
miesięcznik bezpłatny VIII  2017

SZCZAWNICKIE 
INFORMACJE

SAMORZĄDOWE

BĘDZIE GAZ W SZCZAWNICY! 
TO JUŻ PEWNE!
strony 8-9

REKLAMACJE AUDYTÓW - 
strona 6

 REMONTY W SZKOŁACH
strona 2-3

 NOWE PRZEPISY W SPRAWIE 
USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

strona 14



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  2

PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Jak co roku, czas wakacji wykorzystywany 
jest w budynkach szkół do przeprowadzenia 
niezbędnych remontów i ulepszeń. W tym roku, 
przewidziane zostały również roboty związane 
z reformą oświatową. Na wniosek dyrektorów 
szkół, ustaliliśmy zakres robót najbardziej ko-
niecznych do wykonania jeszcze przed rozpo-
częciem najbliższego roku szkolnego. 

W Szkole Podstawowej na Szlachtowej ko-
nieczny stał się remont łazienek polegający na 

skuciu starych płytek ze ścian oraz rozebraniu 
posadzek, montażu kabin prysznicowych, ustę-
pów wraz z modernizacją elektryki, instalacji 
wod. – kan. i c. o. 

W Publicznym Gimnazjum w Szczawnicy, 
w którym od września br. mieścić się będzie 
Szkoła Podstawowa nr 2, również przewidzia-
no remont łazienek o podobnym zakresie, jak 

w szkole na Szlachtowej, a ponadto, również 
zaadaptowanie części korytarza szkoły na szat-
nię dla najmłodszych dzieci z klasy I, które już 
niebawem ponownie pojawią się w budynku tej 
szkoły. Ponadto, na korytarzu sali gimnastycz-
nej oraz w sali przejściowej szkoły wymieniona 
została posadzka na płytki ceramiczne antypo-
ślizgowe, a także wymienione zostaną drzwi 
wewnętrzne oraz drzwi do świetlicy szkolnej. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy 
wymienione zostanie natomiast ogrodzenie 
starego boiska. 

W ostatnich tygodniach przystąpiono rów-
nież do realizacji projektu pn. Innowacyjna 
edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy 
Szczawnica współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt realizowany jest w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
W ramach projektu przewidziano dopo-

sażenie bądź utworzenie w szkołach z te-
renu Miasta i Gminy Szczawnica pracowni: 
przyrodniczej oraz matematycznej w Szkole 
Podstawowej nr 1, pracowni przyrodniczej 
i matematycznej w Szkole Podstawowej na 
Szlachtowej oraz pracowni: biologiczno - che-
micznej, fizycznej, matematycznej oraz geo-
graficznej w Publicznym Gimnazjum (od wrze-
śnia Szkole Podstawowej nr 2) za kwotę ponad 
400 tys. zł. W ramach doposażenia przewi-
dziano zakup mebli oraz pomocy dydaktycz-
nych, takich jak lupy, mikroskopy, termometry 
laboratoryjne, wagi elektroniczne i szalkowe, 
kompasy, mapy, atlasy, modele szkieletów i 
wiele innych. Projekt przewiduje także wy-
posażenie szkół w sprzęt informatyczny, tj.: 
stanowiska komputerowe, na które składają 
się zestawy w postaci: monitora, komputera, 

klawiatury, myszki, słuchawek/głośników; ze-
stawy: laptop, myszka, słuchawki, zestawów z 
tabletami, a także kompletów: kamery ze sta-
tywem i kartą pamięci. Wyposażenie szkół w 
sprzęt informatyczny winno zamknąć się kwotą 
ok. 380 tys. zł. W szkołach będzie miała miejsce 
również inwestycja polegająca na wzmocnieniu 
przepustowości łącza sieci internetowej, zmie-
rzająca do poprawienia wydajności istniejącej 
już sieci Wi-Fi. 

Realizacja powyższych zadań planowana jest 
jeszcze w 2017 r. Obecnie trwają procedury 
przetargowe. 
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portal www.pieninyinfo.pl /2017.07.15/ autor: Magdalena Wojtarowicz

Markowska, Enej i LemON na 
rozpoczęcie festiwalu Hej Fest w 
Szczawnicy

15 lipca w Szczawnicy rozpo-
częła się kolejna edycja festiwalu 
Hej Fest. Gwiazdami pierwszego 
dnia byli Patrycja Markowska, 
Enej i LemON.

Wyjątkowo w tym roku dwa 
pierwsze koncerty festiwalu Hej 
Fest zawitają do innych miejsco-
wości, w których znajdują się 
ośrodki PKL. W sobotę 15 lipca 
koncerty gwiazd polskiej sceny 
muzycznej w ramach tegorocz-
nej edycji Hej Fest odbył się w 
Szczawnicy, kolejny 22 lipca od-
będzie się w Krynicy. Wszystkie 
koncerty poprzedniej edycji fe-
stiwalu odbywały się w Zakopa-
nem.

Szczawnicki Hej Fest wspólnie 
otworzyli prezes zarządu PKL Ja-
nusz Ryś oraz burmistrz Szczaw-
nicy Grzegorz Niezgoda życząc 
zgromadzonym udanej zabawy. 
Prezes PKL dziękował władzom 
Szczawnicy za zaproszenie.

