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Ogólnopolski Konkurs 
na Najlepiej Oświetloną 
Gminę i Miasto 
2016 roku oraz konkurs 
na Najlepszą Inwestycję 
Oświetleniową 
został rozstrzygnięty!

22 marca odbyły się w War-
szawie Targi Światła. Jednym z 
wydarzeń targów była uroczysta 
gala, w czasie której zostały wrę-
czone nagrody za najlepsze, naj-
ciekawsze oświetlenie przestrze-
ni publicznej.

W kategorii Oświetlenie świą-
teczne i okazjonalne przyznano 
tylko trzy nagrody:

II nagrodę Miastu i Gminie 
Szczawnica za oświetlenie świą-
teczne na terenie miasta oraz ex 
aequo Gminie Miastu Rzeszów 
za oświetlenie świąteczne miasta 
w sezonie 2015/2016. III nagro-
dę otrzymała Gmina Olsztyn za 
oświetlenie świąteczne i okazjo-
nalne.

Zdaniem Komisji wśród nagro-
dzonych na szczególną uwagę za-
służyła inwencja i niepowtarzal-
ny charakter oświetleniowych 
dekoracji, które nadają niespoty-
kaną formę przestrzeni miejskiej, 
wysoki profesjonalizm wykona-

nych inwestycji. Komisja pod-
kreśliła również, że dekoracje 
świąteczne będące przedmiotem 
oceny, ze względu na zaprojekto-
waną formę, są nie tylko elemen-
tem kreującym atmosferę świą-
teczną w przestrzeni miasta ale 
pełnią też rolę integrującą miesz-
kańców.

Nagrodę w imieniu miasta 
odebrał Burmistrz Grzegorz Nie-
zgoda, który miał też okazję pod-
kreślić, że: w przypadku Szczaw-
nicy, od dwóch lat realizowane 
są projekty według własnych po-

mysłów i wykonywane przez 
nas własnymi siłami. Sukcesu i 
nagrody nie byłoby bez inwencji 
i fachowości pracowników urzę-
du i MZGK, na czele z moim za-
stępcą – Tomaszem Moskalikem 
oraz dyrektorem zakładu Józe-
fą Kanclerską. Nie zapominam 
również o Panu Wojciechu Bie-
lu, przez ręce którego przeszedł 
każdy element oświetlenia zanim 
nabrał finalnego kształtu. Warto 
docenić w tym miejscu wyjątko-
wy fakt: oto wszyscy nagrodzeni, 
we wszystkich kategoriach ko-
rzystają z bogatej oferty rynku 
oświetleniowego i kupują goto-
we produkty – my wykorzystuje-
my wyłącznie nasz potencjał, na-
szych ludzi, nasze pomysły, dzięki 
czemu znacznie zmniejszamy 
koszty oświetlenia świąteczno-
-noworocznego miasta.

Nagrody przyznano w nastę-
pujących kategoriach:

-Oświetlenie dróg i terenów 
publicznych,

-Oświetlenie terenów rekre-
acyjnych, parków i małej archi-
tektury,

-Iluminacja obiektów publicz-
nych, prywatnych oraz obiektów 
sakralnych,

-Oświetlenie świąteczne i oka-
zjonalne.
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Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 
w Krakowie

24 marca 2017r. uczniowie klas trzecich szczawnic-
kiego gimnazjum uczestniczyli w Targach Edukacyjnych 
Festiwalu Szkół i Zawodów w Krakowie. 

Wyjazd ten był jednym z celów zaplanowanych w 
szkolnym systemie doradztwa zawodowego. Wydarze-
nie, które na stałe zaistniało w gimnazjalnym kalenda-
rzu,  organizowane jest przez Urząd Marszałkowski wo-
jewództwa małopolskiego. Spotkało się ono ponownie z 
ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Bo-
gata oferta zaprezentowana w nowoczesnej  krakow-
skiej hali wystawowej  EXPO sprawiła, że przez trzy dni 
halę Targów w Krakowie odwiedziło ponad 20 tys. osób. 
Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z przedstawi-
cielami szkół zawodowych, liceów, techników, a nawet 
wyższych uczelni. Zobaczyli również, jakie są perspek-
tywy na przyszłość i dlaczego warto dobrze zaplanować 
swoją ścieżkę edukacyjną, by kiedyś doprowadziła ona 
do wymarzonego zawodu, zapewniającego dobrą pracę. 
Ponadto na Targach można było spotkać przedstawicie-
li różnych grup zawodowych, np. policji, straży pożarnej, 
służb medycznych i wojska. W ramach Festiwalu Zawo-
dów w Małopolsce, inspirowanego Mundialem Zawo-
dów w Lyonie, szkoły podzielone na siedem sektorów 
prezentowały branże: turystyczno-gastronomiczną, 
informatyczno-elektroniczną, budowlaną, społecz-
no-medyczną, rolno-przetwórczą, mechaniczno-me-
chatroniczną oraz usługową. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się indywidualne konsultacje z doradcami za-
wodowymi, którzy badali predyspozycje i zaintereso-
wania zawodowe wśród młodzieży .

Celem Targów Edukacyjnych Festiwalu Zawodów w 
Małopolsce jest dokonanie przez uczniów gimnazjów i 
szkół średnich najlepszego wyboru, który zapewni im w 
przyszłości  sukces zawodowy.

Znakomita frekwencja, bogata oferta szkół i dobra 
organizacja imprezy utwierdziły nie tylko organizato-
rów, ale przede wszystkim naszych uczniów, że warto 
było odwiedzić Targi Edukacyjne połączone z Festiwa-

lem Zawodów. Nasi trzecioklasiści na pewno poszerzyli 
swoje horyzonty związane z przyszłym wyborem szkoły 
i stanie się on dla nich łatwiejszy.

