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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ

REZOLUCJĄ 
W KOREK

Rada Miejska w Szczawnicy, w re-
akcji na problemy komunikacyjne z 
dojazdem i wyjazdem ze Szczawnicy 
w trakcie sezonu letniego, związane z 
funkcjonowaniem ronda w Krościen-
ku, przyjęła w drodze uchwały rezo-
lucję, którą postanowiła przesłać do 
instytucji, podmiotów i osób, które z 
racji posiadanych zadań i kompeten-
cji, mogą i powinny pomóc w rozwią-
zaniu powyższych problemów. 

Uchwała Rady Miejskiej została 
podjęta jednogłośnie na XXIII sesji w 
dniu 29 sierpnia br.

Treść rezolucji jest przytoczona po-
niżej: 

W 2011 roku, w ramach inwestycji 
realizowanej przez Zarząd Dróg Woje-

wódzkich we współpracy z Powiatem 
Nowotarskim, zostało wybudowane 
rondo w Gminie Krościenko, leżące na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą 
wojewódzką Nowy Targ - Nowy Sącz. 
Budowa ronda była realizowana rów-
nolegle z przebudową mostu na Du-
najcu, stanowiącego jedyne połączenie 
Miasta i Gminy Szczawnica z drogą po-
wiatową i wojewódzką.

Budowa ronda miała w założeniu 
doprowadzić do usprawnienia ruchu 
samochodowego oraz na wiele lat za-
bezpieczyć i ułatwić dojazd i wyjazd z 
terenu Miasta i Gminy Szczawnica.

Praktyka pokazała jednak, że zało-
żenia te nie zostały spełnione, a wręcz 
przeciwnie, odniosły skutek całkowicie 
odwrotny od zamierzonego. Zastoso-
wane rozwiązanie komunikacyjne po-
woduje stałe i nasilające się problemy 
z płynnością ruchu samochodowego 
na rondzie stanowiącym skrzyżowa-
nie dróg prowadzących w kierunkach 
Szczawnica - Nowy Sącz, Nowy Sącz 
- Szczawnica, Nowy Sącz - Nowy  Targ, 
Szczawnica - Nowy Targ oraz na prowa-
dzących do niego dojazdach. Problemy 
te, występujące praktycznie na co dzień, 
nasilają się szczególnie w okresach 
zwiększonego ruchu turystycznego, tj. 
sezonie letnim, podczas długich, a na-
wet zwykłych weekendów. 

Tworzące się korki, sięgające kilku czy 
nawet kilkunastu kilometrów na terenie 
Szczawnicy oraz na dojeździe do ronda 
od strony Nowego Sącza i Nowego Tar-
gu, są dużą uciążliwością dla turystów 
odwiedzających Szczawnicę i okolice i 
zarazem przejeżdżających przez Gminę 
Krościenko. Kilka godzin straconych na 
dojazd czy wyjazd ze Szczawnicy, zwią-
zany z tym stres oraz niewygody jakie 

są udziałem turystów z całej Polski, a 
często i zagranicy, niweczą wysiłek, jaki 
wkładają władze i mieszkańcy Szczaw-
nicy, by odwiedzający ją goście zostali 
przyjęci jak najlepiej, wywieźli ze sobą 
dobre wspomnienia i chętnie do niej 
wracali.

Informacje o „zakorkowanej” drodze 
ze Szczawnicy i samym mieście, jakie 
ostatnio często pojawiają się w ogól-
nopolskich mediach (na przykład w 
Programie 1 Polskiego Radia i w pra-
sie lokalnej) narażają Szczawnicę na 
straty wizerunkowe jako miejscowość 
turystyczno - uzdrowiskową, stanowią 
antyreklamę i odwrotność promocji, o 
jaką starają się nieustannie władze sa-
morządowe miasta. Władze te nie mają 
jednocześnie żadnego wpływu na zaist-
niałą sytuację, nie będąc właścicielami 
drogi i nie mając wpływu na zastosowa-
ne rozwiązania komunikacyjne.

Niezadowolenie kierowców to jed-
no, a niedrożność jedynego wyjazdu ze 
Szczawnicy, może stanowić bezpośred-
nie zagrożenie dla życia i zdrowia przy-
jeżdżających gości, jak i mieszkańców 
Miasta i Gminy Szczawnica.  Wobec 
tworzących się korków przy wyjeździe 
ze Szczawnicy, jest niemożliwy płynny 
przejazd służb ratunkowych (pogoto-
wia, straży pożarnej). Wobec powyż-
szego, jest zasadnym zapytać,  do kogo 
należy odpowiedzialność za narażanie 
życia i zdrowia turystów i mieszkańców 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Rozwiązaniem, które w znacznym 
stopniu pomogłoby osiągnąć płynność 
ruchu na rondzie, byłoby wykonanie 
zjazdu w kierunku Nowego Sącza bez-
pośrednio z mostu na Dunajcu i w kie-
runku Nowego Targu, od strony Nowe-
go Sącza. Dodatkowo należy rozwiązać 
problem przejść dla pieszych wokół ron-
da, które w znacznym stopniu też utrud-
niają płynny przejazd samochodów.

Podejmując powyższą rezolucję, 
Rada Miejska w Szczawnicy apeluje 
do wszystkich Adresatów rezolucji wy-
mienionych w Uchwale, o znalezienie 
konkretnych rozwiązań technicznych 
dotyczących organizacji ruchu w obrę-
bie ronda w Gminie Krościenko nad Du-
najcem oraz ich realizację.  
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PISZĄ O NAS

WYSZLI Z CIENIA KAJAKARZY 
(Jerzy Filipiuk Dziennik Polski 
– Kronika Małopolska z 20 sierpnia 2016) 

Piłka nożna. Jak prezesi klubu (kra-
wiec i właściciel pizzerii), burmistrz 
miasta (były trener drużyny) oraz inni 
szczawniczanie uczynili z Jarmuty jedną 
ze sportowych wizytówek regionu

Remisem na wyjeździe z KS Zakopane 
2:2 zainaugurowała swój trzeci sezon 
w sądeckiej klasie okręgowej Jarmuta 
Szczawnica.

Klub liczy 15 lat. Cóż to jest w porów-
naniu np. z 63—letnią Sokolicą z pobli-
skiego Krościenka? Tyle, że ta ostatnia 
gra w klasie B, o której Jarmuta zdołała 
już zapomnieć (poprzednio występowa-
ła w niej w 2008 roku).