Prowadzący imprezę skiero-
wał także słowa podziękowania 
do Tomasza Ciesielki Sekretarza 
Szczawnicy, osoby bez pomocy 
której festiwalu w Szczawnicy by 
nie było.

Organizatorem Hej Fest jest 
fundacja Polish Heritage, a głów-
nym sponsorem są Polskie Kole-
je Linowe. Festiwal Hej Fest jest 
realizowany w ramach projektu 
współfinansowanego przez Fun-
dusze Europejskie w ramach cy-
klu „Małopolska Brzmi Dobrze!”. 

***

Wiosną bieżącego roku mia-
łem okazję przeprowadzić pierw-
sze nieformalne rozmowy z twór-
cami Hej Festu.

Zapraszając ich do Szczawnicy 
nie do końca wierzyłem, że taki 
festiwal może zostać przenie-
siony ze swojego macierzystego 
miejsca – Zakopiańskiej Guba-
łówki do Szczawnicy.

W czerwcu myślałem, że po-
mysł upadł i że nie uda się osta-
tecznie sfinalizować przed-
sięwzięcia, jednak podczas 
lipcowego spotkania pojawiło się 
„zielone światło”.

Generalnie Miasto i Gmina 
Szczawnica miało zaledwie dzie-
sięć dni na zorganizowanie tego 
wielkiego wydarzenia.

Dziesiątki e-maili, setki telefo-
nów, by uzgodnić najdrobniejsze 
szczegóły imprezy, by nie dać 
przysłowiowej „plamy”, a do tego 
zapowiadane niekorzystne pro-
gnozy pogody zaplanowane na 
dzień koncertu, tylko potęgowa-
ły stres.

Widząc rozbawiony tłum na 
sobotnim koncercie, ludzi śpie-
wających wraz z wokalistami ich 
piosenki i samych artystów zado-
wolonych z ciepłego przyjęcia w 
ten stosunkowo chłodny dzień, 
śmiało można stwierdzić – opła-
cało się! „wykonaliśmy kawał do-
brej roboty”!

Korzystając z okazji, w imieniu 
Burmistrza Grzegorza Niezgody 
i własnym, chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się realizacji tego 
wielkiego przedsięwzięcia.

Dziękuję Piotrowi Lelito, który 
był pierwszym ogniwem łączą-
cym mnie z twórcami festiwalu.

Dziękuję dyrektorowi i pra-
cownikom Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy.

Podziękowania kieruję do Za-
stępcy Dyrektora zakładu ko-

munalnego Grzegorza Czai oraz 
pracowników MZGK za wiele 
godzin spędzonych przy pracach 
na placu pod kolejką, za pomoc 
w wieszaniu banerów, oraz za 
sprawne utrzymanie czystości po 
imprezie.

Serdecznie dziękuję służbom 
mundurowym: Straży Miejskiej, 
Policji pod dowództwem pod-
komisarza Zbigniewa Zachera 
oraz Pogotowiu Ratunkowemu,  
którzy dbali o  bezpieczeństwo 
uczestników imprezy.

Na ręce Prezesa OSP Szczaw-
nica - Moniki Mastalskiej oraz 
Naczelnika szczawnickiej jed-
nostki pożarniczej - Łukasza Ma-
stalskiego składam serdeczne 
podziękowania dla druhów OSP 
Szczawnica za pracę i wielkie za-
angażowanie w prace organiza-
cyjne.  

Dziękuję właścicielom hoteli i 
pensjonatów w Szczawnicy, któ-
rzy gościli artystów i całą ekipę 
festiwalu.

Wielkie podziękowania należą 
się także wspaniałej publiczno-
ści: mieszkańcom i wszystkim  tu-
rystom tak licznie przybyłym na 
koncert.

Na końcu chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować Panu 
Januszowi Rysiowi - Prezeso-
wi Polskich Kolei Linowych oraz 
Dyrektorowi Artystycznemu Hej 
Festu - Janowi Malskiemu dzięki 
którym impreza zagościła w na-
szym mieście.

Ze swej strony obiecuję, że 
Szczawnica dołoży wszelkich 
starań, aby za rok znowu gościć 
Hej Fest w naszym kurorcie i aby 
tym samym wpisał się on na stałe 
w kalendarzu wydarzeń kultural-
nych miasta.

Tomasz Ciesielka

Sekretarz Miasta i Gminy 
Szczawnica
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Przypominamy, że w miesiącu 
lutym br. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szczawnica złożył dwa wnioski 
aplikacyjne dotyczących wymiany 
starych źródeł c.o. i c.w.u. na nowe 
kotły V generacji.

I. Projekt  pn: „Ograniczenie ni-
skiej emisji na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica – paliwa stałe” 
W ramach projektu zostaną wymie-
nione stare źródła grzewcze na:

1. piece na gaz (2 szt.)
2. kotły na biomasę (w tym pelet i 

drzewo - 133 szt.)
3. pompy ciepła (15 szt.)

II. Projekt  pn:. „Ograniczenie 
niskiej emisji na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica – biomasa i pa-
liwa gazowe” W ramach projektu 
zostaną wymienione stare źródła 
grzewcze na: piece V generacji na 
ekogroszek (199 szt.)

