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Nowy rok szkolny 
w Szkole Podstawowej nr 1

4 września 2017 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 
2017/18.  W tym roku czeka nas wiele nowości. Jedną z nich 
jest realizacja projektu edukacyjnego, który rozpoczniemy w 
styczniu 2018 r. Projekt realizowany jest przez Miasto i Gmi-
nę Szczawnica, a jednym z jego założeń są zajęcia pozalekcyj-
ne dla uczniów naszej szkoły. Na zajęciach dzieci będą miały 
możliwość doskonalenia swoich umiejętności z matematyki 
oraz przedmiotów przyrodniczych – chemii, fizyki, biologii i 
geografii. 

Projekt doposażył naszą szkołę w wiele pomocy dydak-
tycznych. Mamy już nowe komputery, monitory dotykowe, 
kamerę, mobilną pracownię komputerową z laptopami dla 
każdego ucznia oraz kompletem tabletów. Wyposażona zo-
stanie sala do nauczania chemii, fizyki i matematyki. Już teraz 
zachęcamy uczniów do skorzystania z oferowanych zajęć po-
zalekcyjnych .

U progu nowego roku szkolnego warto wspomnieć o wyda-
rzeniach, jakie miały miejsce w naszej szkole w roku szkolnym 
2016/17. Nasi uczniowie aktywnie pracowali, brali udział w 
wielu konkursach, zawodach sportowych, gdzie zajmowali 
wysokie miejsca. 

Mieliśmy laureatów w małopolskich konkursach przed-
miotowych i tematycznych, takich jak:

1. Małopolski Konkurs Humanistyczny:  Joanna Olszyna kl. 
6a 

2. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego  : Joanna Ol-
szyna kl. 6a i  Marzena Kukla kl. 6b 

3. Tematyczny Konkurs Biblijny : Joanna Olszyna kl. 6a , Jo-
anna Aleksiewicz kl. 6a,  Adrianna Wiercioch kl. 6a . Joanna 
Olszyna zajęła I miejsce.

4. Finałowy etap Tematycznego Konkursu Informatyczne-
go „Baltie 2017”: finalistkami  tego etapu są: Katarzyna Caba-
ła, Joanna Olszyna i Marzena Kukla.  

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się również w 
konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Były 
to:

1. Konkurs recytatorski „Uśmiech Pana Boga” . Do etapu 
rejonowego „Pierścień św. Kingi” zakwalifikowali się: Wik-
toria Janas, Michał Różany, Karol Konieczny, Joanna Alek-
siewicz, Szymon Klimek, Mateusz Hamerski. Michał Różany 
i Joanna Aleksiewicz zakwalifikowali się do etapu ogólnopol-
skiego, który odbył się w Bochni. 

2. Konkurs Pieśni Patriotycznej i Religijnej – I miejsce w ka-

tegorii duety klasy I - III zajęli: Mateusz Szczepaniak i Maja 
Malinowska, w kategorii soliści II miejsce zajęła Martyna 
Wiercioch, w kategorii duety klasy IV – VI  I m. zajęli: Bartło-
miej Trzeszczoń i Aleksandra Mastalska, III m. Paweł Porem-
ba, Oskar Świątnik ;               w kategorii soliści I m.: Kinga Mo-
skalik, II m. Natalia Węglarz.

3. Memoriał Zdzisława Soliwody w szachach – etap rejono-
wy:  III miejsce zajął Oliwier Kurnyta.

4. Konkurs Filmoznawca Roku – I miejsce zdobył Mateusz 
Tokarczyk, III miejsce Michał Szkarłat. 

5. Konkurs plastyczny Mikołajki w Jabłonce – uczennica 
Klara Słowik otrzymała wyróżnienie.

6. VI Światowe Dni Tabliczki mnożenia: Wśród uczniów 
klas III: I miejsce – Julia Słowik 3b, II miejsce – Mateusz Szcze-
paniak 3a, III miejsce – Tomasz Zachwieja 3b. 

Wśród uczniów klas IV: I miejsce – Paulina Faberska 4a, II 
miejsce – Aleksandra Macanowicz 4b, III miejsce – Klara Ko-
łodziejska 4b.

Wśród uczniów klas V: I miejsce – Julia Moskalik 5a, II miej-
sce – Anna Różana 5b, III miejsce – Wiktoria Chlipała 5a, Mi-
łosz Mastalski 5c.

Wśród uczniów klas VI: I miejsce – Marzena Kukla 6b, II 
miejsce – Martyna Bednarczyk 6a, III miejsce – Sandra Dyda 
6b. 

7. XLI Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Ga-
wędziarzy im. A. Skupnia Florka: Izabela Wiercioch III m., 
Jakub Gondek (kl. IV – VI) III m., Aleksandra Owsianka – wy-
różnienie. 

8. VI Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej w Miecho-
wie: I m. zespół: Aleksandra Mastalska, Anna Różana, Łucja 
Tokarczyk, Natalia Węglarz.

9. Konkurs plastyczny i literacki „Obrazki z Sienkiewicza” 
organizowany przez Senat RP: finalistkami zostały: Miriam 
Gniewek, Adrianna Wiercioch, Karolina Hryc, Magdalena Ko-
tula, Diana Słowik, Łucja Tokarczyk, Katarzyna Cabała. Ada 
Wiercioch i Karolina Hryc znalazły się w gronie 28 osób na-
grodzonych w finale za swoje prace. Ada za pracę literacką, 
Karolina - plastyczną.

10. Konkurs języka angielskiego Memory Master: Laureaci 
III – stopnia: Aleksandra Macanowicz – IV b, Emilia Majerczak 
– IV b, Marzena Kukla – VI b, Szymon Klimek – kl. V a, Alek-
sandra Owsianka – kl. IV a, wyróżnienia: Karolina Gleń kl. V c, 
Anna Różana kl. V b. 

11. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej: Klasy I – III soliści: 
I miejsce: Mateusz Szczepaniak - kl. II a, III miejsce: Marcin 
Szczepaniak - kl. IIb, wyróżnienie: Julia Waruś - kl. IIc. W kate-
gorii zespoły klas I – III: II miejsce: Julia Urban, Paulina Słowik  
- kl. IIId oraz Maja Malinowska, Nikola Dyda  - kl. IId, III miej-
sce: Martyna Wiercioch, Ewelina Tokarz, Mateusz Hamerski 
- kl. IIIa. W klasach IV – VI w kategorii SOLIŚCI: I miejsce: Bar-
tosz Szczepaniak  - kl. Vc, II miejsce: Anna Różana - kl. Vb oraz 
Bartłomiej Trzeszczoń  - kl. VIa, III miejsce: Łucja Tokarczyk  
- kl. Vb. W kategorii ZESPOŁY:I miejsce: Natalia Węglarz  - kl. 
Vb, Aleksandra Mastalska - kl. Vc, II miejsce: Oskar Świątnik, 
Paweł Poremba, Fabian Kurnyta  - kl. Vb. 

1. XXII edycja Konkursu Wiedzy o Pieninach. W części 
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przyrodniczo - geograficznej zwyciężyła Marzena Kukla  - 
kl.6b,  w części historyczno - etnograficznej czwarte miejsce 
zajęła Joanna Olszyna – kl.6a. W konkursie fotograficznym 
„AGD naszych przodków” I miejsce zajęła Malwina Zachwieja 
– kl.3b,  a III m. - Mateusz Hamerski – kl. 3a.

2. Finał XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Nowego 
Sącza Ryszarda Nowaka oraz Starosty Nowosądeckiego Mar-
ka Pławiaka – I miejsce Jakub Gondek kl. IV b.

3. XXIV Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego 
„STROFY O OJCZYŹNIE” : Grupa I  - klasy 0-III Wyróżnienie: 
Wiktoria Janas – kl. II c. Grupa II  - klasy IV - VI :

II m. Anna Różana  - kl. Vb .Wyróżnienia: Piotr Wiercioch  
- kl. IV b.  

4. XII Międzyszkolny Konkurs im. Jana Pawła II w Szkole 
Podstawowej w Szlachtowej: Klasy I-III -  II miejsce – Mateusz 
Hamerski  - kl.IIIa. Wyróżnienie – Izabela Wiercioch - kl. III b. 
Klasy IV-VI -  I miejsce - Anna Ciesielka  - kl. IV b,  II miejsce 
Aleksandra Macanowicz  - kl. IV b.

5. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing Song 
Festival” w Krościenku – II miejsce Aleksandra Mastalska – kl. 
V c.

6. Konkurs Literacki „Na Tatrzańskim Szlaku” – II miejsce 
Kinga Moskalik – kl. V b.

 
W Szkole Podstawowej nr 1 mamy również wielu utalen-

towanych sportowców, którzy zajmowali wysokie miejsca w 
zawodach sportowych.   Były to:

1. Igrzyska Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych: drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce (awans do zawo-
dów wojewódzkich)

2. Turniej Ośrodka Pieniny w Halowej Piłce Nożnej : repre-
zentacja chłopców zdobyła trzecie miejsce .

3. VII Szczawnicki Bieg Niepodległości: Grupa I dziewczyn-
ki: I m Paulina Kozubska, II m. Alicja Mastalska, III m. Paulina 
Zachwieja. Grupa I chłopcy: II m., Mateusz Salamon, III m. Ju-
liusz Czajka. Grupa II dziewczynki: Paulina Słowik – I m., Julia 
Urban – II m Emilia Mastalska IV m. Grupa II chłopcy :  Wiktor 
Smolarski II m., Tomasz Szczepaniak IIIm. Grupa III dziewczę-
ta: Wiktoria Mikołajczyk IVm., Karolina Hryc Vm. Grupa III 
chłopcy: Mateusz Szczepaniak II m.,  Mateusz Salamon III m.

4. Igrzyska Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt – Karolina Hryc, Wiktoria Stec – II m., 

5. Powiatowe Igrzyska Ośrodka Pieniny w MPK – drużyna 
zdobyła III m.

6. Igrzyska Ośrodka Pieniny w nimi piłce nożnej halowej - 
drużyna zdobyła III m.

7. Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Narciar-
stwie Alpejskim. Nasza reprezentacja, składająca się z 6 za-
wodników, w klasyfikacji drużynowej zajęła IV miejsce.

8. Igrzyska Ośrodka Sportowego Pieniny w Czwórboju 
Lekkoatletycznym Dziewcząt      i Chłopców. W rywalizacji 
dziewcząt, pierwsze miejsce zdobyły uczennice naszej szkoły. 

Mamy nadzieję, że również w tym roku szkolnym ucznio-
wie SP 1 Szczawnica będą mogli się pochwalić sukcesami w 
wielu konkursach zawodach. 

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty 
w kraju Publiczne Gimnazjum im.ks.prof. J. Tisch-
nera jako jedyna placówka oświatowa w Szczaw-
nicy przechodzi restrukturyzację.