Szczawnica na sportowej mapie Pol-
ski przez lata kojarzyła się wyłącznie z 
kajakarstwem (klasycznym i górskim). 
Zawodnicy KS Pieniny (wcześniej Wi-
sły Szczawnicy) – m.in. kajakarz Stefan 
Kapłaniak oraz kajakarze górscy Maria 
Ćwiertniewicz, Władysław Czaja, Zbi-
gniew Czaja, Grzegorz Polaczyk i Ma-
teusz Polaczyk – to wielokrotni meda-
liści mistrzostw Polski, Europy i świata 
(ten pierwszy zdobyła olimpijski brąz 
w Rzymie w 1960 roku). W Szczawnicy 
funkcjonowały też skocznie narciarskie: 
przed III wojną światową- na Jarmucie, 
po niej – na Palenicy.

Od półtora dekady miasto może się 
pochwalić klubem piłkarskim. Jego za-
łożycielami byli: Emil Mogilski, Grzgorz 
Niezgoda, Paweł Walosik, Wojciech 
Wiercioch, Zbigniew Wójcik, Marek 
Urban i Paweł Zasadni.

Początki nie były łatwe. Klub nie miał 
własnego obiektu. Przy szkole podsta-
wowej (obecnie jest tam gimnazjum) 
było asfaltowe boisko. Piłkarze korzy-
stali z boiska powstałego przy OHP 
„Jarmuta” ale zostało ono zlikwidowane 
(wybudowano tam hotel).

- Większość piłkarzy Jarmuty gra-
ła wcześniej w Sokolicy. Ponieważ w 
Szczawnicy nie  było boiska, na treningi 
jeździliśmy na … Słowację. Potem wpa-
dliśmy na pomysł, by wybudować bo-
isko koło góry Jarmuty. Budowa trwała 
kilkanaście miesięcy – wspomina pierw-
szy prezes klubu, dziś 57-letni Emil Mo-
gilski, który trenował piłkę nożną i… ka-
rate kyokushin.

Pochodzi z Nowej Białej, jako piłkarz 
występował w tamtejszych Łęgach i 
krościeńskiej Sokolicy. W Szczawnicy 
znalazł się po odbyciu służby wojsko-
wej. Jarmucie prezesował przez deka-
dę. Przez 3 lata był jednocześnie jej za-
wodnikiem (obrońcą). Jest krawcem, ma 
zakład i sklep w Delikatesach Centrum.

- Byłem prezesem i człowiekiem do 
wszystkiego: prałem stroje, pracowa-
łem fizycznie, smażyłem kiełbasę… - 
mówi.

Nowe boisko powstało w miejscu 
dawnych kamieniołomów, w Malino-
wie. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 
w 2006 roku.

- To było jedyne miejsce, które miasto 
mogło nam przekazać. Umowa ma obo-
wiązywać przez 99 lat. Zabraliśmy się 
do roboty. Trzeba było wkopywać się w 
skały, usuwać wikliny. Wiele pracy wy-
konywaliśmy własnymi rękoma – mówi 
obecny (od 9 lipca 2011 roku) prezes 
klubu Ireneusz Hamerski, od 21 lat wła-
ściciel pizzerii. Do Jarmuty trafił jako jej 
kibic; potem przez cztery lata był wice-
prezesem klubu. W jego lokalu znajdu-
ją się trofea zdobyte przez drużynę, a 
obok niej jest pomieszczenie, w którym 
spotykają się piłkarze.

Przy boisku mieści się budynek klu-
bowy, w którym w 2009 roku oddano 
do użytku nowo wybudowane szatnie 
i łazienki. Klub utrzymuje się z prowa-
dzenia parkingu i placu targowego. Po-
magają mu sponsorzy i miasto. Od 2004 
roku występuje pod nazwą Jarmuta-
-Kolex (właścicielem firmy handlowej, 
sponsora klubu, jest Krzysztof Oleś). 
Trenują w nim nie tylko seniorzy, także 
dzieci i młodzież.

Jarmuta grę o punkty rozpoczęła w 
klasie C. W debiucie, 22 sierpnia 2002 
roku, rozgromiła u siebie Spływ Sro-
mowce Wyżnie 6:2. Po dwa gole zdobyli 
Paweł Dulak i Tomasz Węglarz, a po 
jednym Arkadiusz Mazurek i Wojciech 
Pełczak. Trenerem drużyny i zarazem 
sekretarzem klubu był Paweł Zasadni, 
szwagier prezesa Mogilskiego. Ich pod-
opieczni zajęli drugą lokatę w grupie 
podhalańskiej  i awansowali do klasy B.

Na mecze Jarmuty chodziło po kilku-
set kibiców, na wyjazdowe mecze uda-
wało się kilkudziesięciu fanów, a zda-
rzało się nawet więcej (19 października 
20013 roku na spotkanie z liderem ZOR 
Frydman pojechało ok. 300 osób; było 
0:0). W debiucie w klasie B Jarmuta za-
jęła czwarte miejsce.

W 2004 roku szkoleniowcem drużyny 
został Grzegorz Niezgoda, wcześniej 
trener juniorów i skarbnik klubu, absol-
went Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, były siatkarz Dunajca Nowy Sącz 
oraz piłkarz (bramkarz) Łęgów Nowa 
Biała, Lubania Tylmanowa oraz Sokoli-
cy.

- Długo ubolewałem, że w naszym 
mieście nie było klubu piłkarskiego, bo 
brakowało zaplecza. Kiedyś przy Paleni-
cy było boisko, ale w latach 70. Zostało 
zlikwidowane – wspomina Niezgoda, 

pod którego okiem drużyna w klasie B 
zajęła czwartą i trzecią lokatę. W tym 
drugim sezonie został nawet grającym 
trenerem (na początku rozgrywek dwa 
razy stanął w bramce).

Kolejny sezon w klasie B drużyna 
rozpoczęła też pod wodzą Niezgody, 
ale ponieważ został on burmistrzem 
Szczawnicy (wcześniej był radnym mia-
sta) trenerskie stery przejął Marek Pie-
trzak. Jarmuta zakończyła rozgrywki na 
szóstym miejscu.

W 2008 roku drużyna awansowała 
do klasy A. Uzbierała tyle samo punk-
tów co Gorc Ochotnica i Granit Czarna 
Góra, ale miała lepszy bilans bezpośred-
nich spotkań z nimi. W debiucie w klasie 
A, 10 sierpnia 2008 roku, uległa Czar-
nym Czarny Dunajec 3:4. Inauguracyjną 
bramkę strzelił Jacek Pietrzak. Drużynę 
prowadził Jacek Tomczak. 

Sezon 2008/2009 Jarmuta zakończy-
ła na dziewiątej pozycji.

Kolejny rozpoczęła rewelacyjnie, od 
pięciu kolejnych zwycięstw, ale w na-
stępnych ośmiu meczach zdobyła tylko 
7 punktów. Sezon zakończyła klęską 
u siebie z Granitem Czarna Góra 1::7 i 
piątą lokatą w tabeli.