Obecnie wnioski są na  etapie 
oceny merytorycznej w Urzędzie 
Marszałkowskim. Niezależnie od 
tego na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica trwają audyty ener-
getyczne budynków, które są wa-
runkiem koniecznym do uzyskania 
dofinansowania dla mieszkańców. 
Audyty są całkowicie bezpłatne. 
Wykonuje je firma:

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy 
Energetyczni

Biuro Projektowo - Handlowe
30-059 Kraków, ul.Reymonta 20

Wsparcie będzie uwarunkowane 
od oceny energetycznej budynku w 
którym planowana 

jest wymiana źródła ciepła. Wa-
runkiem jest, iż Wnioskodawcy po-
winni:

• poddać się ocenie energetycz-
nej budynku wykonanej przed re-
alizacją projektu wg metodyki przy-
jętej przez Instytucję Zarządzającą 
będącej załącznikiem do  regulami-
nu konkursu. 

• wykonać modernizację energe-

tyczną budynku w zakresie wynika-
jącym z ww. 

oceny energetycznej budynku je-
żeli tego rodzaju konieczność wyni-
ka z przeprowadzonej oceny ener-
getycznej.

Przyjęty zostaje minimalny stan-
dard efektywności energetycznej 
budynku spełnienie którego ozna-
cza brak konieczności przeprowa-
dzania modernizacji energetycznej 
budynku. Warunek ten zostanie 
spełniony w przypadku gdy budy-
nek posiada maksymalną 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 nieodnawialna energia 
pierwotna na potrze by ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania cie-
płej wody użytkowej). W przypad-
ku zabytkowych budynków miesz-
kalnych możliwe jest odstąpienie 
od oceny  w oparciu o wskaźnik 
EPH+W i określenie minimalnego 
zakresu prac termomodernizacyj-
nych koniecznych do wykonania w 
zakresie: wymiany stolarki okien-
nej na energooszczędną, termomo-
dernizacji dachów/stropodachów, 
modernizacji instalacji wentylacji, 
zastosowania odzysku ciepła jeże-
li te elementy prac są możliwe do 
wykonania ze względu na zalecenia 
konserwatorskie.

Oceny energetyczne będą wy-
konywane sukcesywnie, zgodnie z 
miesięcznym limitem zakontrakto-
wanym przez Wykonawcę. 

Dlatego nie należy oczekiwać, że 
z wszystkimi mieszkańcami audyto-
rzy skontaktują się już w pierwszym 
tygodniu czy miesiącu od dnia roz-
poczęcia wykonywania ocen. 

Proszę uzbroić się w cierpliwość i 
nie dzwonić po informację do Urzę-
du Marszałkowskiego – zlecenio-
dawcy zadania lub Wykonawcy.

Czas na wykonanie audytów dla 
Wykonawcy wynosi do 30 września 
2018 roku

REKLAMACJE OD AUDYTÓW:
Mieszkaniec, co do zasady, może 

osobiście zgłosić ewentualną rekla-
mację od wyników audytu. Przede 
wszystkim podczas drugiej wizyty, 
kiedy audytor zapoznaje go z wy-
nikami oceny. To właśnie wtedy 
mieszkaniec ma możliwość spraw-
dzenia prawidłowości wprowadzo-
nych danych, dokonanych obliczeń 
lub wniosków. 

W celu ułatwienia i łatwiejszej 
koordynacji zgłoszeń reklamacyj-
nych oraz wniosków o ponowną we-
ryfikację oceny uruchomiona jest 
strona internetowa wraz z odpo-
wiednim  formularzem. Formularz 
dostępny jest pod adresem: http://
niezalezni.org.pl/pl/strona/zglo-
szenie-reklamacyjne. Niezależnie 
od tego aby znacząco nie utrudnić 
mieszkańcowi złożenie reklamacji 
np. w sytuacji, gdy ten nie posiada 
poczty elektronicznej dopuszczona 
jest możliwość zgłaszania reklama-
cji osobiście w biurze firmy lub po-
przez pocztę na adres:

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy 
Energetyczni

Biuro Projektowo - Handlowe
30-059 Kraków, ul.Reymonta 20
Przypominamy również że zgło-

szenia reklamacji zgodnie z umowa 
mogą być składane wyłącznie przez 
właściciela/ wnioskodawcę/ Zama-
wiającego, natomiast ponowną we-
ryfikację oceny może składać właści-
ciel budynku lub osoba upoważniona 
- w przypadku składania przez osobę 
upoważnioną niezbędne jest stosow-
ne ważne upoważnienie.

 Zgodnie z umową Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć u Wniosko-
dawcy (gminy) ocenę energetycz-
ną, której integralną część stanowi 
podpis mieszkańca pod zgodą/lub 
brakiem zgody na zaproponowany 
wariant termomodernizacji. 

Oceny energetyczne bez podpi-
sów mieszkańców są dokumentami 
niekompletnymi i składanie ich w 
takiej formie jest niezgodne z zapi-
sami umowy.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWY STRONA  7

OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje,

 że na tablicach ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 oraz na stronie interne-
towej www.szczawnica.pl w ter-
minie od 01 sierpnia 2017 r. do 
21 sierpnia 2017 r.   wywieszono 
wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

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

1. działka ewid. nr 1112/11 o 
powierzchni 0.0187 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Nad 
Grajcarkiem z przeznaczeniem 
na zieleniec przydomowy na 
okres 3 lat.

