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Weekend z TVN w Szczawnicy

Już po raz drugi ekipa stacji telewizyjnej TVN od-
wiedziła Szczawnicę. Tym razem w dniach 26 i 27 
stycznia br. prognozę pogody z terenu Pienińskiego 
Uzdrowiska prezentował Tomasz Zubelewicz. Oprócz 
zimowych atrakcji jakie czekają w Szczawnicy na tu-
rystów, takich jak szaleństwa narciarskie na Palenicy 
czy Bukowinkach, prezenter TVN-u omówił również 
szereg imprez zarówno w czasie ferii jak i całego roku. 
Zachwalając uroki miasta, jego walory uzdrowiskowe 
i lecznicze, Tomasz Zubelewicz nie pominął również 
bogatej i ciekawej tradycji górali szczawnickich. Dzięki 
uprzejmości Pani Barbary Węglarz – Dyrektor Muzeum 
Pienińskiego w Szczawnicy, ekipa telewizyjna mogła 
zaprezentować swoim widzom obszerny materiał  oparty 
na cennych zbiorach muzealnych.  Tutaj też właśnie 
jeden z eksponatów – drutowany gliniany garnek-  za-
inspirował prezentera do przybliżenia widzom Rusi 
Szlachtowskiej, z którą nierozerwalnie wiąże się jedno 
z głównych zajęć Łemków – drutowanie garnków. W 
kolejnych wejściach pogodowych na antenie TVN 24 i 
TVN Meteo zobaczyć więc można było dawną cerkiew 
grekokatolicką w Szlachtowej oraz odrestaurowany iko-
nostas w kościele w Jaworkach. O wartości i znaczeniu 

poszczególnych malowideł opowiedział ksiądz pro-
boszcz Józef Włodarczyk, co niewątpliwie wzbogaciło 
wartość informacyjną programu.  

Warto zaznaczyć, iż przez dwa dni pobytu ekipy tele-
wizyjnej w  uzdrowisku podczas 30 wejść antenowych  
na TVN 24 i TVN Meteo informacje o Szczawnicy 
obejrzało kilka milionów Polaków a oglądalność strony 
internetowej miasta z ok. 3 tyś wizyt dziennie zwięk-
szyła się do 6 tyś. Taka reklama to gwarancja wzrostu 
liczby turystów odwiedzających Szczawnicę, zarówno 
w sezonie zimowym jak i letnim.   

Tomasz Hurkała

Szczawnica, 01 luty 2008 r.

Burmistrz Miasta Szczaw-
nica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
w terminie od 01.02.2008 r. do 
21.02.2008 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Szczawnica przeznaczonych 
do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz wnioskodawców:

• cz. działki ewid. nr 5/6 o po-
wierzchni 0.0230 ha położoną we 
wsi Jaworki w obrębie Jaworki 

z przeznaczeniem jako teren 
pod ustawienie stolików i ławek 
oraz parkowanie samochodów 
dzierżawcy, na okres 1 roku,

• działki ewid. nr 224 i 225 o po-
wierzchni 0.3105 ha położone we 
wsi Jaworki w obrębie Jaworki 
z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne, na okres 3 lat,

• cz. działki ewid. zmod. nr 1220/28 
zabudowanej straganem handlo-
wym nr 5 o powierzchni 9,60 m2 
położonej w Szczawnicy przy 
ul. Głównej / plac targowy/  pod 
działalność handlową, na okres 
1 roku,

• cz. działki ewid. zmod. nr 528/26 
o powierzchni ok.80 m2 poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. 
Flisackiej z przeznaczeniem jako 
tereny zielone, na okres 3 lat,

• działki ewid. zmod. nr 5444/5 o 
powierzchni 0.0073 ha położonej 
w Szczawnicy przy ul. Skotni-
ckiej na okres 3 lat,

2. Sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego :

• nr 13 w bloku nr 5 na os. XX-
lecia w Szczawnicy,

• nr 11/II w bloku nr 6 na os. XX-
lecia w Szczawnicy,
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I N F O R M A C J A
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przypomina,  

że obowiązek  dbania o zwierzęta spoczywa na ich 
właścicielach.        

Psy bez opieki nie mogą stwarzać zagrożenia dla 
użytkowników dróg miejskich, traktów spacerowych i 
turystycznych.

Podstawa prawna art. 77 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 
Nr 12 poz. 114 z 31.05.1971r. z póź. zm.), który stanowi 
„kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze 
grzywny do 250 zł albo karze nagany”.

Biegające, bezpańskie psy będą wyła-

pywane  i oddawane do schroniska, skąd 

właściciele będą mogli odebrać psa za 

stosowną opłatą

Harmonogram wywozu  
nieczystości stałych w Szczawnicy 

dla osób posiadających umowę 
z MZGK - Szczawnica

Poniedziałek: 
Główna, Pienińska, Flisacka, Słoneczna, Widok, Wygon, 
Pod Sadami, Groń, Nad Grajcarkiem, Skotnicka, Al. Par-
kowa, Ogrodowa, Zielona, Kwiatowa, Park Dolny

Środa: 
Szalaya, Zdrojowa, Plac Dietla, Kowalczyk, Języki, Jana 
Wiktora, Zawodzie, Park Górny, Św. Krzyża, Osiedle, 
Połoniny   

Czwartek:
Szlachtowska, Samorody, Maćka zza Ławy, Sopotnicka, 
Brzeg, Staszowa, Kunie, Szlachtowa, Jaworki

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych:  każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca.

Odbiór popiołu : każdy drugi wtorek miesiąca

Szczawnica,  23 stycznia   2008 r.       

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II publiczny 

przetarg ustny nieograniczony na najem na okres  2 lat  
nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 
1151/2 o powierzchni  460  m2  położonej w Szczawnicy 
przy ul. Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.

I przetarg  został ogłoszony na dzień 15.01.2008 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawne-
go przedmiotowej nieruchomości wynosi  9.760,00 zł  
brutto.

  
Wadium wynosi  1 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2008r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie 
wadium , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 

22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 

do dnia 12.02.2008 r. Dowód wpłaty wadium  oraz do-
wód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała prze-
targ zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieru-
chomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od 
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmują-
cego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i 
zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 
15, tel.262222-03.