 Od 1 września 2017 roku funkcjonować będziemy jako 
Szkoła Podstawowa nr 2 z tym samym patronem.  Musieli-
śmy zatem przygotować budynek na przyjęcie najmłodszych 
uczniów szkoły podstawowej. Pozyskaliśmy fundusze z wie-
lu źródeł i zadbaliśmy, aby w maksymalnym stopniu możliwe 
było wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz jak 
najlepsze dostosowanie jej do potrzeb dzieci i młodzieży. Z 
Ministerstwa Oświaty udało się nam pozyskać ok. 114 tys. zł, 
za które zrobiliśmy nową szatnię dla najmłodszych uczniów, 
doposażyliśmy świetlicę oraz wyposażyliśmy trzy sale lek-
cyjne. Dodatkowo w najbliższym czasie zostaną zmienione 
toalety. Za pozyskane pieniądze z Urzędu Miasta wymieni-
liśmy troje drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na lekcje 
wychowania fizycznego, drzwi do świetlicy oraz położyliśmy 
nowe posadzki na małej sali i w korytarzu, a w pięciu salach 
lekcyjnych ułożyliśmy panele i zamontowaliśmy rolety okien-
ne. Ponadto szkoła uczestniczy w programie regionalnym 
realizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica, dofinanso-
wywanym z Funduszy Europejskich pt ‚’Innowacyjna eduka-
cja kluczem do sukcesu uczniów gminy Szczawnica” ,którego 
całkowita wartość  dla wszystkich szczawnickich szkół wy-
nosi:1.635.982,63zł. W związku z tym, do końca grudnia w 
naszej szkole powstanie pięć laboratoriów przedmiotowych: 
matematyczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne i chemicz-
ne oraz jedna pracownia multimedialna.  Uważam, że pora-
dziliśmy sobie z ogromem prac i inwestycji, nasza szkoła jest 
w pełni przygotowana na przyjęcie uczniów. W przeddzień 
nowego roku szkolnego życzę moim uczniom, nauczycielom, 
pracownikom szkoły, ale i sobie owocnej pracy, przynoszącej 
wiele sukcesów i tego, aby nasza Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Szczawnicy była miejscem przyjaznym, bezpiecznym, dają-
cym możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności.   Życz-
my sobie więc ‚’ wysokich lotów.’’

Dyrektor szkoły
Anna Szczepaniak



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  4

WYDARZENIA

Siłacze przyjechali 
do Szczawnicy

W niedzielę, 13 sierpnia br. 
Szczawnica po raz pierwszy 
została gospodarzem i głów-
nym organizatorem wyda-
rzenia pn: „Międzynarodowe 
Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Strongman Szczawnica 
2017”.

Zawody zainaugurowane 
zostały w imieniu władz samo-
rządowych przez Sekretarza 
Miasta i Gminy Szczawnica – 
Tomasza Ciesielkę, mocno za-
angażowanego w organizację 
imprezy, który przywitał zgro-
madzonych gości życząc im 
wielu niezapomnianych, spor-
towych emocji.

Następnie na placu pod dol-
ną stacją kolei linowej „Pale-
nica”, nieopodal promenady 
spacerowej rozpoczęła się ofi-
cjalna impreza, którą popro-
wadził Tomasz Perek. 

W zawodach uczestniczyli 
znani siłacze: Tomasz Kowal 
– jeden z najlepszych polskich 
strongmanów, Jarosław No-
wacki, Igor Barczykowski (Pol-
ska), Olaksnder Laszyn (Ukra-
ina), Roman Velt (Litwa), Sten 
Karro z Estonii oraz sędziowie 
w osobach: Piotra Piechowia-
ka – mistrza polski w kultury-
styce i Tomasza Góreckiego. 
Gościem specjalnym był Ro-
bert Burneika – litewski kultu-
rysta, znany jako „Hardkorowy 
Koksu” który zadbał o dobre 
samopoczucie widzów, przed-
stawiając lokalnym amatorom 
techniki kulturystyczne i roz-

dając liczne autografy.

Zawodnicy rywalizowa-
li między sobą w siedmiu 
konkurencjach, prezentując 
ogromną siłę, wytrzymałość i 
niezawodną technikę. Swoimi 
pokazami zagwarantowali pu-
bliczności wspaniałą zabawę, 
mnóstwo adrenaliny i dużą 
dawkę pozytywnej energii, 
przyciągając tłumy oglądają-
cych. Po raz kolejny zawod-
nicy tj. Tomasz Kowal, Jarek 
Nowacki i Igor Barczykowski 
udowodnili nam swoją ogrom-
ną siłę, jaka w nich drzemie 
zajmując najwyższe miejsca na 
podium. 

Wszyscy laureaci nagrodze-
ni zostali z rąk Burmistrza - 
Grzegorza Niezgody, Sekreta-
rza Miasta i Gminy, a zarazem 
głównego koordynatora wy-
darzenia - Tomasza Ciesielki 
oraz Członka Zarządu Powiatu 
Nowotarskiego – Bogusława 
Waksmundzkiego pamiątko-
wym pucharem, a zwycięzca: 
Tomasz Kowal uhonorowa-
ny został dodatkowo rzeźbą 
przedstawiającą postać górala.

Na zakończenie imprezy 
zawodnicy złożyli serdeczne 
podziękowania Sekretarzo-
wi – Tomaszowi Ciesielce za 
profesjonalne i rzetelne przy-
gotowanie sportowego wyda-
rzenia.

„W minionym roku po raz 
pierwszy miałem okazję prze-
prowadzać nieformalne roz-
mowy z organizatorami, które 
sfinalizowane zostały podpisa-
niem, końcem ubiegłego roku 
stosownej umowy. Przypusz-

czałem, że impreza sportowa 
będzie strzałem w dziesiątkę 
i jak widać nie myliłem się al-
bowiem zgromadziła tłumy 
gości. Cieszę się, że nasze 
uzdrowisko mogło zostać go-
spodarzem tych mistrzostw. 
Profesjonalna organizacja za-
wodów możliwa była dzięki 
finansowemu zaangażowaniu 
wielu sponsorów: Polskich Ko-
lei Linowych S.A, Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu, 
Ośrodka Kształcenia i Wycho-
wania OHP w Szczawnicy-Ja-
błonce, przedsiębiorstw: Er-
betu, Toyoty, Muszynianki, VIP 
Security System oraz Zespołu 
Elektrowni Wodnych Niedzi-
ca S.A, którym chciałbym w 
tym miejscu złożyć serdecz-
ne podziękowania. Gratuluję 
również zwycięzcom oraz po-
zostałym zawodnikom, którzy 
wykazali się ogromną wytrzy-
małością i nieprzeciętną walką 
do samego końca sprawiając 
tym samym, że emocje niejed-
nokrotnie sięgały zenitu, a tak-
że życzę im dalszych sukcesów 
w tej ekstremalnej dyscyplinie 
sportowej. Wierzę, że przy do-
statecznym zaangażowaniu 
finansowym będziemy mogli 
zorganizować podobne wido-
wisko w przyszłym roku” – po-
wiedział Burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica – Grzegorz 
Niezgoda.