2. działka ewid. nr 55 o po-
wierzchni 2.0464  ha położoną w 
Jaworkach przy ul. Czarna Woda 
z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

3. działka ewid. nr 234 o po-
wierzchni 0.3080 ha położoną  w 
Jaworkach przy ul. Biała Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

***

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica ogłasza I ustny nie-
ograniczony przetarg na odda-
nie w najem 

na okres 3 lat nieruchomości 
stanowiącej działkę ewid. zmod. 
nr 1233/7  o powierzchni 0.0097 
ha zabudowaną kioskiem handlo-
wo - usługowym o powierzchni 
użytkowej 33 m2 – bez wyposa-

żenia – położoną w Szczawnicy 
przy ul. Głównej 4 w planie za-
gospodarowania przestrzennego 
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.

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 1.605,00 zł + Vat 
miesięcznie

Wadium ustalono na kwotę 
321,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 
24 sierpnia  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 321,00 zł, które należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w 
Krościenku 

Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 21 sierpnia 
2017 r. z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby środki pienięż-
ne znalazły się na koncie Miasta 
i Gminy Szczawnica najpóźniej w 
dniu 21 sierpnia 2017 r. Dowód 
wpłaty wadium oraz dowód toż-
samości należy okazać Komisji 
Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłaco-
ne przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na 
poczet czynszu dzierżawnego 
nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium prze-
pada na rzecz Wydzierżawiają-
cego. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu.

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.
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  BĘDZIE GAZ W SZCZAWNICY!             
 W sobotę 15 lipca br. w 
Dworku Gościnnym miało miej-
sce uroczyste otwarcie projektu 
pod nazwą „Gazyfikacja Szczaw-
nicy i gmin ościennych z dopro-
wadzeniem gazociągu od strony 
Słopnic”. Spotkanie swoją obec-
nością zaszczycili: Piotr Naim-
ski – pełnomocnik rządu RP do 
spraw strategicznej infrastruktu-
ry energetycznej, Radosław Bar-
tosik – wiceprezes PGNIG, Jaro-
sław Wróbel – Prezes Polskiej 
Spółki Gazownictwa, Bogusław 
Marzec – główny ekonomista 
PGNIG, Władysław Ziomek – 
dyrektor Oddziału Zakładu Ga-
zowniczego w Krakowie, parla-
mentarzyści: Anna Paluch Poseł 
na Sejm RP i  Jan Hamerski Sena-
tor RP. Bogusław Waksmundzki 
Urzędujący Członek Zarządu 
Powiatu Nowotarskiego oraz 
Przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Szczawnicy na czele z prze-
wodniczącym – Kazimierzem Za-
chwieją i samorządowcy z Gmin 
objętych projektem.
 Rozpoczynając konfe-

rencję Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgo-
da ciepłymi słowami przywitał 
gości oraz złożył podziękowania 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym na przestrzeni wielu lat 
w organizację spotkań odnośnie 
doprowadzenia gazu do Szczaw-
nicy oraz okolicznych gmin. W 
swoim wystąpieniu podkreślił; 
„Już w latach 60-tych wspomi-
nało się o pomyśle gazyfikacji, 
wówczas było to nierealne ze 
względów finansowych i odległo-
ści związanej z doprowadzeniem 
gazu. Dzisiaj możemy mówić, że 
ten projekt, o którym marzyliśmy 
będzie realizowany”.
 W czasie konferencji mi-
nister – Piotr Naimski zauważył, 
że działania Polskiej Spółki Ga-
zowniczej odzwierciedlają realne 
inwestycje, konsekwentnie zmie-
rzające do rozwoju terenów, któ-
re oczekiwały na doprowadzenie 
gazu przez dziesięciolecia oraz 
uświadomił wszystkich o popar-
ciu tego projektu ze strony Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

 Z kolei wiceprezes - Ra-
dosław Bartosik utwierdził w 
przekonaniu, że działania PSG 
oraz PGNIG to nie tylko deklara-
cje, ale również konstruktywne 
i faktyczne działania związane z 
projektem otwierające kolejny 
etap współpracy z samorządami 
podkreślając równocześnie, że 
prace związane z doprowadze-
niem gazu do małopolskich gmin 
rozpoczną się początkiem 2018 
roku.
 Podczas prezentacji pla-
nowanych inwestycji Jarosław 
Wróbel – Prezes PSG precyzyj-
nie wyjaśnił, że głównym celem 
strategii Spółki jest dążenie do 
racjonalnej walki ze smogiem, 
minimalizując tym samym ryzyko 
zanieczyszczenia powietrza, na 
które niewątpliwie wojewódz-
two małopolskie jest najbardziej 
narażone spośród wszystkich re-
gionów w Polsce. Prezes podkre-
ślił również, że w naszym uzdro-
wisku już w sezonie 2019/2020 
popłynie gaz do około 30 od-
biorców, głównie hoteli, domów 
wczasowych, pensjonatów, sa-
natoriów, domów prywatnych, 
przedsiębiorstw oraz szkół.
 Projekt gazyfikacji obej-
muje sześć gmin z trzech powia-
tów w województwie małopol-
skim, mianowicie należą do nich: 
Miasto i Gmina Szczawnica, Gmi-
na Krościenko nad Dunajcem, 
Gmina Ochotnica Dolna, Gmina 
Łącko, Gmina Kamienica oraz 
Gmina Słopnice.  Harmonogram 
prac został podzielony na trzy 
etapy.
 W pierwszym etapie PSG 
rozpocznie budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia Słopnice – 
Zbludza wraz z  dwoma stacja-
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  BĘDZIE GAZ W SZCZAWNICY!               TO JUŻ PEWNE!
mi redukcyjno-pomiarowymi na 
łącznym odcinku 13,5 km. 
 Etap drugi obejmuje bu-
dowę gazociągu średniego ciśnie-
nia do granicy miasta Szczawnica 
o długości około 30,1 km oraz 
budowę sieci rozdzielczej wraz 
z przyłączami o długości około 
17,1 km w Szczawnicy, co daje 
całkowitą długość sieci gazowej 
– 47,2 km. 
 Etap trzeci i zarazem 
ostatni obejmuje budowę sieci 
rozdzielczych w powiecie no-
wosądeckim dla Gminy Łącko 
oraz powiecie nowotarskim dla 
Gminy Ochotnica i Krościenko 
n/D o łącznej długości około 8,6 
km, a także budowę pojedyn-
czych odcinków sieci gazowej w 
miejscowościach: Zbludza, Ka-
mienica i Zabrzeż o długości oko-
ło 3,7 km. 
 Ten kolosalny zakres in-
westycji, a co za tym idzie realiza-
cja projektu jest możliwa tylko za 
sprawą dofinansowania z fundu-
szy unijnych – Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014-2020. Wnioski 
o dofinansowanie Polska Spółka 
Gazownictwa złożyła za pośred-
nictwem Instytutu Nafty i Gazu, 
po czym projekt pozytywnie 
przeszedł ocenę formalną, mery-
toryczną I i II stopnia, w związku 
z czym decydująca umowa o do-
finansowanie podpisana została 

