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Niechaj magiczna noc
Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok 2017 obdaruje 
Państwa pomyślnością i szczęściem.
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    Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy Krościenko n.D
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INWESTYCJE

Chodnik PRZY uliCY SobieSkiego

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje wspólnie 
z Województwem Małopolskim zadanie pn. Przebudo-
wa pobocza na chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 969. 
Długość chodnika wykonana w I etapie wynosi 326 mb. 
Przewidziany do realizacji w 2017 r. odcinek chodni-
ka obejmuje 550 mb. Koszt zadania w 2016 r. wyniósł 
200 000 zł w tym dofinansowanie 100 000 zł. Równocze-
śnie z budową chodnika wykonany został odcinek linii 
oświetlenia ulicznego.

PaRking PRZY uliCY Jana iii SobieSkiego

Trwają prace związane z budową parkingu przy drodze 
wojewódzkiej nr. 969 - w Krościenku wraz z infrastruk-
turą techniczną tj. kanalizacją wód opadowych, oświe-

Chodnik PRZY uliCY ZdRoJoweJ

Zakończono realizację budowy chodnika przy końcu uli-
cy Zdrojowej w Krościenku. Jest to ostatni etap budowy 
chodnika w prawostronnej części ulicy.

Przebudowa ulicy JagiellońskieJ

Zakończona została przebudowa pobocza na chodnik 
przy ulicy Jagiellońskiej na odcinkach od ul. Sienkiewicza 
do parku i od ul Trzech Koron do mostu na Krośniczan-
ce. Zadanie inwestycyjne wykonane zostało przez Gminę 
Krościenko n.D. wspólnie z Województwem Małopolskim 
w latach 2015-2016. Koszt całości zadania wyniósł 
437 418,46 zł, w tym udział Województwa Małopolskiego 
214 433,05 zł.

cHodNik Przy ul. koŚciuszki

Przy ulicy Kościuszki w Krościenku nad Dunajcem wyko-
nany został odcinek chodnika o długości 116 mb.

kanaliZaCJa ul. kS. FR. blaChniCkiego

Ze środków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego wybudowana została kanalizacja sanitarna 
oraz odbudowana nawierzchnia asfaltowa przy ulicy 
ks. Fr. Blachnickiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE 
W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW 
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH: 

Na usuwanie szkód na drogach gminnych gmina otrzyma-
ła dofinansowanie z MSWiA w wysokości ogółem 
97 859,00zł.
- Dofinansowanie w wys. 50.000 zł obejmowało odbudowę 
drogi gminnej – ul. Gielniarz w Grywałdzie. 

- Środki MSWiA w wys. 47 859,00 zł przeznaczone zostały 
jako dofinansowanie odbudowy ulicy Leśnej w Krościenku 
n.D. 

dRogi RolniCZe

Marszałek Województwa Małopolskiego w Krakowie 
współfinansował remont dróg rolniczych dojazdowych do 
pól w wysokości 53 557,71zł.
Przy udziale środków dotacyjnych wykonano remont drogi 
(tzw. „Zapotocze”) w Dziadowych Kątach. 

W Krośnicy wyremontowano drogę na Bukowinę i wyko-
nano odcinek wodociągu komunalnego. 

tleniem ulicznym, zabezpieczeniem skarpy od strony 
rzeki Dunajec. Przewidziany termin zakończenia robót 
czerwiec 2017 r. Na to zadanie Gmina pozyskała środ-
ki celowe z rezerwy budżetu państwa w wysokości 
1 500 000 zł.

ReMonT MoSTÓw

Na terenie Gminy przeprowadzony został remont trzech-
mostów. Remontem objęty został most w Dziadowych Ką-
tach, ul. Jana Pawła II-Zamkowa (w okolicy tzw. „Kociego 
Zamku”), most na potoku Lubań w Grywałdzie i most na 
potoku Krośniczanka w Krośnicy, przy wjeździe na ul. Jó-
zefa Robotnika. 
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baluSTRadY dRogowe

Od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Gmina po-
zyskała nieodpłatnie 350 mb balustrad drogowych sprę-
żystych i rurowych. Balustrady zostały zamontowane przy 
drogach publicznych w ramach poprawy bezpieczeństwa 
na terenie sołectwa Dziadowe Kąty, Grywałd, Hałuszowa, 
Kąty-Niwki i Biały Potok. 

FReZ na dRogaCh

Zarząd Dróg Wojewódzki w Krakowie przekazał Gminie 
Krościenko n.D. w formie darowizny destrukt drogowy 
(frez asfaltowy) w ilość 500 ton.
Frez przeznaczono na poprawę stanu dróg gminnych na 
poszczególnych sołectwach w Gminie. 