Patronatem medialnym był 
TVP SPORT. Serdecznie zapra-
szamy do obejrzenia retrans-
misji z zawodów już dzisiaj tj. 
16 sierpnia 2017 r. o godzinie 
12:35.
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Uchwały Rady Miejskiej 
w Szczawnicy, podjęte na 
XXXVIII zwyczajnej sesji, w 
dniu 31 lipca 2017 roku:

- Nr XXXVIII/265/2017 w 
sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Szczawnica w trybie bez-
przetargowym,

- Nr XXXVIII/266/2017 w 
sprawie zmian w budżecie Miasta 
i Gminy Szczawnica na rok 2017,

- Nr XXXVIII/267/2017 w 
sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i 
Gminy Szczawnica.

- Nr XXXVIII/268/2017 w 
sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Szczawni-
ca w obrębie obszaru i terenu 
górniczego „SZCZAWNICA I”, 
z poszerzeniem o przyległe te-
reny zainwestowania, przyjęte-
go Uchwałą Nr XVII/100/2004 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z 
26 lipca 2004 r. (opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Ma-
łopolskiego Nr 289, poz. 3146 ze 
zmianami). 

*

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica informuje, iż I ust-
ny nieograniczony przetarg na 
najem na okres 3 lat z zasobu 
Miasta i Gminy Szczawnica nie-
ruchomości stanowiącej  działkę 
ewid. nr 1233/7 o powierzchni 
0.0097 ha położoną w Szczawni-

cy przy ul. Głównej 4 zabudowa-
ną kioskiem handlowo usługo-
wym o powierzchni użytkowej 
33 m2 

z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności handlowo 
usługowej zakończony wynikiem 
negatywnym.

- osób dopuszczonych do prze-
targu – 0

- osób niedopuszczonych do 
przetargu – 0

- cena wywoławcza czynszu 
najmu wynosiła  - 1 605,00 zł + 
Vat miesięcznie

- najwyższy osiągnięty w prze-
targu czynsz najmu  –  0

- Najemca - brak

*

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz 
na stronie internetowej www.
szczawnica.pl w terminie od 30 
sierpnia 2017 r. do 19 września 
2017 r.   wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawni-
ca przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w try-
bie bezprzetargowym na rzecz 
wnioskodawcy :

1. część działki ewid. nr 
1917/246 o powierzchni 18,63 
m2 położonej w Szczawnicy 
oś.XX-lecia z przeznaczeniem na 
miejsce postojowe dla samocho-
du typu bus na okres 3 lat.

2. część działki ewid. nr 
1917/246 o powierzchni 35m2 
położonej w Szczawnicy oś.XX-

-lecia z przeznaczeniem na ogró-
dek kwiatowy przy bloku nr 1 na 
okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 
1917/246 o powierzchni 26 m2 
położonej w  Szczawnicy oś.XX-
-lecia z przeznaczeniem na ogró-
dek kwiatowy  przy bloku nr 1 na 
okres 3 lat

4. część działki ewid. nr 
1917/246 o powierzchni 290 m2 
położonej w Szczawnicy oś.XX-
-lecia z przeznaczeniem na miej-
sca postojowe dla mieszkańców 
bloku nr 1 na okres 3 lat

*

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza II ustny nie-
ograniczony przetarg na oddanie 
w najem na okres 3 lat nierucho-
mości stanowiącej działkę ewid. 
zmod. nr 1233/7  o powierzch-
ni 0.0097 ha zabudowaną kio-
skiem handlowo - usługowym o 
powierzchni użytkowej 33 m2 – 
bez wyposażenia – położoną w 
Szczawnicy przy ul. Głównej 4 w 
planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczoną pod 
działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica wydzierżawi w/w 
nieruchomość Najemcy, który 
zobowiąże się spełnić następują-
ce warunki : 

1. Na Najemcy ciąży obo-
wiązek uzyskania opinii, zezwo-
leń lub decyzji organów w przed-
miocie zamierzonej działalności 
gospodarczej jak również remon-
tu budynku.

2. Ponoszenie wszelkich 
świadczeń publiczno prawnych.
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3. Ponoszenie odpowie-
dzialności cywilnej wobec osób 
trzecich oraz ubezpieczenie 
obiektu.

4. Udostępnianie Wynajmu-
jącemu obiektu celem kontroli 
realizacji postanowień umowy.

5. Dokonywanie bieżących  
konserwacji i remontów budyn-
ku objętego najmem na swój 
koszt, po uprzednim uzgodnieniu 
zakresu z Wynajmującym.

