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JAK NAS WIDZĄ...

W ostatnim wydaniu kwartalnika „Życie Regionów” 
ukazał się artykuł dotyczący Szczawnicy pt. „Turystycz-
na perełka w górach - Szczawnica prezentuje swoje 
piękno”.

„Życie Regionów” to pismo skierowane do samorzą-
dowców i ludzi biznesu w którym prezentowane są sa-
morządowe inwestycje, kulturalne imprezy oraz tury-
styczne atrakcje z całego kraju.

W dziale „Turystyka i Sport” znalazł się materiał doty-
czący Szczawnicy. Zachęcam do lektury.
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... TAK NAS PISZĄ
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OBCHODY ROKU SZALAYOWSKIEGO

Święto ulicy Szalaya 

W sobotnie południe, 17 września br., korowodem ulicz-
nym rozpoczęła się kolejna uroczystość wpisująca się w 
bogaty kalendarz wydarzeń obchodzonego w Szczawnicy 
Roku Szalayowskiego.

Zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, poczty sztandarowe, dzieci i mło-
dzież z placówek oświatowych, mieszkańcy Szczawnicy a 
także przebywający na jej terenie turyści przemaszerowali 
korowodem z centrum Szczawnicy ulicą Szalaya do miejsca 
głównych wydarzeń – dworu Józefa Szalaya zlokalizowane-
go przy potoku Grajcarek.

Na wstępie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr 
Gąsienica przypomniał zebranym genezę ustanowienia 
Roku Szalayowskiego oraz podziękował obecnemu właści-
cielowi posiadłości Zygmuntowi Białkowi za okazaną go-
ścinność i możliwość zorganizowania Święta ulicy Szalaya w 
tym wyjątkowym miejscu.

Gospodarz posiadłości powitał zaproszonych gości i po-
dziękował wszystkim za przybycie do miejsca, które niero-
zerwalnie związane jest z wybitną postacią Józefa Szalaya 
– twórcy szczawnickiego kurortu. Miejsca, w którym Szalay 
tworzył oraz czerpał inspiracje do wszystkich swoich poczy-
nań.

Następnie Barbara Węglarz – kustosz Muzeum Pieniń-
skiego w Szlachtowej zabrała uczestników uroczystości w 
podróż po dawnej i obecnej ulicy Józefa Szalaya. Ulicy, która 
od blisko 100 lat nosi imię twórcy pienińskiego uzdrowiska 
i która stanowiła najważniejszy odcinek miasta albowiem to 
właśnie tu biło serce ówczesnej miejscowości. To przy tej uli-
cy na przestrzeni minionego wieku znajdowały się najstar-
sze szczawnickie świątynie, szczawnicka nekropolia – cmen-
tarz, na którym przez kilka wieków chowano 
całe pokolenia Szczawniczan (obecne Stare 
Kościelisko), posterunek Policji Państwowej 
(na tzw. Pierniku), oraz siedziba gminy Szczaw-
nica Wyżna. Ta ulica to miejsce gdzie w XIX w. 
w domach Pod Rakiem i Pod Smokiem uczyły 
się dzieci szczawnickich gazdów, to miejsce 
gdzie mieściła się Remiza Straży Ogniowej 
oraz najstarszy budynek dom Na Skałce (obec-
nie własność ss. Służebniczek NMP), w którym 
założony został pierwszy telegraf (1865 r.).

Przy ul. Szalaya mieszkał wójt Józef Za-
chwieja zwany Józiopankiem, właściciel nie-
ruchomości z wodami mineralnymi oraz bo-
gaci gospodarze: Węglarzowie, Zachwiejowie, 
Mastalscy, Majerczakowie, Spodnikowie, Hur-
kałowie, których domy wyróżnione zostały 
godłami szalayowskimi, albowiem to do nich 
przybywali pierwsi goście kąpielowi. Do 1942 
roku ulicę tą zamieszkiwali również Żydzi 

szczawniccy, to właśnie tu znajdowała się ich bóżnica, szko-
ła Talmudu i liczne sklepy. Z ulicą Józefa Szalaya związani są 
znani Szczawniczanie: Michał Słowik Dzwon, poeta, pisarz 
ludowy, regionalista, Michał Majerczak Lejawowski - jeden 
z założycieli Muzeum Pienińskiego oraz Jan Papież – malarz 
akwarelista.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie 
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - Kazimierza Za-
chwieję oraz Burmistrza Szczawnicy - Grzegorza Niezgodę, 
Medalu za Zasługi dla Miasta i Gminy Szczawnica imienia 
Józefa Szalaya. Laureatem tego wyjątkowego odznaczenia 
został Jan Malinowski (Matruniok) – Szczawniczanin, ko-
lekcjoner, regionalista, znawca historii Szczawnicy i okolic, 
właściciel prywatnej Izby Regionalnej im. Andrzeja, Anieli 
(rodziców) i Michała (brata) Malinowskich, przy ul. Szalaya 
96, którą otworzył w latach 90. XX wieku.

Uzasadnienia do przyznanego medalu przedstawił To-
masz Ciesielka – Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgoda podzielił się z zebranymi 
informacją dotyczącą odnalezienia przez policję skradzione-
go w 1999 roku z otoczenia Dworku Gościnnego, wykona-
nego z brązu popiersia Józefa Szalaya. Burmistrz zapewnił, 
iż po zakończeniu procedur, popiersie wróci do właściciela, 
którym jest Uzdrowisko Szczawnica.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała orkiestra 
dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczaw-
nicy oraz jaworczańska kapela góralska „Jaworcanie”, a jej 
prowadzącym był dyrektor MOK – Piotr Gąsienica.

