za nieodpłatne 
wypożyczenie sprzętu do rozładunku i 
oddelegowanie pracownika Pana Mar-
cina Łużnego, który profesjonalnie 
rozładował żywności. 

Serdeczne podziękowania pani: Soł-
tys -Szlachtowej Jolancie Salamon za 
zaangażowanie i nieocenioną pomoc. 
Dziękuję również panu Komendanto-
wi Straży Miejskiej Panu Andrzejowi 
Bańkoszowi za  eskortę wózka widło-
wego oraz pomoc w sprawnym prze-
biegu akcji socjalnej. Słowa uznania i 
podziękowania należą się mieszkań-
com naszej gminy, którzy z własnej 
inicjatywy, bezinteresownie pomagali 
sąsiadom i znajomym w dostarczeniu 
artykułów spożywczych do ich do-
mostw. 

Dzięki zaangażowaniu wyżej wy-
mienionych osób mieszkańcy Szczaw-
nicy, Szlachtowej i Jaworek będą mieli 
dostatnie święta!Planuje się następne 
wydawanie żywności  w lutym przy-
szłego roku, o czym będę informowa-
ła na bieżąco. 

Lidia Misztal
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Pomagamy seniorom -
„Pienińskie Domy 

Dziennego Pobytu” 
w Jaworkach

Kilka miesięcy temu informo-
waliśmy mieszkańców gminy o 
podpisanej umowie o dofinan-
sowanie projektu  „Pienińskie 
Domy Dziennego Pobytu”, reali-
zowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.  Jest to efekt 
współpracy władz samorządo-
wych Czorsztyna, Łapsz Niżnych 
i Szczawnicy z Krajowym Insty-
tutem Gospodarki Senioralnej 
w Warszawie, specjalizującym 
się w doradzaniu samorządom 
w organizowaniu gospodarki 
senioralnej.  Już w lecie rozpo-
częliśmy bezpłatne szkolenie dla 
22 osób z terenu gminy Szczaw-
nica.  Spotkania weekendowe, 
trwające prawie cztery miesięcy, 
dzisiaj kończą się dla uczestni-
ków egzaminem.  Po jego zdaniu 
grupa mieszkańców uzyska nowy 
zawód – opiekun osoby starszej, 
niesamodzielnej. Certyfikat za-
wodowy otrzyma od znanej w 
Europie firmy TÜV Rheinland. 
Część z tych osób zostanie za-
trudniona w tworzonym domu 
dziennego pobytu dla osób star-
szych w Jaworkach. Pozostali 
maja szansę znalezienia pracy 

na rynku usług prywatnych jako 
wykwalifikowani opiekunowie 
dla osób wymagających wspar-
cia. Grupa szczawnickich kobiet 
i mężczyzn, którzy zgłosili się na 
szkolenie, stała się dzieki wspól-
nym zajęciom i spotkaniom moc-
nym wsparciem dla najstarszych 
mieszkańców  gminy. 

Równolegle do prowadzonych 
szkoleń rozpoczęte zostały prace 
remontowe  w budynku przezna-
czonym na działalność placów-
ki senioralnej. Pomieszczenia 
w Jaworkach, wykorzystywane 
wcześniej jako budynek parafial-
ny, przechodzą gruntowną zmia-
nę funkcjonalną. Od stworzenia 
nowoczesnej kuchni poprzez 
przygotowanie sal do opieki i 
pracy z seniorami, do dostoso-
wania łazienek i ubikacji dla osób 
niesamodzielnych. Trwające 
prace adaptacyjne zakończą się 
w pierwszej dekadzie grudnia. 
Od tego momentu pomieszcze-
nia zaczną się wypełniać sprzę-
tem rehabilitacyjnym, nowymi 
meblami, nowoczesną kuchnią. 
Seniorzy wchodząc do domu 
dziennego zastaną pomiesz-
czenia w innej odsłonie, pełne 
nowych sprzetów i drobiazgów 
przydatnych podczas wspólne-