6. Dbanie o przedmiot naj-
mu wykorzystując go zgodnie z 
przeznaczeniem przy zachowa-
niu zasad staranności.

7. Niespełnienie przez przy-
szłego Najemcę warunków okre-
ślonych w pkt. 1-7 niniejszego 
ogłoszenia stanowić będzie pod-
stawę do rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu  
najmu wynosi 1.405,00 zł + Vat 
miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 
280,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 
28 września  2017 r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103 – biuro Rady Miejskiej w 
Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w 
przetargu jest uiszczenie wadium 
w kwocie 280,00 zł, które należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w 
Krościenku 

Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 22 września 
2017 r. z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby środki pienięż-
ne znalazły się na koncie Miasta 

i Gminy Szczawnica najpóźniej w 
dniu 22 września 2017 r. Dowód 
wpłaty wadium oraz dowód toż-
samości należy okazać Komisji 
Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone 
przez osobę, która wygrała prze-
targ zaliczone zostanie na poczet 
czynszu najmu nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez 
tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz Wy-
najmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 
24.08.2017 r.

Bliższe informacje udzielane są 
w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami, Planowania Prze-
strzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój 
nr 207, tel.262 22-03 wew.29

Sprzedający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od przetargu 
i prawo unieważnienia przetargu 

*

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica przypomina, iż zgod-
nie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. 
zm.) w dniu 30 września 2017 r. 
upływa termin wpłaty trzeciej 
raty, za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, o których mowa w art. 18 
ww. ustawy.

Przedsiębiorca, który nie za-
płaci w ustawowym terminie 
czyli do 30 września danego 
roku, kolejnej raty za korzysta-
nie z zezwolenia w danym roku, 
będzie miał możliwość dokona-
nia tej wpłaty w ciągu kolejnych 
30 dni liczonych od daty upływu 
ustawowego terminu, pod wa-
runkiem, że jednocześnie dokona 
dodatkowej opłaty w wysokości 
30% opłaty za korzystanie z da-
nego rodzaju zezwolenia, wyli-
czonej dla danego roku.

W przypadku stwierdzenia, 
że wpłatę zaksięgowano na kon-
cie Urzędu po obowiązujących 
terminach przedsiębiorca bę-
dzie zobowiązany do okazania 
oryginału dowodu opłaty w celu 
stwierdzenia, czy została ona 
wniesiona terminowo.

Harmonogram 
korzystania  

z wielofunkcyjnego 
boiska sportowego 

ORLIK

wrzesień 2017 r.
Godziny otwarcia kompleksu 

sportowego Orlik w Szczawnicy, 
ul. Groń 7

• poniedziałek – niedziela od 
godz. 16.00 do godz. 20.00

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych!

telefon kontaktowy z anima-
torem oraz rezerwacja boiska: 

tel. 883 786 460
tel. 505 628 996
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Po raz kolejny Szczawnica stała się 
gospodarzem i organizatorem spotkania 

miast partnerskich

W miniony weekend br. na zaproszenie Burmi-
strza Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorza Nie-
zgody, na terenie Szczawnicy przebywali przed-
stawiciele z czterech miast partnerskich: Oliveto 
Citra (Włochy), Harkany (Węgry),  uzdrowiskowe-
go miasta Chmielnik na Ukrainie oraz Spisskiej Beli 
na Słowacji.

Wspólne spotkanie było doskonałą okazją, mają-
cą na celu omówienie i wypracowanie wzajemnych 
planów, kierunków oraz dziedzin współpracy na 
najbliższe lata, a także poznanie walorów kulturo-
wych naszego kurortu oraz małopolski.

Głównymi tematami spotkania była współpraca o 
charakterze turystycznym, kulturalnym i edukacyj-
nym, a także udział w międzynarodowych projek-
tach, których celem jest dwustronna współpraca 
na korzyść obywateli, regionów i państw.

Oprócz wspólnych rozmów, zagraniczni goście 
odwiedzili były niemiecki nazistowski obóz kon-
centracyjny i miejsce zagłady: Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu oraz najstarszą polską kopalnię soli 
w Bochni. Ponadto przedstawiciele miast partner-
skich uczestniczyli w spływie Dunajcem; podziwiali 
największe uroki Pienin, a także byli uczestnika-

mi sportowego 
wydarzenia pn: 
„Międzynarodo-
we Indywidual-
ne Mistrzostwa 
Polski Strong-
man Szczawnica 
2017”.
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Szczawnica w programie 
„Zakochaj się w Polsce”

Po raz kolejny Szczawnica stała 
się miejscem, którego nietuzin-
kowe bogactwo zostanie ukaza-
ne w telewizji. 

W dniu 24 sierpnia br. na tere-
nie naszego uzdrowiska odbyła 
się realizacja zdjęć do czwarte-
go odcinka programu pn: „Zako-
chaj się w Polsce” kręconego pod 
przewodnictwem kierownika 
zewnętrznej produkcji telewizyj-
nej dla Telewizji Polskiej – Rafała 
Sieńczyka. Audycja telewizyjna 
w każdym odcinku prezentuje 
różne, najpiękniejsze zakątki w 
kraju, często niedocenione oraz 
nieleżące na głównych szlakach 
turystycznych. Tym razem ekipa 
telewizyjna odwiedziła Szczaw-
nicę, która stanowić będzie jedną 
z głównych atrakcji programu, 
opowiadającego o pienińskim re-
gionie – „Przełom Dunajca”.

Podczas montażu materiału, 
ekipa filmowa spłynęła tratwa-
mi rzeką Dunajec prezentując 
tym samym najciekawsze uroki 
Pienin. Operatorzy podziwiali 
wyjątkowe środowisko fauny i 
flory przełomu Dunajca, skorzy-
stali z przejazdu Koleją Linową 
na Palenicę, a także zwiedzili za-
bytki i charakterystyczne miejsca 
w Szczawnicy m.in. Plac Dietla i 
Muzeum Pienińskie w Szlachto-
wej.

