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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

Wymiana młodzieży z Publicznego 
Gimnazjum w Szczawnicy  
i Gnadenthal-Gymnasium  
w Ingolstadt  
(23.04.2017r.-29.04.2017r.)

23 kwietnia- o godz. 12-tej uczniowie Publiczne-

go Gimnazjum w Szczawnicy rozpoczęli swoją po-

dróż do Ingolstadt. Nikt nie mógł doczekać się spo-

tkania z kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionej 

szkoły partnerskiej- Gnadenthal-Gymnasium.

Następnego dnia o godz. 8.00 uczestnicy wy-

miany, pod opieką nauczyciela języka angielskiego 

Małgorzatą Oleś–Gagatek, ks. Piotra Dydo-Roż-

nieckiego i nauczyciela w-fu Jacka Pietrzaka do-

tarli do  Ingolstadt. Na miejscu czekali już na nich 

koledzy i koleżanki z niemieckiej szkoły. Młodzież   

powitał  pan dyrektor (Vitus Lehenmeier). Ok. go-

dziny 11-tej polscy uczestnicy wymiany spotkali się 

z  rodzinami, u których mieszkali przez następnych 

kilka dni.

Podczas pobytu w Ingolstadt młodzież wzięła  

udział w warsztatach mających na celu poznanie 

tradycyjnego tańca bawarskiego i zobaczyła atrak-

cje Ingolstadt: stary i nowy ratusz, kościół Najświęt-

szej Marii Panny, budynek Szkoły Wyższej- dawnej 

siedziby pierwszego uniwersytetu bawarskiego 

i wiele innych zabytków Starego Miasta. Polscy 

uczestnicy wymiany zaprezentowali uczniom i na-

uczycielom szkoły niemieckiej tradycyjne tańce i 

piosenki góralskie. Uczniowie wzięli także udział 

w wycieczce do Monachium. Celem wyjazdu było 

zwiedzenie pałacu Nymphenburg- dawnej letniej 

rezydencji Wittelsbachów.

Koordynatorka wymiany polskiej podpisała wraz 

z dyrektorem szkoły niemieckiej porozumienie o 

polsko-niemieckiej współpracy szkół, co zaowocu-

je kolejnymi spotkaniami w przyszłości.
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PRZEPISANE Z TABLICY SZKOLNEJ

XXV jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół 
Sienkiewiczowskich 26-28 maja 2017 Puła-
wy- Wola Okrzejska

Delegacje z 46 szkół 
z całego kraju wzięły 
udział w jubileuszo-
wym Ogólnopolskim 
Zlocie Szkół Sienkie-
wiczowskich w Puła-
wach i Woli Okrzej-
skiej. Wśród tych 
szkół znalazła się 
również delegacja 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 .
W ramach zlotu zo-
stały wręczone na-
grody laureatom: - W 
konkursie literackim 
Adrianna Wiercioch  
z kl. VIa zajęła I miejsce. - W konkursie plastycznym 
dla klas I-III Oliwia Sułek z kl. IIIa otrzymała pierw-
szą nagrodę, a Wiktor Salamon z kl. II b - drugą.  - W 
konkursie plastycznym dla klas IV-VI Kinga  Moska-
lik  z klasy V b zajęła II miejsce.              Anna Oleś

ZIELONA SZKOŁA 20.05 – 26.05.2017 

20 maja 2017 r. klasy piąte ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 wyruszyły w podróż do Władysławowa. Już 
pierwszego dnia dzieci przywitały się z morzem  i 
plażą. Następnego dnia wszyscy udali się na wy-
cieczkę do Gdańska. Stamtąd popłynęli statkiem       
„ Czarna Perła” na półwysep Westerplatte. Prze-
wodnik przybliżył dzieciom historię wybuchu  II 
Wojny Światowej. Po powrocie do Gdańska uczest-
nicy wycieczki zwiedzili Zabytki miasta, m.in. Bazy-
likę Mariacką oraz Fontannę Neptuna.

We wtorek uczniowie wraz z opiekunami zwiedzi-
li Władysławowo. Byli w porcie rybackim, prze-
szli Aleja Gwiazd i zwiedzili Ośrodek Sportowy w 
Cetniewie.  Na środę zaplanowano wycieczkę do 
Gdyni. Ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta w 
Centrum Nauki EXPERYMENT, gdzie uczniowie 
mieli szansę wziąć udział w naukowej zabawie przy 
interaktywnych stanowiskach. Kolejnym niezapo-
mnianym przeżyciem tego dnia było oceanarium.
Następnego dnia klasy piąte udały się na Hel, gdzie 
odwiedziły fokarium. W piątek uczniowie odbyli 
długi spacer plażą na Przylądek Rozewie. Zwiedzili 
tam latarnię morską i widzieli też klify w Jastrzębiej 
Górze. 
W sobotę wszyscy pożegnali Władysławowo i uda-
li się do Szczawnicy. W drodze powrotnej zwiedzili 
Zamek w Malborku. Do domów wrócili szczęśliwi i 
zadowoleni.

Konkursy

19 maja 2017 r. odbył się XXIV Konkurs Recytator-
ski im. Augustyna Suskiego „Strofy     o Ojczyźnie”. 
W konkursie wzięło udział 107 uczniów z 32 szkół 
i ośrodków kultury. Szkołę Podstawową nr 1 re-
prezentowali: Wiktoria Janas, Ania Różana i Piotr 
Wiercioch. Ania Różana zdobyła II miejsce, a Wik-
toria i Piotrek wyróżnienia. Gratulujemy!
23 maja w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 
miał miejsce finał XXXIII Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego Pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowa-
ka oraz Starosty Nowosądeckiego Marka Pławia-
ka. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 Jakub Gondek 
został zwycięzcą tego konkursu.
 24 maja  odbył się finał IV edycji konkursu „PO-
ZNAJEMY NASZE LASY I OJCZYSTĄ PRZYRODĘ”. 

