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WYDARZENIA

Dnia 26 lutego 2017  w Czarnym Dunajcu 
odbyło się seminarium  pod znaczącym tytu-
łem „jedność w różnorodności”.  Seminarium 
dotyczyło polskiej góralszczyzny; różnicy mię-
dzy  poszczególnymi  regionami. Swoją kulturę 
i tradycję prezentowali górale 
pieńińscy, żywieccy, babio-
górscy i podhalanie łącznie 
wystąpiło 9 zespołów.  Pre-
lekcję dotyczącą naszego re-
gionu ,naszych tradycji ,ubio-
ru ,gwary także różnic między 
poszczególnymi miejsco-
wościami  prowadził  Artur 
Majerczak ,róznorodnośc w 
muzyce przedstawiła kapela 
białopotocanie a staroswiec-
kiego „śtajerka” Robert Ma-
jerczak z Grażyną Dziubek z 
zespołu Pieniny z Krościen-
ka. Zespół’’szlachtowianie „ 
liczący 23 dzieci reprezento-
wał folklor szczawnicki. Licz-
nie zgromadzonym widzom  
przedstawiliśmy trzy tańce 

„żydówke, śtajerka i tuniec” które  zostały ode-
brane  gromkimi brawami. Całość była transmi-
towana w tel .regionalnej TVS, a relacji z tego 
wydarzenia jak i opinii o  występie naszych 
dzieci  można było posłuchać 27 lutego 2017 
w radiu ALEX. Dziękujemy wszystkim którzy 

przyczynili się w jakikolwiek 
sposób aby nasz zespół mógł 
się zaprezętować tak znamie-
nitej publiczności. Organiza-
torom: prezesowi związku 
podhalan Andrzejowi Skup-
niowi, wójtowi gminy Czarny 
Dunajec Józefowi Babiczowi, 
oddziałowi związku podhalan 
z terenu Czarny Dunajec, dy-
rektorowi MOK w Szczawni-
cy Piotrowi Gąsienicy, kape-
li białopotocanie ale przede 
wszystkim naszym zespolań-
skim  dzieciom i rodzicom bo 
bez waszego zrozumienia  nie 
było by takich efektów.

 kierownik zespołu 
Jolanta Salamon
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

26 stycznia 2017 roku w Białym Dunajcu odbył się 
XLI Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Ga-
wędziarzy im. A. Skupnia - Florka.  W przeglądzie wzięło 
udział 137 uczestników a wśród nich, przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy.      W katego-
rii recytatorzy kl. 0 – II Izabela Wiercioch zajęła III m. 
Również Jakubowi Gondkowi jury przyznało III miejsce 
w kategorii kl. IV – VI. Aleksandra Owsianka zdobyła 
wyróżnienie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy.

***

Uczniowie szczawnickiej „Jedynki” mieli okazję za-
prezentować swoje umiejętności wokalne i językowe 
podczas Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył 
się 23 lutego 2017. W konkursie wzięli udział zaprosze-
ni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 
Oto wyniki rywalizacji:

KLASY 1-3  SOLIŚCI:
I m.: Mateusz Szczepaniak
II m: Jan Surowiec (SP Szlachtowa)
III m: Marcin Szczepaniak
Wyróżnienie: Julia Waruś
 
ZESPOŁY:
I m.: Oliwia Hurkała, Sara Kaczorowska, Sandra Sta-

wiarska, Wiktoria Tomczyk
(SP Szlachtowa)
II miejsce: Julia Urban, Paulina Słowik oraz Maja Ma-

linowska, Nikola Dyda
III m.: Martyna Wiercioch, Ewelina Tokarz, Mateusz 

Hamerski
Wyróżnienie: Hanna Kozubzka Paulina Kozubska
 
KLASY 4-6  SOLIŚCI:
I m.: Bartosz Szczepaniak
II m.: Anna Różana oraz Bartłomiej Trzeszczoń
III m.: Łucja Tokarczyk
Wyróżnienie: Wiktoria Chlipała
 
ZESPOŁY:
I m.: Natalia Węglarz , Aleksandra Mastalska
II m.: Oskar Świątnik, Paweł Poremba, Fabian Kurny-

ta
III m.: Zuzanna Dzięcioł, Izabela Klimek (kl. IV SP 

Szlachtowa)
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

REFORMA OŚWIATOWA W SZCZAWNICY
13 lutego br. Rada Miejska w Szczawnicy podczas nadzwyczajnej sesji, podjęła projekt uchwały w spra-

wie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
Uchwalony projekt został przesłany do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, celem zatwierdzenia i o ile 

nie zostanie odrzucony, w najbliższym czasie radni podejmą wiążącą decyzję wprowadzającą sieć szkół 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, która obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica szanując wolę większości mieszkańców sołectwa 
Szlachtowa i sołectwa Jaworki, przygotowały projekt uchwały zgodnie, z którym dotychczasowa szkoła 
podstawowa w Szlachtowej przekształcona zostanie z sześcioklasowej w ośmioklasową.  