/K. Ciesielka/

Co nowego w „Jedynce”?
22 marca 2017 roku odbył się rejonowy etap konkur-

su „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”, organizo-
wanego przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Szkołę Podsta-
wową nr 1 reprezentowały trzy uczennice: Adrianna 
Wiercioch, Wiktoria Szczepaniak i Marzena Kukla. W 
konkursie startowało 26 uczestników.  Adrianna Wier-
cioch, uczennica klasy szóstej, zajęła pierwsze miejsce, a 
Marzena Kukla, również szóstoklasistka, zdobyła miej-
sce drugie. Nasze uczennice wezmą udział w konkursie 
finałowym, który odbędzie się w maju w Nowym Targu. 

Grupa uczniów klas IV – VI , która weźmie udział w 
kolejnej edycji wymiany polsko- niemieckiej, z niecierpli-
wością oczekuje na spotkanie z przyjaciółmi z niemiec-
kiego miasta Schöneiche. W ubiegłym roku gościliśmy 
przyjaciół z Niemiec w naszym mieście i naszej szkole. 
W tym roku uczniowie wraz z opiekunami wyjadą do 
Niemiec w czerwcu. Już teraz wysłali listy do przyja-
ciół z Niemiec i czekają na korespondencję od dzieci z 
Schöneiche.  Grupa naszych uczniów spędzi pięć dni w 
domach Niemieckich rodzin. Gospodarze przygotowali 
dla nas wiele atrakcji i mamy nadzieję, że dzieci wrócą 
do domu zadowolone i pełne wrażeń.



SZCZAWNICKI BIULETYN SAMORZĄDOWYSTRONA  4

WYWIAD MIESIĄCA

WYWIAD Z BARTKIEM CIESIELKĄ – 
WSPÓŁORGANIZATOREM 
IMPREZY „BIEGI W SZCZAWNICY”

TC - Co skłoniło Cię do realizacji tak karkołom-
nego przedsięwzięcia jak organizacja tak trudnych 
zawodów biegowych w naszym mieście?

BARTEK CIESIELKA- Szczawnica to po prostu 
idealne miejsce do uprawiania sportów outdoro-
wych . Łatwo dostępne szlaki , przepiękne widoki, 
rzeki . Dorzucić można dobrze rozwiniętą infra-
strukturę turystyczną, bazę noclegową oraz  przy-
jazne sportowi instytucje . Te wszystkie elementy 
stworzyły podwaliny pod dobry klimat organizacji 
imprez sportowych . 

Wszystko zaczęło się od telefonu do Poznania 
jakieś 6 lat temu , podczas organizacji rajdu przygo-
dowego . Tak poznałem Kubę , z którym zorganizo-
wałem pierwszą edycję Mountain Touch Challenge 
. Współpraca ułożyła się bardzo dobrze , i okazało 
się że to idealny „skrzydłowy” do organizacji więk-
szych przedsięwzięć . Naszą drużynę uzupełniła 
Eliza, i z niewielkim doświadczeniem ale z mega 
dużą dawką pozytywnej energii, zorganizowaliśmy 
Biegi w Szczawnicy 2013 .

TC - Jakie największe bariery napotykasz przy 
organizacji takich zawodów? 

B.C. - Generalnie bariery nie są potężne, ale są 
ich tysiące . Praca nad biegami zaczyna się już we 
wrześniu, i trwa jakieś 10 miesięcy . Nasza praca to 
setki godzin spędzonych przed komputerem, przy 
telefonie, w terenie na trasach biegów.  Podczas 
przygotowań musimy wystosować  pisma do po-
nad 20 instytucji, co roku rozmawiamy z 4 gmina-
mi, 3 nadleśnictwami, dwoma parkami narodowy-
mi , słowackim Ministerstwem Zdrowia, Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki i innymi. Same biegi i 
cały okres przed imprezą to praca ze  sponsorami, 
grafikami, kierowcami, ratownikami, wolontariu-
szami i setkami innych osób, które są związane z 
Biegami W Szczawnicy . Ale dzięki mega pozytyw-
nym ludziom w instytucjach takich jak Nadleśnic-
two Krościenko , PIENAP czy też GOPR , impreza 
finalnie dochodzi do skutku .

TC- Przypomnij nam jakie były początki ? Czy 
wszystkie obecne trasy istniały od początku zawo-
dów?

B.C. - Początki były trudne . Nikt z nas nie wie-
dział jakie przeszkody nas czekają , czego oczekują 

biegacze oraz co zrobić żeby zapełnić listy starto-
we . W pierwszej edycji biegu, wzięło udział ponad 
200 osób, które pokonywały jedną z dwóch tras – 
Wielką Prehybę / 42 km / oraz Hardy Rolling / 6 km 
/ . Niedociągnięć organizacyjnych w debiucie było 
dosyć dużo, jednak trasa i atmosfera tak spodoba-
ły się uczestnikom, że wracali do nas w następnych 
latach. Staraliśmy się uczyć na błędach i nie popeł-
niać ich w następnych latach – biegacze to docenili, 
co widać przy ilości zapełnionych miejsc na listach 
startowych.

TC- Skąd wzięły się nazwy biegów i poszczegól-
nych tras? 

B.C.- Nasze biegi to Hardy Rolling – 6 km , Chyża 
Durbaszka – 20 km , Wielka Prehyba – 43 km oraz 
Niepokorny Mnich – 96 km , którego trasa prowadzi 
przez 2 kraje. Nazwa najdłuższej z tras , nawiązuje 
do brata Cypriana – mnicha z Czerwonego Klaszto-
ru , którego marzeniem było latanie. W dalszej czę-
ści legendy , stworzył skrzydła i ze szczytu Trzech 
Koron doleciał aż nad Morskie Oko. Tam Pan Bóg 
rozgniewany jego niepokornością , zamienił go w 
skałę , która do dziś pod nazwą Mnicha, góruje nad 
Morskim Okiem. Chyba każdy z 300 biegaczy któ-
rzy stają na starcie prawie 100 kilometrowej trasy, 
ma w sobie cząstkę niepokornego brata Cypriana . 

TC-Masz jakieś wyliczenia ile osób dzięki Twoim 
zawodom  przyjeżdża do Szczawnicy? 