Organizatorami jubileuszowych uroczystości byli: Miejski 
Ośrodek Kultury w Szczawnicy,  Miasto i Gmina Szczawnica 
oraz Muzeum Pienińskie w Szlachtowej.
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Wywiad z Panią Anną Szczepaniak , dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy

T.C. Co skłoniło Panią do decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora gimnazjum  w Szczawnicy?
A.S. Propozycja, abym kandydowała na to stanowisko padła od wielu członków Grona Pedagogicznego szkoły, po-
dobnie z resztą  jak  cztery lata temu.  Wówczas również byłam kandydatką Grona. 
T.C. Jakie sobie Pani postawiła cele w swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum w 
Szczawnicy ?
A.S. Dla mnie priorytetem w nauczaniu i wychowaniu  młodego pokolenia jest dobro ucznia,  głównie pod wzglę-
dem jakości kształcenia. Chciałabym również, korzystać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia Rady Pedago-
gicznej, aby zapewnić najlepsze warunki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych naszej szkoły. 
T.C. Czy zamierza Pani wprowadzać jakieś innowacje pedagogiczne w tym roku szkolnym? 
A.S. Uważam, że szkoła nie powinna się zamykać na innowacje, dlatego jestem na wszelkie nowości dydaktycz-
ne otwarta. Powtarzając za Patronem naszej szkoły, że „Celem każdej szkoły jest jako pierwsze i przede wszyst-
kim- nauczanie” , wykorzystam razem ze współpracownikami metodę logodydaktyki , której celem jest nauczanie 
i wychowanie młodego człowieka poprzez poszukiwanie przy współudziale rodzica i nauczyciela, bo edukacja to 
przecież wspólna podróż dorosłych i dzieci. 
A co do podróży, to preferuję tezę, że ,,najlepszą formą nauczania jest nauka poprzez poznawanie świata’’. Dlatego 
już we wrześniu podpisałam umowę ze szkołą w Londynie i w lutym grupa naszych uczniów wyjedzie tam na warsz-
taty językowe. ponadto w czerwcu młodzież naszego gimnazjum będzie brała udział w Zielonej Szkole na terenie 
Włoch. Oczywiście w dalszym ciągu kontynuujemy wymianę ze szkołą w Niemczech.
T.C. Wiek gimnazjalny jest określany jako „trudny” , jak Pani zamierza rozwiązywać problemy wychowawcze? 
A.S. Przez cały okres funkcjonowania gimnazjum miałam szczęście być wychowawcą, dlatego zetknęłam się przez 
te wszystkie lata z różnymi problemami.  Znam młodzież gimnazjum, jej specyfikę i oczekiwania.  Młody człowiek 
w tym wieku chce przede wszystkim być zauważonym i wysłuchanym, dlatego najważniejszym narzędziem w roz-
wiązywaniu problemów gimnazjalistów jest dialog zarówno z młodym człowiekiem jak i jego opiekunami.  
Młodzież trzeba zrozumieć i wskazać jej właściwy kierunek aby nie popełniała błędów. Trudność wieku gimnazjal-
nego wiąże się również z potrzebą promowania zdrowego trybu życia.
T.C. Jakie postawy dla współczesnej młodzieży  są według Pani najważniejsze?
A.S. Szkoła jest miejscem budowania i rozwijania charakterów, oraz kształtowania postaw. Szczególnie jest to waż-
ne w gimnazjum, gdzie mamy do czynienia z różnorodnymi charakterami i temperamentami, zmiennością nastro-
jów i postaw. Priorytetem dla mnie jest wskazywanie autorytetów. Wychowawca musi więc być wyjątkowo czujny i 
taktowny, aby nie zranić młodego organizmu. W obecnych czasach bardzo trudno jest o autorytet.   Uważam, że po 
pierwsze należy wzbudzać w młodzieży świadomość pochodzenia począwszy od „małej ojczyzny” po Naród i Kraj.  
Ważne jest, by kształtować postawy odpowiedzialności za siebie i innych. Właściwe zrozumienie kim się jest, bę-
dzie drogowskazem do znalezienia 
właściwego autorytetu. 
T.C. Jak Pani ocenia miesiąc pracy na 
nowym stanowisku?
A.S. Adresatem tego pytania po-
winien być ktoś inny. Według mnie 
należy je skierować do uczniów i 
rodziców. Ponadto jest to placówka, 
którą dobrze znam, dlatego tym bar-
dziej zależy mi na wysokim poziomie 
kształcenia i wychowania. Zawsze 
były to dla mnie priorytety i nadal 
będę ich strzegła. 
T.C. Dziękuje za rozmowę, a na Pani 
ręce składam wszystkim pracowni-
kom Pani szkoły z związku ze zbliża-
jącym się   Dniem Edukacji Narodo-
wej, życzenia wszystkiego dobrego, 
sukcesów w życiu prywatnym i za-
wodowym oraz czerpania ciągłej sa-
tysfakcji w wykonywania niełatwe-
go zawodu nauczyciela.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  6

FOTO FLASH

W związku z obchodzonym na terenie Polski Rokiem 
Henryka Sienkiewicza, 3 września w całym kraju 

odbyło się Narodowe Czytanie powieści „Quo vadis”.  
Akcja  pod patronatem Pary Prezydenckiej  

cieszyła się dużym zainteresowaniem.
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UCHWAŁY, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