go przebywania.  Ofertą domu 
dziennego będą  usługi opiekuń-
czo-pielęgnacyjne i aktywiza-
cyjne dla osób starszych, niesa-
modzielnych.   Ma to ogromne 
znaczenie dla jak najdłuższego 
zamieszkania seniorów w ich 
domach oraz stanowi istotne 
wsparcie w codziennym funkcjo-
nowaniu osób starszych oraz ich 
rodzin. Celem pracy opiekunów  
zatrudnionych w ośrodku będzie 
utrzymanie najlepszego z możli-
wych stanu psychofizycznego se-
niorów, utrzymanie jak najdłużej 
ich samodzielności i aktywności.  
Jednocześnie nasi seniorzy mu-
szą poczuć, że są wciąż bardzo 
dla nas ważni. Naszą ambicją jest 
aby poczuli się w placówce, jak u 
siebie w domu. Dom gwaranto-
wać będzie codzienne wsparcie 
przez 9 godzin od poniedziałku 
do piątku. Seniorzy w tym czasie 
otrzymają wyżywienie, a ci, któ-
rzy nie będą mogli dotrzeć samo-
dzielnie do placówki zostaną do 
niej przywiezieni, a po zajęciach 
odwiezieni do domu.

Pobyt w Domu Dziennym w 
Jaworkach nie będzie bezczynną 
sielanką. Nie będzie wypełniony 
wielogodzinnym serialem telewi-
zyjnym. Seniorzy włączeni zosta-

WYDARZENIE
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ną do wielu zajęć, które dadzą im 
szansę na odbudowanie poczucia 
przydatności, samodzielności i 
ponowną aktywność.  Wspar-
ciem w osiąganiu tego celu będą 
urządzenia do rehabilitacji, do 
ćwiczeń w poruszaniu się, przy-
wracaniu sprawnych rąk itd. Co 
pewien czas do Domu Dziennego 
przyjeżdżać będzie lekarz rodzin-
ny lub specjalista rehabilitant lub 
geriatra, którzy seniorom pomo-
gą w leczeniu, a na pewno zwolni 
to wielu seniorów z uciążliwych 
wizyt w ośrodku zdrowia.

Do placówki w Jaworkach 
przyjętych zostanie 26 seniorów. 
Tyle miejsc gwarantują pomiesz-
czenia lokalu przeznaczonego 

na działalność Domu.  Zapisy 
chętnych do uczestniczenia w 
zajęciach, do spotkania z innymi 
seniorami, rozpoczną się w grud-
niu 2017. Jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia. Zakończą w 
styczniu przyszłego roku. Ogło-
szenie o otwarciu zapisów po-
jawi się na plakatach i ulotkach 
umieszczanych na tablicach in-
formacyjnych gminy, sklepach i 
ogłaszane będzie dzięki uprzej-
mości proboszczów w parafiach 
naszej gminy. Zgłoszenia przyj-

mowane będą w ośrodku pomocy 
społecznej. Formularze dostępne 
będą od 15 grudnia.

Warunkiem przyjęcia będzie 
zamieszkiwanie na terenie gminy 
Szczawnica, ukończenie 60 roku 
życia. Szczególnie preferowane 

będą osoby, u których stwier-
dzony będzie przynajmniej jeden 
problem w wykonaniu czynności 
dnia codziennego. Dla potwier-
dzenia tego problemu potrzeb-
ne będzie zaświadczenie lekarza 
rodzinnego. Preferowane będą 
również osoby o najniższych 
emeryturach, mieszkające sa-
motnie. Oczywiście nie ogranicz 
to udziału w zajęciach pozosta-
łym chętnym seniorom. Jedynym 
ograniczeniem jest liczba miejsc 
w placówce. Przez cały okres 

działania Domu będzie można 
składać formularze zgłoszenio-
we. Wtedy istnieje szansa na za-
stąpienie seniora, który przestał 
korzystać z usług Domu Dzien-
nego Pobytu. Korzystający może 
w każdej chwili samodzielnie 
zrezygnować z usług. Gwaranto-
wać to będzie umowa podpisana 
pomiędzy seniorem a Domem 
Dziennym. Umowa gwarantować 
będzie również bezpłatny dostęp 
do  wszystkich proponowanych 
zajęć. Począwszy od darmowego 
pobytu, konsultacje lekarskie po-
przez opiekę higieniczną i pomoc 
w podstawowych czynnościach 
życiowych, aż do zajęć z muzy-
koterapii, arteterapii, ergote-
rapii, socjoterapii, biblioterapii, 
choreoterapii, terapii kulinarnej, 
reminiscencyjnej, rozrywkowej i 
naukę korzystania z internetu.