B.C. - Tak, prowadzimy takie statystyki . W week-
end biegowy do Szczawnicy przyjeżdża około 2500 
– 3000 zawodników, osób towarzyszących, kibiców. 
Najbardziej odczuwają to mieszkańcy Szczawnicy 
Niżnej , czyli okolic STARTU/METY, tam o kwaterę 
na ostatni kwietniowy weekend, ciężko jest już po-
czątkiem grudnia. Biegacz-turysta jest coraz częst-
szym widokiem nie tylko w okresie okołobiegowym 
, ale również przez resztę roku.  Biegi, co roku gene-
rują ponad 5000 osobonoclegów, około 20.000 zł 
opłaty uzdrowiskowej i prawie milion złotych przy-
chodu dla mieszkańców Szczawnicy.

TC-Skąd pozyskujesz sponsorów? 
B.C. - Sponsorzy to istotny element każdego 

dużego eventu, nie inaczej jest u nas . Sponsorami 
najczęściej zostają producenci odzieży biegowej 
lub górskiej , taki firmy jak Buff , Inov8, producen-
ci sprzętu jak GARMIN . Jednym z najważniejszych 
filarów naszych biegów są sponsorzy techniczni , 
którzy wspomagają swoimi usługami lub towarami 
, tacy jak DELIKATESY CENTRUM , Thermaleo , So-
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lar Spa czy też Karczma u Polowacy. Bardzo waż-
ną częścią budżetu imprezy jest dofinansowanie z 
Urzędu Miasta, dzięki któremu możemy podnieść 
prestiż biegów poprzez tworzenie relacji filmo-
wych, spotów promocyjnych czy też zatrudnianiu 
polskiej czołówki fotografów sportowych.

T.C. Jaki status w świecie biegów górskich mają 
„Biegi w Szczawnicy”?

B.C – Biegi w Szczawnicy to najmocniej obsadzo-
na impreza w Polsce . Trzykrotny status mistrzostw 
Polski, spowodował że na starcie co roku stają tacy 
utytułowani zawodnicy jak Marcin Świarc , Bartosz 
Gorczyca,  Miłosz Szczęsniewski, Paweł Dybek czy 
też Ewa Majer. Startują u nas zawodnicy z Francji 
, Chin , Anglii, Słowacji, Łotwy . Szczawnica stała 
się swoistą mekką biegaczy górskich , i chyba nie 
ma w Polsce „ultrasa” , który nie słyszałby o naszej 
miejscowości. Jako lokalnego patriotę , cieszy mnie 
bardzo, że oprócz turystyki uzdrowiskowej, czy też 
rodzinnej , znaleźliśmy niszę – turystę sportowego, 
dzięki któremu możemy zapełnić kwatery również 
poza sezonem .  

T.C. -Czy każdy może się uczestniczyć w tych za-
wodach? 

B.C. - W biegach może uczestniczyć każdy , jed-
nak nie wszystkim się to udaje . Od momentu otwar-
cia zapisów na Wielką Prehybę , do ich zakończenia 
minęło tylko 90 minut . W tym czasie wypełnił się li-
mit 600 osób na listach startowych, oraz około 200 
na liście rezerwowej. Pierwsze 100 osób pojawiło 
się na liście startowej w 57 sekund po otworze-
niu zapisów. Na jedno miejsce w naszych biegach, 
przypada 2 -3 chętnych biegaczy . Niekiedy słyszę 
pytanie – „ dlaczego nie powiększycie limitów oso-
bowych?”. Z powodu dwóch rzeczy ; 1500 zawod-
ników we wszystkich biegach jest graniczną warto-
ścią aby obsłużyć ich profesjonalnie, na światowym 
poziomie. Drugą rzeczą jest fakt że od początku or-
ganizacji postawiliśmy sobie jeden warunek, że nie 
chcemy stworzyć największej imprezy w Polsce, ale 
najbardziej elitarną.   

T.C. Wiem od samych uczestników biegów że w 
trakcie zawodów panuje bardzo miła, wręcz przy-
jacielska atmosfera. Bardzo sobie cenią również 
samą organizację zawodów, która jest na wysokim 
poziomie. 

B.C. - Cieszę się, że takie opinie krążą wśród bie-
gaczy, naprawdę się staramy. Dobra atmosfera od 
początku istnienia biegów była naszym prioryte-

tem. Biegacze sami emitują pozytywną energię, 
czuć to w szczególności w biurze zawodów, gdzie 
adrenalina przedbiegowa aż buzuje,  czy też na me-
cie, gdzie niejednokrotnie pojawiają się łzy szczę-
ścia i radości . Gorąco zachęcam mieszkańców, aby 
22 kwietnia włączyli się do tego biegowego świę-
ta i wsparli zawodników w strefie STARTU/METY 
pod Karczmą u Polowacy, lub podczas przebiegu 
uczestników maratonu Wielka Prehyba , o godzinie 
9.00 wzdłuż ulicy Zdrojowej i placu Dietla  .

TC- Czy nie kusiło Cię jako biegacza by samemu 
zmierzyć się z którąś z tras? 

B.C. - Gdyby przyznawali miejsca za roczną ilość 
przebiegniętych kilometrów po trasach Biegów w 
Szczawnicy, to burmistrz Moskalik byłby pierwszy 
, ja drugi a Kuba trzeci ;) 

T.C.- Dziękuję za rozmowę, życzę Ci pogody na 
dwudziestego drugiego kwietnia i żeby każdy z za-
wodników szczęśliwie dotarł do mety. 