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 
września 2016 r. do 20 paździer-
nika 2016   wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczaw-
nica przeznaczonej do :
1. dzierżawy w trybie bezprze-
targowym na rzecz wnioskodaw-
cy :
- część działki ewid. nr 5474/2 o 
powierzchni 0.0042 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Głów-
nej z przeznaczeniem na ziele-
niec przydomowy na okres 3 lat
- działkę ewid. nr 88 o powierzch-
ni  2.2091 ha położoną w Jawor-
kach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat
-działkę ewid. nr 2243/2 o po-
wierzchni 0.0553 ha położoną w 
Szczawnicy przy ul. Staszowa z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat
- działkę ewid. nr 46 o powierzch-
ni 0.7025 ha położoną w Jawor-
kach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat
2. sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego : 
½ część w niezabudowanej dział-
ce ewid. nr 4327 z obbrębu 1 o 
powierzchni 0.1299 ha położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Sopot-
nickiej.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica informuje, że od po-
czątku listopada br. można bę-
dzie składać do Lokalnej Grupy 
Działania Gorce-Pieniny wnioski 
o dofinansowanie dla następują-
cych działań:
- Rozwijanie działalności gospo-
darczej-tworzenie lub rozwój 

atrakcyjnych produktów tury-
stycznych, w tym produktów in-
nowacyjnych /1mln,

- Podejmowanie działalności go-
spodarczej w sektorze turystycz-
nym przez osoby do 30 roku ży-
cia i/lub kobiety/300tys. ,

- Podejmowanie działalności go-
spodarczej/600tys. ,

- Rozwój działalności gospodar-
czej/350tys.,

- Zachowanie tożsamości regio-
nalnej/300tys. 

Szczegóły i terminy dostępne 
będą na stronie internetowej 
LGD Gorce-Pieniny: http://www.
leadergorce-pieniny.pl

Komunikat dotyczący składania 
wniosków na nowy okres zasiłko-
wy i świadczeniowy 2016/2017

 

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczawnicy 
informuje, iż rozpoczął przyj-
mowanie wniosków w związku z 
ustalaniem uprawnień do świad-
czeń na nowy okres zasiłkowy 
i świadczeniowy 2016/2017  
obejmujących:

• Świadczenia Rodzinne

• Fundusz Alimentacyjny
Okresy i wnioski dotyczące 
Świadczeń Rodzinnych

• Okres zasiłkowy 
2016/2017 rozpoczyna się od 
01-11-2016 r. i trwa do 31-10-
2017 r.

• wnioski w sprawie ustale-
nia prawa do świadczeń rodzin-
nych na nowy okres zasiłkowy są 
przyjmowane od dnia 1 września.
Okresy i wnioski dotyczące Fun-
duszu Alimentacyjnego

• okres świadczeniowy 
2016/2017 rozpoczyna się od 
01-10-2016 r. i trwa do 30-09-
2017 r.
• wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy są przyjmowane od 
dnia 16 sierpnia.

Wymagane dokumenty:

• dokumenty dotyczące 
uzysku/utraty dochodu

• zaświadczenie ze szkoły 
(nie wymagane jeżeli dzieci cho-
dzą do szkoły podstawowej lub 
gimnazjum)

• zaświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażone 
w hektarach przeliczeniowych 
lub nakaz płatniczy za rok 2015

• zaświadczenie komorni-
cze o wysokości otrzymanych ali-
mentów w 2015 r. (w przypadku, 
gdy komornik prowadzi egzeku-
cję)

• wyrok/postanowienie o 
alimentach

• zaświadczenie o bezsku-
teczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych (w przypadku 
osób składających wniosek o fun-
dusz alimentacyjny)

Ośrodek NIE WYMAGA dostar-
czenia zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego ani Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.  Zaprasza-
my!
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TEMAT MIESIĄCA

Program obniżenia 
poziomu niskiej emisji 
w Szczawnicy – wymia-
na kotłów na paliwa 
stałe oraz instalacje na 
biomasę, paliwa gazo-
we i pompy ciepła.

„Niniejszym informujemy o 
wynikach kwalifikacji formalnej 
karty projektu subregionalnego 
złożonej w ramach poddziała-
nia 4.4.3 Obniżenie poziomu ni-
skiej emisji (paliwa stałe) – SPR 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020.  
Karta otrzymała wynik: ocena 
pozytywna warunkowa. Ozna-
cza to, iż niniejsza Karta zosta-
nie skierowana do kwalifikacji 
merytorycznej dokonywanej 
przez Forum Subregionalne -  w 
wersji złożonej przez Państwa w 
ramach niniejszego naboru.  Nie 
zachodzi konieczność składania 
poprawy karty.” – informacja 
tej treści wpłynęła do Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica w 
dniu 29 września z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Podobne roz-
strzygnięcie zapadło w kwestii 
instalacji na biomasę, paliwa ga-
zowe i pompy ciepła.

 Przypomnijmy: władze 
miasta Szczawnicy w lipcu br. 
złożyły wnioski o dofinansowa-
nie dla projektu polegającego 
na wymianie 243 źródeł ciepła 
w indywidualnych gospodar-
stwach domowych ( paliwa sta-
łe), na 44 źródła ciepła na piece 
na biomasę oraz 6 pieców na gaz 
wraz ze zbiornikiem zewnętrz-
nym w budynkach indywidual-
nych wraz z dostosowaniem in-
stalacji wewnętrznej do nowego 
źródła, a także na  montaż 160 
pomp ciepła.

 Liczba ta wynikała bezpośred-
nio z przeprowadzonych ankiet 
na terenie gminy. 