Konkurs organizowany 
jest przez Nadleśnictwa 
Nowy Targ i Krościenko. 
Do konkursu przystąpi-
ło ogółem 731 uczniów a 
do finału zakwalifikowało 
się 21 z nich. W konkursie 
wzięły udział dwie uczen-
nice Szkoły Podstawowej 
w Szczawnicy. Marzena 
Kukla zajęła 4 miejsce, a 
Ada Wiercioch 6.  Finał 
odbył się w Nowym Targu.
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PISZĄ O NAS

Wypowiedź Pana Jacka 

Ślwińskiego na XXXVI se-

sji w dniu 29 maja:

W pamięci pozostaje jeszcze 

zaniepokojenie, jakie Rada 

Miejska wyrażała kilka mie-

sięcy wcześniej na forum sesji, 

wobec nie podpisania przez 

Uzdrowisko Szczawnica kon-

traktu z ZUS, co doprowadziło 

do zwolnienia ponad sześćdzie-

sięciu osób zatrudnionych w 

tym przedsiębiorstwie. 

W odpowiedzi, decydenci 

Uzdrowiska i firmy Thermaleo 

wystosowali obszerne pismo, 

które trafiło do każdego z rad-

nych, wszystkich organizacji 

pozarządowych, zakładów pra-

cy z terenu Szczawnicy i oczy-

wiście do mediów. W piśmie, 

Uzdrowisko oskarżało miasto, 

że pisze nieprawdę i że nie ma 

prawa wtrącać się do spraw fir-

my.

Po paru miesiącach, okazuje 

się, że większość stwierdzeń 

zawartych w tym piśmie było 

kłamstwem, ponieważ kłam-

stwem było stwierdzenie, że 

Uzdrowisko nie zwalniało ludzi 

i kłamstwem było zapewnienie, 

że Uzdrowisko wystąpi do ZUS 

w drugim terminie (marzec – 

kwiecień) o ponowny kontrakt 

– wystarczy popatrzeć, jak wy-

glądają „Hutnik” i „Papiernik”. 

Jest wiele pytań i niejasności 

związanych z  uzdrowiskiem, 

dlatego podczas ostatniej se-

sji skierowałem do Przewod-

niczącego Rady i Burmistrza 

prośbę, o wystąpienie do Pre-

zesa Uzdrowiska o zorganizo-

wanie spotkania w ramach po-

siedzenia komisji Rady, celem 

wyjaśnienia wątpliwości i py-

tań nurtujących radnych oraz 

mieszkańców. 
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Z ŻYCIA RADY

 Na przestrzeni kwietnia i maja bieżącego 
roku, Rada Miejska obradowała na trzech sesjach, 
w tym jednej nadzwyczajnej, której celem było 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczaw-
nica na lata 2017-2023. (Pozostałe uchwały pod-
jęte przez Radę na sesjach w kwietniu i maju, są 
wymienione w dalszej części „Informacji”).
 Kwiecień i maj to miesiące, w których nie-
odłącznym elementem pracy Rady Miejskiej jest 
analiza budżetu roku ubiegłego (sprawozdania z 
wykonania budżetu), jest to element procedury 
absolutoryjnej. Główną rolę odgrywa tu Komisja 
Rewizyjna, która z mocy przepisów ustawy o sa-
morządzie gminnym, jest komisją Rady meryto-
rycznie właściwą do analizy i kontroli gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Decyzja dotycząca udzielenia bądź nieudzielenia 
absolutorium zależy w dużym stopniu od opinii ko-
misji rewizyjnej. Jej zadaniem jest przedstawienie 
organowi stanowiącemu JST, do 15 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym, wniosku w 
sprawie absolutorium. Wniosek zawiera jedno-
znaczne stwierdzenie dotyczące udzielenia bądź 
nieudzielenia absolutorium. Przy ocenie spra-
wozdania z wykonania budżetu komisja rewizyjna 
bierze pod uwagę dokumentację przedstawioną 
przez organ wykonawczy oraz jego dodatkowe 
wyjaśnienia – zarówno pisemne, jak i ustne. Nie 
każde odchylenia od planu są bowiem podstawą 
do negatywnej oceny realizacji budżetu. Stanowi-
sko Komisji, zgodnie z przepisami wymienionych 
ustaw, jest przekazywane do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, za pośrednictwem Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej. 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu  jest 
obszernym dokumentem, przedstawiającym peł-
ną szczegółowość dochodów i wydatków budżetu, 

w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 
budżetowej obowiązującej dla gmin, a także pełną 
informację o poszczególnych składnikach mająt-
ku miasta, składających się na mienie komunalne 
oraz sposobie ich zagospodarowania. Sprawozda-
nie zawiera również szczegółowe informacje na 
temat realizacji wydatków majątkowych, w tym 
przeznaczonych na inwestycje.
Komisja Rewizyjna, wywiązując się z obowiązku 
nałożonego przepisami, dokonała analizy spra-
wozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica za 2016 r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego oraz sporządziła stosowne 
stanowisko, które Przewodniczący Rady przeka-
zał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 Izba, po analizie wniosku Komisji Rewizyj-
nej zajmuje stanowisko w drodze uchwały, którą 
przekazuje do Rady Miejskiej. Stanowisko Komi-
sji Rewizyjnej oraz uchwała RIO, są podstawą do 
podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej 
absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania 
budżetu. Rada zgodnie z ustawą o finansach pu-
blicznych powinna w terminie do dnia 30 czerwca 
podjąć uchwałę o udzieleniu bądź nie udzieleniu 
absolutorium za poprzedni rok budżetowy. 
Przedmiotem analizy komisji rewizyjnej były 
również sprawozdania finansowe Miasta i Gmi-
ny Szczawnica oraz gminnych instytucji kultury. 
Na terenie gminy działają dwie instytucie kultu-
ry tj. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski 
Ośrodek Kultury. Sprawozdania instytucji kultury 
zatwierdza w drodze zarządzenia Burmistrz (po 
ich analizie przez komisję rewizyjną) natomiast 
sprawozdania finansowe Miasta i Gminy Szczaw-
nica są zatwierdzane przez Radę Miasta w drodze 
uchwały na sesji absolutoryjnej.
Sprawozdania finansowe składają się z bilansów 
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku, ra-
chunków zysków i strat sporządzone za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2016 oraz zestawień zmian 
w funduszu jednostki sporządzonych na 31 grud-
nia 2106 roku. W posiedzeniach Komisji uczestni-
czyli skarbnik Miasta i Gminy Szczawnica, dyrek-
torzy oraz główni księgowi obu instytucji kultury. 
 Po przeprowadzonych czynności kontro-
lnych, Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń 
do treści sprawozdań finansowych, stwierdzając, 
że zostały one sporządzone w sposób prawidłowy 
i zaopiniowała pozytywnie sprawozdania finanso-
we.