W sezonie 2010/2011, już pod okiem 
grającego trenera Andrzeja Darlew-
skiego, Jarmuta była liderem na cztery 
kolejki przed końcem rozgrywek, ale 
dała się wyprzedzić Porońcowi.

W kolejnych rozgrywkach w klasie 
A była najpierw piąta, potem czwarta. 
Marzenie o promocji do „okręgówki” 
spełniło się w sezonie 2013/2014. I to w 
świetnym stylu: 20 zwycięstw, 4 remisy 
i 2 porażki. Zespół grał bardzo skutecz-
nie, strzelał średnio ponad 3 bramki w 
meczu.

Debiut w klasie okręgowej był dla Jar-
muty bolesny: 14 sierpnia 2014 roku 
przegrała u siebie z Turbaczem Mszana 
Dolna 2:8. 3 dni później uległa w Pisa-
rzowej Olimpii 2:4. Darlewskiego zastą-
pił Jerzy Grabara, pod którego okiem 
Jarmuta zakończyła sezon na szóstej 
pozycji.

W ubiegłym sezonie drużyna była 
jedenasta w „okręgówce”. W jego koń-
cówce obaj jej bramkarze byli kontuzjo-
wani, na szczęście pomógł im 38-letni 
Michał Wilkołek, były golkiper m.in.. 
Barciczanki. W rundzie jesiennej gra-
jącym trenerem został Jacek Pietrzak, 
zastępując chorego Grabarę. W pracy 
pomaga mu…burmistrz Niezgoda (pełni 
tę funkcję już trzecią kadencję), określa-
jąc swoją rolę jako koordynatora szkole-
niowych  poczynań. Ważną postacią jest 
także były obrońca i kierownik drużyny, 
a od 2011 roku sekretarz klubu Ryszard 
Baziak. 
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

 30 sierpnia 2016r. w restauracji „Marta”  odbyło się pożegnanie Pani Bożeny Nowak- nauczycielki i za-
stępcy dyrektora szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza  w Szczawnicy, która odeszła na zasłużoną emeryturę. 
Wśród zaproszonych gości największą grupę stanowili współpracownicy Pani Nowak- nauczyciele  oraz pracow-
nicy obsługi. Nie zabrakło także nauczycieli emerytów, Pana Mariana Dziwika i Pana Jana Czai, oraz dyrektorów 
szkół z terenu miasta i gminy: Pani Beaty Kowalskiej, Pani Ewy Zachwiei, Anny Szczepaniak i Pana Sebastiana Wa-
losczyka. Przybyli przedstawiciele Rady Rodziców. Obecni byli także: Pan Tomasz Ciesielka- Sekretarz Miasta i 
Gminy Szczawnica, Radę Miejską reprezentował Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych- Pan Ja-
cek Śliwiński, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pani Lida Misztal. Nie zabrakło również pracowników Zespołu 
Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty szczawnickiego magistratu. 
 Słowo wstępne uroczystego pożegnania wygłosił dyrektor szkoły Pan Paweł Sypek, który serdecznie po-
dziękował Pani Bożenie za długoletnią współpracę, wyrażając zadowolenie z pełnionych przez Panią obowiązków, 
które, jak podkreślał, wykonywała w stu procentach.
Następnie w imieniu Burmistrza okolicznościowy adres  skierowany do Pani Bożeny Nowak odczytał Sekretarz 
Miasta i Gminy – Tomasz Ciesielka. W liście tym Burmistrz  podziękował za długoletnią pracę pełną poświęcania 
dla dzieci i młodzieży. Wyraził nadzieję, że zasłużona emerytura będzie dla Pani Bożeny nowym, udanym i szczę-
śliwym etapem życia, i  nadal cieszyła się będzie uznaniem wychowanków, rodziców oraz całego szczawnickiego 
społeczeństwa. Życzył, by będąc wolną od obowiązków zawodowych, z radością i satysfakcją mogła realizować 
życiowe plany i marzenia. Sekretarz kończąc swe wystąpienie poinformował zgromadzonych, że Burmistrz Miasta 
i Gminy przyznał Pani Bożenie Nowak nagrodę za całokształt pracy pedagogicznej. 
 W tak szczególnym dniu nie mogło zabraknąć słów podziękowań od nauczycieli szczawnickiej podstawów-
ki, którzy podkreślali pełną zapału pracę Pani Dyrektor,  szczególne  otaczanie swą opieką młodszych pedagogów 
i wielką pomoc w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. 

 Życzymy Pani Bożenie wszystkiego co najlepsze, a na zasłużonej emeryturze przeżycia 100 lat w zdrowiu i 
pogodzie ducha, jaką emanowała przez wszystkie lata pracy szkolnej. 
         Redakcja Biuletynu
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

 Pani mgr Bożena Nowak od  września 1981 roku do  sierpnia 2001r. pracowała jako nauczyciel nauczania 
początkowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szlachtowej. Następnie od 1 września 2001r. zatrudniona była w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy jako logopeda, a od 2002r. roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Od 
początku swojej pracy przejawiała dużą aktywność, zaangażowanie i pasję w realizowaniu swoich obowiązków. 
Pani Bożena Nowak oddziaływała  na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzają-
cych do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku 
w budynku, dbała o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowując nowe metody w celu jej poprawienia, 
czuwała nad przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z hi-
gieną pracy, organizowała zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadziła ich właściwą dokumentację, roz-
liczała nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć. Dbała o prawidłowe 
prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen. Inspirowała i organizowała całokształt 
pracy wychowawców klas, czuwała nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy. Dbała o pra-
widłową organizację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej oraz czuwała nad estetyką pomieszczeń 
świetlicy i stołówki szkolnej. Kontrolowała pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań. Informowała nauczy-
cieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadziła ich dokumentację. Kontrolowała i gromadziła infor-
macje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz oceniała zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniów. Zbierała informacje i analizowała poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 Mocną stroną pracy pani Bożeny Nowak była dobra relacja, jaką budowała 
z podwładnymi sobie nauczycielami, była zdyscyplinowana i pracowita, czym dawała dobry przykład innym pra-
cownikom. Była stale źródłem wielu inicjatyw w pracy szkoły. Szczególną troską otaczała udział szkoły w Rodzi-
nie Szkół Sienkiewiczowskich, propagując postać Patrona. Wznowiła udział szczawnickiej szkoły w corocznych 
Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Energicznie współpracowała także przy organizacji uroczystości odsłonięcia 
pomnika Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.
 Poprzez swoje doświadczenie i pracę w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej wnikliwie analizowała sy-
tuacje uczniów wymagających wsparcia, motywowała rodziców do diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, 
organizowała dla nich pomoc psychologiczną i pedagogiczną na terenie szkoły.
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UCHWAŁY, OGŁOSZENIA, PRZETARGI

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 oraz na stronie inter-
netowej www.szczawnica.pl 
w terminie od 01 września 
2016 r. do 21 września 2016   
wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej 
do :
1. dzierżawy w trybie bez-
przetargowym na rzecz 
wnioskodawcy :
- część działki ewid. nr 252 
o powierzchni 0.8715 ha 
położonej w Jaworkach 
przy ul. Biała Woda z prze-
znaczeniem na cele rolnicze 
oraz jako droga dojazowa na 
okres 3 lat.