 Jak napisano w uzasad-
nieniu projektów: „Obecnie 
głównym problemem Szczawni-
cy jest niska emisja pochodząca 
z ogrzewania budynków oraz 
zaopatrzenia w ciepłą wodę 
użytkową (c.w.u.). O ile w przy-
padku c.w.u. w ostatnich latach 
nastąpiła duża popularyzacja 
paneli słonecznych (program 
EkoSzczawnica), o tyle w za-
kresie ogrzewania ciągle wy-
stępuje bardzo niekorzystna 
struktura źródeł ciepła, zdo-
minowana przez ogrzewanie 

węglem i drewnem w piecach 
oraz kotłach c.o. z ręcznym za-
silaniem komory spalania w 
paliwo (tzw. zasypowych) nie 
spełniających wymagań emisyj-
nych. Kotły zasypowe stanowią 
w Szczawnicy 77% wszystkich 
instalacji grzewczych w domach 
indywidualnych. W większości 
przypadków, ich użytkownicy 
zasilają kotły zarówno węglem, 
jak i drewnem. Spalanie tych 
dwóch paliw o zdecydowanie 

różnej strukturze chemicznej w 
urządzeniu grzewczym, piecu 
czy kotle małej mocy, nie pozwa-
la uzyskać najwyższej sprawno-
ści energetycznej i najniższych 
emisji zanieczyszczeń (zgod-
nie z wymaganiami normy PN 
EN303-5:2012), czyli CO, OGC, 
lotnych związków organicznych, 
benzo(a)pirenu i innych wielo-
pierścieniowych węglowodo-
rów oraz pyłu. Drewno zawiera 
ponad dwukrotnie więcej części 
lotnych w porównaniu do węgla 
i dlatego konstrukcja kotłów c.o. 
(organizacja procesu spalania) 
musi odbywać się w oparciu o 
takie urządzenia i technologie, 
aby części lotne mogły ulec cał-

kowitemu spaleniu, a nie były 
emitowane do środowiska, jako 
aerozol pierwotny i prekursory 
aerozolu wtórnego.

 W 2015 roku na terenie 
gminy Szczawnica prowadzo-
ne były - przez Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie - pomiary jakości 
powietrza. 

Niestety wyniki pomiarów 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska wskazują 
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na przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów zanieczyszczeń 
w sezonie grzewczym.

 Nie ulega wątpliwości, iż 
zmiana struktury ogrzewania 
budynków w Szczawnicy jest ko-
nieczna, aby gmina mogła popra-
wić jakość powietrza i utrzymać 
status gminy uzdrowiskowej. 

Władze gminy nie dysponują 
narzędziami administracyjnymi, 
które mogłyby obecnie nakło-
nić swoich mieszkańców do sto-
sowania ekologicznych źródeł 
ciepła. Mogą jednak aktywnie 
pozyskiwać dofinansowanie do 
wymiany niskosprawnych źró-
deł ciepła oraz mogą przepro-
wadzić szeroko zakrojoną kam-
panię edukacyjno-informacyjną 
zachęcającą ludzi do przejścia na 
ekologiczne źródła ciepła. 

 Dla osiągnięcia poprawy 
jakości powietrza konieczna jest 
zmiana struktury zaopatrze-
nia budynków w ciepło i ciepłą 
wodę. Konieczne jest zastoso-
wanie urządzeń, które nie powo-
dują emisji zanieczyszczeń, bądź 
też charakteryzują się bardzo ni-
skim poziomem emisji.”

 Wartość robót w przy-
padku kotłów na paliwa stałe 
oszacowana została na kwotę 
ponad trzech milionów złotych, z 
czego dofinansowanie założono 
na kwotę 2mln 100 tys. złotych. 
Według przyjętego harmono-
gramu inwestycja realizowana 
powinna być od maja 2017r. do 
końca października 2018r. 

 W przypadku biomasy, 
paliw gazowych i pomp ciepła 
wartość robót wynosi jedenaście 
i pół miliona złotych (dofinan-
sowanie: trzy miliony złotych). 
Według przyjętego harmono-
gramu inwestycja realizowana 
powinna być od maja 2017r. do 
końca października 2019r. 

 Kwalifikacja merytorycz-
na projektu polegającego na wy-
mianie kotłów na paliwa stałe 
planowana jest na 19 X 2016 r. 
podczas VII posiedzenia Forum 
Subregionu Podhalańskiego. 

 Jednocześnie Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ma-
łopolskiego przesłał wytyczne, 
którymi powinni kierować się 
wszyscy ci, którzy chcą uzy-
skać dotację na zmianę sposobu 
ogrzewania domu oraz na wy-
mianę instalacji i zainteresowa-
nych wymianą starych pieców. 
Broszura dostępna jest pod lin-
kiem:

http://www.rpo.malopolska.
pl/download/program-regional-
ny/o-programie/pobierz-porad-
niki-i-publikacje/2016/09/Wy-
mien_piec_broszura.pdf

CO DALEJ?

 Zgodnie z broszurą, w 
przypadku pozyskania dofinan-
sowania na realizację projektu 
postępowanie polegać będzie 
na:

1. Zamówieniu bezpłatnego 
audytu energetycznego. 

Dowiesz się, którędy ucieka z 
Twego domu ciepło i jakie pra-
ce termomodernizacyjne trzeba 
wykonać, by uciekało go jak naj-
mniej. Dzięki ociepleniu ścian, 
wymianie okien i innym zaleco-
nym przez audytora działaniom 
przestaniesz niepotrzebnie 
ogrzewać otoczenie Twego bu-
dynku i zaoszczędzisz dużo pie-
niędzy. 

 Audyt zamawiasz w swo-
jej gminie. Nie płacisz za niego 
nic. Finansowany w całości przez 
województwo małopolskie au-
dyt jest po to, byś mógł ocenić 
opłacalność inwestycji. Audytor 

poinformuje Cię dokładnie, ja-
kie warunki musi spełnić Twój 
kocioł i wskaże jego moc. Nawet 
jeśli ostatecznie nie zdecydujesz 
się na wymianę kotła, również 
nie zapłacisz za audyt.