Pierwsze spotkania i zajęcia 
rozpoczną się najprawdopodob-
niej w lutym przyszłego roku. 
Przez dwa lata finansowanie za-
jęć gwarantowane jest z fundu-
szy unijnych pozyskanych dzięki 
współpracy gminy z Krajowym 
Instytutem Gospodarki Senioral-
nej.

WYDARZENIE
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Szczawnickie 
uroczystości 
Narodowego 

Święta 
Niepodległości

Wzorem lat ubiegłych w dniu 

Święta Niepodległości odbyły się 

patriotyczne uroczystości upamięt-

niające 99 Rocznicę Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. 

W obchodach uczestniczyli 

przedstawiciele Władz Samorządo-

wych Miasta i Gminy Szczawnica z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej 

– Kazimierzem Zachwieją oraz Bur-

mistrzem – Grzegorzem Niezgodą, 

a także młodzież szkolna, przedsta-

wiciele organizacji pozarządowych, 

lokalnych instytucji oraz pozostali 

mieszkańcy miasta.

Jak co roku inauguracja wyda-

rzenia rozpoczęła się uroczystym 

wzniesieniem flagi na maszt, po 

czym pod Pomnikiem Pamięci Naro-

dowej obok siedziby Urzędu Miasta 

i Gminy zgromadzeni wspólnie od-

śpiewali hymn państwowy. 

Przed zgromadzonymi wystąpił 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Szczawnicy – Kazimierz Zachwieja, 

który w swoim wystąpieniu pod-

kreślił istotę znaczenia podniosłego 

świętowania: „Z perspektywy dzie-

jów, możemy stwierdzić, że wolność 

nigdy nie była Polsce zwyczajnie 

dana. Całe pokolenia przed rokiem 

1918 i także po nim, pracowały i 

walczyły o wolność, poświęcając 

w jej imię swoje życie. Nam histo-

ria podarowała życie w pokoju. Nie 

zaznaliśmy wojny, która była jesz-

cze udziałem naszych dziadków czy 

rodziców. Jednak historia uczy, że 
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wolność nie jest dana raz na zawsze. 

Najbliższy rok, jaki dzieli Nas od 

wielkiego jubileuszu stulecia odzy-

skania niepodległości, jest okazją, 

by bardziej świadomie, z odpowie-

dzialnością i zapałem pracować dla 

Polski poprzez codzienne zadania, 

jakie stawia przed nami Zycie” – 

podkreślił Kazimierz Zachwieja.

Po zakończonym przemówieniu 

cześć poległym za Ojczyznę odda-

li przedstawiciele zakładów pracy, 

szkół i instytucji składając wiązanki 

kwiatów pod pomnikiem Pamięci 

Narodowej.

Z kolei Członkowie Pienińskiego 

Oddziału Związku Podhalan odczy-

tali „Apel Poległych”, po czym wspól-

nie z delegacją Władz Samorządo-

wych dokonali uroczystego złożenia 

kwiatów na pamiątkowej płycie nie-

opodal pomnika.

Następnie poczty sztandarowe i 

uczestnicy uroczystości przemasze-

rowali ulicami miasta do Kościoła p. 

w. św. Wojciecha, gdzie proboszcz 

szczawnickiej parafii - ks. Tomasz 

Kudroń odprawił Mszę Świętą w in-

tencji Ojczyzny.

Oficjalną część uroczystości nie-

podległościowych prowadził To-

masz Ciesielka - Sekretarz Miasta i 

Gminy Szczawnica, a o ich podniosłą 

atmosferę zadbała Orkiestra Dęta 

działająca przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczawnicy oraz Kapela 

Góralska „Jaworcanie”.

Następnie w godzinach połu-

dniowych odbył się w Pieninach VIII 

Masowy Szczawnicki Bieg Niepod-

ległości. W imprezie wzięło udział 

378 zawodników i niezliczone rze-

sze kibiców, którzy przybyli, by 

wspierać swoich faworytów.