*

Uchwały Rady Miejskiej w 
Szczawnicy, podjęte na XXIII 
zwyczajnej sesji w dniu 29 
sierpnia 2016 roku:

Nr XXIII/164/2016 w spra-
wie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie Miasta i Gminy Szczaw-
nica,

Nr XXIII/165/2016 w spra-
wie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych 
od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicie-
la nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica, 

Nr XXIII/166/2016 w spra-
wie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

Nr XXIII/167/2016 w sprawie 
zmian w budżecie i uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2016, 

Nr XXIII/168/2016 w spra-
wie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Mia-
sta i Gminy Szczawnica. 

Nr XXIII/169/2016 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/161/2016 z dnia 23 
czerwca 2016 roku, 

Nr XXIII/170/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na uży-
wanie w obrocie nazwy Mia-
sta i Gminy Szczawnica,

Nr XXIII/171/2016 w spra-
wie przyjęcia rezolucji doty-
czącej usprawnienia ruchu 
drogowego na rondzie w 
Gminie Krościenko nad Du-
najcem.
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- Rok 2016 jest pierwszym ro-
kiem, od kiedy MZGK monitoruje 
system segregacji śmieci przy zasto-
sowaniu kodów paskowych. Z czego 
wynika potrzeba monitoringu? 

Wdrażanie systemu znakowa-
nia worków kodami kreskowymi 
rozpoczęło się już w lipcu 2015 
r., jednak pełne dane o ilościach 
i rodzaju odebranych odpadów 
komunalnych mamy począwszy 
od IV kwartału 2016 r. System 
został wdrożony m.in. w następu-
jących celach: śledzenia dziennej 
trasy pojazdów odbierających 
odpady (możliwość potwierdze-
nia, czy w danym dniu  zostały 
odebrane odpady  z konkretnej 
nieruchomości), tworzenia ra-
portów dotyczących rodzaju i ilo-
ści poszczególnych frakcji odpa-
dów komunalnych odbieranych z 
danej nieruchomości, co pozwala 
na sprawdzenie, czy zadeklaro-
wany sposób zbiórki odpadów 
jest zgodny z rzeczywistością, a 
także ma dawać możliwość wy-
krycia innych nieprawidłowości.

Znakowanie worków i pojemni-
ków kodami kreskowymi wzięło 
się także z potrzeby identyfika-
cji odpadów - często jest tak, że 
przy jednej posesji przy drodze 
głównej znajdują się worki z kilku 
domów położonych przy drogach 
bocznych poza trasą pojazdu 
zbierającego odpadów. I wtedy 
ciężko zweryfikować, które od-
pady do kogo należą, czy dany 
mieszkaniec wywiązuje się z za-
deklarowanego sposobu odda-
wania odpadów.

Ustawa  o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada 
obowiązek składania sprawoz-
dań przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości. Zgodnie z 
art. 9n przywołanej ustawy w/w 
podmioty składają obecnie pół-
roczne sprawozdania ze swojej 
działalności. Sprawozdanie za-
wiera dane o ilościach odebra-
nych odpadów, rodzaje i stopień 
wysegregowania, a system iden-
tyfikacji odpadów ułatwia spo-
rządzanie rzetelnego sprawoz-
dania.     Kolejnym obowiązkiem 
ustawowym każdej gminy jest 
spełnienie odpowiedniego po-
ziomu redukcji masy odpadów 
komunalnych ulegających bio-
degradacji kierowanych do skła-
dowania. Segregacja odpadów 
najbardziej skuteczna jest tam, 
gdzie one powstają, czyli „u źró-
dła”. Każda z gmin musi zdecy-
dować się na taki system selek-
tywnej zbiórki, który pozwoli 
osiągnąć skuteczność wymaganą 
przez prawo:

- do 16 lipca 2013 roku miała 
się zmniejszyć o 50 procent ilość 
bioodpadów kierowanych na 
składowisko,

- do 2020 roku 50 procent od-
padów tak zwanych surowco-
wych (szkło, papier, tworzywa 
sztuczne, metale) musi zostać 
poddanych recyklingowi.

Z masy odpadów wydzielić 
trzeba także te niebezpieczne.

Ustawa zobowiązuje również 
gminy do zorganizowania punk-
tów selektywnej zbiórki, gdzie 
mieszkańcy będą mogli na wła-
sną rękę oddawać takie odpady 
jak, między innymi: pozostało-
ści po remontach, zużyty sprzęt 
AGD i RTV, przedmioty wielkoga-
barytowe. Ważne jest, by punkty 
te znajdowały się w miejscach ła-
two dostępnych. 

Poziom wysegregowanych i 
przetworzonych odpadów po-
winien rosnąć z każdym rokiem. 
W związku z powyższym przed-
miotem obligatoryjnych rozpo-
rządzeń (art. 3b oraz art. 3c) mają 
być: 

• poziomy recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami, któ-
re gmina jest obowiązana osią-
gnąć w poszczególnych latach 
– cel to osiągnięcie poziomów 
określonych w ustawie, 

• sposoby obliczania pozio-
mów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami – cel to umoż-
liwienie zweryfikowania ich osią-
gnięcia przez każdą gminę, 

• poziomy ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazy-
wanych do składowania, które 
gmina jest obowiązana osiągnąć 
w poszczególnych latach – cel to 
osiągnięcie poziomów określo-
nych w ustawie, 

• sposób obliczania pozio-
mu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających bio-
degradacji przekazywanych do 
składowania. 

Ustawa u.c.p.g. przewiduje kary 
za nieosiągnięcie w kolejnym 
roku kalendarzowym poziomów 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku in-
nymi metodami oraz ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji prze-
kazywanych do składowania. 
Karę pieniężną oblicza się jako 
iloczyn stawki opłaty za zmie-
szane odpady komunalne, okre-
ślonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 290 ustawy z 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska 
(tzw. opłata marszałkowska za 
składowanie odpadów) i brakują-
cej masy odpadów komunalnych, 
wyrażonej w Mg, wymaganej do 
osiągnięcia odpowiedniego po-

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH SĄ NIEUNIKNIONE 

– ROZMOWA Z JÓZEFĄ KANCLERSKĄ 
– DYREKTOREM MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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ziomu recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami lub ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji prze-
kazywanych do składowania. 