2. Złożenie wniosku i pozy-
skanie dotacji

 Dotacje przeznaczone są 
dla właścicieli domów jedno- i 
wielorodzinnych, którzy chcą 
zlikwidować swój stary piec wę-
glowy. 

NALEŻY W TYM MIEJSCU 
PODKREŚLIĆ, ŻE DOFINAN-
SOWANIEM OBJĘTE SĄ WY-
ŁĄCZNIE GOSPODARSTWA 
DOMOWE, KTÓRYCH WŁA-
ŚCICIELE ZDECYDUJĄ SIĘ 
NA LIKWIDACJĘ STAREGO 
KOTŁA NA RZECZ NOWEGO 
ŹRÓDŁA CIEPŁA. ZARÓWNO 
W PRZYPADKU DOFINANSO-
WANIA MONTAŻU NOWEGO 
KOTŁA NA PALIWA STAŁE, 
BIOMASĘ, PALIWA GAZOWE, 
POMPY CIEPŁA NIE BĘDZIE 
MOŻLIWOŚCI POZOSTAWIE-
NIA W DOMU INNEGO PIECA 
C.O. LUB C.W.U.  

Jeśli zgodzisz się z zaleceniami 
audytora, podpisujesz umowę z 
gminą i albo przyłączasz się do 
sieci, albo wybierasz instalatora, 
który wymieni Twój stary wę-
glowy piec na nowy, spełniający 
warunki. W całej Małopolsce 
może to być kocioł gazowy lub 
źródło ciepła wykorzystujące 
odnawialne źródła energii, np. 
pompa ciepła, a także połącze-
nie kotła gazowego z takim źró-
dłem. Dofinansowanie obejmuje 
kotły gazowe lub OZE oraz kotły 
na biomasę i węgiel, ale tylko 
najnowszej generacji. Dotacja 
pokryje także koszty likwidacji 
starego kotła i podłączenia do 
sieci ciepłowniczej lub zainsta-
lowania nowego źródła ogrze-
wania – wraz z instalacją rozpro-
wadzającą.
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ILE WYNIESIE 
DOFINANSOWANIE 
DLA POJEDYNCZEGO DOMU?

W przypadku likwidacji starego 
kotła i zastąpienia go: 
– przyłączeniem do sieci cie-
płowniczej, 
– kotłem na paliwo stałe bądź 
gaz,
– odnawialnym źródłem energii, 
dofinansowanie wyniesie 350 zł 
na każdy kilowat obliczonej mocy 
nowego źródła ciepła (ale nie 
więcej niż 8 tys. zł) plus 80 zł za 
każdy metr kwadratowy ogrze-
wanej powierzchni w przypadku 
wymiany instalacji (ale nie więcej 

niż 6 tys. zł).
Przykładowo: jeśli audytor usta-
li, że nowy kocioł ma mieć moc 21 
kW, to dotacja wyniesie 21x350 
zł = 7350 zł. Nowa instalacja 
może także składać się z nisko-
emisyjnego kotła i pompy ciepła 
lub samej pompy ciepła. Dofinan-
sowanie przewidziane jest rów-
nież w przypadku zastosowania 
w budynku odnawialnych źródeł 
energii (np. kolektory słoneczne, 
fotowoltaika). Dotację wylicza 
się wówczas w identyczny spo-
sób jak wyżej – mnożąc obliczone 
zapotrzebowanie na moc cieplną 
w kilowatach przez 350 zł. Jeśli 
konieczna jest wymiana instala-
cji, możesz otrzymać dodatkowe 

d o f i n a n s o -
wanie na ten 
cel, w wyso-
kości 80 zł na 
każdy metr 
kwadratowy 
o g r z e w a n e j 
powierzchni, 
ale nie więcej 
niż 6 tys. zł.
W przypad-
ku wymiany 
starego pieca 
na nowy (na 
gaz, biomasę, 
węgiel), dofi-
n a n s o w a n i e 
przewidziane 
jest na:
- Demontaż 
starego źró-
dła ciepła,
- Zakup i mon-
taż nowego 
źródła ciepła.
- Zakup i mon-
taż niezbęd-
nej armatu-
ry: czopuch, 
pompa wy-
magana do 
prawidłowe-

go funkcjonowania i obiegu in-
stalacji c.o., zawór trój- / czwór-
drogowy, zawory przelotowe i 
zwrotne, zespół rurowy, izolacja 
rurociągów, montaż naczynia 
wzbiorczego, osprzęt niezbędny 
do zainstalowania nowego źró-
dła ciepła, a w przypadku kotłów 
gazowych również wkład komi-
nowy.
- Wewnętrzna instalacja central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.

JAKIE KOTŁY 
BĘDĄ OBJĘTE PROJEKTEM?