30 czerwca br. Dzięki wparciu 
unijnemu projekt uzyskał dofi-
nansowanie w kwocie niemalże 
24 mln zł.
 Planowany całkowity 
koszt realizacji projektu szaco-
wany jest na kwotę około 40 mln 
zł, a maksymalna kwota wydat-
ków kwalifikowanych szacowana 
jest na poziomie około 30 mln zł.
 Reasumując zakres roz-
budowy sieci gazowej obejmo-
wać będzie 73 km, wybudowane 
zostaną dwie stacje gazowe, a 
ostateczna liczba odbiorców bę-
dzie się kształtowała na pozio-
mie 678.
 Planowane zakończenie i 
rozliczenie inwestycji nastąpi w 
IV kwartale 2022 roku.
 
Po spotkaniu w Dworku Gościn-
nym w „Centrum  Kultury i Re-
kreacji PromeChatka”  rozpoczął 
się festyn rodzinny finansowany 
przez Polską Spółkę Gazowniczą, 
podczas którego wystąpili ar-
tyści z gmin zaangażowanych w 
projekt gazyfikacji.
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Dni Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej 

w Szczawnicy

 Dni Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej wpisały się na stałe w 
kalendarz imprez szczawnickiego 
letniska. Wzorem lat ubiegłych 
organizatorami wydarzenia byli: 
Miasto i Gmina Szczawnica, Miej-
ski Ośrodek Kultury w Szczaw-
nicy, Grupa Thermaleo oraz 
Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko 
Szczawnica” S.A.

 Uroczyste otwarcie ob-
chodów rozpoczęło się 22 lipca 
pod pomnikiem pochodzącego z 
Węgier założyciela Szczawnicy 
– Józefa Szalaya. Po odegraniu 
hymnów państwowych Węgier 
oraz Polski Przedstawiciele Kon-

sulatu Generalnego 
Węgier, władz samo-
rządowych Miasta i 
Gminy Szczawnica, 
Spółki Thermaleo, 
P r z e d s i ę b i o r s t w a 
„Uzdrowisko Szczaw-
nica” S.A, Kustosz 
Muzeum Pienińskie-
go im. Józefa Szalaya, 
a także Prezes Od-
działu Pienińskiego 
PTTK w Szczawnicy, 
złożyli wiązanki kwia-

tów oddając w ten sposób hołd 
wybitnemu twórcy szczawnic-
kiego uzdrowiska.

 Dalsza część uroczysto-
ści miała miejsce w galerii Pijalni 
Wód Mineralnych, gdzie otwarta 
została okolicznościowa wysta-
wa pt. „Graj Cyganie!” Muzyka 
Cygańska od Liszta po Hun-
garycum przygotowana przez 
Muzeum Etnograficzne w Bu-
dapeszcie zorganizowana w ra-
mach Roku Kultury Węgierskiej 
w Polsce 2016/2017. Wystawę 
połączoną z degustacją trun-
ków i wykładem odnoszącym się 
do genezy muzyki węgierskiej 
zwieńczył występ zespołu „Villo 
Maczó”  grającego muzykę cy-
gańską. Uroczyste przedstawie-
nie zakończyła Konsul Generalna 
Węgier w Krakowie – Adrienne 

Kormandy, składając serdeczne 
podziękowania za zaproszenie 
na to wyjątkowe, cykliczne wy-
darzenie.

 Kolejnym punktem bo-
gatego w wydarzenia dnia było 
złożenie wiązanek kwiatów pod 
tablicą bohatera węgierskiego 
- Janosa Esterhazego zlokalizo-
wanej przy promenadzie space-
rowej.