Obrady sesji poprzedzone zostały wspólnym posiedzeniem komisji Rady Miejskiej, podczas którego soł-
tys Jaworek – Bożena Solecka wspólnie z Radą Sołecką złożyli petycję z prośbą o dofinansowanie dowo-
zu dzieci chcących uczęszczać do szczawnickiej placówki oświatowej. Zastrzeżenia sygnatariuszy petycji 
wzbudziła planowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szlachtowej – Beatę Kowalską (przedsta-
wiona na zebraniach z rodzicami) konieczność wprowadzenia dwuzmianowości nauki w szkole oraz reali-
zacji zajęć pozalekcyjnych w soboty. Wbrew zapowiedziom, jakie padały na wcześniejszych spotkaniach, 
podczas poniedziałkowej komisji dyrektor Kowalska obiecała, że dwuzmianowości nie będzie, gdyż ma 
zamiar zaadoptować na potrzeby klas lekcyjnych inne pomieszczenia, min. pokój nauczycielski i strych.  

Druga szkoła podstawowa będzie funkcjonowała w Szczawnicy, włączone do niej zostanie dotychcza-
sowe gimnazjum. Szkoła będzie się mieściła w dwóch budynkach. Ze względu na specyfikę i dostosowa-
nie infrastruktury sanitarnej oraz klas lekcyjnych, do obecnego budynku szkoły podstawowej przy ul. 
Głównej 12 chodzić będą młodsze roczniki dzieci, zaś do budynku przy ul. Głównej 116 uczęszczać będą 
starsze dzieci i młodzież. Gimnazjum posiada bowiem min. bardzo dobrze wyposażone pracownie przed-
miotowe. 
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Warsztaty językowe 
w Londynie 20-25.02.2017r.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczawni-
cy uczestniczyli  w 6-dniowych warsztatach języ-
kowych w Londynie, które były uzupełnieniem pro-
gramu nauczania języka angielskiego. Intensywny i 
ciekawy program zwiedzania współgrał z możliwo-
ścią ćwiczeń językowych prowadzonych w terenie. 
Była to doskonała okazja do wypróbowania swoich 
umiejętności językowych oraz mobilizacja do dal-
szej nauki. Uczniowie mieszkali u rodzin brytyj-
skich, gdzie mieli szansę pochwalić się znajomością 
języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego.

W czasie pobytu w Londynie zwiedzili oni Mu-
zeum Morskie, galerię sztuki w północnej części 
Trafalgar Square, British Museum, przejechali się 
kołem milenijnym London Eye,  zobaczyli Opactwo 
Westminsterskie, pałac Westminsterski z wieżą 

zegarową i dzwonem Big Benem., zmianę warty 
jazdy konnej przy Muzeum Jazdy Konnej, Pałac 
Buckingham, gdzie udało im się ujrzeć królową 
Elżbietę II, żegnającą swoich gości, zwiedzili także 
Muzeum Historii Naturalnej oraz Muzeum Nauki 
i Techniki. Mieli oni okazję przejechać się piętro-
wym czerwonym autobusem pod twierdzę Tower i 
przespacerować się po zwodzonym moście Tower 
Bridge. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni 
z wycieczki tym bardziej, że nigdy wcześniej w Lon-
dynie nie byli.

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczawnica, który dofinansował wyjazd 
uczniów do Londynu.

Dziękujemy także pracownikom Biura Turystyki 
Młodzieżowej ATAS, za umożliwienie tego wyjaz-
du.

Małgorzata Oleś-Gagatek
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WYDARZENIA

Wszystko, co dobre, szybko się kończy ... 
podsumowanie zimowego wypoczynku 

Kilkaset dzieci z terenu Miasta i Gminy Szczawnica skorzy-
stało z oferty przygotowanej przez Miasto i Gminę Szczaw-
nica podczas tegorocznych ferii zimowych. Atrakcji nie bra-
kowało. W bogatym programie znalazły się m.in. warsztaty 
plastyczne, zajęcia z tańca nowoczesnego, lekcje nauki pły-
wania oraz zajęcia narciarskie. 

Oczekiwany z niecierpliwością przez wszystkich uczniów 
okres zimowego odpoczynku od nauki dobiegł końca. Można 
jednak śmiało stwierdzić, że tegoroczne, zimowe ferie były 
czasem wypełnionym radością i aktywnym wypoczynkiem. 

Przez dwa tygodnie codziennie od poniedziałku do piątku, 
pomimo dni wolnych od zajęć lekcyjnych, uczniowie przycho-
dzili do miejskich placówek oświatowych, aby uczestniczyć w 
organizowanych, zajęciach artystycznych i ruchowych. 

Amatorzy białego szaleństwa, pragnący zgłębić tajniki 
techniki jazdy na nartach, trzy razy w tygodniu spotykali się 
na stoku Szafranówka, gdzie pod opieką wykwalifikowanych 
instruktorów, nabywali nowych, sportowych umiejętności 
narciarskich.