 Nowoczesne kotły dwu-
funkcyjne oraz jednofunkcyj-
ne z zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej na co dzień dostar-
czają domownikom potrzebne 
ilości ciepłej wody, a w sezonie 
jesienno-zimowym ogrzewają 
efektywnie dom. Bez problemu 
współpracują z większością sta-
rych instalacji opartych na grzej-
nikach żeliwnych i stalowych 
rurach. Pozwalają także stwo-
rzyć oszczędne instalacje łączą-
ce np. ogrzewanie podłogowe na 
parterze budynku z klasycznym 
ogrzewaniem kaloryferowym 
na poddaszu. Nowoczesne ko-
tły znakomicie współdziałają z 
pompami ciepła, panelami sło-
necznymi i innymi ekologicznymi 
źródłami energii, pozwalającymi 
znacząco obniżyć koszty ogrze-
wania domu i przygotowania 
ciepłej wody. Ich wielką zaletą 
jest elektroniczny system stero-
wania, dzięki któremu w domu 
utrzymuje się przez cały czas po-
żądana przez domowników tem-
peratura. Pozwala to zarazem na 
duże oszczędności energii – a co 
za tym idzie – paliwa i pieniędzy, 
bo kocioł grzeje tylko tyle, ile 
trzeba.
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Województwo małopolskie 
wspiera wymianę starych pale-
nisk na paliwa stałe na nowocze-
sne niskoemisyjne kotły i ogrze-
wacze pomieszczeń na drewno, 
pelet lub na węgiel. Muszą one 
spełniać wymagania przepisów 
unijnych dotyczących ekopro-
jektu dla produktów związanych 
z energią. Oznacza to, że nie jest 
wystarczające spełnienie przez 
kocioł wymagań klasy 5 według 
normy PN-EN 303-5:2012, ale 
konieczne jest potwierdzenie 
spełnienia wymagań ekopro-
jektu. Na stronie internetowej 
www.powietrze.malopolska.pl/
kotly publikowana jest lista ni-
skoemisyjnych kotłów na węgiel 
i biomasę, które spełniają wyma-
gania klasy 5 lub najnowszych 
przepisów unijnych. Aktualną li-
stę kotłów spełniających wyma-
gania będzie można sprawdzić na 
stronie internetowej. Można też 
o nią poprosić w swojej gminie. 
Od 1 kwietnia 2017 roku wszyst-
kie sprzedawane kotły na wę-
giel i drewno będą musiały być 
oznaczone etykietą efektywno-
ści energetycznej. Etykiety będą 
zawierały informację o klasie 
energetycznej, a więc sprawności 
użytkowej kotła lub całego zesta-
wu z regulatorami i urządzeniami 
dodatkowymi – od klasy G do 
najbardziej efektywnych ozna-
czonych klasą A+++. Będziesz 
mógł więc wybrać urządzenia, 
dzięki którym oszczędzisz więcej 
energii.

JAWOR – PROGRAM WSPIE-
RAJĄCY DOCIEPLENIE BU-
DYNKÓW

WARTO PAMIĘTAĆ: ZE ZLE-
CONEGO AUDYTU BĘDZIE 
RÓWNIEŻ WYNIKAĆ, CZY 
BUDYNEK WYMAGA DO-
CIEPLENIA. ODPOWIEDNI 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWOD-

NOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
JEST WYMAGANY, ABY MÓC 
SKORZYSTAĆ Z DOFINANSO-
WANIA NA WYMIANĘ ŹRÓ-
DŁA CIEPŁA. 

Jeżeli dom potrzebuje docie-
plenia można na ten cel uzyskać 
wsparcie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. 
Zgłoś wniosek do programu JA-
WOR. Jest to program pożycz-
kowy na termomodernizację 
adresowany do osób fizycznych. 
W tym roku na ten cel przezna-
czono w Małopolsce 10 mln zł. 
Dofinansowanie udzielane jest 
w formie preferencyjnej pożycz-
ki w wysokości do 90% kosztu 
kwalifikowanego. Wkład własny 
pożyczkobiorcy musi stanowić 
minimum 10% . Oprocentowanie 
pożyczki wynosić będzie tylko 
2% w skali roku. Minimalna kwo-
ta pożyczki – 20 000,00 zł, mak-
symalna kwota pożyczki – 100 
000,00 zł. Po spełnieniu warun-
ków pożyczka będzie podlegać 
umorzeniu do 20%.

 Program Jawor  dotyczy 
termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych o powierzchni 
docieplanej poniżej 600 m2: ocie-
plenie ścian budynków, ocieple-
nie dachów, stropodachów, stro-
pów nad ostatnią kondygnacją, 
ocieplenie ścian piwnic, stropów 
piwnic, wy-
miana okien, 
drzwi ze-
wnętrznych. 
Wzór wniosku 
dostępny jest 
w siedzibie 
W F O Ś i G W 
przy ul. Ka-
noniczej 12w 
Krakowie oraz 

na internetowej stronie fundu-
szu: www.wfos.krakow.pl pod 
hasłem „JAWOR”. Dostępna jest 
tam również lista dokumentów, 
jakie trzeba dołączyć do wypeł-
nionego wniosku. 

Niezbędnym załącznikiem do 
wniosku jest audyt lub ocena 
energetyczna modernizowanego 
budynku wykonana przez audyt 
oraz zawierająca w szczególno-
ści: 

– wyliczenie zmniejszenia za-
potrzebowania na ciepło grzew-
cze wyrażone GJ/rok przed i po 
realizacji inwestycji oraz prze-
wodność cieplna, a także wyli-
czenie:
•ograniczenia emisji CO2 (Mg/

rok),
•ograniczenia emisji pyłów 

PM10 (Mg/rok),
•ograniczenia emisji pyłów 

PM2,5 (Mg/rok).
Zmniejszenie zapotrzebowania 

na ciepło grzewcze musi wyno-
sić min. 25%.