 Następnie, na scenie pod 
dolną stacją Kolei Linowej na 
Palenicę, pod przewodnictwem 
Konsul Generalna - Adrienne 
Kormandy oraz Zastępcy Bur-
mistrza  Miasta i Gminy Szczaw-
nica - Tomasza Moskalika, doko-
nano uroczystego otwarcia Dni 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 
W swoich przemówieniach za-
równo Konsul Generalna, jak i 
Zastępca Burmistrza podkreślali 
szczególny charakter uroczysto-
ści obchodzonych w Szczawnicy, 
który wynika z wyjątkowej i od-
czuwalnej na każdym kroku sym-
patii szczawniczan do Węgrów, 
zarówno teraz, jak i w historii 
miasta.
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 Dzień zakończył się wy-
stępami na scenie plenerowej 
grup muzycznych takich jak: „Ka-
pela Zbójnicka” ze Szczawnicy z 
pienińskimi czardaszami, zespół 
„Villo Maczó” reprezentujący 
węgierski folklor, występ w stylu 
retro – „Bajarze znad Grajcarka” 
oraz folkowa grupa muzyczna 
FolkPower z energetyczną muzy-
ką Łuku Karpat.

 Uczestnicy Dni Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej mogli nabyć 
książkę pt.„Szalay 1802 – 1876” 
autorstwa Barbary Węglarz – 
Kustosz Muzeum Pienińskiego w 
Szlachtowej, opowiadającą o ży-
ciu i dokonaniach twórcy szczaw-
nickiego kurortu oraz podziwiać 
intrygujące prace węgierskiego 
malarza - Malasits Zsolt. Impre-
zie towarzyszył festiwal smaków 
węgierskich i polskich, a co za 
tym każdy zainteresowany mógł 

nabyć węgierskie wino, madziar-
skie strudle, góralską kapustę 
z żeberkiem serwowaną przez 
Związek Podhalan Oddział Pie-
niński, barana pieczonego na roż-
ne sposoby, czy domowe ciasta 
przygotowane przez gospodynie 
ze stowarzyszenia „Młodzi Ina-
czej 60+”.

 Ostatnim akcentem 
dwudniowych uroczystości 
była Msza Święta sprawowana 
w intencji narodów polskiego 
i węgierskiego odprawiona w 
Kościele Parafialnym św. Woj-
ciecha w Szczawnicy z udziałem 
Pani Konsul Generalnej Węgier 
w Krakowie, władz samorządo-
wych Miasta i Gminy Szczawni-
ca, pocztu sztandarowego Rady 
Miejskiej w Szczawnicy oraz 
pocztu Krakowskiej Chorągwi 
Husarskiej w Krakowie.
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h t t p : //p o z n a j p o l s ke . o n et .
pl/5-ranking-schronisk-gor-
skich-magazynu-n-p-m-2017/
yfcxk7 (zdjęcie: Tomasz Cylka, 
www.npm.pl)

Portal www.poznajpolske.
onet.pl opublikował ranking 
najlepszych schronisk gór-
skich w Polsce - 2017. Na 
świetnym drugim miejscu 
znalazła się szczawnicka Or-
lica.
 
Poniżej przedstawiamy ran-
king zwycięzców i uzasadnie-
nie dla 2. miejsca przyznanego 
Schronisku PTTK Orlica

Najlepsze schroniska górskie 
w Polsce 2017:
1. Schronisko PTTK w Dolinie 

Roztoki
2. Schronisko PTTK Orlica  

w Szczawnicy

3. Schronisko PTTK na Hali Li-
powskiej

4. Schronisko PTTK na Turba-
czu

5. Schronisko PTTK na Marko-
wych Szczawinach

„Jeśli ktoś nie wierzy, że stare i 
zniszczone schronisko górskie 
może się zmienić o 180 stopni, 
musi koniecznie odwiedzić Or-
licę w Pieninach.

Sześć lat temu Orlica zdobyła 
w rankingu trzecie miejsce... 
ale od końca. Dziś, patrząc 
na metamorfozę, jaką prze-
szło to schronisko, aż trudno 
uwierzyć, jak ono wyglądało w 
2011 roku.

Standardy noclegowe i żywie-
niowe są z najwyższej półki. 
Na turystów czekają nowe, 
wyremontowane pokoje - 
większość z łazienkami. Ko-
rytarze też mają nowy blask 
i lśnią czystością. Jadalnia po 
remoncie wygląda jak w ele-
ganckiej restauracji, ale załoga 
nie robi żadnego problemu, by 
zjeść i własny posiłek. Wrzą-
tek w czasie otwarcia bufetu 
jest rozdawany bez żadnych 
ograniczeń, a po jego zamknię-
ciu wystawiany jest czajnik 
elektryczny.

Rekordowy awans z 48. miej-
sca jest ogromny. Czego zabra-
kło zatem do zwycięstwa? Jeśli 
gospodarze nie chcą hejtu, że 
prowadzą hotel, a nie schroni-
sko, muszą tchnąć w nie gór-
skiego ducha.”
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GÓRALSKIE 
POSIADY 
SZLACHTOWSKIE

1 lipca na placu przy Szkole Pod-
stawowej w Szlachtowej miał miejsce 
festyn, zorganizowany przez Sołec-
two wsi Szlachtowa, Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy oraz rodziców 
i nauczycieli szkoły. Wszystkim przy-
świecał jeden cel- rozwój szlachtow-
skiej szkoły.