Z kolei ci, którzy nad śnieg i mroź, przedkładali ciepło i 
wodę, mogli zdobywać przygotowanie pływackie i podno-
sić swoją kondycję na basenie w Ośrodku Sanatoryjno-Wy-
poczynkowym „Spa Budowlani”, gdzie dwa razy w tygodniu, 
prowadzone były zajęcia zarówno dla początkujących jak i dla 
zaawansowanych miłośników pływania.

Wśród młodzieży gimnazjalnej oprócz zajęć z tańca nowo-

czesnego oraz warsztatów artystycznych dużym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia z języka angielskiego.

Równie aktywnie spędziła ferie młodzież ze sołectw Ja-
worki i Szlachtowa. Uczniowie korzystali m.in. z nauki jazdy 
na nartach w Ośrodku „Arena Narciarska - Homole” w Ja-
workach, jak również z organizowanych zajęć plastycznych 
oraz z nauki tańca i śpiewu regionalnego. W tym przypadku 
kompleksową organizacją zajęć zajęły się w imieniu Burmi-
strza Szczawnicy obydwie sołtyski: Jolanta Salamon - sołtys 
Szlachtowej oraz Bożena Solecka - sołtys Jaworek.

„Dla uczniów przygotowano bogaty program zajęć, wszyst-
ko po to, aby mogli mile i bezpiecznie spędzić wolny czas. Dla 
wielu dzieci taka forma była jedyną okazją do wspólnej zaba-
wy i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych”  mówi 
główny inicjator zimowego wypoczynku Burmistrz - Grzegorz 
Niezgoda, który wzorem lat ubiegłych, zabezpieczył w budże-
cie środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zarówno w 
Szczawnicy jak i w sołectwach: w Szlachtowej i w Jaworkach. 

„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację tegorocznych ferii zimowych. Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, Dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Szlachtowej oraz Dyrekcji Publicz-
nego Gimnazjum za udostępnione pomieszczenia i sprzęt 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć, Właścicielom Ośrodka 
Arena Narciarska w Jaworkach, Kierownictwu PKL, dyrek-
cji Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Spa Budowlani, 
wszystkim opiekunom nauczycielom i instruktorom, którzy 
podjęli się zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzie-
ży”.
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Z PLACU BUDOWY

W lutym Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica złożył dwa wnioski apli-
kacyjne dotyczących wymiany starych 
źródeł c.o. i c.w.u. na nowe kotły V ge-
neracji:

I. Projekt  pn: „Ograniczenie ni-
skiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – paliwa stałe” spełniające-
go kryteria wsparcia w ramach progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 
dla projektów w ramach 4 Osi prioryte-
towej Regionalna polityka energetycz-
na, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, Poddziałanie 
4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 
( paliwa stałe) – SPR. W ramach pro-
jektu zostaną wymienione 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.)

Wartość inwestycji oszacowana zo-
stała na 1 817 165,14 zł. Dofinansowa-
nie wynosi aż 98,50% kosztów całkowi-
tych czyli 1 789 857,33 zł.

II. Projekt  pn:. „Ograniczenie ni-
skiej emisji na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe” 
spełniającego kryteria wsparcia w ra-
mach programów operacyjnych na lata 

2014-2020 dla projektów w ramach 4 
Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR. W ramach projek-
tu zostaną wymienione stare źródła 
grzewcze na: piece V generacji na eko-
groszek (199 szt.)

Wartość inwestycji oszacowana zo-
stała na 2 176 682,52 zł. Dofinansowa-
nie wynosi aż 98,50% kosztów całkowi-
tych czyli 2 144 030,37 zł.

W ramach obydwu projektów prze-
widziana jest wymiana starych kotłów 
na nowe charakteryzujące się obowią-
zującym od końca 2020 r. minimalnym 
poziomem efektywności  energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wyko-
nawczych do dyrektywy 2009/125/
WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią. 
Przykłady niskoemisyjnych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe np. kotłów 
na pelet czy na drzewo oraz ekogroszek 
można znaleźć na stronie: http://powie-
trze.malopolska.pl/kotly/ . Obowiązują-
ce zestawienie kotłów przedstawione 

zostało na kolejnej stronie biuletynu.

Dodatkowo dofinansowaniu podle-
gać będą prace związane z konieczno-
ścią przygotowania określonych insta-
lacji wewnątrz budynku.

Przestawione założenia co do liczby 
i rodzaju nowego źródła ciepła zostały 
oszacowane na podstawie przeprowa-
dzonego przez Wnioskodawcę badania 
ankietowego.