B.C.- Dziękuje bardzo

ZAPRASZAMY WSZYTKICH 
DO KIBICOWANIA BIEGACZOM 

W ZAWODACH 22.04.2017 
W SZCZAWNICY!
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Spotkania z mieszkańcami w poszczególnych okręgach Szczawnicy oraz w Jaworkach i 
Szlachtowej zostały zorganizowane i przeprowadzone. Każdy miał możliwość skorzystać 
ze spotkania organizowanego w jego rejonie, a informacja o terminach była zarówno w 
Biuletynie Samorządowym, na tablicach ogłoszeń oraz podawania w ogłoszeniach w ko-
ściele. Frekwencja była niewielka a szkoda, bo spotkania stanowią wyśmienitą okazję do 
zadawania pytań i czerpania informacji o działaniach podejmowanych przez samorząd.
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14 marca 2017 r., tradycyjnie, jak co 
roku obchodziliśmy w naszej gminie Ju-
bileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych 
rodzin założonych przed pół wiekiem, 
za wychowanie dzieci, za noce przy nich 
nieprzespane, za cierpienia, łzy, radość, 
za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci 
zostali odznaczeni przez Prezydenta RP 
medalami.

Słowa uznania pod adresem Ju-
bilatów oraz aktu dekoracji dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Ka-
zimierza Zachwiei, Sekretarza Miasta 
Tomasza Ciesielki, proboszcza parafii w 
Szlachtowej ks. Tadeusza Wojciechow-
skiego oraz Z-cy kierownika USC Joan-
ny Stychno-Ciesielki.

Uroczystość prowadził Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Piotr Gąsienica.

Wśród jubilatów uhonorowa-
nych medalami, którzy ponad pół 
wieku temu w 1966 roku stanęli 
na ślubnym kobiercu, przysięga-
li sobie wierność i nieskończoną 
miłość, a dziś mieli okazje usły-
szeć gratulacje za tak pięknie do-
trzymane zobowiązania znalazło 
się 8 par z terenu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

1. Państwo Ewa i Michał Dominik
2. Państwo Maria i Stanisław Klos
3. Państwo Kazimiera i Bronisław 

Kopciuch
4. Państwo Alina i Zdzisław Kwaśnie-

wicz
5. Państwo Elżbieta i Jan Malinowscy
6. Państwo Irena i Józef Słowik
7. Państwo Kazimiera i Roman Troj-

narscy
Nieobecnym z uwagi na stan zdrowia 

Jubilatom Państwu Marii i Antoniemu 
Dulak życzymy dużo zdrowia i pogody 
ducha.

Spotkanie odbyło się w sympatycz-
nej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, 
pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. 
Za pomyślność i następne 50 lat we 
dwoje wzniesiono toast lampką szam-

pana. Uczestnicy odśpiewali jubilatom 
chóralne Sto lat. Swoim występem uro-
czystość uświetnił zespół wokalny pod 
kierownictwem Pani Ewy Zachwiei. Po 
części oficjalnej Dostojni Jubilaci zo-
stali zaproszeni przez Burmistrza na 
wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę 
wspomnień. Wspominano przeżyte nie 
zawsze łatwe lata, pracę oraz radość z 
wychowania dzieci, wnuków i prawnu-
ków.
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Z PLACU BUDOWY

Kompostowniki 
rozwiązanie 
dla Miasta i Gminy  
Szczawnica

Zastawanie kompostownia in-
dywidualnego w systemach go-
spodarki odpadami

Kompostowanie u źródła w świetle 
obecnie obowiązujących zmian w prze-
pisach , a zwłaszcza Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
zyskuje kolejne mocne argumenty do 
powszechnego stosowania. To co w kra-
jach „Starej Unii” jest popularną prakty-
ką, w Polsce jest dopiero raczkującym 
trendem. Samorządy, które otrzyma-
ły spadek w postaci odpadów  muszą 
zmierzyć się z problemem wyraźnego 
ograniczenia składowania odpadów 
ulegających biodegradacji. 

Pryzma kompostowa czy 
kompostownik

Najprościej odpadki z ogrodu skła-
dować na pryzmie kompostowej, ale 
jest to rozwiązanie polecane raczej do 
dużych ogrodów i niezbyt estetyczne. 
Rozkład w pryzmie następuje powoli 
– kompost jest gotowy po 8-12 miesią-
cach. Dobrze ułożona pryzma powinna 
w przekroju mieć kształt trapezu szero-
kości u podstawy do 1,5 m i wysokości 
0,8-1,2 m, bo tylko wtedy dociera do jej 
wnętrza powietrze. Długość pryzmy nie 
ma znaczenia. Pryzmę należy ustawić 
tak, aby słońce w południe nie padało 
na jej długi bok, bo będzie ją nadmiernie 
wysuszać. Po ułożeniu pryzmę należy 
przykryć około 10-centymetrową war-
stwą ziemi.

Prosty kompostownik można zbudo-
wać samemu – wystarczy wysoka skrzy-
nia z desek, zagródka otoczona siatką, 
kwatera obmurowana cegłami (ściany 
muszą być ażurowe, żeby dopuszczać 
powietrze) – lub kupić gotowy pojem-
nik. Do kompostownika stopniowo do-
kładamy kolejne porcje odpadów. Jeśli 
budujemy własny kompostownik, mo-
żemy przygotować dwie-trzy komory 
obok siebie, tak aby w każdej z nich były 

odpady na innym etapie rozkładu. 
W małych ogrodach sprawdzi się 

termokompostownik. To pojemnik 
o podwójnych ścianach z tworzywa 
sztucznego, z izolacją między ścianka-
mi. Ciepło powstałe w procesie rozkła-
du zostaje wewnątrz i skraca proces 
rozkładu materii organicznej do dwóch 
miesięcy. Gotowe plastikowe pojemniki 
mają u dołu drzwiczki, przez które wy-
bieramy gotowy kompost. Nowe odpad-
ki dokładamy z góry. 

Kompostownik dobór i umiej-
scowienie

Każdy, nawet najmniejszy, ogród 
przydomowy to ważne miejsce wypo-
czynku i relaksu dla właściciela. Warto 
pomyśleć aby nasza przydomowa osto-
ja zieleni była także ogrodem ekolo-
gicznym i ekonomicznym. Wyposażenie 
działki w kompostownik to najprostsza 
metoda walki z ogrodowymi i kuchen-
nymi bioodpadami, gwarantująca także 
oszczędności na wywozie śmieci. Kom-
postownik należy dopasować do nasze-
go ogrodu. Ważna jest przede wszyst-
kim pojemność. Pojemnik powinien 
pomieścić całość bio-śmieci z domu i 
ogrodu. 