 Mimo iż pogoda od rana nie 
zapowiadała się dobrze, na festynie 
pięknie zaświeciło słońce.

Uczestnicy więc dopisali i bardzo 
licznie przybyli na wspólną zabawę. 
Swą obecnością zaszczycił nas rów-

nież Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Pan Stanisław Barnaś, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawni-
ca P. Grzegorz Niezgoda, a także Pan 
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica- 
Tomasz Ciesielka.   

Atrakcji i zabaw nie brakowało. Do 
dyspozycji najmłodszych uczestników 

były dmuchane place zabaw, prze-
jażdżki konne, ścianka wspinaczkowa, 
wata cukrowa, stoisko ze słodkościa-
mi przygotowanymi przez rodziców 
czy kramy z zabawkami. Można było 
podziwiać także pokaz gimnastyki 
W4S. Podczas zabawy Pani Kinga Sa-
rata wykonywała makijaże zaintere-
sowanym uczestniczkom festynu oraz 
udzielała porad w zakresie codziennej 
pielęgnacji twarzy. Tuż obok Straż 
Graniczna wykonywała pokazy swo-
jego sprzętu, pozwalając dzieciom na 
przymierzenie munduru czy obejrze-
nie sprzętu. Firma Toyota natomiast 
na szkolny,m boisku prezentowała 
swoje najnowsze modele samocho-
dów.

Dzieci licznie i co najważniejsze 
chętnie, pomimo trwających wakacji,  

brały udział we 
wcale niełatwych 
konkursach ze 
znajomości legend 
pienińskich, szla-
ków turystycznych 
czy przyrody Pol-
ski. Zaprezento-
wały także przed-
stawienie pt. 
„Calineczka”, za-
chwycając pu-
bliczność swoimi 
zdolnościami arty-

styczno- teatralnymi, a także zatań-
czyły układ, specjalnie przygotowany 
na tę okazję.

Nie zabrakło także niespodzianek 
dla dorosłej publiczności. Konkursy, 
np. rżnięcia drzewa na czas,  jazda na 
czas z przeszkodami, dostarczyły nie-
mało śmiechu wśród kibiców i uczest-

ników zabawy. 
Po zaciętej walce 
można było się 
posilić przygoto-
wanymi przez ro-
dziców posiłkami- 
bigosem, kiełbaską 
z grilla, karczkiem 
czy oscypkami, a 
przede wszystkim 
jagnięciną  przygo-
towaną przez Pań-
stwa Rekowskich.

Na scenie moż-
na było zobaczyć 

wspaniałe występy zespołów regio-
nalnych: „Mali Szlachtowianie”, Ze-
społu Góralskiego „Zohylina” z Boru, 
a także Zumbę w wykonaniu zespołu 
Pani Oliwii Taflińskiej oraz gwiazdę 
wieczoru: kabaret „Śleboda”.

Fanty pozyskane od sponsorów ro-
zeszły się błyskawicznie, a licytacje 
prowadzone przez dyrektora MOKu 
Pana Tomasza Hurkałę, cieszyły się 
ogromnym powodzeniem.

Zabawa przy muzyce zespołu Aha-
ju Fusion Bolivia, trwała do samego 
rana.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym osobom w zorga-
nizowanie tego przedsięwzięcia. So-
łectwo wsi Szlachtowa, Rodzice, na-
uczyciele, sponsorzy nagród i fantów, 
a także uczestnicy zabawy swą posta-
wą pokazali jak wiele znaczy dla nich 
szkoła i jak ważny jest jej nieustanny 
rozwój. Mamy nadzieję, że tego typu 
imprezy będą odbywały się każdego 
roku, a przyjaciół Szkoły Podstawo-
wej w Szlachtowej będzie coraz wię-
cej i więcej.

DZIĘKUJEMY
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NOWE PRZEPISY W SPRAWIE 
USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związa-
ne z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy 
ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany doty-
czą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć 
drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do 
urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.
Wymagane dokumenty: 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej 
wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr te-
lefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieru-
chomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać 
usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na 
nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli 
zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełno-
mocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z 
tej opłaty.
Sposób załatwienia sprawy: 
Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność oso-
by fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku 
z działalnością gospodarczą.
Zgłoszenie należy złożyć w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Szczawnicy, pokój 207 ( II piętro ) lub złożyć w formie 
dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie 
konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bez-
płatne).
Opłaty: 
Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem 
udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skar-
bowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy 
uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi 
przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbo-
wej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) 
należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie 
zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skar-
bowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Opłatę 
skarbową za udzielone pełnomocnictwo można wnieść w 

kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub przelewem 
na rachunek bankowy Miasta i Gminy Szczawnica nr 
6088170000200100000 5890101.
Czas załatwienia sprawy:  
1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłosze-
nia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia na-
zwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na 
tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego 
z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony 
drzewa.
Uwaga:
1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie 
wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgło-
szenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nierucho-
mości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia 
drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji 
drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego 
podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne bę-
dzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. 
Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgło-
szenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecz-
nych oględzin.
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku 
oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do 
usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy 
się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieru-
chomości.  
2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ 
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
3. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania 
decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora 
albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień 
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usu-
nięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących 
osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika gra-
ficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada 
obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekra-
czalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia 
w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesie-
nie sprzeciwu.
Uwaga:
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obo-
wiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ bę-
dzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, 
pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie 
sprzeciw do zgłoszenia.
Tryb odwoławczy:  
1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłosze-
niu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru 
usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33 – 
300 Nowy Sącz w terminie 14 dni od dnia doręczenia/
odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica.
Inne informacje: 
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowią-
cej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku 