Projekty będą realizowane w kilku 
etapach:

1. Aplikowanie o środki w ramach 
konkursu, wraz z przygotowaniem li-
sty osób zainteresowanych udziałem 
w projekcie (Wnioskodawca dysponuje 
bazą mieszkańców wraz z

listą rezerwową)
2. wykonanie oceny energetycznej 

wszystkich budynków przez podmiot 
wybrany przez UMWM,

3. ostateczne decyzje o przystąpieniu 
do projektu oraz podpisywanie umów z 
odbiorcami

4. wymiana źródeł ciepła wraz z nie-
zbędnymi instalacjami

5. weryfikacja i kontrola wykonanych 
prac i spełnienia wymogów konkursu

6. rozliczenie projektu.

Po zakończeniu projektu będą pro-
wadzone również wizyty monitorujące, 
które będą weryfikować czy odbiorcy 
użytkują dofinansowane urządzenia 
zgodnie z wymogami dofinansowania, 
które określi wcześniej wykonany audyt 
energetyczny budynku.

INFORMACJE BIEŻĄCE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH 
WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA  

DO WYMIANY STARYCH ŹRÓDEŁ C.O. I C.W.U.
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OGŁOSZENIA

Audyty energetyczne budynków 
– będące warunkiem koniecznym do 
uzyskania dotacji na wymianę nie eko-
logicznego pieca – są całkowicie bez-
płatne dla mieszkańców, ponieważ będą 
finansowane przez Urząd Marszałkow-
ski ze środków Unii Europejskiej. 

Wsparcie będzie uwarunkowane od 
oceny energetycznej budynku w któ-
rym planowana 

jest wymiana źródła ciepła. Warun-
kiem jest, iż Wnioskodawcy powinni:

• poddać się ocenie energetycznej 
budynku wykonanej przed realizacją 
projektu wg metodyki przyjętej przez 
Instytucję Zarządzającą będącej załącz-
nikiem do  regulaminu konkursu. 

• wykonać modernizację energetycz-
ną budynku w zakresie wynikającym z 
ww. 

oceny energetycznej budynku jeże-
li tego rodzaju konieczność wynika z 
przeprowadzonej oceny energetycznej.

Przyjęty zostaje minimalny standard 
efektywności energetycznej budynku 
spełnienie którego oznacza brak ko-
nieczności przeprowadzania moderni-
zacji energetycznej budynku. Warunek 
ten zostanie spełniony w przypadku 
gdy budynek posiada maksymalną war-
tość wskaźnika EPH+W nie większą niż 
150 kWh/(m2 x rok) dla domów jed-
norodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) 
dla domów wielorodzinnych (EPH+W 
nieodnawialna energia pierwotna na 
potrze by ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej). W przypadku zabytkowych budyn-
ków mieszkalnych możliwe jest odstą-
pienie od oceny  w oparciu o wskaźnik 

EPH+W i określenie minimalnego za-
kresu prac termomodernizacyjnych 
koniecznych do wykonania w zakresie: 
wymiany stolarki okiennej na energo-
oszczędną, termomodernizacji dachów/
stropodachów, modernizacji instalacji 
wentylacji, zastosowania odzysku cie-
pła jeżeli te elementy prac są możliwe 
do wykonania ze względu na zalecenia 
konserwatorskie.

Działania te mają służyć zmniejsze-
niu zapotrzebowania na energię budyn-
ków, a tym samym zastosowaniu urzą-
dzeń grzewczych mniejszej mocy.

Minimalna i maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu: 
dofinansowanie na nowe urządzenie 
grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, 
ale nie więcej niż 8 000 PLN

UWAGA !!!!
Firmy proponują także po okresie 

trwałości projektu (czas, kiedy projekt 
jest monitorowany) modyfikację no-
wych pieców tak, aby znów można było 
w nich spalać np. śmieci. 

Dlatego przypominamy, że w okre-
sie trwałości projektu, który wynosi 5 
lat, gminy, a co za tym idzie mieszkań-
cy, będą kontrolowani. Efektem każdej 
modyfikacji pieców będzie konieczność 
zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione 
ze środków unijnych piece mogą być 
kontrolowane także po odbiorze tech-
nicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Informujemy, że środki na wymianę 
pieców dostępne będą wyłącznie za po-
średnictwem samorządów gminnych. 
Audytorzy wybrani przez Urząd Mar-
szałkowski, którzy wkrótce rozpoczną 

przeprowadzanie ocen energetycznych 
będą posiadali ze sobą stosowny iden-
tyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, 
informacje o rozpoczęciu audytów poja-
wią się na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Lista firm, którym Urząd Marszał-
kowski zleci przeprowadzenie audytów 
będzie dostępna także na stronie www.
rpo.malopolska.pl oraz w Punktach In-
formacyjnych Funduszy Europejskich w 
Małopolsce. 