Przy doborze pojemności bierze się 
pod uwagę głównie powierzchnię ogro-
du. 

 Często stosowany jest ogólny prze-
licznik objętości 1 litr na metr kwadra-
towy powierzchni ogrodu. Zatem dla 
ogrodów do 400 m kw zalecane są po-
jemniki o pojemności 280, 350 litrów . 
Dla przedziału powierzchni ogrodu od 
400 do 800 metrów pojemniki 400, 600 
litrów . Dla ogrodów powyżej 800 me-
trów kwadratowych  o pojemnościach 
700 i 1100 litrów  

 Poza wielkością działki należy także 
brać pod uwagę ilość domowników, bo 
kuchenne resztki spożywcze także mają 
wpływ na wielkość pojemnika. 

Dla rodziny 4 osobowej należy doli-
czyć dodatkową pojemność z przedzia-
łu 100 do 200 litrów. 

Przy doborze kompostownika w grę 
wchodzą także względy estetyczne. 
Przy odpadkach kuchennych,  zaleca się 
kompostowniki  zamykane klapą. Nie 
tylko zasłaniają nieestetyczny widok 
resztek kuchennych, lecz także chronią 

kompost przed zwierzętami  ( psy, koty 
czy ptaki mogą szukać tam pożywienia). 
W dużych ogrodach , gdzie komposto-
wany będzie tylko odpad roślinny ( sko-
szona trawa, liście, chwasty itp.) warto 
pomyśleć o kompostowniku  o dużej 
pojemność z łatwość dostępem do wy-
bierania kompostu . W bardzo dużych 
ogrodach stosowane są rozwiązania 
mieszane, gdzie dobiera się odpowied-
nią kombinację dwóch lub więcej po-
jemników. Pojemniki należy umieścić 
w odpowiednim miejscu w ogrodzie. 
Powinna być to przestrzeń zacieniona i 
ustronna, ale jednocześnie przewiewna. 

Kompostownik nie może stać zbyt 
blisko budynków mieszkalnych , ale 
też niezbyt daleko ze względu na wy-
godę umieszczania odpadków. Warto 
podkreślić, iż podłoże pod pojemnik 
powinno być wyrównane, poziome i 
przepuszczalne. Takie ustawienie kom-
postownika z pewnością pomoże w 
szybkim pozbyciu się zbędnych biood-
padów i uzyskaniu cennego kompostu , 
zwanego złotem ogrodników.

KOMPOSTOWNIKI I AKTYWA-
TORY MOŻNA NABYĆ W SIEDZIBIE 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAR-
KI KOMUNALNEJ. 

Wykaz i ceny kompostowników:

- Black E-COMPOSTER 470L – 

17186236 – 120 zł 

- Black EVOGREEN – 630L -  IKST600C 

– 170,00 ZŁ 

- GREEN EVOGREEN  - 630 L -  

IKST600Z – 190,00 ZŁ 

- BLACK MEGACOMPOSTER 650 L – 

17184214 – 174 ZŁ 

- BLACK MODUKE COMPOGREEN 

800L – IKSM800C – 190 ZŁ 

- GREEN MODUKE COMPOGREEN 

800L – IKSM800Z – 220 ZŁ 

- BLACK BIOCOMPO 900 L – IKBI900C 

– 270ZŁ 

- GREEN MODUKE COMPOGREEN 

1200 L – IKSM1200Z – 365 ZŁ 

- BLACK MODUKE COMPOGREEN 

1600L – IKSM1600C – 360 ZŁ 

aktywatory w cenie 15 zł brutto 
1,5kg  
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Konkurs na stanowisko do spraw promocji, 
turystyki, kultury i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza kon-
kurs na stanowisko do spraw promocji, turystyki, kul-
tury i sportu. Poszukujemy osoby ambitnej, mającej 
pozytywne podejście do życia i swojej pracy. Osoby, 
dla której promowanie naszego miasta, organizowanie 
zawodów sportowych  i współpracowanie z organiza-
cjami pozarządowymi stanowić będzie nie tylko pracę. 
ale przede wszystkim pasję.

Jeśli jesteś takim człowiekiem, jeśli nie boisz się 
wyzwań i ciężkiej pracy, znasz dobrze język angielski, 
masz wyższe wykształcenie, kliknij na www.szczawni-
ca.pl , by dowiedzieć się szczegółów o naborze na wol-
ne stanowisko.

***

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że 
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gmi-
ny Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie in-
ternetowej www.szczawnica.pl w terminie od 31 mar-
ca 2017 r. do 20 kwietnia 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 1220/49 o powierzchni 
0.1550 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkin-
gowej na okres 5 lat

2. część działki ewid. nr 227 o powierzchni 0.5386 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z prze-
znaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

3. działki ewid. nr 614/10, 614/11 i 614/12 o po-
wierzchni ogólnej 0.1609 ha położonych w Szlachto-
wej przy ul. Cieśliska z przeznaczeniem na cele rolni-
cze na okres 3 lat

4. część działki ewid. nr 528/30 i 528/32 o po-
wierzchni 0.0060 ha położonej w Szczawnicy przy ul. 
Flisackiej z przeznaczeniem na  zieleniec przydomowy 
na okres 3 lat

5. działka ewid. nr 206 o powierzchni 0.4032 ha po-
łożonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przezna-
czeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

6. część działki ewid. nr 124/7 o powierzchni 0.0430 
ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

7. część działki 1917/246 o powierzchni 0.0120 ha 
położonej w Szczawnicy oś.XX-lecia z przeznaczeniem 
na miejsca postojowe dla mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej oś.XX-lecia 7 na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 1917/136 o powierzch-

ni 12,76 m2 położonej w Szczawnica na oś.XX-lecia z 
przeznaczeniem na ustawienie pojemników dla po-
trzeb segregacji odpadów dla budynku komunalnego 
nr 1 na oś.XX-lecia w Szczawnicy na okres 3 lat

9. część działek ewid. nr 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 65, 66, 68, 69 o łącznej  powierzchni 23.6550 
ha położonych w Szlachtowej z przeznaczeniem jako 
łąki i pastwiska dla wypasu owiec na okres 27 lat.