KazimierzZachwieja  
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WYDARZENIE

SZCZAWNICA REGULARNIE OBLEGANA PRZEZ SPORTOWCÓW

 Masowe imprezy sportowe bez względu na warunki atmosferyczne ściągają do Szczawnicy rzesze 

sportowców. 

 Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem. Polacy co-

raz częściej wolne chwile przeznaczają na bieganie, jazdę rowerem, rolki czy górskie wędrówki. Z roku 

na rok coraz więcej ludzi bierze udział w sportowych imprezach masowych. Właśnie taką specyfikę mają 

biegi górskie, które od kilku lat organizowane są w Szczawnicy.

Imprezy biegowe mają to do siebie, że większość z nich odbywa się wiosną lub jesienią. Tak zazwyczaj 

układa się najważniejsze zawody. Wynika to z bardzo prostej przyczyny – przeciętny zawodnik nie jest w 

stanie dobrze pobiec zawodów na długim dystansie bez odpowiedniego przygotowania treningowego i 

regeneracji, dlatego większość biegaczy zakłada w ciągu roku dwa główne starty (wiosną i jesienią), roz-

dzielone okresem przygotowawczym. 

 Właśnie taki roczny cykl treningowy określa daty imprez masowych organizowanych w Szczaw-

nicy. Otóż pod koniec kwietnia odbywają się w ramach imprezy „Biegi w Szczawnicy” biegi górskie na 

długich i ultradługich dystansach, będące jednocześnie mistrzostwami Polski. Zawody te przyciągają do 

naszego miasta ścisłą czołówkę, która na arcytrudnych trasach walczy o najwyższe miejsca na podium. 

 Perły Małopolski – Edycja Szczawnica, to kolejna wiosenna impreza biegowa (mająca miejsce 21 

maja), która ma nieco inny charakter. Adresowana jest do biegaczy amatorów (co nie zmienia faktu, że i 

tutaj spotkać możemy wielu najmocniejszych „górali”). Biegi górskie mają krótsze dystanse, zaś całość 

wzbogacona jest o imprezy biegowe dla najmłodszych.  Na starszych czekały bardziej wymagające dy-

stanse na 5, 10 i 20 kilometrów. Na dystansach 5 i 10 km rywalizowali również chodziarze w kategorii 

Nordic Walking. Zwycięzców nagrodzili Tomasz Moskalik zastępca burmistrza Szczawnicy oraz Tomasz 

Ciesielka sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica. Najlepiej wśród szczawniczan wypadł Jakub Bańkosz, 

który zwyciężył w kategorii nordic walking na 5 km.

 Obie imprezy: „Biegi w Szczawnicy” i „Perły Małopolski” mają wiele wspólnych cech. Przede 

wszystkim, jako zawody w biegach górskich, stanowią wspaniałą możliwość zaprezentowania naszym 

aktywnym gościom, tego co nasza gmina ma najpiękniejsze – naszych gór, leśnych szlaków i przyrody. Na-

wet najlepiej wydany album nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z pięknem krajobrazu. W efekcie 

wielu biegaczy przyjeżdża do Szczawnicy, by tutaj trenować, odkrywać nowe miejsca i wracać w każdej 

wolnej chwili. Cóż, znam kilku, którzy nawet postanowili osiąść w Szczawnicy na stałe.

Oczywiście nie wszyscy z nas lubią aktywność, natomiast wielu mieszkańców Szczawnicy, Szlachtowej i 

Jaworek ma okazję gościć tę pokaźną biegową ciżbę, która najeżdża Szczawnicę na zawody. Tutaj pojawia 

się dodatkowy atut organizacji imprez wiosną – nasze pensjonaty są wtedy w stanie przyjąć tę ogromną 

liczbę gości (na zawody przyjeżdża kilka tysięcy biegaczy z rodzinami). Gdyby nie doskonałe zaplecze 

noclegowe i gastronomiczne mieszkańców naszej gminy, zawody nie miałyby szans powodzenia!

 W tym miejscu chciałbym jeszcze raz podziękować za współpracę organizatorom „Biegów w 

Szczawnicy” – Elizie Czyżewskiej, Kubie Wolskiemu i Bartkowi Ciesielce oraz organizatorowi  „Pereł Ma-

łopolski” Robertowi Drogoszczowi.

Kolejna masowa impreza, która mam nadzieję, wzorem uprzedniego roku odbędzie się 23 września w 

Szczawnicy, to zawody rowerowe mountain bike odbywające się pod nazwą Cyklokarpaty. Przecież nie 

samym bieganiem żyje Szczawnica!

Tomasz Moskalik
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TEMAT MIESIĄCA

Receptą na zmniejszenie zapo-
trzebowania na ciepło w każdym 
budynku, a co za tym idzie obni-
żenie kosztów jego ogrzewania 
– przy jednoczesnej poprawie 
komfortu termicznego – jest 
termomodernizacja budynku. 
Może być ona kompleksowa lub 
skupiać się na wybranym aspek-
cie, który w największym stop-
niu wpływa na parametry ciepl-
ne domu.

Termomodernizacja budynku 
polega na wprowadzeniu zmian, 
które ograniczą „uciekanie” 
ciepła oraz zapewnią bardziej 
ekonomiczne i energooszczęd-
ne ogrzewanie wnętrz, a także 
wody użytkowej. Głównym po-
wodem dużego zużycia energii 
grzewczej jest jej nadmierna 
strata w każdym domu. Wypro-
dukowane ciepło przenika naj-
częściej na zewnątrz budynku 
przez nieodpowiednio zaizolo-
wane ściany zewnętrzne i okna, 
a także dach i podłogę położoną 
bezpośrednio na gruncie.