W razie pytań lub wątpliwości prosi-
my o kontakt z pracownikami Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich:

– w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. 
(12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 
/ 76 / 86

– w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 
tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93

– w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 
616 03 61 / 62 / 63

– w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 
tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83

– w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. 
(12) 616 03 71 / 72 / 73

Przestrzegamy przed wpuszczaniem 
do domów jakichkolwiek osób postron-
nych (firm) w celu przeprowadzenia 
wspomnianego audytu i ponoszenia w 
związku z tym jakichkolwiek opłat. Nie-
uczciwe firmy wyceniają swoją „usługę” 
na ok. 150 zł. Ostrzegamy przed nie-
uczciwymi firmami, które powołując 
się na konieczność wymiany nie ekolo-
gicznych pieców i możliwość zdobycia 
na ten cel dofinansowania z RPO WM 
2014-2020 odwiedzają mieszkańców 
naszego regionu oferując odpłatne wy-
konanie audytów energetycznych. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stro-
nie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 
marca 2017 r. do 21 marca 2017 r.   wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na 
rzecz wnioskodawcy :

1. część działki ewid. nr 5472/22 o powierzchni 0.1920 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przezna-
czeniem na miejsca postojowe na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 530/22 o powierzchni 0.0009 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności handlowej na okres 
3 lat

3. działka ewid. nr 530/9 oraz część działki ewid. nr 
530/1 i 530/4 o powierzchni ogólnej 0.0042 ha położo-
nych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej w kiosku han-
dlowym stanowiącym własność Dzierżawcy na okres 3 
lat

4. część działki ewid. nr 528/26 o powierzchni 0.0160 
ha położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przezna-
czeniem na drogę dojazdową do budynku mieszkalnego 
oraz zieleniec na okres 3 lat

5. część działki ewid. nr 1220/15 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej zabudowanej kioskiem handlowym 
z przeznaczeniem na umieszczenie na dachu budynku re-
klamy o wymiarach 1 x 4 m na okres 3 lat

6. lokal użytkowy o powierzchni 45,50 m2 znajdujący 
się na parterze w budynku w Szczawnicy przy ul. Głów-
na 66 zlokalizowany na działce ewid. zmod. nr 1064/2 z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodar-
czej na okres 3 lat 
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W minioną sobotę, 11 lutego br., zakończył się turniej 
„Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica”, rozgrywany od 
9 grudnia ubiegłego roku na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.

W tegorocznej Szczawnickiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Siatkowej wzięło udział osiem drużyn.

Po emocjonujących meczach (przyp. red. łącznie 56 
meczy), które na przestrzeni dwóch miesięcy rozgry-
wane były na sali gimnastycznej szczawnickiej podsta-
wówki, w dniu 11 lutego 2017 r. podsumowano zdo-
byte przez poszczególne drużyny punkty i wyłoniono 
zwycięzców.

Laureaci tegorocznej edycji ligi siatkówki – Pieniny, 
oprócz pamiątkowego pucharu otrzymali z rąk Burmi-
strza Szczawnicy – Grzegorza Niezgody oraz sędziego - 
Pawła Pluty, medale, dyplom oraz czek na kwotę 500,00 
zł. Drużyna Kolex Szczawnica, która zajęła II miejsce 
odebrała puchar, medale, okolicznościowy dyplom oraz 
czek na kwotę 300,00 zł., z kolei laureat III miejsca – 
drużyna Kolektyv otrzymała okolicznościowy puchar, 
medale, dyplom i czek o wartości 200,00 zł. Pozostałe 
drużyny uczestniczące w lidze odebrały pamiątkowe 
dyplomy za uczestnictwo w imprezie sportowej.

Najlepszą zawodniczką Ligi została Kinga Wartak z 
Kolex Szczawnica. Wśród zawodników wybór okazał 
się znacznie trudniejszy, albowiem wyrównany, wysoki 

poziom gry uniemożliwił wskazanie jednego, najlepsze-
go zawodnika, dlatego w tej edycji wybrano, aż trzech 
najlepszych zawodników: Krzysztofa Plutę z drużyny 
PIENINY, Pawła Jasiurkowskiego z Kolex Szczawnica 
oraz przedstawiciela drużyny Kolektyv - Marcina Lupę.

„Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tego-
rocznej edycji ligi siatkówki oraz gratuluję finalistom i 
zwycięzcom. Wszystkim drużynom biorącym udział w 
turnieju składam podziękowania za znakomite propa-
gowanie tej dyscypliny sportu oraz za okazane zaan-
gażowanie i promocję czynnego wypoczynku. Życząc 
kolejnych sukcesów, już dziś pragnę zaprosić wszystkie 
drużyny do udziału w kolejnej edycji rozgrywek.” - mó-
wił na zakończenie Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz 
Niezgoda. Słowa podziękowania skierował również do 
sędziów: Pawła Pluty oraz Jacka Śliwińskiego, a także 
do publiczności, dziękując za stworzony klimat.

Wyniki:
I miejsce - Pieniny
II miejsce - Kolex Szczawnica
III miejsce - Kolektyv
IV miejsce - Hans Kloss
V miejsce - Paka Pietrzaka
VI miejsce - Awaria
VII miejsce - Dream Team
VIII miejsce - Ekipa Kryzys

Historia lubi się powtarzać ... drużyna PIENINY ponownie laureatem 
„Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki”
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MAŁY PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
SZCZAWNICA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

W niedzielne przed-
południe - 19 lutego, 
przy wspaniałych wa-
runkach narciarskich 
uczniowie placówek 
oświatowych spraw-
dzili swe umiejętności 
podczas „Małego Pu-
charu Burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica 
w narciarstwie alpej-
skim”, który zorganizowany został w Jaworkach na 
stoku Ośrodka Arena Narciarska Jaworki - Homo-
le.