***

Uchwały podjęte przez Radę Miejską podczas 
XXXIII zwyczajnej sesji, 30 marca 2017 roku. 

Uchwała Nr XXXIII/232/2017 w sprawie przyję-
cia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2017 – 2019, 

Uchwała Nr XXXIII/233/2017 w sprawie wyrażenia 
opinii w sprawie transgranicznego (słowacko – pol-
skiego) wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO „Mezozoicznych Dolin Zachodnich Karpat”,

Uchwała Nr XXXIII/234/2017  w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bez-
przetargowym, 

Uchwała Nr XXXIII/235/2017  w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bez-
przetargowym,

Uchwała Nr XXXIII/236/2017 w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę nieruchomości, 

Uchwała Nr XXXIII/237/2017 w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowe-
go ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo 
oświatowe, 

Uchwała Nr XXXIII/238/2017 w sprawie ustalenia 
zasad i kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawo-
wych dla których organem prowadzącym jest Miasto i 
Gmina Szczawnica, 

Uchwała Nr XXXIII/239/2017 w sprawie kryteriów 
rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i 
Gminę̨ Szczawnica, 

Uchwała Nr XXXIII/240/2017 w sprawie wyrażenia 
zgody na współdziałanie z Powiatem Nowotarskim w 
realizacji zadania inwestycyjnego,  

Uchwała Nr XXXIII/241/2017 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/316/09 z dnia 11wrze-
śnia 2009 r, 

Uchwała Nr XXXIII/242/2017 w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu defibrylato-
ra AED, 

Uchwała Nr XXXIII/243/2017 w sprawie taryfy 
dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
1.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
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NAGRODA „LIDER SAMORZĄDU” 
DLA GRZEGORZA NIEZGODY

Pierwszy dzień obrad III Europejskiego Kongre-
su Samorządów w Krakowie zwieńczyła Uroczy-
sta Gala Wręczenia Nagród „Lider Samorządu” dla 
najlepszych samorządowców. W tym roku nagro-
dy zostały przyznane w trzech kategoriach: wójt, 
burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent 
miasta na prawach powiatu.

Partnerem Nagrody „Lider Samorządu” jest 
„Rzeczpospolita”, która od niemal 20 lat systema-
tycznie opisuje rozwój samorządów w Polsce, co 
roku ogłaszając prestiżowy Ranking Samorządów. 
Od 7 lat wraz z Instytutem Studiów Wschodnich 
podczas Forum Regionów w Krynicy, a następnie 
Europejskiego Kongresu Samorządów w Krako-
wie, wręcza wyróżnienia liderom samorządowym 
podsumowując miniony rok ich pracy.

Najpierw goście Uroczystej Gali poznali laureata 
Nagrody Specjalnej Kongresu, którą w tym roku 
został uhonorowany Ksiądz Kardynał Stanisław 
Dziwisz. Laudację wygłosił Kazimierz Barczyk, Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, a Nagrodę wręczyli Jan Dziedzina, Wójt 
Gminy Łącko oraz Jacek Lelek Burmistrz Starego 
Sącza. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz podzię-
kował za zaproszenie na Kongres Samorządów i 
wyróżnienie. „Reforma samorządowa w wolnej 
Polsce należy do najbardziej udanych zmian ustro-
jowych. Władze samorządowe w Polsce stoją naj-
bliżej problemów lokalnych społeczności, a ludzie 

wybierani do tych władz cieszą się wielkim zaufa-
niem obywateli” – oświadczył Kardynał. Stanisław 
Dziwisz przekazał nagrodę pieniężną w wysokości 
15 tys. złotych na rzecz Hospicjum Świętego Łaza-
rza w Nowej Hucie.

Najlepszym wójtem w Polsce został Grzegorz 
Niestrój, Wójt Gminy Kornowac. Laudację wygłosi-
ła Anna Cieślak-Wróblewska, Redaktor „Rzeczpo-
spolitej”, a odznaczenie wręczyła Katarzyna Rajtar, 
Dyrektor Europejskiego Kongresu Samorządów. 
„Ta nagroda dla wszystkich moich pracowników i 
dla całej gminy” – powiedział Grzegorz Niestrój.

Następnie goście Uroczystej Gali poznali najlep-
szego samorządowca wśród gmin miejskich i wiej-
sko-miejskich w Polsce. Tą nagrodą został uhono-
rowany Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. 
Laudację wygłosiła Hanna Wawrowska, Autorka 
projektu Rzeczpospolita „Życie Regionów”, Peł-
nomocnik Zarządu Wydawnictwa Gremi Media 
SA, a nagrodę wręczył Jacek Krupa, Marszałek 
Województwa Małopolskiego. „Na sali widzę wie-
lu liderów - liderów w swoich gminach, w swoich 
miastach ale bardzo cieszę się że Szczawnica i jej 
rozwój został zauważony. Zapraszam do Szczawni-
cy!” – oświadczył Grzegorz Niezgoda.

Samorządowcem roku w kategorii prezydent 
miasta na prawach został Piotr Grzymowicz, Pre-
zydent Olsztyna. Laudację wygłosił Paweł Jabłoń-
ski, Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpo-
spolitej”, a nagrodę wręczył Jacek Majchrowski, 
Prezydent Miasta Krakowa. „Wkładamy ogromne 
serce w to, żeby nasze małe ojczyzny się rozwijały. 
Bez wejścia Polski do UE nie moglibyśmy mówić o 

tych sukcesach” – powie-
dział Piotr Grzymowicz.