W ramach termomoderni-
zacji najczęściej wykonuje się: 
ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie 
dachu lub stropodachu, ocieple-

nie stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą lub ocieplenie podłogi 
na gruncie.

Termomodernizacja domu do-
tyczy także jego instalacji we-
wnętrznych i polega m.in. na: 
modernizacji lub wymianie sys-
temu grzewczego; rozpoczęciu 
korzystania z OZE (odnawial-
nych źródeł energii) na potrze-
by grzewcze, np. poprzez insta-
lację kolektorów słonecznych 
czy pompy ciepła; zastosowaniu 
wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła (rekuperacji); izo-
lacji odkrytych przewodów cen-
tralnego ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej a także uspraw-
nieniu systemu przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej.

Kiedy termomodernizować 
budynek?

Na termomodernizację z 
pewnością warto zdecydować 
się, gdy uzyskanie i utrzyma-
nie odpowiednich temperatur 
wewnątrz budynku w sezonie 
grzewczym wiąże się z bardzo 
wysokimi kosztami ogrzewania 
domu lub gdy system grzewczy 
nie zapewnia komfortu cieplne-
go domownikom.

Termomodernizacja to dobre 

rozwiązanie wówczas, gdy prze-
grody domu (ściany, dach, pod-
łoga na gruncie) nie spełniają 
podstawowych warunków doty-
czących współczynnika przeni-
kania ciepła – najczęściej doty-
czy to starszych domów, które 
nie posiadają odpowiedniej izo-
lacji termicznej.

O termomodernizacji warto 
pomyśleć również, gdy w domu 
zamontowane są stare, niesz-
czelne okna, a także gdy system 
bazuje na wyeksploatowanym, 
mało wydajnym lub zanieczysz-
czających środowisko naturalne 
kotle grzewczym. 

Jak dobrze termomodernizo-
wać budynek?

Przed podjęciem decyzji o 
przedsięwzięciu termomoder-
nizacyjnym należy rozważyć 
koszty inwestycyjne oraz finalny 
wpływ modernizacji na zapo-
trzebowanie na ciepło budyn-
ku. Nieocenionym wsparciem 
jest rzetelnie przeprowadzony 
audyt energetyczny. Określi 
on zakres inwestycji, rozwiąza-
nia techniczne oraz koszty, ze 
wskazaniem rozwiązania opty-
malnego. Wykonanie audytu 
energetycznego jest niezbędne, 
gdy będziemy chcieli skorzystać 
z programu dofinansowania na 
termomodernizację domu.

Grafika na sąsiedniej stronie  
przedstawia kolejność prac mo-
dernizacyjnych jakie powinny 
nastąpić, aby osiągnąć pełną ter-
momodernizację budynku.

Proponowana kolejność prac 
prowadzących do kluczowej ter-
momodernizacji.

Schemat kolejności działań 
dofinansowanych w planowa-
nym programie „Poprawa efek-
towności energetycznej Część 
4) Ryś – termomodernizacja bu-
dynków jednorodzinnych” Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja domu 
– co warto wiedzieć
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TEMAT MIESIĄCA

Co zyskujemy dzięki termomo-
dernizacji?

Podstawowymi efektami ter-
momodernizacji są: zmniejszenie 
zapotrzebowania budynku na 
energię cieplną oraz redukcja za-
potrzebowania na energię pier-
wotną pochodzącą z paliwa, a co 
za tym idzie zmniejszenie kosz-
tów pozyskania energii – jednym 
słowem oszczędność! 

Ponadto uzyskamy wzrost 
komfortu użytkowania budynku, 
na skutek podniesienia komfortu 
cieplnego i ułatwienia obsługi in-
stalacji grzewczej. Zredukujemy 
lub całkowicie wyeliminujemy 
emisję substancji szkodliwych dla 
środowiska, uprościmy konser-
wację domowej instalacji. Na ko-
niec podniesiemy również walory 
estetyczne budynku oraz wartość 
nieruchomości.

Co Polacy wiedzą na temat 
termomodernizacji domów jed-
norodzinnych? 

Z badań przeprowadzonych 
przez PBS w 2015 roku na zlecenie 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wynika, że dla większości Pola-
ków oszczędność pieniędzy jest 
jednym z najważniejszych czynni-
ków przy podejmowaniu decyzji 
o inwestycjach zwiększających 
energooszczędność ich domu 
(72%). Badani często kierują się 
także możliwością zwiększenia 
komfortu cieplnego w pomiesz-
czeniach (63%). Dla stosunkowo 
dużej grupy osób znaczenie ma 
ponadto możliwość otrzymania 
dotacji (40%). 

Badani najchętniej udaliby się 
po dofinansowanie do urzędu mia-
sta/gminy – 74% (przy czym wła-
dze lokalne zostały uznane także 
za najbardziej rzetelne źródło 
informacji o dofinansowaniach). 
Instytucją cieszącą się zaufaniem 
połowy potencjalnych beneficjen-
tów dofinansowania są ponadto 

fundusze celowe (np. WFOiGW, 
NFOŚiGW). Mniejszym zaintere-
sowaniem cieszą się banki - spół-
dzielcze (23%), komercyjne (17%). 

Jak sfinansować termomoder-
nizację?

Dla Małopolski Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
ogłosił nabór wniosków w ra-
mach Programu Priorytetowego 
JAWOR Poprawa efektywności 
energetycznej – termomoderni-
zacja budynków jednorodzinnych. 
Celem Programu jest zmniejsze-
nie zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze w wyniku docieplenia 
przegród budowlanych. Zadania 
objęte dofinansowaniem to: ocie-
plenia ścian zewnętrznych bu-
dynków, ocieplenia dachów, stro-
podachów, stropów nad ostatnią 
kondygnacją, ocieplenia stropów 
piwnic, wymiany okien, drzwi 
zewnętrznych. Wymagane jest 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło grzewcze o co najmniej 
25%.