- Przy okazji warto przypomnieć, 
dlaczego w Szczawnicy zlecono od-
biór

nieczystości stałych in house, czy-
li swojej jednostce.

MZGK jako zakład nie jest na-
stawiony na zysk, jak prywatne 
firmy. Zakład realizuje powie-
rzone zadania i stara się to robić 
jak najlepiej i jak najmniejszym 
kosztem. MZGK prowadzi dzia-
łalność na zasadzie odpłatności i 
pokrywa koszty tej działalności z 
własnych przychodów, czyli teo-
retycznie nie powinien osiągać 
zysków, ani ponosić strat. Do-
datkowo, utrzymywanie przez 
Zakład składowiska odpadów 
komunalnych bardzo ułatwia 
zadanie, jakim jest obiór odpa-
dów komunalnych.  Teren skła-
dowiska wykorzystywany jest 
jako baza przeładunkowa i punkt 
przyjęć odpadów, tutaj odpady 
przechowywane są w kontene-
rach, do czasu ich odbioru przez 
uprawnioną firmę. Posiadając ta-
kie zaplecze Zakład (w razie ko-
nieczności) ma możliwość prze-
prowadzenia zbiórek odpadów 
komunalnych częściej, niż wynika 
to z przyjętego harmonogramu. 
Opróżnianie koszy na terenie 
miasta i gminy odbywa się we-
dług potrzeb – w sezonie nawet 
trzy razy dziennie.  W  zakresie 
oczyszczania miasta i gminy Za-
kład działa zgodnie z bieżący-
mi potrzebami, co w przypadku 
wykonywania takich prac przez 
firmę zewnętrzną byłoby często 
niemożliwe.  

- Poruszmy kwestię pieniędzy. 
Skąd miasto i MZGK pozyskuje fi-

nanse na gospodarkę śmieciową? 

Finanse na gospodarkę śmie-
ciową po części pochodzą z 
UMiG Szczawnica, jako środki ze 
złożonych przez mieszkańców 
deklaracji (chociaż powinno być 
to główne i jedyne źródło finan-
sowania tego przedsięwzięcia). 
Zakład komunalny nie jest nasta-
wiony na zysk, ale wykonywane 
zlecenia nie powinny przynosić 
też strat, ceny świadczonych 
przez MZGK usług muszą po-
krywać koszt ich wykonania i to 
samo dotyczy odbierania odpa-
dów. Pomijając koszty samego 
odbierania odpadów (transport, 
pracownicy itp.) to samo prze-
kazanie „dalej” kosztuje Zakład 
bardzo dużo. Odpady wywożo-
ne są przez MZGK do Firmy IB z 
Nowego Targu - jest to najbliższy 
odbiorca (firma „Empol” nie od-
powiedziała na zapytanie oferto-
we do tej pory). 

W odniesieniu do gospodarki 
odpadami MZGK posiada jeszcze 
jedno źródło przychodu – pie-
niądze ze sprzedaży surowców 
wtórnych. Są to jednak niewiel-
kie kwoty, z których nie jest moż-
liwe pokrycie nawet ¼ kosztów 
zakupu kolorowych worków na 
surowce wtórne. Korzystamy z 
usług różnych firm, ale tylko wte-
dy, gdy zaoferują dobrą cenę za 
odpady i warunki. Często jednak 
problemem jest transport (odle-
głość między Szczawnicą, a doce-
lowym miejscem przetwarzania) 
i zbyt mała ilość surowców wtór-
nych (np. szkła, PETów). Firmy 
proponują wyższą cenę za suro-
wiec, ale pod pewnymi warunka-
mi: minimum logistyczne np.10 
ton, PETy muszą być zbelowane i 
układane kolorami, szkło – w po-
staci stłuczki szklanej. Im lepsza 
jakość i ilość surowców, tym wyż-
sza cena.

Na dzień dzisiejszy ceny su-
rowców wtórnych przedstawiają 

się następująco: szkło – 10zł/t, 
stłuczka szklana-60zł/t, czysty 
PET transparent zbelowany - 
1400zł/t, PET mix(zielony z nie-
bieskim) zbelowany – 950zł/t, 
opakowania z papieru i tektury 
– 20zł/t, opakowania z tworzyw 
sztucznych – 60zł/t, opakowania 
z metali – 40 zł/t, zużyte urządze-
nia elektryczne i elektroniczne 
60zł/t.

 Sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny musi być kompletny (nie 
sama obudowa), ponieważ w 
przypadku rozkompletowanych 
lodówek, telewizorów itp. prze-
kazujący – MZGK płaci przyjmu-
jącemu 260 zł/t. 

Odpady zielone, mimo że nie 
stanowią zagrożenia dla środo-
wiska i mogły by być przeznaczo-
ne do ponownego przetwarzania 
i wykorzystania w kompostow-
niach, to ich cena za przyjęcie 
wynosi aż 210zł/tonę. Podobna 
sytuacja jest z popiołem, ceny 
wahają się od 160zł/t do 370zł/t. 
Pozostałe odpady, wytwarzane 
przez mieszkańców, to cena od 
180zł/t do 280 zł/t i tutaj pojawia 
się problem, ponieważ wszystkie 
rozliczenia między firmami zaj-
mującymi się odpadami są w to-
nach, dlatego ważna i istotna jest 
waga odpadów. Dlatego też pro-
wadzenie właściwej segregacji 
przez mieszkańców Szczawnicy 
przyczyniłoby się do zmniejsze-
nia ilości śmieci. Zabezpieczanie 
pojemników i worków przed za-
laniem (suchych frakcji) również 
obniży ciężar wywożonych śmie-
ci z naszej okolicy.

 - Na co MZGK przeznacza finan-
se i jakie to są kwoty ?

W związku z gospodarką od-
padami MZGK ponosi wiele róż-
nych kosztów. W I półroczu 2016 
roku całkowity koszt związany z 
odbiorem odpadów od osób pry-
watnych, które złożyły deklara-
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cję w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica wyniósł około 274 
000,00 zł. Na tę kwotę składają 
się następujące składniki: wy-
nagrodzenia wraz z narzutami i 
inne koszty związane z pracow-
nikami odbierającymi odpady 
(badania, szkolenia, świadczenia 
wynikające z przepisów BHP itp.) 
– 73 167,10 zł, opłata za oddanie 
odpadów zmieszanych, bioodpa-
dów i popiołu firmie zewnętrz-
nej (po odliczeniu przychodu ze 
sprzedaży surowców wtórnych) 
– 130 874,93 zł, koszty związa-
ne z samochodami (dwie śmie-
ciarki, ciągnik, przyczepa) m.in. 
paliwo, części samochodowe, 
płyny, oleje, smary, remonty, na-
prawy, usługi warsztatowe, ba-
dania techniczne, podatek od 
środków transportowych, opłata 
za emisję zanieczyszczeń, ubez-
pieczenia pojazdów itd.) – 41 
665,38 zł, worki na odpady se-
gregowane – 14 081,52 zł, mor-
tyzacja środków trwałych – 10 
538,47 zł, pozostałe (energia, 
usługi telefoniczne, ubezpiecze-
nie OC od działalności zakładu, 
środki dezynfekcji samochodów, 
etykiety foliowe i taśmy transfe-
rowe do drukowania kodów kre-
skowych itp.) – 4 136,03 zł.