Przewodniczący Rady 
Programowej Forum Eko-
nomicznego w Krynicy, 
Zygmunt Berdychowski 
podziękował Miastu Kra-
ków, Kardynałowi Stani-
sławowi Dziwiszowi i Re-
dakcji „Rzeczpospolitej” 
za wspólne działania na 
rzecz rozwoju polskich sa-
morządów.

Dla laureatów nagród 
„Lider Samorządu” i gości 
III Europejskiego Kongre-
su Samorządów wystąpił 
kwartet smyczkowy Aka-
demos.
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Poniżej tekst laudacji:

Nasz Laureat Grzegorz Niezgoda - od wielu lat 
burmistrz miasta i gminy Szczawnica jest dosko-
nale znany - tu w Małopolsce!

Laureat wielu nagród. Miedzy innymi wybrany 
przez Gazetę Krakowska i Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolskich- Najpopularniejszym 
Burmistrzem Małopolski!

To samorządowiec- wizjoner, który z determi-
nacja kontynuuje dzieło twórcy uzdrowiska Jó-
zefa Szalaya budując i wzmacniając wizerunek 
Szczawnicy jako „Perły Polskich Uzdrowisk”. 

To skuteczny strateg, którego chciałyby mieć 
wszystkie fundusze inwestycyjne.

W ciągu 10-lat zwiększył dochody gminy o 
121%, podczas gdy wśród innych gmin miejskich 
i miejsko- wiejskich dochody wzrosły w tym czasie 
o średnio 67%.

Dla naszego lidera najważniejszymi osiągnięcia-
mi są inwestycje w infrastrukturę.

Jest dumny z promenady spacerowej, Placu Die-

tla, realizacji kanalizacji sanitarnej na Jaworkach 
i Szlachtowej oraz sieci wodociągowej na Jawor-
kach.

Jak mówił prasie burmistrz Szczawnicy: „Mnó-
stwo ważnych inwestycji których realizacja była 
jeszcze kilka lat temu niewyobrażalna dla miesz-
kańców a w którą wierzyłem i wspólnie z radnymi 
i moimi współpracownikami udało się zrealizować 
to niezaprzeczalny sukces”.

Zdaniem mieszkańców Szczawnicy to człowiek z 
charyzma, oddający swoje serce temu miastu. 

Dożywotniego pełnienia funkcji burmistrza nie 
przewiduje ( jeszcze) polskie prawo. 

Życzę jednak naszemu Laureatowi,  aby kon-
tynuował dobrą, inwestycyjną passe zmieniając  
Szczawnice w światowy kurort. 

Życzę także, aby wyborcy obdarzyli Pana dalej 
zaufaniem i mieli możliwość wybrania na kolejna 
kadencje!  

I za góralem z Bańskiej Niżnej  powtarzam: 
Panie Burmistrzu kibicuje Ponu!
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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ

REFORMA OŚWIATY

Wdrażanie reformy oświaty na 
terenie Szczawnicy jest przed-
miotem prac Rady Miejskiej od 
kilku miesięcy. Po dyskusjach, 
konsultacjach, analizie danych 
i dokumentów, na XXXI sesji 
Rady w lutym br, została podjęta 
uchwała w sprawie projektu do-
stosowania sieci szkół do nowe-
go ustroju szkolnego, przewidu-
jąca funkcjonowanie na terenie 
Szczawnicy Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (w 
dwóch budynkach, tj. klasy 0 – IV 
w budynku SP Nr 1, klasy V-VIII w 
budynku dotychczasowego Gim-
nazjum) oraz Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Szlachto-
wej z klasami 0 – VIII (na wyraźne 
życzenie rodziców). 

Uchwała Rady, zgodnie z usta-
wową procedurą, została prze-
kazana do Małopolskiego Kura-
tora Oświaty, który wydał opinię 

pozytywną, lecz jednocześnie 
obarczył ją zastrzeżeniami, które 
zmusiły Radę do przyjęcia sieci 
szkół w kształcie innym niż wcze-
śniej wypracowany. 

Opinia Małopolskiego Kura-
tora Oświaty nie pozostawiła 
samorządowi żadnego wyboru, 
wskazując sieć szkół w kształcie: 
dwie samodzielne ośmioklasowe 
szkoły podstawowe w Szczaw-
nicy oraz ośmioklasowa szkoła 
podstawowa w Szlachtowej. 

Taka sieć szkół, została ustalo-
na w drodze uchwały na XXXIII 
sesji Rady Miejskiej w dniu 30 
marca i będzie funkcjonować od 
1 września 2017 roku.

Powołanie dwóch szkół pod-
stawowych na terenie Szczaw-
nicy, wymagało dokonania po-
działu miasta na obwody każdej 
ze szkół (w przypadku szkoły w 
Szlachtowej, granice obwodu są 
oczywiste – obejmują Sołectwa 
Jaworki i Szlachtowa). 

Obwód dla szkoły Podstawo-

wej Nr 1 obejmuje teren Szczaw-
nicy Wyżnej i Centrum, z granicą 
przebiegającą wzdłuż ulicy Aleja 
Parkowa. Ulice położone na te-
renie Szczawnicy Niżnej (od Alei 
Parkowej) tworzą obwód Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. ks. prof. 
Józefa Tischnera. 