Program skierowany jest do 
osób fizycznych. Mogą one uzy-
skać preferencyjną pożyczkę w 
wysokości do 90% kosztu docie-
plenia budynku, której oprocen-
towanie wyniesie 2% w skali roku 
i podlegać będzie umorzeniu w 
wysokości do 20%. Minimalna 
kwota pożyczki to 20 tys. zł, a 
maksymalna 100 tys. zł.

Szczegółowe informację na te-
mat aktualnych programów dofi-
nansowań można uzyskać w swo-
jej gminie lub WFOŚiGW.

Termomodernizacja i co dalej?
Aby zwiększyć energooszczęd-

ność naszego domu, kolejnym 
krokiem, po termomodernizacji i 
zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energię cieplną, jest obniżenie za-
potrzebowania budynku w ener-
gię elektryczną. Można to osiągnąć 
montując instalację fotowoltaicz-

ną. Dobrze zaprojektowana elek-
trownia słoneczna, nie tylko w 
pełni pokryję zapotrzebowanie 
domu w energię elektryczną, ale 
również może być źródłem ciepłej 
wody użytkowej. Wyprodukowa-
ną energię z paneli fotowoltaicz-
nych można bowiem wykorzystać 
do podgrzewania wody dzięki spe-
cjalnemu systemowi grzałek. Jest 
to rozwiązanie wykorzystujące 
proces zamiany energii elektrycz-
nej, pozyskanej z darmowych pro-
mieni słonecznych w energię ciepl-
ną. Energia ta skoncentrowana na 
wodzie zgromadzonej w zbiorniku 
podnosi jej temperaturę, nie ge-
nerując przy tym kosztów, jak ma 
to miejsce podczas podgrzewania 
tradycyjnego. 

Na rynku istnieje wiele firm ofe-
rujących zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej. Od niedawna, 
nawet sieć sklepów IKEA ma w 
swojej ofercie sprzedaż paneli PV. 
Własna elektrownia słoneczna to 
wydatek około 20 tysięcy zł, ale 
niektóre firmy oferują możliwość 
zakupu instalacji w abonamencie 
już od 119 zł miesięcznie. 

Aktualnie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie oferuje 
pożyczkę z dotacją na instalacje 
fotowoltaiczne w województwie 
małopolskim z możliwością umo-
rzenia dla instalacji PV powyżej 
10kW. Dotyczy osób fizycznych 
oraz przedsiębiorców. Wysokość 
pożyczki może wynosić do 100% 
kosztów kwalifikowanych netto, 
umorzenie 20%.  Nabór wniosków 
trwa w trybie ciągłym, począwszy 
od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. 
Więcej informacji na temat dota-
cji instalacji fotowoltaicznej moż-
na uzyskać w swojej gminie lub 
WFOŚiGW.

Tekst opublikowany dzięki współ-
pracy z portalem swiatoze.pl

Tomasz Moskalik
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OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje,

 że na tablicach ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej 
www.szczawnica.pl w terminie 
od 30 maja 2017 r. do 20 czerwca 
2017 r.   wywieszono wykaz nie-
ruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonej do :

1. Oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy :

1. działkę ewid. nr 1118/2 o po-
wierzchni 0.0291 ha położoną w 
Szczawnicy przy ul. Nad Grajcar-
kiem z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej na okres 5 lat.

2. część działki ewid. nr 90 ( 
na szkicu 90/3 ) o powierzchni 
1.6080  ha położoną w Jawor-
kach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

2. sprzedaży w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemcy
lokal mieszkalny nr 37 znajdują-
cy się w budynku wielomieszka-
niowym nr 2 na osiedlu XX-lecia 
w Szczawnicy.

***
Harmonogram korzystania 
z wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ORLIK
czerwiec 2017 r.

Godziny otwarcia kompleksu 
sportowego Orlik w Szczawnicy, 
ul. Groń 7
• poniedziałek – niedziela od 
godz. 16.00 do godz. 20.00

Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich chętnych!

telefon kontaktowy z animato-
rem oraz rezerwacja boiska: 
tel. 883 786 460
tel. 505 628 996

***
Płyń po zdrowie – pozalekcyjne 

zajęcia rekreacyjno-sportowe
Kilkadziesięciu uczniów ze 

szkół podstawowych działają-
cych na ternie Miasta i Gminy 
Szczawnica końcem marca br. 
rozpoczęło bezpłatne lekcje na-
uki pływania.

Miasto i Gmina Szczawnica po 
raz kolejny przystąpiło do reali-
zacji projektu pn. „Już pływam” 
współfinansowanego ze środków 
Województwa Małopolskiego. 

Pozalekcyjne zajęcia nauki 
pływania realizowane są bezpo-
średnio po zakończeniu procesu 
rekrutacji, który rozpoczął się 
w szkołach 13 marca i trwał do 
27 marca br. Termin zakończe-
nia projektu przewidziano na 30 
czerwca br.

W ramach projektu zaplanowa-
nych zostało 11 kursów (8 kur-
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sów dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Szczawnicy oraz 3 kursy dla 
uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szlachtowej), w 
których ogółem uczestniczyć bę-
dzie 165 uczniów szkół podsta-
wowych z terenu miasta i gminy 
Szczawnica.

Każdy z jedenastu kursów na-
uki pływania obejmuje 16 go-
dzin zegarowych, realizowanych 
w wymiarze 16 jednorazowych 
wejść na basen. Zajęcia rekre-
acyjno-sportowe organizowane 
są dla uczniów klas od I do VI dwa 
razy w tygodniu i prowadzone 
przez wykwalifikowanego in-
struktora.  

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej ze Szczawnicy korzystają z 
basenu krytego zlokalizowanego 
w Ośrodku Sanatoryjno - Wypo-
czynkowym „Spa-Budowlani” w 
Szczawnicy, natomiast uczniowie 
Szkoły Podstawowej ze Szlachto-
wej z basenu w Hotelu Jan.

Całkowity, planowany koszt 
zadania wyniesie 23.760,00 zł z 
czego kwota 8.650,00 zł pocho-
dzić będzie z dotacji wojewódz-
twa małopolskiego, a pozostałe 
środki w wielkości  15.110,00 zł  
pokryte zostaną z tegorocznego 
budżetu miasta i gminy Szczaw-
nica. 