W tegorocznych sportowych zmaganiach wzięło 
udział 44 zawodników zameldowanych na terenie 
gminy, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach 
wiekowych:

Grupa I – klasy I-II
Grupa II – klasy III-IV
Grupa III – klasy V-VI
Grupa IV – Gimnazjum klasy I-III Grupa V - szkoły 

ponadgimnazjalne.
O lokatach zajmowanych przez poszczególnych 

zawodników decydował łączny czas z obu przejaz-
dów.

Zgodnie z opracowanym regulaminem zawodów 
zwycięzcy od I do V miejsca w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe dy-
plomy natomiast zawodnicy zajmujący od I do III 
lokaty otrzymali dodatkowo bony podarunkowe do 
realizacji  w Sklepie Firmowym Regatta w Szczaw-
nicy oraz medale ufundowane przez Miasto i Gmi-
nę Szczawnica. Ponadto najlepszy zawodnik w da-
nej grupie wiekowej otrzymał puchar Burmistrza 
za najlepszy wynik w określonej kategorii.

Najlepszym zawodnikiem całego, rozgrywanego 

Pucharu został Filip Nowak z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Krościenku n/D, który podczas tegorocz-
nej edycji zawodów, uzyskał najlepszy łączny czas 
z obydwóch przejazdów (1:03,88)) i tym samym 
otrzymał z rąk Burmistrza – Grzegorza Niezgody 
pamiątkową statuetkę.

Oprócz szczawnickiego włodarza gratulacje zwy-
cięzcom złożył Lucjan Malinowski – współwłaści-
ciel obiektu Arena Narciarska Jaworki - Homole.

Ponadto wśród wszystkich startujących w zawo-
dach uczniów rozlosowano pięć bonów podarun-
kowych do realizacji w sklepie sportowym. 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa-
li przedstawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR ze 
Szczawnicy.

Wszystkim osobom, które nie szczędziły swego 
wysiłku, czasu i często bezinteresownej pomocy 
oraz które w jakikolwiek sposób włączyły się w or-
ganizację tegorocznych zawodów pn. „Mały Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w narciar-
stwie alpejskim”, pragniemy tą drogą wyrazić ser-
deczne podziękowania.
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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ

Telewizja naziemna 
w Szczawnicy

Na jednym z ostatnich spotkań 
z mieszkańcami Szczawnicy zosta-
łem zapytany, na jakim etapie jest 
sprawa zwiększenia ilości kanałów 
telewizyjnych emitowanych przez 
nadajniki telewizji naziemnej. Fak-
tycznie jestem osobą, do której 
należy kierować takie pytania, po-
nieważ jako Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Prezes Stowarzyszenia 
Ekoszczawnica, wraz z Akcją Kato-
licką i Związkiem Podhalan Oddział 
Szczawnica staraliśmy się doprowa-
dzić do zwiększenia ilości kanałów.

Zacznijmy jednak od początku. 
Sprawa ograniczonej ilości kana-
łów była mi znana już w 2013 roku. 
Wtedy zostałem poinformowany, 
że Szczawnica posiada na Jarmucie 
stację nadawczą typu RTCN, obsłu-
gującą pakiet MUX3 (MUX3, czyli 
kanał multipleksu trzeciego zawie-
ra programy: TVP1HD, TVP2HD, 
TVP Regionalna, TVP Kultura, TVP 
Polonia, TVP Historia, TVP Rozryw-
ka, TVP Info). Żeby w naszym mie-
ście można było odbierać pakiet 34 
kanałów, jak w każdej innej części 
Polski, potrzebny jest nadajnik do-
świetlający GAPFILLER, który może 
zamontować EmiTel Sp. Z o.o. 

W 2015 roku udało mi się skon-
taktować z Panem Mirosławem 
Bartosiewiczem, reprezentującym 
EmiTel, który zadeklarował w imie-
niu spółki sprawdzenie możliwości 
zwiększenia zasięgu MUX1 i MUX2 
na obszar Szczawnicy (MUX1, czyli 
kanał multipleksu pierwszego za-
wiera programy: ESKA TV, TTV, Polo 
TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, Stop-
klatka.TV, Fokus TV, TVP ABC, nato-
miast MUX2, czyli kanał multipleksu 
drugiego zawiera programy: Polsat, 
TVN, TV4, TV Puls, TVN7, TV Puls2, 
TV6, Polsat Sport News). Z przepro-
wadzonej przez EmiTel analizy wy-
nikało, że poziom sygnałów MUX1 i 
MUX2 jest zbyt mały, aby na wieży 
Szczawnica Jarmuta uruchomić sta-
cję doświetlającą GAPFILLER lub 
przemiennik. Natomiast dla MUX3 
został uruchomiony nadajnik małej 