Taki podział na obwody, wyni-
ka między innymi z nowej ustawy 
oświatowej, która wymaga, by 
szkoła była „jak najbliżej” ucznia. 
Objęcie obwodem SP Nr 2 ulic 
Szczawnicy Wyżnej czy Centrum, 
powodowałoby, że uczniowie mi-
jaliby po drodze na lekcje bliższą 
im Szkołę Nr 1. Istotne są także 
względy ekonomiczne – wprowa-
dzony podział na obwody szkol-
ne, pozwala uniknąć wysokich 
kosztów dowożenia uczniów do 
SP Nr 2, które miasto musiało-
by ponosić, ustalając odległość 
szkoły od miejsca zamieszkania, 
dla której obowiązek dowożenia 
uczniów wynika z ustawy.     
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Z ŻYCIA RADY MIEJSKIEJ

Wprowadzenie reformy oświa-
ty na grunt miasta i gminy to także 
ogrom pracy organizacyjnej, wy-
zwania techniczne i logistyczne, 
związane ze zmianą dotychczaso-
wego systemu działania wszystkich 
trzech placówek oświatowych. Aby 
od 1 września 2017 roku dzieci i 
młodzież mogły spokojnie rozpo-
cząć naukę w „nowej rzeczywisto-
ści”, konieczna jest obecnie pełna 
wzajemnego zrozumienia współ-
praca samorządu, dyrektorów szkół, 
nauczycieli i przede wszystkim ro-
dziców. 

Jednym z wyzwań jest uniknięcie 
nauki w systemie dwuzmianowym w 
Szkole Podstawowej Nr 1. Koniecz-
ność nauki na dwie zmiany wymu-
sza zbyt mała liczba sal lekcyjnych, 
w stosunku do liczby oddziałów, 
które będą funkcjonować w nowym 
systemie (dołączenie klas VII i VIII).  
Liczba oddziałów klasowych w rocz-
niku, wynika z ustawowego limitu 
liczebności klas. Liczbę uczniów 
(oddziałów) w Szkole Podstawowej 
Nr 1, obejmującej w obecnym syste-

mie dzieci z terenu całej Szczawnicy 
zwiększają dodatkowo uczęszcza-
jące do tej szkoły dzieci z Jaworek i 
Szlachtowej. Z petycji Rady Sołec-
kiej Jaworek, skierowanej do Rady 
Miejskiej wynika, że także w przy-
szłym roku szkolnym, do SP Nr 1 
będą uczęszczać dzieci z Jaworek 
(także Szlachtowej), nie tylko z klas 
I, ale również i starszych.

Jednocześnie, w budynku wyga-
szanego Gimnazjum, w roku szkol-
nym 2017/2018, pozostaną od-
działy klas II i III Gimnazjum oraz 
rozpocznie naukę klasa I szkoły pod-
stawowej. Szkoła Podstawowa Nr 2 
będzie więc dysponować wolnymi, 
niewykorzystanymi salami lekcyjny-
mi, przy jednoczesnym przepełnie-
niu Szkoły Podstawowej Nr 1, zmu-
szającym do nauki na dwie zmiany, 
która nie jest akceptowana przez 
nowe przepisy oświatowe, a także 
jest uciążliwa dla dzieci i rodziców. 

Biorąc pod uwagę powyższe, naj-
bardziej logicznym rozwiązaniem 
wydaje się „przeprowadzenie” czę-
ści uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 2, 
szczególnie klas VII i VIII (na okres 
przejściowy wprowadzania refor-
my), z ewentualnym utworzeniem 
także innych, młodszych oddziałów 
klasowych, jeśli liczba uczniów oka-
że się wystarczająca. 

Powyższe rozwiązanie poddaje-
my pod rozwagę rodziców, szczegól-
nie rodziców z Jaworek i Szlachto-
wej, których dzieci uczęszczając do 
szkół w Szczawnicy i tak korzystają z 
dowożenia organizowanego i finan-
sowanego przez miasto, wobec cze-
go kwestia lokalizacji szkoły nie jest 
decydująca, a także rodziców dzieci 
z nowego obwodu Szkoły Podsta-
wowej Nr 2, dla których szkoła sta-
łaby się bliższa. 

Rozwiązania, o których mowa, 
nie będą wprowadzone wbrew woli 
rodziców i uczniów, jednak są warte 
rozważenia, ponieważ ich celem jest 
komfort nauki i dobro dzieci, a ono 
powinno być najważniejsze.

Kazimierz Zachwieja
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FOTO FLASH

PERŁY PIENIN 2017
2 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji i podmiotów gospodarczych czynnie uczestniczącymi w 
życiu kulturalnym i społecznym Szczawnicy.
Na tę okoliczność do sali Miodowej Hotelu Solar Spa w Szczawnicy przybyło grono zaproszonych przez Burmistrza 
gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego: Starosta – Krzysztof Faber oraz Bogu-
sław Waksmundzki - Urzędujący Członek Zarządu, Jan Gondek –wójt słowackiego miasta partnerskiego Lesnica, były 
burmistrz Szczawnicy - Roman Trojnarski, przedstawiciele duchowieństwa – proboszcz szczawnickiej parafii – Tomasz 
Kudroń i ks. kanonik Franciszek Bondek, Jan Sienkiewicz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Wła-
dysław Krakowski – Prezes ZEW Niedzica SA, radni Rady Miejskiej, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
oraz placówek oświatowych, a także przedstawiciele firm, instytucji, organizacji pozarządowych i mediów.
Kulminacyjnym punktem spotkania było przyznanie i wręczenie przez Burmistrza, specjalnych wyróżnień - statuetek 
„Perła Pienin”. Statuetki otrzymały osoby oraz instytucje, które swoją aktywnością, profesjonalną, pełną zaangażowaną 
postawą pozytywnie wpływały na to, co działo się w minionym roku w różnych dziedzinach życia szczawnickiej wspól-
noty.
Tegorocznymi laureatami zostali: Pan Krzysztof Faber za wkład w rozwój infrastruktury komunalnej Miasta i Gminy 
Szczawnica poprzez realizację poprzez realizację projektu rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Szczawnica – Ja-
worki, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich za istotny wkład w promocję Regionu Pienin w Polsce i na świecie 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Klub Twórczy w Szczawnicy za 30 letnią działalność artystyczną dostar-
czającą wspaniałych przeżyć i doznań w obcowaniu z pięknem natury i ducha wyrażonym w sztuce.
Spotkanie uświetnił swoim występem znany polski satyryk, artysta kabaretowy – Krzysztof Piasecki. Muzyczną cześć 
programu artystycznego zaprezentowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
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