Biegacze rywalizowali w siedmiu 

kategoriach wiekowych, dzięki cze-

mu, na mecie mogliśmy spotkać za-

wodników niemal w każdym wieku.
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XX Festiwal Piosenki 
Patriotycznej i Religijnej 

Szkół Podstawowych 
z terenu Powiatu  
Nowotarskiego

W Święto Niepodległości 11 listo-
pada po raz XX w kinie „Pieniny” w 
Szczawnicy odbył się Festiwal Pie-
śni Patriotycznej i Religijnej. Jego 
organizatorem od początku jest 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Szlachtowej, od kilku lat przy-
gotowując festiwal we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W 
imieniu gospodarza obiektu wszyst-
kich przybyłych przywitał dyrektor 
MOK Tomasz Hurkała, przekazując 
prowadzenie uroczystości dyrek-
tor szkoły Beacie Kowalskiej. Pani 
dyrektor przywitała zastępcę bur-
mistrza Tomasza Moskalika oraz za-
proszonych gości, m.in. , sekretarza 
miasta Tomasza Ciesielkę, przyjacie-
la szkoły, poetę Andrzeja Dziedzinę 
Wiwra z małżonką, dyrektorów 
szkół, przedstawiciela Kuratorium 
Oświaty i Wychowania oraz człon-
ków jury: przewodniczącą Agniesz-
kę Żarską – muzykolog, dyrygent i 
kierownik artystyczną Szczawnic-
kiego Chóru Kameralnego, Marią 
Majewską – żoną pomysłodawcy 
festiwalu, nieżyjącego byłego dy-
rektora Szkoły Leszka Majewskiego 
oraz Tomasza Mikołajczyka – star-
szego aspiranta, kierownika grupy 
mobilnej w Nowym Sączu, wydziału 
zwalczania przestępczości Izby Cel-
nej w Krakowie. Odczytano także li-
sty od zaproszonych, a niemogących 
przybyć tego dnia poseł na Sejm RP 
Anny Paluch i senatora RP Jana Ha-
merskiego.

Z racji jubileuszu, prezentacje 
muzyczne zostały poprzedzone 
filmem wspomnieniowym, doku-
mentującym dotychczasowe edycje 

festiwalowe, okraszonym komen-
tarzem dyrektor Beaty Kowalskiej i 
uczennicy Marty Wyrostek, a także 
polonezem w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Szlachtowej. 
Podczas obrad jury, licznie zebra-
na publiczność miała także okazję 
obejrzeć specjalnie przygotowany 
przez młodzież ze Szlachtowej pro-
gram słowno – muzyczno – tanecz-
ny pt. „Pisk Orła Białego” wg Adama 
Szafrańca, przybliżający odzyskanie 
przez Polskę niepodległości, przez 
pryzmat losów naszego najważniej-
szego symbolu narodowego.

W tegorocznych występach XX 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Re-
ligijnej udział wzięło 36 uczniów 
szkół podstawowych z czterech 
miejscowości powiatu nowotarskie-
go: Krościenka, Sromowiec Niżnych, 
Szczawnicy i Szlachtowej. Startowa-
li w dwóch grupach wiekowych: kl. 
1- 3 oraz kl. 4 – 7 i dwóch katego-
riach: soliści i duety. Młodzi artyści 
w tym roku większy nacisk postawili 
na poważne pieśni patriotyczne i 
żołnierskie, których było znacznie 
więcej niż piosenek religijnych, a 
także na utwory bardzo ambitne, o 
dużym stopniu trudności wykonaw-
czej. 

Jury, biorąc pod uwagę wysoki 
poziom prezentacji muzycznych, 
miało trudny orzech do zgryzienia. 
Ostatecznie, po sprawnych obra-
dach, przewodnicząca jury Agniesz-
ka Żarska podziękowała wszystkim 
wykonawcom za 
ogrom włożonej 
pracy i przybli-
żenie pięknego 
repertuaru pieśni 
patriotycznych i 
religijnych i – po-
dała wyniki:

Kl. 1- 3 – soliści:
I – Martyna 

Ciesielka

II – Hanna Kozubska
III – Maja Mazurek
Wyróżnienie: Aniela Ziemianek
Kl. 1-3 – duety:
I – Maja Malinowska i Mateusz 

Szczepaniak
II – Natalia Maślanka i Milena 

Czaja
III – Dominika Januszewska i 

Wiktoria Kozłecka
Wyróżnienie: Paulina Kozubska i 

Alicja Mastalska
Kl. 4-7 - soliści:
I – Anna Różana
II – Anna Kalisz
III – Bartosz Szczepaniak
Kl. 4-7 – duety:
I - Aleksandra Mastalska i Bartło-

miej Trzeszczoń
II - Paulina Gumulak i Weronika 

Pełczak
III - Sara Kaczorowska i Amelia 

Kaczorowska

Grand Prix Festiwalu i nagrodę 
ufundowaną przez burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica Grzegorza 
Niezgodę otrzymała – Anna Chro-
bak z Krościenka!

Pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody ufundowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury wręczali: dyrektor 
szkoły w Szlachtowej Beata Kowal-
ska, dyrektor MOK Tomasz Hur-
kała oraz sekretarz Miasta i Gminy 
Szczawnica Tomasz Ciesielka.

Autor: Alina Lelito
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ENERGIA PIENINSKIEGO SŁONCA

 Szczawnica, jako lider porozumienia okolicznych 
gmin przygotowuje projekt dotyczący montażu ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach indywidualnych. Re-
alizowany jest on pod nazwą: „Rozwój infrastruktury 
wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dol-
na, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica”.

Jest to projekt partnerski, który realizowany będzie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy 
Szczawnicą, Ochotnicą Dolną i Krościenkiem nad Du-
najcem. W jego ramach planowane jest łącznie zainsta-
lowanie 592 szt. mikroinstalacji OZE (fotowoltaika). Po-
dział instalacji jest następujący:

141 szt. instalacji fotowoltaicznych w gminie Szczaw-
nica, 

200 szt. instalacji fotowoltaicznych w gminie Ochot-
nica Dolna,

250 szt. instalacji fotowoltaicznych w gminie Kro-
ścienko nad Dunajcem i wynika bezpośrednio z ilości 
złożonych deklaracji osób zainteresowanych przystą-
pieniem do projektu.

 Dzięki zamontowanym instalacjom OZE do produk-
cji energii cieplnej i elektrycznej, obniżony zostanie po-
ziom emisji niskiej poprzez mniejszą ilość emitowanych 
przez źródła ciepła i c.w.u. pyłów zawieszonych oraz 
gazów cieplarnianych, przyczyniając się tym samym do 
wzrostu jakości powietrza. Wysokiej jakości powietrze 
będzie mieć duży wpływ na sytuację gospodarczą gmin, 
których główną gałęzią gospodarki jest turystyka. 

Zgodnie z przygotowanym wnioskiem o dofinanso-
wanie planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyj-
nej to marzec 2018r., a planowany termin rzeczowego 
i finansowego zakończenia realizacji projektu to gru-
dzień 2020r.

Szacunkowa wartość projektu w Szczawnicy to 3 350 
345,07 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi  60% 
kosztów kwalifikowanych.

Tomasz Moskalik

W 2018 NIE BĘDZIE 
PODWYŻEK 
CEN WODY

Na sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która odbyła 
się 27 listopada, pod głosowanie poddany został projekt 
uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę. 

Taryfa obliczana jest na podstawie aktualnych docho-
dów ze sprzedaży wody oraz wydatków związanych z 
utrzymaniem sieci, wodomierzy, a także kosztem pro-
dukcji wody pitnej. 

Dyrektor MZGK złożył pisemny wniosek o utrzyma-
nie taryf z 2017r. na tym samym poziomie, co skutkować 
będzie tym, że w 2018 roku cena za 1m3 (5,63 zł + VAT) 
oraz opłaty abonamentowe ( 4,16 zł +VAT, 8,33 zł+VAT, 
20,37zł+VAT, w zależności od średnicy wodomierza) nie 
ulegną zmianie. 

Zdecydowaliśmy się utrzymać stawki na tym samym 
poziomie pomimo stałego wzrostu kosztów amortyzacji 
i kosztów pośrednich, ponieważ sytuacja ekonomiczna 
MZGK pozwala nam nie tylko zabezpieczyć środki na 
produkcję i dystrybucję wody pitnej, ale również na do-
datkowe, niewielkie inwestycje związane z rozbudową 
sieci wodociągowej. Czynnikami, które niewątpliwie 
mają wpływ na stabilizację cen wody są: zrealizowane 
inwestycje związane z ujęciami wody i uszczelnieniem 
sieci wodociągowej oraz stała kontrola sprzedaży wody 
i ciągłe eliminowanie nielegalnych przyłączy, a także eg-
zekucja zaległości od dłużników. Dzięki tym zabiegom 
w końcu każdy odbiorca wody płaci wyłącznie za pro-
dukcję i dystrybucję wody, którą faktycznie zużywa i nie 
musi płacić za wodę pobieraną nielegalnie. 

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywa-
nia dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę przyjęta została jednogłośnie.

Tomasz Moskalik
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