- Jaki więc jest koszt usunięcia 
śmieci segregowanych i niesegrego-
wanych wyprodukowanych przez 
osobę w Szczawnicy?

Operując na danych z I kwarta-
łu 2016 roku, średni koszt przy-
padający na jednego mieszkańca 
Szczawnicy to około 7,61 zł.

Kwota ta pochodzi z następu-
jących wyliczeń: całkowity pół-
roczny koszt związany z odbio-
rem odpadów podzielony przez 
liczbę mieszkańców (dane z de-
klaracji) podzielony przez licz-
bę miesięcy w półroczu tj.: 274 
000,00 zł / 6000 osób / 6 miesię-
cy = 7,61 zł

- Z tego wynika, że MZGK jest 
„pod kreską”?

Z zestawienia kosztów i przy-
chodów wynika, że MZGK jest 
niestety ”pod kreską”. Koszty, 
które ponieśliśmy w I półroczu 
2016 roku to 274 000,00 zł, na 
pokrycie których dostajemy 28 
000,00 zł, co daje w ciągu pół 
roku kwotę 84 000,00 zł (są 
to pieniądze, które Urząd MiG 
Szczawnica dostaje od mieszkań-
ców z deklaracji). Za przychód 
trzeba tez uznać pieniądze, które 
otrzymujemy ze sprzedaży su-
rowców wtórnych. Nie jest ich 
jednak wcale aż tak dużo – zysk 
ze sprzedaży surowców nie po-
krywa nawet połowy kosztów 
zakupu worków na surowce. 
Podsumowując, w obecnej sytu-
acji koszty jakie ponosimy ponad 
3-krotnie przewyższają nasze 
przychody.

- Jakie są możliwości poprawy 
tego stanu rzeczy?

Można wyróżnić trzy podsta-
wowe problemy, które dopro-
wadziły do obecnej niekorzyst-
nej dla nas wszystkich sytuacji. 
Z pewnością rozwiązanie tych 
kwestii przyczyniłoby się do 
ogólnej poprawy stanu segrega-
cji, zmniejszenia ilości produko-
wanych odpadów zmieszanych, 
co z czasem, miejmy nadzieję, 
może przełożyć się także na ob-
niżenie stawek za odbiór odpa-
dów komunalnych. 

Pierwszym problemem jest 
całkowity brak lub zaniechania 
w segregacji odpadów u osób, 
które zadeklarowały segrega-
cję. Deklarowany na papierze 
sposób oddawania odpadów w 
żaden sposób nie odzwierciedla 
faktycznego rzeczywistego sta-
nu. Skala problemu jest ogromna 
– według deklaracji nie segregu-

je zaledwie 2% mieszkańców, a w 
rzeczywistości jest ich więcej niż 
połowa. Prawidłową segregację 
może potwierdzić tylko kontro-
la w terenie. Są gminy, w któ-
rych wyrywkowo kontroluje się 
pojemniki, w których powinny 
znajdować się tylko i wyłącznie 
odpady nienadające się do odse-
gregowania. Jako pierwsze po-
winny zostać poddane kontroli 
osoby, które osiągają niski pro-
cent wysegregowania odpadów 
na zestawieniu, które tworzone 
jest w systemie informatycznym 
na podstawienie danych pocho-
dzących z kodów kreskowych. 
Osoby te powinny ponosić kon-
sekwencje w postaci dopłat, o 
czym zostały poinformowane 
podczas składania deklaracji w 
punkcie nr 6: „Sposób oddawa-
nia odpadów będzie podlegał 
bieżącej kontroli. W przypadku 
nie wywiązania się z obowiąz-
ku selektywnego zbierania od-
padów komunalnych, właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy 
opłatę za gospodarowanie od-
padami zmieszanymi wraz z za-
ległymi odsetkami.”

Dodatkowym problemem 
związanym z nieprawidłowym 
sposobem oddawania odpadów 
przez osoby deklarujące segre-
gację jest narastające oburze-
nie wśród mieszkańców, którzy 
słusznie zwracają uwagę na nie-
uczciwe zachowanie innych. Po-
jawiają się osoby, które zwracają 
uwagę na fakt, że osoba niese-
gregująca płaci kilka razy więcej 
od osoby teoretycznie segregu-
jącej, mimo iż fizyczny sposób 
oddawania odpadów przez te 
osoby niczym się nie rożni, albo 
w drugą stronę - dlaczego mają 
męczyć się i sumiennie sortować 
odpady, skoro np. sąsiad tego nie 
robi, a płaci tyle samo.
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Komentarz Grzegorza 
Politowicza, skarbnika 
Miasta i Gminy Szczaw-
nica w sprawie zmian  
w systemie odbierania 
odpadów komunalnych 
na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica.

 Znowelizowana ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) 
zmieniła w sposób radykalny cały 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi a skutki tych zmian 
odczuwają zarówno samorządy jak 
i mieszkańcy poszczególnych gmin. 
Jak każda rewolucja tak i rewolucja 
śmieciowa przyniosła ze sobą sze-
reg problemów związanych z dodat-
kowymi obowiązkami związanymi 
choćby z koniecznością segregacji 
odpadów czy też składaniem dekla-
racji podatkowych. Minęły jednak 
już trzy lata od czasu zorganizo-
wania przez Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica powszechnego syste-
mu odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych na terenie gminy, 
nadszedł więc czas podsumowań 
i zbadania efektywności działania 
systemu, w celu określenia moż-
liwości osiągnięcia wymaganych 
przez prawo poziomów recyklingu 
poszczególnych frakcji odpadów 
oraz poprawy jakości wykonywa-
nych usług odbioru śmieci. Doko-
nana analiza pozwoliła na wykrycie 
szeregu problemów których rozwią-
zanie wiąże się z wprowadzeniem 
zmian w zakresie poboru opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

 Pierwszym krokiem do reali-
zacji tego celu będzie opracowanie 
zakresu zmian, przygotowanie pro-
jektów uchwał i  odpowiednich ana-
liz koniecznych do ich podjęcia oraz  
przedłożenie tych dokumentów Ra-
dzie Miasta i Gminy Szczawnica w 
celu ich zatwierdzenia. Do najważ-

niejszych proponowanych zmian  
należy zaliczyć:

1. Rezygnację z pobierania 
opłaty od gospodarstwa domowego 
na rzecz opłaty od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieru-
chomość;

2. Wprowadzenie innego spo-
sobu naliczania  opłat dla nierucho-
mości „mieszanych”  czyli takich któ-
re w część stanowią nieruchomość 
zamieszkaną, a w części – nierucho-
mość niezamieszkaną;

3. Wprowadzenie zwolnień z 
opłaty za odpady komunalne;

4. Wprowadzenie nowego for-
mularza deklaracji wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

 Prace nad poprawą systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi rozpoczęły się w miesiącu 
sierpniu a zakończą się prawdopo-
dobnie przed końcem roku tak aby 
mogły one wejść w życie z począt-
kiem roku 2017. Zakres wprowa-
dzonych zmian  będzie uzależniony 
od decyzji radnych.