Prowadzącym program był 
znany aktor telewizyjny – To-
masz Bednarek, który odsłaniał 
przed widzem największe atrak-
cje naszego kurortu i zachęcał 
do podróżowania w to niezwykłe 
miejsce.
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Jak co roku, również i w 2017r. 
przewidzieliśmy pewien zakres 
robót, mający na celu zmierzanie 
ku zakończeniu budowy nowego 
cmentarza komunalnego dla na-
szej gminy. Można by zadać pyta-
nie dlaczego prace trwają już kilka 
lat i są etapowane? Cóż, po pierw-
sze i najważniejsze – jest to jedna 
z niewielu dużych inwestycji, które 
realizujemy w całości ze środków 
miejskich i w świetle innych po-

trzeb miasta po prostu nie stać, 
by tak dużą inwestycję wykonać w 
ciągu jednego roku. Tego typu roz-
wiązanie finansowe, zastosowa-
ne w ubiegłych latach, po prostu 
uniemożliwiłoby nam realizację 
innych, nawet tych największych 
zadań, jak budowy ujęć wody, wo-
dociągów, dróg, czy infrastruktury 
turystycznej. Po drugie, ramy cza-
sowe oddania do użytku nowego 
cmentarza zostały określone ilo-

ścią miejsca na cmentarzu para-
fialnym, i wszystko wskazuje na 
to, że nowy cmentarz komunalny 
będzie gotowy, tak jak pierwotnie 
planowaliśmy najpóźniej w drugiej 
połowie 2018 roku.

Zamierzenie polegające na bu-
dowie cmentarza komunalnego w 
Szlachtowej miało swój początek 
jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych, kiedy to ówcześni włodarze 
miasta zauważyli konieczność 
przygotowania miejscowego planu 
zagospodarowani przestrzennego 
i wykonania dokumentacji budow-
lanej na budowę cmentarza. W ko-
lejnych latach doprowadzona zo-
stała sieć wodociągowa. W latach 
2009-2010 została przeprojek-
towana kaplica cmentarna; miało 
to na celu dostosowanie budynku 
do obowiązujących przepisów i 
kanonów architektonicznych. W 
grudniu 2010 roku rozstrzygnięty 
został przetarg na budowę kaplicy 
i wiosną kolejnego roku na łące w 
Malinowie pojawili się robotnicy. 
Budowa kaplicy dobiegła końca w 
2012 roku, a kolejne lata upłynęły 
na wykończeniu obiektu i budo-
wie ogrodzenia. Rok 2015 upłynął 
na projektowaniu wyposażenia 
i fresków kaplicy. Nieoceniona 
na tym etapie robót okazała się 
pomoc szczawnickiego probosz-

Roboty na terenie cmentarza komunalnego
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cza – księdza Tomasza Kudronia, który 
pomógł nam w poszukiwaniu artystów, 
specjalizujących się w sztuce sakralnej. 
Niezmiernie ważne też były jego suge-
stie dotyczące symboliki i historii, która 
ostatecznie wzbogaciła dokumentację 
projektową. W ubiegłym roku kaplica zo-
stała wyposażona w konfesjonał z dębu, 
ławki przyścienne, ławki wolnostojące, 
drewniane świeczniki z elementami mo-
siądzu, ołtarz wolnostojący, ambonkę, 
katafalk, zestaw sedilli dla celebrantów, 
ławki dla księży i ministrantów oraz półki 
na ampułki. Dokumentacja zawiera rów-
nież projekty fresków, witraży i mozaiek, 
te jednak będą realizowane na samym 
końcu (być może nawet po oddaniu do 
użytku obiektu) ponieważ są bardzo cza-
sochłonne. Dotychczasowe koszty nowe-
go cmentarza komunalnego zawierają się 
w kwocie półtora miliona złotych. 

W 2017 roku na budowę cmentarza 
komunalnego przewidzieliśmy 230 tysię-
cy złotych. Dotychczas, w ramach tych 
środków, wykonane zostało przyłącze 
wody, a także zakupiona została chłod-
nia przeznaczona do przechowywania 
zwłok. Urządzenie to przeznaczone jest 
na dwie trumny, a jego wykończenie w 
drewnie dębowym nawiązuje do stylisty-
ki wyposażenia kaplicy. Pozostała kwo-
ta wykorzystana zostanie jeszcze w tym 
roku na budowę głównego dojścia do 
kaplicy. W ramach tego zadania planuje-
my wykonanie połączenia bramy głównej 
z kaplicą za pomocą alejki ze schodami 
oraz placu przed kaplicą. Całość zreali-
zowana będzie z kostki brukowej beto-
nowej. Wzdłuż alejki wykonana będzie 
rampa, przeznaczona zarówno dla ka-
rawanu, jak i dla dowozu osób, które nie 
mogą skorzystać ze schodów. W dalszej 
kolejności, jeszcze w tym roku zostanie 
wykonane obejście wokół kaplicy, umoż-
liwiające dojście do pomieszczeń dodat-
kowych chłodni i toalety, znajdującej się 
na tyłach budynku kaplicy, a także przy-
łącze i zbiornik kanalizacji sanitarnej.

Na przyszły rok, przewidujemy już tyl-
ko wykonanie alejki pomiędzy kwatera-
mi. Jest to w zasadzie ostatni etap robót 
budowlanych na terenie nowego cmenta-
rza komunalnego.

Tomasz Moskalik
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Święto pasterzy i owiec 
– XXXVII Redyk 

w Jaworkach

Tegoroczny zwyczajowy XXXVII 
Redyk w Jaworkach był miejscem 
pełnym rozrywki oraz dobrej zaba-
wy dla każdego. W minioną niedzie-
lę, pomimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych na scenie 
plenerowej pod Homolami w Jawor-
kach odbyła się oficjalna impreza w 
ramach lata pienińskiego, zorgani-
zowana przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica, Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy oraz Mało-
polską Agencję Rozwoju Regional-
nego S.A.