mocy, do którego sygnał dosyłany 
jest za pomocą linii radiowej. Ozna-
czało to, że na terenie Szczawnicy 
nie będą dostępne kanały MUX1 
i MUX2. Dodatkowo, w odpowie-
dzi na moje żądania uruchomienia 
MUX1 i MUX2, 19 lutego 2015r.  
otrzymałem pismo Prezesa Zarzą-
du Telewizji Polskiej, gdzie zostałem 
poinformowany, że „uruchomienie 
w multiplexie MUX1 dodatkowych 
stacji doświetlających, analogicz-
nych do uruchomionych w ramach 
MUX3, wymaga wspólnej zgody 
i partycypacji w kosztach przez 
wszystkich nadawców współużyt-
kujących MUX1 (Telewizja Polska 
S.A., ESKA TV S.A., STAVKA Sp. Z 
o.o., Lemon Records Sp. Z o.o., ATM 
Grupa S.A., Fundacja LUX VERITA-
TIS, Stopklatka S.A.). Telewizja Pol-
ska uruchomiła stacje doświetlające 
dla multipleksu MUX3, w ramach 
którego emituje aż 8 programów, 
natomiast w MUX1 TVP nadaje tyl-
ko jeden program (TVP ABC). Ze 
względu na wysokie koszty urucho-
mienia dodatkowych stacji, TVP nie 
planuje uruchamiania stacji doświe-
tlających dla MUX1, tym bardziej, 
że koncesyjny wymóg pokrycia sy-
gnałem tego multipleksu wynoszą-
cy 95% populacji kraju został już 
spełniony.” Reasumując Pan Prezes 
odpisał, że populacja Szczawnicy 
jest w 5 % populacji kraju, która wg 
władz telewizji publicznej nie musi 
mieć pełnego pakietu kanału, bo to 
się Telewizji Polskiej nie opłaca!

Z początkiem kwietnia 2015 roku 
otrzymałem również pismo Prezesa 
Zarządu Telewizji Polsat Sp. Z o.o., w 
którym zostałem poinformowany, 
że „Telewizja Polsat spełnia okre-
ślone decyzją Przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
warunki rozpowszechniania pro-
gramów na MUX2. Podmiotem od-
powiedzialnym za rozprowadzanie 
sygnału telewizyjnego jest operator 
multipleksu MUX2 EmiTel S.A. Roz-
budowa nadajników przez nadaw-
ców wykraczałaby poza ich ustawo-
we obowiązki i wymagała by zgody 
oraz uzasadnionych ekonomicznie 
nakładów finansowych ze strony 
wszystkich nadawców, których pro-

gramy składają się na MUX2. Wyda-
je się to być trudne do osiągnięcia. 
W świetle powyższego stanu rzeczy 
najprostszym i najszybszym rozwią-
zaniem zapewniającym „doświetle-
nie” Państwa regionu jest wykona-
nie tego przez lokalne władze we 
współpracy z EmiTel S.A.” Treść od-
powiedzi można zatem zawrzeć w 
jednym zdaniu – rozbudowa nadaj-
ników przez Telewizję Polsat „wy-
daje się być trudna do osiągnięcia” 
(a więc wg Prezesa niemożliwa), a 
jak chcecie nadajnik, to zróbcie so-
bie sami! Niestety nie możemy i Pan 
Prezes powinien o tym wiedzieć.

Chociaż sytuacja wydawała się 
beznadziejna przez cały kolejny, 
2016 rok, pisaliśmy pisma i jeździ-
liśmy z prośbami o rozbudowę na-
dajnika, deklarując nawet, że po-
kryjemy koszt (szacowany na kilka 
tysięcy złotych) ze środków wła-
snych. Część operatorów (jak np. 
LUX VERITATIS) odpowiedziały, że 
muszą przeanalizować kwestie eko-
nomiczne, część (Telewizja Polsat, 
TVN, ZPR Media S.A.) jednoznacz-
nie stwierdziła, że nie ma możliwo-
ści zwiększenia ilości emitowanych 
kanałów w Szczawnicy.

Na chwilę obecną telewizja na-
ziemna w Szczawnicy obejmuje na-
stępujące kanały MUX3: TVP1HD, 
TVP2HD, TVP Regionalna, TVP 
Kultura, TVP Polonia, TVP Histo-
ria, TVP Rozrywka, TVP Info. Nie 
możemy natomiast odbierać kana-
łów MUX1 i MUX2: ESKA TV, TTV, 
Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, 
Stopklatka.TV, Fokus TV, TVP ABC, 
Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVN7, TV 
Puls2, TV6, Polsat Sport News. 

Czy jest jeszcze szansa na zwięk-
szenie ilości kanałów? Niestety, nie 
zależy to od nas. Kluczową wydaje 
się opłacalność dla emitentów sy-
gnału oraz dobra wola operatora - 
spółki EmiTel.