 W tym miejscu należy wy-
jaśnić, że zgodnie z art. 6r ust. 1a 
ustawy o ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, środki 
z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nie mogą być 
wykorzystane na cele niezwiązane 
z pokrywaniem kosztów funkcjo-
nowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Wymie-
niony przepis daje jednak gwaran-
cje, że opłaty za  zbieranie odpadów 
komunalnych będą kalkulowane na 
podstawie ponoszonych kosztów. 
Obecnie gminne wysypisko odpa-
dów komunalnych musiało zostać 
zamknięte, wszystkie śmieci z tere-
nu gminy są więc transportowane 
do Nowego Targu co miało wpływ 
na koszty funkcjonowania system. 
Jak ten fakt wpłynie na wysokość 
stawek opłat będzie wiadomo w naj-
bliższym czasie, opłaty te będą jed-
nak tak kalkulowane aby były one 
jak najmniej uciążliwe dla mieszkań-

ców gminy.  
 Niezależnie od opisanych 

wyżej prac Urząd Miasta i Gminy 
Szczawnica rozpoczął weryfikację 
złożonych przez podatników dekla-
racji podatkowych pod kątem po-
prawności złożonych oświadczeń o 
segregacji odpadów komunalnych. 
Osoby które zadeklarowały zbiera-
nie odpadów w sposób selektywny 
a segregacji odpadów nie dokonu-
ją będą wzywane do korekty zło-
żonych deklaracji podatkowych. 
Zgodnie z przepisami prawa właści-
ciel nieruchomości jest obowiąza-
ny złożyć do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od nastąpienia zmian w za-
kresie danych będących podstawą 
do obliczania wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.  Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. W razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi albo uzasadnio-
nych wątpliwości co do danych za-
wartych w deklaracji wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta określa, w dro-
dze decyzji, wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez 
radę gminy metody, a w przypadku 
ich braku - uzasadnione szacunki, 
w tym w przypadku nieruchomości, 
na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nierucho-
mościach o podobnym charakterze 
(art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i  porządku w gminach). 
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami po doręczeniu decyzji o której 
mowa wyżej złożenie deklaracji nie 
jest dopuszczalne, jeżeli nie nastę-
puje zmiana danych niezbędnych do 
określenia wysokości tej opłaty, w 
tym stawki opłaty.

TEMAT MIESIĄCA
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NA PLACU BUDOWY

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęli-
śmy w czwartek, 1 września. W naszych

placówkach oświatowych, jak co roku, 
w okresie wakacyjnym zostały wykona-
ne drobne remonty:

- w Szkole Podstawowej w Szlachto-
wej został wyremontowany korytarz na

parterze. Roboty polegały na malo-
waniu ścian korytarza oraz wymianie 
wykładziny PCV na nową. Koszt zada-
nia wyniósł 14258,50 zł,

- w Szkole Podstawowej w Szczawni-
cy wykonane zostały roboty polegające

na cyklinowaniu i lakierowaniu par-
kietu sali gimnastycznej wraz z ma-
lowaniem linii boisk, za łączną kwotę 
18387,52 zł.

Zadania te stanowią kontynuację pla-
nów inwestycyjnych, które rokrocznie 
realizowane są w szkołach na terenie 
Szczawnicy i Szlachtowej.

Przypomnijmy, w ubiegłych latach 

wykonano następujące roboty:
- plac zabaw przy Szkole Podstawo-

wej w Szczawnicy (210 tys. zł),
- plac zabaw przy Szkole Podstawo-

wej w Szlachtowej (110 tys. zł),
- projekt i realizacja zabezpieczenia 

budynku SP w Szczawnicy przed pod-
makaniem i zawilgoceniem ścian, re-
mont kanalizacji burzowej i odwodnie-
nie budynku (106 tys. zł),

- wentylacja i remont zaplecza SP w 
Szlachtowej (67 tys. zł)

- odwodnienie i nawierzchnia placu 
przy Przedszkolu Publicznym w Szczaw-
nicy (129 tys. zł),

- remont drogi do Przedszkola Pu-
blicznego w Szczawnicy (16 tys. zł),

- remont korytarzy w Gimnazjum Pu-
blicznym w Szczawnicy (50 tys. zł).

Ponadto szkoły podstawowe zostały 
w 2015 roku odremontowane i doposa-
żone z pozyskanych środków w ramach 
projektu „Radosna Szkoła).

INFORMACJA MGOPS

Pomoc żywnościowa 
dla najuboższych 
mieszkańców

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczawnicy 
informuje, że odbiór paczek żyw-
nościowych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywno-
ściowej 2014-2020, który jest 
krajowym programem opera-
cyjnym współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym odbędzie się

14 września od godziny 10,00 

przy Urzędzie Miasta i Gminy ul: 
Szalaya 103

Osoby zakwalifikowane do pro-
gramu proszę o zabranie dowodu 
osobistego !

Zapraszam jeszcze chętne oso-
by do skorzystania z w/w pomocy 
o pilne zgłaszanie się do ośrodka 
pomocy społecznej w Szczawni-
cy ul: Szalaya 103 w pn. 9:00 – 
17:00 w pozostałe dni robocze  
7:30 – 15:30, w celu otrzymania 
skierowania do uzyskania pomo-
cy żywnościowej..

Dystrybucja żywności jest skie-
rowana do osób najbardziej po-
trzebujących, które z powodu 

niskich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie/rodzinie odpowied-
nich produktów żywnościowych, 
których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej tj. 951 zł dla 
osoby samotnej, 771 zł na osobę w 
rodzinie, na podstawie skierowa-
nia wystawionego przez  Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szczawnicy.

Żywność będzie dostarczana 
przez organizację partnerską Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej.

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy
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WYDARZENIA

36. święto lokalnego folkloru 
czyli Redyk w Jaworkach 

W niedzielę, 7 sierpnia br., w Ja-
workach odbyło się największe świę-
to lokalnego folkloru, przybliżające 
zwyczaje i tradycje góralsko-paster-
skie - Redyk.