Realizacja programu obejmu-
jącego naukę pływania jest waż-
nym elementem by przeciwdzia-
łać zagrożeniu utonięć wśród 
dzieci i młodzieży, a także dosko-
nałą okazją do opanowania zasad 
odpowiedniego zachowania się 
w wodzie jak i w jej pobliżu.

***
ZUS prowadzi konsultacje 
dla mieszkańców 

W ramach konsultacji pracowni-
cy ZUS udzielą porad w zakresie: 
• świadczeń emerytalno-

-rentowych 
• zasiłków chorobowych i 
macierzyńskich, 
• prowadzenia działalności 
gospodarczej.
Zainteresowani będą mogli sko-
rzystać z instruktażu 
dot. programu e-Płatnik oraz za-
łożyć konto na Platformie Usług 
Elektronicznych,  uzyskując  tym  
samym  wgląd  w swoje konto w 
ZUS.  
19 czerwca  2017 w godz. 10.00 
- 13.00
Miejsce konsultacji: 
Urząd Miasta i Szczawnica ul. 
Szalaya 103

***
Uchwały podjęte przez 
Radę Miejską na XXXIV, 
XXXV oraz XXXVI sesji:

XXXIV nadzwyczajna sesja – 10 
kwietnia 2017 roku:
Uchwała Nr XXXIV/244/2017 
w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2017-
2023,
Uchwała Nr XXXIV/245/2017 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Nowo-
tarskiego na realizację zadania 
pn. ”Remont mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1636K Krościen-
ko – Szczawnica w miejscowości 
Jaworki w km 11+085”.

XXXV zwyczajna sesja – 27 
kwietnia 2017 roku:
Nr XXXV/246/2017 w sprawie  
wyrażenia zgody na oddanie w 
najem nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta  i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetar-
gowym,
Nr XXXV/247/2017 w sprawie  
wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica  w trybie bezprzetar-

gowym,
Nr XXXV/248/2017 w sprawie 
upoważnienia Kierownika Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczawnicy do pro-
wadzenia postępowania i wyda-
wania decyzji administracyjnych 
w sprawach z zakresu świadczeń 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica,
Nr XXXV/249/2017 w sprawie 
zmian w budżecie i uchwale bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczaw-
nica na rok 2017,
Nr XXXV/250/2017 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica. 

XXXVI zwyczajna sesja – 29 
maja 2017 roku:
Nr XXXVI/251/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w 
najem nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica w trybie bezprzetar-
gowym, 
Nr XXXVI/252/2017 w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczaw-
nica obręb Jaworki, 
Nr XXXVI/253/2017 w sprawie 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Szczawnica, przyjęte-
go Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 
października 2000 r. (opubliko-
wany w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Małopolskiego Nr 104, poz. 
950),
Nr XXXVI/254/2017 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego przeznaczonego na spła-
tę zobowiązań Miasta i Gminy 
Szczawnica,
Nr XXXVI/255/2017 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy 
Szczawnica.
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Z PLACU BUDOWY

WZORCOWE PROJEKTY W PIENINACH SKIEROWANE 
DLA OSÓB STARSZYCH I NIESAMODZIELNYCH

Pienińskie Domy 

Dziennego Pobytu 

- to projekt dofinan-

sowany ze środków 

Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego 

Województwa Ma-

łopolskiego na który 

umowa została pod-

pisana w dniu dzisiejszym (12.05) w Szczawnicy. 

Podpisanie umowy odbyło się pomiędzy Krajowym 

Instytutem Gospodarski Senioralnej reprezento-

wanym przez Prezes Marzenę Rudnicką, a Woje-

wództwem Małopolskim w imieniu którego umo-

wę podpisał V-ce Marszałek Stanisław Sorys. W 

spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele 

gmin na terenie których będzie realizowane przed-

sięwzięcie i Radni Województwa Małopolskiego 

Stanisław Pasoń i Stanisław Barnaś.

Blisko 6 mln zł zostanie przeznaczone na utwo-

rzenie w Pieninach w gminach Szczawnica, Łapsze 

Niżne i Czorsztyn trzech nowych placówek dzien-

nej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych. 

Projekt ma być też według Pani Marzeny Rud-

nickiej projektem „wzorcowym”, a dzięki współpra-

cy z samorządami i organizacjami pozarządowymi 

wytyczone nowe drogi rozwiązywania problemów 

społecznych. Utrzymanie i działalność placówek za-

pewni osobom starszym dzienną opiekę i aktywiza-

cję według najwyższych standardów jakościowych 

: utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, 

samodzielności i aktywności oraz powstrzymanie 

pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowot-

nych.

W naszej gminie tego typu placówka powstanie 

w domu parafialnym przy kościele w Jaworkach 

użyczonym przez ks. proboszcza Tadeusza Wojcie-

chowskiego.

Grzegorz Niezgoda
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„Szczawnica i Leśnica, 
jak żadne inne miejsce, 

nadają się do podsumowania 
projektów unijnych opartych 

na współpracy transgranicznej”

 Komitet Monitorujący programu Współ-

pracy Transgranicznej Polska - Słowacja w ra-

mach swojego spotkania w Tatrzańskiej Łomni-

cy był również na konferencji w Leśnicy, która 

odbyła się w rozbudowanej w ramach jednego 

ze wspólnych projektów „Chacie Pieniny”.

 Jednym z punktów programu była wspól-

na z Wójtem Gminy Leśnica prezentacja zreali-

zowanych wniosków w ramach partnerstwa 

pomiędzy naszymi miejscowościami. Współ-

praca zaowocowała dotychczas realizacją kilku 

projektów : ścieżki rowerowej w Szczawnicy, 

promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka, re-

gionalnej izby pamięci w Leśnicy, budowie par-

kingu w Pieninach, rozbudowie „Chaty Pieniny” 

oraz wieloma innymi mikro projektami związa-

nymi z promocją i wydarzeniami kulturalnymi.