Polowe posiady wspólnie zain-
augurowane przez Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Kultury – Tomasza 
Hurkałę oraz Wiceprezesa Zarządu 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A. – Stanisława Biszty-
gę rozpoczęły się tradycyjnym 
przepędem owiec przez zaprzyjaź-
nionego bacę – Andrzeja Staszela z 
Dzianisza wraz z juhasami. Przed-

stawili oni  proces strzyżenia owcy 
oraz pokaz wyrobu oscypka.

Podczas imprezy odbyła się pre-
zentacja rozmaitych zespołów 
folklorystycznych i ludowych. Jako 
pierwsza na scenie wystąpiła góral-
ska grupa teatralna Stowarzyszenia 
Młodzi Inaczej 60+ – „Bajarze znad 
Grajcarka”. 

Goście imprezy oglądali również 
występy grup muzycznych takich 
jak: „Prasłowianki” z bałkańską 
muzyką, zespół „Zbojecko Familia”, 
„Mali Szlachtowianie” prowadzony 
przez sołtys wsi Szlachtowa – Jolan-
tę Salamon wraz z muzyką Jana Ku-
bika z Krościenka n/D, pokaz melo-
dii biesiadnych kapeli „Jaworcanie” 
oraz humorystyczny występ gawę-
dziarki Ireny Stopy wywodzącej się 
rodem z Jaworek. Ogromną atrakcją 
tegorocznych zabaw stał się pokaz 
napadu zbójeckiego dokonany przez 
członków Teatru Amatorskiego i ze-
społu Pieśni i Tańca „Pieniny” z Kro-
ścienka.

Wyjątkowym momentem stało 
się wręczenie tablicy Szalayowskiej 
honorowemu członkowi Związku 

Podhalan – Władysławowi Ciesiel-
ce obchodzącemu w bieżacym roku 
jubileusz 80 urodzin. Na dowód 
wdzięczności za zasługi dla pie-
nińskiego regionu przedstawicie-
le Rady Miejskiej w Szczawnicy w 
osobach: Zofii Krępy oraz Mariana 
Dziedziny Wiwra, dokonali uroczy-
stego wręczenia godła pn. „Pod Si-
korką”.

Następnie, na scenie wystąpił 
krakowski satyryk i artysta kabare-
towy – Krzysztof Piasecki, a zwień-
czeniem imprezy stała się zabawa 
taneczna poprowadzona przez DJ 
Adama.

Z kolei najmłodsi uczestnicy im-
prezy mogli spróbować swoich sił w 
różnorodnych konkursach, przejaż-
dżce na kucyku oraz mieli do dyspo-
zycji dmuchany plac zabaw.

Dla wszystkich biorących udział 
w niedzielnym wydarzeniu dostęp-
ne były napoje, potrawy i ciasta ser-
wowane przez Oddział Pieniński 
Związku Podhalan, baran przygo-
towany przez rodzinę Zachwiejów 
- Bulisiów oraz specjały wykonane 
przez lokalnych gastronomów.
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Ponad pół miliona złotych 
na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych z lat poprzednich.

28 lipca 2017 roku Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji podpisał promesę dotyczącą 
przekazania środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, przewidzianych do realizacji w ra-
mach 2017 roku. W ramach zabezpieczonych środ-
ków realizowane będą na terenie naszej gminy dwa 
zadania:

1. „Odbudowa mostu wraz z przyczółkami i 
umocnieniami na potoku Sielskim w ciągu drogi 
Jana Pawła II boczna nr 364851K w km 0+075 do 
0+083 w Szlachtowej”

2. „Remont nawierzchni ulica Główna droga 
Na Piaski nr 364904K w km 0+000 do 0+250 w 
Szczawnicy”. 

Aby oba zadania mogły być zrealizowane, Miasto 
i Gmina Szczawnica do 6 października br. musi na 
ręce Wojewody Małopolskiego przekazać komplet 
dokumentów, w tym podpisane z wyłonionymi wy-
konawcami umowy na roboty budowlane. 

W ramach promesy nasza gmina otrzyma dota-
cję wysokości 530 000 zł, co jednocześnie nie może 
przekroczyć 80% wartości zadań, po udzieleniu za-
mówień publicznych na oba zadania. Jako że na oba 
zadania niebawem ogłoszone zostaną postępowa-
nia przetargowe, nie mogę podać do publicznej in-
formacji wartości kosztorysowej robót.  

Zadanie polegające na odbudowie mostu w 
Szlachtowej, realizowane będzie w oparciu o do-
kumentację projektową zrealizowaną pod tą samą 
nazwą, przy wykorzystaniu środków z funduszu so-
łeckiego Szlachtowej na 2017r., w ramach podjętej 
Uchwały nr 1/2017 Rady Sołeckiej. Dokumenta-

cja przewiduje odbudowę obiektu mostowego w 
miejscu wcześniej istniejącego (w ciągu drogi nr nr 
364851K), który został zniszczony przez powódź. 
Zakres robót przewiduje wykonanie na żelbeto-
wych przyczółkach płyty w konstrukcji zespolonej 
(belki stalowe IPN 400 zespolone z żelbetową pły-
tą), wykończenie warstwami asfaltowymi, montaż 
barieroporęczy mostowych, obrukowanie skarp 
stożków, najazdy oraz niezbędne umocnienie ko-
ryta potoku narzutem kamiennym i wykonanie 
dwóch gurtów betonowych. Szerokość jezdni wy-
nosić będzie 3m, światło poziome mostu: 9,34m, 
klasa obciążenia: E (wg PN 85/S-10030).

Projekt remontu drogi ulica Główna droga Na 
Piaski nr 364904K obejmuje wykonanie robót re-
montowych na odcinku 250 metrów od połączenia 
z drogą powiatową. Prace polegały będą na de-
montażu istniejących płyt, ponownym wykonaniu 
i zagęszczeniu podbudowy, ułożeniu krawężników 
oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
małootworowych podwójnie zbrojonych o grubo-
ści 10cm, oraz wyprofilowaniu korony zjazdu na 
drogę powiatową. 