Mimo różnych trudności czynimy 
wspólnie starania, aby szczawniccy 
odbiorcy mogli korzystać z takiej 
samej liczby kanałów, jak reszta Pol-
ski. Bardzo liczymy też na wsparcie 
lokalnych parlamentarzystów.

Kazimierz Zachwieja
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WYDARZENIE

Szczawnica kolejnym przystankiem 
tegorocznego cyklu zawodów 

Eliminacji Mistrzostw Polski PZN 

W niedzielę, 05 lutego br., na starcie Eliminacji Mi-
strzostw Polski Amatorów PZN w Slalomie Gigancie sta-
nęło ponad 80 zawodników. Zawodnicy pokonując roz-
stawioną na stoku Palenica I trasę slalomu rywalizowali o 
uzyskanie najlepszego czasu przejazdu w pięciu katego-
riach wiekowych w przypadku mężczyzn oraz w czterech 
kategoriach wiekowych kobiet.

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców odbyła się pod 
dolną stacją Kolei Linowej Palenica w Szczawnicy. 

Zwycięzcy od I do VI miejsca w poszczególnych kate-
goriach wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy na-
tomiast zawodnicy zajmujący lokaty od I do III otrzymali 
dodatkowo ufundowane przez Miasto i Gminę Szczawni-
ca okolicznościowe statuetki i medale oraz pakiety pro-
mocyjne miasta, które wręczone zostały przez Burmistrza 
– Grzegorza Niezgodę Mariusza Staszela - autora trasy, 
byłego reprezentanta Polski w narciarstwie alpejskim, 
niegdyś trenera kadry narodowej, obecnie prezesa firmy 
„Czorsztyn-Ski” oraz Tomasza Ciesielkę – Sekretarza Mia-
sta i Gminy Szczawnica.

Najlepszą zawodniczką tegorocznej edycji Mistrzostw 
została Katarzyna Pic z Krakowa uzyskując czas przejaz-
du 0:56,00, z kolei wśród mężczyzn najlepszy okazał się 
Grzegorz Kurek (Kraków), który trasę slalomu pokonał w 
czasie 0:52,84.

Pośród wszystkich startujących w zawodach uczestni-
ków rozlosowano trzy, dwuosobowe weekendowe pobyty 
w Hotelu Solar Spa w Szczawnicy, ufundowane przez Mia-
sto i Gminę Szczawnica oraz właściciela obiektu hotelar-
skiego. Wśród szczęśliwców znaleźli się: Leszek Knoll, Jan 
Koterba oraz Tadeusz Dziubek.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali przed-
stawiciele Sekcji Operacyjnej GOPR ze Szczawnicy oraz 
firma Intermed z Nowego Targu. Techniczną organizacją 
zawodów zajmowała się firmą Czorsztyn-Ski sp. z o. o. z 
Kluszkowiec, a całość zawodów prowadził Józef Dyda. 
Po sportowych zmaganiach ciepły posiłek serwowała za-
wodnikom Restauracja „Pod Kolejką”.

Partnerami tegorocznych Eliminacji MPA PZN były 
Polskie Koleje Linowe S.A. oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Szczawnicy.

Finał Mistrzostw Polski Amatorów odbędzie się w 
pierwszy weekend kwietnia na Kasprowym Wierchu. 

Wyniki
Grupa I – kobiet (56 lat i więcej)
I miejsce – Jadwiga Gołda
Grupa II – kobiet (46-55 lat)
I miejsce – Ewa Derwinis
II miejsce – Oksana Lubowiecka
III miejsce – Małgorzata Sobolska
Grupa III – kobiet (36-45 lat)
I miejsce – Luiza Łodzińska
II miejsce – Iwona Rodak
III miejsce – Anna Dębska
Grupa IV – Kobiet (18-35 lat)
I miejsce –  Katarzyna Pic
II miejsce – Justyna Potempska
III miejsce – Martyna Król
Grupa I – mężczyźni (66 lat i więcej)
I miejsce – Tadeusz Dziubek
II miejsce – Edmund Górny
III miejsce – Marian Soboński
Grupa II – mężczyźni (56-65 lat)
I miejsce – Marek Wójtowicz
II miejsce – Marek Smetana
III miejsce – Maciej Blauth
Grupa III – mężczyźni (46-55 lat)
I miejsce – Tomasz Lubowiecki
II miejsce – Paweł Bucki
III miejsce – Krzysztof Wsół
Grupa IV – mężczyźni (36-45 lat)
I miejsce – Maciej Bartman
II miejsce – Waldemar Lalik
III miejsce – Ksawery Skarbek Malczewski
Grupa V – mężczyźni (18-35 lat)
I miejsce – Grzegorz Kurek
II miejsce – Leszek Knoll
III miejsce – Dawid Bucki

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie 
www.szczawnica.pl oraz na stronie www.wnp.pzn.pl
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