Audytorów uprawnionych do 
przeprowadzenia audytu/oce-
ny znajdziemy na listach:

•Izby Architektów Rzeczypospo-
litej Polskiej

•Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa

•Zrzeszenia Audytorów Energe-
tycznych

•Krajowej Agencji Poszanowa-
nia Energii SA 

TEMAT MIESIĄCA
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NA PLACU BUDOWY

Jesień nie przeszkadza 
inwestycjom

Na ulicy Kowalczyk właśnie rozpo-
czynają się prace związane z wyko-
naniem remontu nawierzchni drogi 
wraz z regulacją studni i krat ścieko-
wych. Zakres prac obejmuje roboty 

rozbiórkowe nawierzchni z kostki 
kamiennej i betonowej, przełożenie 
krawężników, regulację studni ka-
nalizacji sanitarnej, regulację krat 
ściekowych, zasuw, uzupełnienie 
brakującej ilości kostki, przebudowa 
łapacza wody, a po wykonaniu zada-
nia czyszczenie kanalizacji burzowej 
na całym odcinku przebudowywa-
nej nawierzchni drogi.

Planowany termin zakończenia 
realizacji remontu ulicy Kowalczyk 
to 31 października 2016. Wartość 
inwestycji = 148 115 zł. Warto nad-
mienić, że roboty wykonywane są 
po sezonie na prośbę mieszkańców 
ulicy, którzy w znacznej mierze żyją 
z wynajmu pokoi.

Jedna z mniejszych tegorocznych 
inwestycji polegająca na wykonaniu 
remontu wylotu przepustu drogo-
wego odprowadzającego wody opa-
dowe z ulicy Sopotnickiej została 
zrealizowana. Uzupełnione zostały 

ubytki kamienne i betonowe, uło-
żone kanały z rur polietylenowych 
o średnicy 800 mm, wyczyszczony 
rów odprowadzający wody do poto-
ku Sopotnickiego.

Koszt realizacji robot = 18 932 zł.
„Ciekawostką” w przypadku tego 

zadania jest czas przygotowania 
dokumentów do jej zrealizowania. 

Musieliśmy pozyskać zgody współ-
właścicieli spółki do której należy 
kilkadziesiąt osób i zajęło nam to 
niestety prawie pół roku.

Zadanie inwestycyjne związane z 
odbudową uszkodzonej nawierzch-
ni drogi z kostki betonowej na odcin-
ku 85 mb na ulicy Zawodzie zostało 
zrealizowane. W ramach prowadzo-
nych prac została rozebrana znisz-
czona nawierzchnia z kostki beto-
nowej wraz z krawężnikami oraz 
rozebrana podbudowa z kruszywa 
łamanego. Na całym odcinku zosta-
ła najpierw wykonana podbudowa z 
kruszywa łamanego - warstwa dol-
na i górna oraz położona nowa kost-
ka betonowa.

Wartość zadania wyniosła = 76 
503 zł, z czego 60 000 zł pochodziło 
z dotacji z budżetu państwa.

Z funduszu ze środków budżetu 
Województwa przeznaczonych na 
modernizację i remonty dróg dojaz-
dowych do pól skorzystaliśmy przy 
realizacji drogi „na Stare” w Jawor-
kach w kierunku dotychczasowego 
wysypiska śmieci. Roboty polegały 
na wykonaniu zabezpieczenia kor-
pusu drogi koszami z wypełnieniem 
kamiennym, uzupełnienie podbu-
dowy kruszywem kamiennym oraz 
ułożeniu na odcinku 150 mb na-
wierzchni asfaltowej.

Wartość robót po realizacji za-
mknęła się kwotą = 66 954 zł.
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WYDARZENIA

IV Ogólnopolska Olimpiada 
Sportowo-Pożarnicza 
Strażaków OSP 
Szczawnica - Jaworki 2016 
(Joanna Dziubińska pieniny24.pl)

W ubiegły weekend na terenie 
Areny Narciarskiej Jaworki - Homo-
le w Jaworkach odbyła się kolejna, 

czwarta już olimpiada strażacka. Na 
starcie stanęło 80 drużyn, czyli 400 
strażaków z 9 województw: mało-
polskiego, podkarpackiego, lubel-
skiego, mazowieckiego, śląskiego, 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
świętokrzyskiego i łódzkiego.

Na ceremonię otwarcia drużyny 
poprowadził dh Jan Pukała Naczel-
nik OSP Zaczernie (Podkarpacie), 
który złożył meldunek prezesowi 
Edwardowi Siarce o gotowości dru-
żyn do zawodów. W poczcie fla-
gowym poszli druhowie z OSP Za-
czernie, po czym odegrano hymn 
związkowy. Po wystąpieniach za-
proszonych gości ogłoszono rozpo-
częcie olimpiady. 

Pięcioosobowe drużyny starto-
wały  podzielone na 3 grupy: dru-
hów, druhen i mix (zespoły mie-
szane). W pierwszym i drugim dniu 
zawodnicy mieli do zaliczenia po 12 

różnych przeszkód i zadań. W sobo-
tę pogoda dała strażakom popalić, 
podczas rozgrywania konkurencji 
były przelotne, momentami inten-
sywne opady deszczu. W niedzielę 
było pochmurno, ale bezdeszczowo.

Walka na torze przeszkód, który 
przygotowali organizatorzy, była 
ciężka i zacięta, ale widać też było, 
że zawodnicy dobrze się bawią.

Najlepszą drużyną wśród dru-
hów była OSP Czerna (Małopolska), 
za nią uplasowała się OSP Nowe 
Bystre (Małopolska) i  OSP Ciche 
Górne (Małopolska). Wśród druhen 
najdzielniej walczyły panie z OSP 
Ptaszkowa (Małopolska). Na drugim 

miejscu uplasowała się OSP Gogo-
łów (Podkarpacie), a na trzecim OSP 
Giedlarowa (Podkarpacie) Walkę 
w drużynach mieszanych wygrały 
OSP z Tomaszowa Mazowieckiego 
(łódzkie) oraz OSP Juszczyn (Mało-
polska). Na trzecim miejscu podium 
stanęli strażacy z  OSP Mniszków 
(łódzkie). 