z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego 
obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistne-
go, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłosze-
nia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a 
także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ 
wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie 
drzewa bez zezwolenia.
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 
miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego 
usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgło-
szenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przepro-
wadzonych przez organ, w związku ze złożonym zgłosze-
niem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie reali-
zowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w dro-
dze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty 
za usunięcie drzewa.
5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia 
przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia 
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do 
usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłasza-
jącego.
6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunię-
cia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiąz-
kiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obo-
wiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,
7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku 
gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego 
planu (nie dotyczy właściwości Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica),
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z 
form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Miasta i 
Gminy Szczawnica), w parku krajobrazowym, w rezerwacie 
przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu (nie doty-
czy Miasta i Gminy Szczawnica) lub na obszarze Natura 
2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uzna-
wania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki 
przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze 
rozporządzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możli-
wość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ 
sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewen-
tualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za 
pośrednictwem operatora pocztowego.
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Poczuć się jak ryba w wodzie

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Już pły-
wam” dofinansowanego ze środków Województwa 
Małopolskiego.

Projektem objętych zostało 165 uczniów ze szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Szczawni-
ca, którzy trenując pod okiem wykwalifikowanego 
instruktora zdobyli podstawowe umiejętności pły-
wackie.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 
11 kursów nauki pływania (8 kursów dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Szczawnicy oraz 3 kursy dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej). Każdy 
z jedenastu kursów obejmował 16 godzin zegaro-

wych, realizowanych w wymiarze 16 jednorazo-
wych wejść na basen. Uczestnikami zajęć rekre-
acyjno-sportowych byli uczniowie klas od I do VI, 
którzy dwa razy w tygodniu zgłębiali tajniki nauki 
pływania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Szczawni-
cy korzystali z basenu krytego zlokalizowanego w 
Ośrodku Sanatoryjno - Wypoczynkowym „Spa-Bu-
dowlani” w Szczawnicy, natomiast uczniowie Szko-
ły Podstawowej ze Szlachtowej z basenu w Hotelu 
Jan.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
23.760,00 zł, z czego kwota 8.650,00 zł pochodziła 
z dotacji Województwa Małopolskiego, a pozosta-
łe środki w wielkości 15.110,00 zł  pokryte zostały 
z tegorocznego budżetu miasta i gminy Szczawnica.

KAJAKARZY DESZCZ NIE PRZERAŻA 

W sobotę, 1 lipca br., na naturalnym 
torze kajakowym na Dunajcu odbył się 
XII Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica - Regaty dla dzieci i mło-
dzieży w slalomie kajakowym.

Mimo rzęsiście padającego deszczu, 
który towarzyszył w pierwszym prze-
jeździe wszystkim startującym katego-
riom wiekowym,   w tegorocznej edycji 
zawodów, zmagania w kajaku podjęło 
blisko 140 osób z ośmiu klubów spor-

towych: Start Nowy Sącz, SKS Sokolica 
Krościenko, Pieniny Szczawnica, AZS-
-AWF Kraków, KKK Kraków, LKK Drze-
wica, LUKS Kwisa Leśna oraz ze słowac-
kiego klubu SKP Dolny Kubin.

Startujący w zawodach kajakarze 
mieli do pokonania trasę slalomu z roz-
stawionymi 19 bramkami.

Laureaci zajmujący od I do III miejsca 
otrzymali okolicznościowe statuetki. 
W drużynowej punktacji, Puchar Bur-
mistrza zdobyli kajakarze z KS „Start” 
Nowy Sącz, drugie miejsce zajął kra-
kowski klub KKK Kraków, natomiast 
trzecią pozycję wywalczył gospodarz 
zawodów - Klub Sportowy „Pieniny”.

Najmłodszą zawodniczką zawodów 
została zaledwie sześcioletnia Lenka 
Iźova z SKP Dolny Kubin natomiast naj-
młodszym zawodnikiem okazał się jej 
rówieśnik Krzysztof Dusik reprezentu-
jący Klub Sportowy Pieniny. 

Serdeczne gratulacje i podziękowa-
nia za udział dla wszystkich uczestni-

ków rywalizacji, 
które zostały ro-
zegrane w duchu 
fair play prze-
kazał Burmistrz 
S z c z a w n i c y 
- Grzegorz Nie-
zgoda, podkre-
ślając, że po-
dziwia zapał i 
zaangażowanie 
startujących w 
regatach mło-
dych kajaka-
rzy, którego nie 

ostudził nawet intensywnie padający 
deszcz.

Na zakończenie zawodów wśród 
wszystkich startujących w Pucharze 
zawodników rozlosowano nagrody rze-
czowe - sprzęt i akcesoria sportowe, 
ufundowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica oraz nowosądecką 
firmę Fakro.

Zawody komentował i prowadził Jó-
zef Dyda, a ich głównym organizatorem 
był szczawnicki Klub Sportowy PIENI-
NY.
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