 Oczywiście gospodarz miejsca Jan Gon-

dek swoim zwyczajem postanowił pasować 

na „górala” naszych gości, a przede wszyst-

kim Marszałka Stanisława Sorysa, Dyrektora 

Wspólnego Sekretariatu Grzegorz Gołdę, oraz 

oczywiście Panią Dyrektor Bożenę Broll z Mi-

nisterstwa Rozwoju.

 Była również możliwość przestawienia 

wspólnych planów transgranicznych Szczawni-

cy i Leśnicy na których realizację mamy nadzie-

ję w przyszłości.

 Na spotkaniu miałem przyjemność za-

prezentować rozwój dotychczasowej współ-

pracy transgrannicznej na przykładzie koope-

racji Szczawnicy i Leśnicy. Przedstawiciele 

instytucji dofinansowujących projekty unijne 

podkreślali doskonałą organizację realizacji na-

szych, jakże trudnych projektów. Trudnych, bo 

chociaż akcentujących nasze wspólne dziedzic-

two kulturowe i przyrodnicze, to jednak reali-

zowanych w oparciu o różne systemy prawne 

Polski i Słowacji.

 Przedstawiciele Urzędu Marszałkow-

skiego i Ministerstwa Rozwoju, podkreślali, że 

rejon Pienin szczególnie zasługuje na dofinan-

sowywanie, które między innymi podnosi ja-

kość jego oferty turystycznej z poszanowaniem 

przyrody i tradycji. Po części oficjalnej była 

możliwość uzgodnienia kierunków rozwoju 

Pienin i, co najważniejsze, możliwości uzyska-

nia dofinansowania na przygotowane projekty 

już jesienią tego roku i w kolejnych latach.

Grzegorz Niezgoda
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WYDARZENIE

Zebranie 
sprawozdawcze 
Małopolskiej 
Organizacji 
Turystycznej

22 maja br. w przepięknej scene-
rii foyer krakowskiego Teatru im. 
Słowackiego odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Małopolskiej Orga-
nizacji Turystycznej. W imieniu Bur-
mistrza Grzegorza Niezgody Miasto 
i Gminę Szczawnica reprezentował 
sekretarz – Tomasz Ciesielka. 

Otwierając zebranie prezes a 
zarazem marszałek województwa 
małopolskiego - Leszek Zegzda, za-
prezentował sprawozdanie z dzia-
łalności stowarzyszenia za ostatni 
rok. MOT rzesza 143 członków, w 
tym 45 jednostek samorządu, 48 

osób prawnych i prowadzących 
działalność gospodarczą,  39 stowa-
rzyszeń i fundacji, 2 wyższe uczelnie 
zawodowe oraz 4 osoby fizyczne. 

W przypadku Szczawnicy naj-
większym wydarzeniem ubiegłego 
roku, w której MOT brał udział, było 
rozpoczęcie sezonu turystycznego 
w Małopolsce. Przy tej okazji  23 
kwietnia  2016 r. upieczona zosta-
ła najdłuższa szarlotka na 
świecie, wpisana później do 
Księgi Rekordów Guinnessa 
oraz odbył się koncert ze-
społu Lombard świętującego 
swoje 35. lecie. Marszałek 
Zegzda bardzo miło wspomi-
nał to wydarzenie, prezentu-
jąc zebranym liczne zdjęcia z 
tego wydarzenia.  

Pod koniec zebrania pan 
Paweł Mierniczak- dyrektor 
biura MOT zaprezentował 
plany działania na najbliższe 
miesiące.  Zapowiedział kon-

tynuację cyku  Festiwalu „Muzyka 
Zaklęta w Drewnie”  oraz dalsze pra-
ce nad utworzeniem nowego pro-
duktu turystycznego tj. „Karpackim 
Szlakiem Architektury Drewnianej 
na rowerze”, który miałby zostać 
zrealizowany we współpracy ze Sło-
wacją w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej. 

Tomasz Ciesielka

Wizyta we włoskim mieście 
partnerskim Oliveto Citra

W dniach 6-10 maja 2017 r. delega-
cja władz samorządowych Szczawnicy 
wraz z grupą młodzieży ze szczawnic-
kiego gimnazjum i opiekunami, przeby-
wała w zaprzyjaźnionym włoskim mie-
ście Oliveto Citra.

Głównym celem wizyty był organizo-
wany przez włoskiego partnera „Dzień 
Europy”, podczas którego młodzież z 
miast partnerskich: Szczawnica oraz 
włoskich miast Collesano, Muro Luca-
no i Dozza, mogła zaprezentować swoją 
wizję wspólnej Europy.

Prezentacje były różnorodne, zaczy-
nając od multimedialnych poprzez re-
gionalne tańce, a kończąc na historycz-
nych aspektach. Szczawnicka młodzież 
przygotowała występ w języku angiel-
skim dotyczący historii Polski i jej przy-
stąpienia do struktur unijnych. Program 
ten bardzo podobał się zgromadzonym 
na uroczystej gali gościom i został przy-
jęty gromkimi brawami.

Podczas przemówień przedstawi-
ciele władz miejskich oraz zaproszeni 
goście podkreślali jak ważna jest idea 
wspólnej Europy, a sama wspólnota jest 
wielką wartością, gwarantującą pokój 
i stabilizacje na naszym kontynencie. 
Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica - 

Tomasz Ciesielka podkreślał, że siłą Eu-
ropy jest jej różnorodność, odmienność 
języków, kultur, nawet preferencji kuli-
narnych a najlepszym sposobem pozna-
nia siebie nawzajem są podróże, takie 
jak ta bardzo kształcąca, dzięki której 
szczawnicka młodzież poznaje Włochy 
i jej mieszkańców.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Szczawnicy - Zofia Krępa przekazując 
burmistrzowi Oliveto Citra - Carmine 
Pignata upominki w formie tryptyków 
namalowane przez lokalną artystkę 
Annę Madeję, podziękowała włoskim 
władzom, za zaproszenie i możliwość 
zapoznania się z historią i kulturą Włoch 
przez szczawnicką młodzież.