Zabawa plenerowa rozpoczęła się 
od przepędu owiec  z okolicznych hal 
przez bacę Andrzeja Staszela z Dzia-
nisza i jego juhasów oraz od strzyże-
nia owiec i pokazu wyrobu oscypka.

Na scenie plenerowej, jako pierw-
sza zaprezentowała się orkiestra 
dęta działająca przy OSP Szczawnica, 
która wykonała program artystyczny 
wraz z grupą Tamburmajorki ze Sta-
rego Sącza. Następnie dzieci i mło-
dzież Zespołu Pieśni i Tańca JUHASY 
pod kierownictwem Ewy Zachwiei, 
zaprezentowali bogatą kulturę górali 
pienińskich. Z kolei zespół folklory-
styczny 

z Poręby Wielkiej przedstawił folk-
lor podhalański. 

Na Redyku nie zabrakło również 
lokalnej kapeli góralskiej Jaworcanie. 
Zespół pod kierownictwem Mariusza 
Tokarczyka specjalizuje się w muzyce 
charakterystycznej dla regionu Kar-
pat począwszy od Ukrainy, poprzez 
Słowację, Rumunię, aż po Mołdawię.

Ważnym punktem tegorocznego 

programu, było przyznanie statuet-
ki „Motyla Pienińskiego Niepylaka 
Apollo”, nagrody dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Szczawnicy. 
Statuetka trafia do rąk osoby szcze-
gólnie zasłużonej dla miasta i regio-
nu. W tym roku motyla otrzymał Ry-
szard Maria Remiszewski - redaktor 
naczelny „Prac Pienińskich”.

Z kolei tytułem Harnasia Pieniń-
skiego uhonorowano w tym roku 
Konsula Węgier 

w Krakowie Sandora Nedecz-
ky’ego, który wcześniej musiał jednak 
sprostać zadaniom,  przygotowanym 
specjalnie dla niego przez organi-
zatorów imprezy m.in. tzw. „poddać 
się tzw. próbie łognia”. W nagrodę za 

sprawne i prawidłowe wykonywania 
zadań Konsul otrzymał harnasiowe 
symbole - czapkę, koszulę i spinkę. 

Święto Pasterskie uświetnił swoją 
obecnością występ harmonisty Iwa-
na  Rasumova z Sankt Petersburga - 
Rosjanina, śpiewającego znane, ludo-
we melodie zza wschodniej granicy.

Na scenie plenerowej, w roli 
gwiazd wieczoru, wystąpili znani z 
polskich seriali telewizyjnych aktorzy  
- Cezary Żak i Artur Barciś. 

Jak trudny i wymagający wielu 
umiejętności jest zawód aktora, ja-
worczańska publiczność mogła się 
przekonać dzięki Arturowi Barcisio-
wi. Widzowie doświadczyli wraz z ak-

torem oraz zaproszonym na scenę do 
wspólnej zabawy Sekretarzem Mia-
sta i Gminy Szczawnica - Tomaszem 
Ciesielką, tzw. „męki” dykcji. Sekre-
tarz w imieniu publiczności próbo-

wał sprostać zadaniom, co nie było 
łatwe albowiem szybka wypowiedź 
„Wyindywidualiśmy się z rozentuzja-
zmowanego tłumu” czy „treść , sierpc, 
sierść” nie należą do najłatwiejszych. 
Mimo wielu trudności obaj występu-
jący wykazali się wyśmienitym po-
czuciem humoru otrzymując gromkie 
brawa.

Na zakończenie wieczoru wystąpił 
ze swoją muzyką zespół Tryptyk, w 
rytm którego zebrani mogli bawić się 
do późnych godzin nocnych. 

Organizatorami redyku byli: Miej-
ski Ośrodek Kultury w Szczawnicy 
oraz Miasto i Gmina Szczawnica.
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NA SPORTOWO

Nocne Bieganie 
ze szczytnym celem

W sobotę 27.08. plac przy 
Dworku Gościnnym wypełnili 
biegacze. W trakcie trwania za-
wodów zbierano pieniądze na 
dalszą rehabilitację małego wo-
jownika - Wojtusia Sobierskiego.

Jako pierwsi startowali naj-
młodsi. Mieli oni okazję zmierzyć 
się z trasą: 100m, 500m, 800m 
lub 2km. Ten ostatni dystans 
mogli pokonać również dorośli 
biegacze. Warto tu zaznaczyć, że 
pierwsze miejsce zajął  zastępca 
burmistrza Szczawnicy  Tomasz 
Moskalik, natomiast  sekretarz 
Miasta  Tomasz Ciesielka uplaso-
wał się na drugiej pozycji.

 
W nocnych biegach brali udział 

zawodnicy nieco starsi i bardziej 
wprawieni  w biegach górskich. 
Przygotowano dla nich dwie tra-
sy - 6 i 15 kilometrową. Krótsza 
trasa prowadziła do schroniska 
pod Bereśnikiem. Przewyższe-
nie wynosiło 320m. Najwyższy 
punkt znajdował się na wysoko-
ści 696 m.n.p.m.

Dłuższy dystans biegł  przez  
schronisko pod Beresnikiem, 

Dzwonkówkę , Przysłop oraz Se-
werynówkę. Przewyższenie wy-
nosiło 720 metrów, a najwyższy 
punkt trasy znajdował się na wy-
sokości 983 m.n.p.m.

Na zakończenie mama Wojtka 
– Agnieszka Sobierska podzię-
kowała Bartoszowi Ciesielce za 
zorganizowanie imprezy, wrę-
czając mu symboliczną statuetkę.  
W zawodach wzięła udział ponad 
setka biegaczy z całej Polski.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali ratownicy  Grupy 
Podhalańskiej GOPR z Sekcji

Operacyjnej Szczawnica oraz 
strażacy z OSP Szczawnica.

Wojtuś Sobierski ma 5 lat, cier-
pi na mózgowe porażenie dzie-
cięce w wyniku niedotlenienia 
okołoporodowego. Wojtek zma-
ga się również z głębokim niedo-
słuchem. Chłopiec mimo swoich 
dysfunkcji jest zawsze uśmiech-
nięty, mądry i rezolutny.
 
Wyniki  biegów nocnych:
6  km:
Kobiety:
1. Anna Stelmach
2. Natalia Mastalska
3. Alicja Trzebunia
 
Mężczyźni :
1. Paweł Jasiurkowski (rekord 
trasy: 30 min 46sek)
2. Krzysztof Kułakowski
3. Jakub Bańkosz
 
 
Dystans 15 km jako jedyna kobie-
ta pokonała  p. Sabina Bisztyga
 
Mężczyźni:
1. Sebastian Florek
2. Grzegorz Kąkol
3. Sebastian Ciesielka 
 
      

tekst: Weronika Błażusiak
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