Nagrodami dla najlepszych dru-
żyn były czeki pieniężne od Zarządu 
Głównego ZOSP RP oraz nagrody 
rzeczowe od producentów i dystry-
butorów sprzętu strażackiego.

W czasie trwania zmagań straża-
ków można było zwiedzać stoiska 
producentów sprzętu strażackiego. 
Odbyły się także pokazy sprzętu 
strażackiego wodno-pianowego. 
Wiele emocji wzbudziły wybory 
miss strażackiej, a zaszczytny tytuł 
powędrował w ręce Katarzyny Cy-

rwus z OSP Waksmund. Natomiast 
Strażackie Mistrzostwa w jedzeniu 
kiełbasy na czas wygrał  druh z OSP 
Nowe Bystre. Kibice i zawodnicy 
mogli obejrzeć występ kapeli góral-
skiej, bacowski pokaz przepędzenia 
owiec, prezentacja sprzętu opera-
cyjnego Straży Granicznej.

Przed finałem wyborów miss stra-
żackiej druh z OSP Stare Bukowno 
na scenie oświadczył się swojej ko-
leżance z drużyny.

Organizatorami i pomysłodawca-
mi olimpiady są Dariusz i Zbigniew 
Tokarscy i Oddział Wojewódzki 
ZOSP RP woj. małopolskiego. Olim-
piada mogła się odbyć dzięki pomo-
cy Areny Narciarskiej Jaworki – Ho-
mole i Starostwa Powiatowego w 
Nowym  Targu.

Patronat nad imprezą objęli: 
Wojewoda Małopolski ,Józef Pilch, 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego Jacek Krupa, przewodniczą-
cy sejmiku województwa małopol-
skiego Urszula Nowogórska, prezes 
Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Wal-
demar Pawlak.
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NA SPORTOWO

Cyklokarpaty 
w Szczawnicy 
(Joanna Dziubińska www.pieniny24.pl)

W sobotę 17 września w Szczawnicy 
odbyły się zawody w ramach projektu 
Cyklokarpaty. Jest to cykl maratonów 
kolarstwa górskiego, odbywających się 
w południowo-wschodniej Polsce. Na 
linii startu stanęło ponad 500 zawodni-
ków.

W tym roku zawody odbywały się już 
m.in.  w Kluszkowcach, Koninkach i Za-
kopanem. Jednak jak twierdzą organi-
zatorzy, szczawnicka trasa należała do 
najtrudniejszych. Pogoda także nie była 
sprzymierzeńcem cyklistów, momen-
tami lało jak z cebra, co spowodowało, 
że droga na niektórych odcinkach była 
niebezpieczna. Na szczęście obeszło się 
bez większych kontuzji.

Podczas każdej edycji zawodów na 
zawodników czekają 3 trasy: hobby, 
mega i giga oraz trasa dla dzieci. Szczaw-
nicka trasa hobby miała 32 km, łącznie 
w górę prawie 1300 m.

Dla bardziej wprawionych rowerzy-
stów organizatorzy przygotowali tra-

sę mega, która liczyła prawie 60 km, 
a łącznie w górę  2242 m. Najbardziej 
zaawansowani cykliści ruszyli w mor-
derczą, ponad 80-kilometrową trasę 

(3145 m. w górę). Większość podjazdów 
prowadziła szerokimi drogami leśnymi, 
jednak najdłuższy z nich (Rytro - Prze-
łęcz Żłobki) miał 10 kilometrów i 730 
metrów w pionie.

Szczawnica ma już kilka dużych im-
prez dla biegaczy, ale do tej pory cykliści 
byli traktowani po macoszemu. Miejmy 
nadzieję, że tak duże zawody jak Cyklo-
karpaty zaczną przyciągać do uzdrowi-
ska także miłośników dwóch kółek.

56. Międzynarodowe 
Regaty Slalomowe

W dniu 3 września 2016 roku, na rze-
ce Dunajec obok przystani kajakowej 
KS Pieniny przeprowadzone zostały 56. 
Międzynarodowe Regaty Slalomowe, 
Memoriał A.A Wernerów będące jed-
nocześnie jedną z edycji Pucharu Polski 
oraz Zawody Weteranów Memoriał im. 
Wojciecha Piecyka.

W zawodach brało udział 6 klubów 
sportowych w tym jeden słowacki Klub 
Czerwony Klasztor. Startujący w zawo-

dach kajakarze mieli do pokonania trasę 
slalomu z rozstawionymi 18 bramkami.

W punktacji drużynowej pierwsze 
miejsce wywalczyli kajakarze z nowosą-
deckiego Klubu Start Nowy Sącz, drugie 
miejsce zajął KS Pieniny, a trzecie AZS 
AWF Kraków.

Najmłodszym uczestnikiem zawo-
dów został Emil Pauli.

Wśród weteranów najstarszym za-
wodnikiem okazał się Pan Marian Gon-
ciarz.
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Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, 
Przedszkoli i Pracownicy Oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto 
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę 
podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm 
w tworzeniu jak najlepszej, jakości pracy szkół i placó-
wek oświatowych.

Dzięki Wam szkoła jest coraz ciekawsza, przyjazna  
i otwarta.

W tym szczególnym dniu życzę Państwu wytrwałości, 
spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeń-
stwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i życie 
sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów  
i wychowanków.

Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie 
przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

 Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satys-
fakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz 
samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja 

              Burmistrz Grzegorz  Niezgoda