W trakcie kilkudniowego pobytu 
szczawnicka delegacja zwiedziła m.in. 
Salerno, oraz starożytne miasta: Pom-
peje i Paestum. (Szczegółowy opis wy-
cieczki znajduje się na stronie inter-
netowej  szczawnickiego gimnazjum i 
urzędu miasta Szczawnica) 

PODZIĘKOWANIA
„Cieszyć się należy, że idea miast 

partnerskich nie zamyka się jedynie na 
wizytach samych delegacji władz miej-
skich, ale stwarza młodzieży niebywa-
łą możliwość poznania rówieśników 
we wszystkich krajach z którymi mamy 
podpisane umowy partnerskie” – mówił 

Tomasz Ciesielka – Sekretarz Miasta i 
Gminy.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w zorganizowanie i uatrakcyjnienie 
naszego pobytu we Włoszech. Przede 
wszystkim swoje podziękowania kieru-
jemy na ręce Burmistrza Miasta Olive-
to Citra – Carmine Pignata, a także dla 
osób, które poświęciły nam swój czas i 
towarzyszyły nam podczas pobytu tj. 
Danieli Raia , Federice Caputo, Giusep-
pe Iannece, oraz Stefani Iannarella.

Ogromne podziękowania należą się 
mieszkance Szczawnicy, przebywającej 
obecnie w Oliveto Citra - Dagmarze 
Kochan, na którą zawsze mogliśmy li-
czyć. Jej bezinteresowna pomoc i opie-
ka, a także doskonała znajomość języka 
włoskiego były nieocenione zarówno 
podczas oficjalnych uroczystości jak i w 
trakcie zwiedzania uroków ziemi wło-
skiej.

Korzystając z okazji chciałbym rów-
nież skierować podziękowania dla Dy-
rekcji, Nauczycieli oraz Młodzieży ze 
szczawnickiego gimnazjum, za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie wspa-
niałego programu artystycznego”.
     
  Tomasz Ciesielka
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Moc nowego źródła ciepła
Szanowni Państwo,

 Proszę o zapoznanie się  z poniższymi informacjami, które udzielają odpowiedzi na wiele Państwa pytań, 
zwłaszcza związanych z mocą nowego źródła ciepła.
 Polecam  także artykuł który rzetelnie wyjaśnia problem małych i dużych kotłów: http://czysteogrzewa-
nie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/

 MOC NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
 W kwestii dotyczącej mocy kotła instalowanego przez mieszkańców podkreślić należy, iż dofinansowanie 
będzie przekazane mieszkańcom wyłącznie do mocy wynikającej z przeprowadzonych ocen energetycznych. Ze 
względu na fakt, iż podczas różnych spotkań Gminy przekazywały informacje o istniejących na rynku kotłach, któ-
rych moce obejmują określone przedziały, przyjęte zostało stanowisko, iż tego rodzaju urządzenia będą kwalifiko-
walne. Zapisy takie nie zostały wprowadzone do dokumentów wdrożeniowych, ponieważ niektóre rozwiązania są 
przyjmowane dopiero na etapie przygotowywania przez Wnioskodawców projektów, kiedy pojawiają się kolejne 
obszary problemowe. Nie zostały wprowadzone również żadne ograniczenia wartości mocy kotła przekraczające 
wartość wynikającą z oceny energetycznej. Tego rodzaju ograniczenia mogłyby zawęzić rodzaje kotłów i wybór 
producentów przez mieszkańców.
 W odniesieniu do różnic, jakie występują w mocach kotłów obliczonych na podstawie ocen energetycznych 
oraz przyjmowanych przez producentów kotłów, podkreślić należy, iż jest to wynikiem indywidulanego podejścia 
do każdego budynku. Większość producentów podaje moc kotła, jaka będzie odpowiednia dla budynku o określo-
nej powierzchni. Jednak powierzchnia jest jednym z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku 
na ciepło. Jednak te pozostałe czynniki, równie istotne, nie są uwzględniane przez producentów w przyjmowanych 
mocach. Dodatkowo, co do zasady, producenci zakładają bardzo słabe ocieplenie budynków, a tym samym niską 
ich efektywność energetyczną. Przeprowadzane oceny energetyczne mają wykazać wpływ pozostałych czynni-
ków na prawidłowy dobór mocy kotła. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób zamieszkujących budynek, wiek i 
stan budynku, jakość docieplenia budynku. Na tej podstawie prowadzone są wyliczenia dotyczące rzeczywistego 
zapotrzebowania budynku na ciepło.
 Podkreślić należy, iż podjęcie decyzji przez mieszkańca o zwiększeniu mocy kotła w odniesieniu do rzeczy-
wistych potrzeb budynku będzie miało negatywne skutki w postaci m.in. obniżenia sprawności urządzenia nawet 
do wielkości 20–30%, zwiększenia zużycia opału, dużej ilości węgla pozostałego w popiele czy tworzenie się du-
żych ilości sadzy i smoły.
 

WERYFIKACJA OCENY ENERGETYCZNEJ
 W ramach zamówienia Zamawiający dopuszcza ponowną weryfikację oceny na żądanie właściciela budyn-
ku/osoby upoważnionej. Żądanie takie może nastąpić w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendo-
wanych zaleceń termomodernizacyjnych, które nie wiążą się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy. Brak 
akceptacji właściciela/osoby upoważnionej odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycz-
nej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis 
właściciela/osoby upoważnionej. Odbywa się to w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audy-
tor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.
 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie ponownej weryfikacji oceny przez innego audy-
tora. Wówczas stosuje się odpowiednio zapisy o terminie wykonania oceny energetycznej. W przypadku takiej we-
ryfikacji obowiązuje termin 11 dni od daty ponownego przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez wnioskodawcę.

REKLAMACJA
 W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela/wnioskodawcę/Zamawiającego wynikającej m.in. z 
błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę ener-
getyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Zgłaszanie reklamacji 
przez mieszkańca odbywa się w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki 
oceny energetycznej budynku.

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego
Honorata Wrona

Inspektor
Zespół ds. Wsparcia Procesowego

tel.: +48 12 29 90 969