Oba zadania zawarte były w protokole strat w 
infrastrukturze miejskiej wywołanych przez po-
wodzie, podpisanym przez komisję składającą się 
między innymi z przedstawicieli Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie. W protokole ujęte mogą 
być wyłącznie straty w infrastrukturze miejskiej, 
stanowiącej własność miejską, zlokalizowane w 
ciągach dróg publicznych (w przypadku infrastruk-
tury drogowej) oraz posiadające dokumentację po-
twierdzającą, że nastąpiły w wyniku i w czasie klęsk 
żywiołowych.

Tomasz Moskalik
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OGOSZENIA

W związku z licznymi pytaniami, które poja-
wiały się w trakcie sierpniowych spotkań w spra-
wie dofinansowania ogniw fotowoltaicznych za-
mieszczamy rozwinięcie artykułu, który ukazał 
się w czerwcowym wydaniu Biuletynu pn „Ter-
momodernizacja domu – co warto wiedzieć”

Receptą na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w 
każdym budynku, a co za tym idzie obniżenie kosztów jego 
ogrzewania – przy jednoczesnej poprawie komfortu termicz-
nego – jest termomodernizacja budynku. 

W ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się: 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu lub stropodachu, ocie-
plenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie pod-
łogi na gruncie.

Termomodernizacja domu dotyczy także jego instalacji 
wewnętrznych i polega m.in. na: modernizacji lub wymianie 
systemu grzewczego; rozpoczęciu korzystania z OZE (odna-
wialnych źródeł energii) na potrzeby grzewcze, np. poprzez 
instalację kolektorów słonecznych czy pompy ciepła; zasto-
sowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (reku-
peracji); izolacji odkrytych przewodów centralnego ogrze-
wania oraz ciepłej wody użytkowej a także usprawnieniu 
systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dla Małopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wnio-
sków w ramach Programu Priorytetowego JAWOR Poprawa 
efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych. Zadania objęte dofinansowaniem to: ocie-
plenia ścian zewnętrznych budynków, ocieplenia dachów, 
stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenia 
stropów piwnic, wymiany okien, drzwi zewnętrznych. Wyma-
gane jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze 
o co najmniej 25%.

Program skierowany jest do osób fizycznych. Mogą one 
uzyskać preferencyjną pożyczkę w wysokości do 90% kosztu 
docieplenia budynku, której oprocentowanie wyniesie 2% w 
skali roku i podlegać będzie umorzeniu w wysokości do 20%. 
Minimalna kwota pożyczki to 20 tys. zł, a maksymalna 100 
tys. zł.

Szczegółowe informację na temat aktualnych programów 
dofinansowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica lub WFOŚiGW.

Aby zwiększyć energooszczędność naszego domu, kolej-
nym krokiem, jest obniżenie zapotrzebowania budynku w 
energię elektryczną. Można to osiągnąć montując instalację 
fotowoltaiczną. Dobrze zaprojektowana elektrownia sło-
neczna, nie tylko w pełni pokryję zapotrzebowanie domu w 
energię elektryczną, ale również może być źródłem ciepłej 
wody użytkowej. 

Aktualnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje pożyczkę z dotacją 
na instalacje fotowoltaiczne w województwie Małopolskim z 
możliwością umorzenia dla instalacji PV powyżej 10kW. Do-
tyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Wysokość po-
życzki może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych net-
to, umorzenie 20%.  Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym, 
począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r.

Kolejną możliwość uzyskania dofinansowania będzie 
dawać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego 29 września (i trwający do 30 listopada 
2017r.) nabór na działanie 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTU-
RY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, 
rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup 
niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii 
elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w 
budowę/przebudowę: Instalacji wykorzystujących energię 
słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), jednostek 
wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych 
elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wyko-
rzysujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.

W przypadku inwestowania przez beneficjentów (w tym 
prosumentów) w instalacje wykorzystywane do wytwarzania 
energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na potrzeby 
własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli 
projekt zakłada przyłączenie do sieci preferowane będzie po-
siadanie przez beneficjenta ważnych technicznych warunków 
przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwa-
rzania energii do sieci elektroenergetycznej. 

W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie bę-
dzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwa-
rzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do naj-
bliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, 
niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. W tym kon-
tekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący 
jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w któ-
rym następuje rozgraniczenie własności sieci między właści-
cielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci. 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 60% wydat-
ków kwalifikowanych (w przypadku projektów nie objętych 
pomocą publiczną) przy czym nie podano dolnej i górnej gra-
nicy wartości projektu.

Ponieważ dofinansowanie skierowane jest do jednostki sa-
morządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, admi-
nistracji rządowej, jednostek naukowych, uczelni, spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych, instytucji kultury, podmiotów 
leczniczych działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia, organizacji pozarządowych, kościołów i związków 
wyznaniowe oraz osób prawnych kościołów i związków wy-
znaniowych, spółek prawa handlowego, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki – a więc nie 
bezpośrednio do osób fizycznych, złożenie wniosku będzie 
warunkowane zainteresowaniem mieszkańców projektem 
oraz wynikami audytów, które zostały zlecone z budżetu Mia-
sta i Gminy Szczawnica.

 Więcej informacji na temat dotacji instalacji fotowoltaicz-
nej można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i 
WFOŚiGW.

Tekst przygotowany w oparciu o artykuł „Termomoderni-
zacja budynku – co warto wiedzieć”, zamieszczony w czerw-
cowym wydaniu biuletynu „Szczawnickie Informacje Samo-
rządowe” dzięki współpracy z portalem swiatoze.pl, oraz w 
oparciu o informacje UMWM. 

Tomasz Moskalik
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