ReMonT „gRZYbka” 

W br. wykonane zostały prace związane z odbudową re-
gionalnego „Grzybka” w Krościenku n.D. wraz z elemen-
tami małej architektury – ławostołem, ławkami i posadzką 
kamienną.

dRoga do TChonia

Pod ścieżkę pieszo-rowerową VeloDunajec przygotowano 
trasę poprzez wykonanie licznych robót ziemnych. 

ParkiNg grywałd

W sołectwie Grywałd koło kapliczki wykonany został par-
king. O przydatnośći inwestycji świadczy wykorzystywanie 
miejsc parkingowych przez mieszkańców i turystów wy-
bierających drogę na Lubań przez Grywałd.

uPorzĄdkowaNo bulwary

Uporządkowano teren gminny za oczyszczalnią ścieków. 
Obszar ten w przyszłości będzie wykorzystywany jako te-
ren rekereacyjny dla mieszkańców i turystów.

VelodunaJeC – TRaSa RoweRowa 
Z widokieM na PieninY, beSkidY i TaTRY

W sali obrad Krościeńskiego Urzędu Gminy spotkali się 
Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopol-
skiego oraz przedstawiciele samorządów, po terenie któ-
rych planowana jest budowa drogi rowerowej VeloDuna-
jec.
VeloDunajec to jeden z elementów budowy Zintegrowa-
nej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. 
Zadanie jest wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wielolet-
nich na lata 2016-2018.

W trakcie dyskusji podkreślono także znaczenie odpo-
wiednio zlokalizowanych, wystandaryzowanych pod 
względem wyglądu Miejsc Obsługi Rowerzystów – wiat, 
miejsc odpoczynku, punktów gastronomicznych. 
Trasa VeloDunajec będzie miała długość ok. 142 km i za-
czynać się będzie w Zakopanem, a kończyć w miejsco-
wości Wietrzychowice. W rejonie Jeziora Czorsztyńskie-
go, po południowej stronie, stanowić będzie uzupełnienie 
przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Rozwo-
ju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, mającego na celu 
zagospodarowanie otoczenia zbiornika wraz z budową 
ścieżki rowerowej. Od Starego Sącza do Wierzchosławic 
VeloDunajec pobiegnie wspólnie z EuroVelo 11 Później 
samodzielnie, a w końcowym odcinku połączy się z Wiśla-
ną Trasą Rowerową w Wietrzychowicach. 
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sołectwo ceNtrum

Ze środków funduszu sołeckiego w Sołectwie Krościenko-
-Centrum zakupiono i zamontowano na wykonanych pla-
cykach z kostki brukowej urządzenia siłowni zewnętrznej. 

FUNDUSZ SOŁECKI

sołectwo kroŚcieNko-zawodzie 

Wykonano placyk pod urządzenie sportowo-rekreacyjne 
i zakupiono stół do gry w ping-ponga. 

Zakupiono i zamontowano ławki i kosze uliczne w obrębie 
ulic Polna, Źródlana i Zdrojowa.

Od kapliczki do parkingu przy ul. Źródlanej wyremontowa-
no i wykonano z kostki brukowej chodnik prawo i lewo-
stronny.

sołectwo Hałuszowa

W Hałuszowej za środków funduszu sołeckiego wyremon-
towano drogę rolną od zbiornika p.poż. do granicy z P.P.N. 

sołectwo kĄty-Niwki

W sołectwie Kąty-Niwki zabezpieczono pobocze drogi od 
strony potoku narzutem kamiennym w koszach siatko-
wych.

sołectwo dziadowe kĄty

Na odcinku 20 mb przy ul.Jana Pawła II wykonano gabion 
zabezpieczający pobocze drogi od strony potoku.
Wykonano odcinek wodościeku przy ul. Zamkowa odpro-
wadzającego wody opadowe z części drogi.

doMY RoMSkie Po ReMonTaCh

Gmina Krościenko zakończyła realizację projektu pn: „Po-
prawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin romskich 
przez remont budynków mieszkalnych w Krośnicy”. Celem 
projektu było polepszenie ogólnych warunków mieszka-
niowych rodzin na osiedlu romskim w Krośnicy. W wyniku 
realizacji projektu zostało wyremontowanych 10 budyn-
ków mieszkalnych w których zamieszkuje 49 osób. Prze-
prowadzone działania Gminy przyczyniły się do poprawy 
stanu zdrowia i higieny życia mieszkańców osiedla, co 
wpłynie na poprawę warunków nauki dla dzieci romskich. 
Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Integra-
cji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014–2020 
w wysokości 350 tys. zł. W czasie sesji Rady Gminy dele-
gacja Romów podziękowała Wójtowi i Radnym za wyko-
nane prace.

remiza osP kĄty

Zakończono prace przy remizie OSP w Kątach. Wartość 
dofinansowania z funduszu sołeckiego 6744,00 zł.

sołectwo tylka-biały Potok

W sołectwie Tylka – Biały Potok ze środków funduszu so-
łeckiego i środków Pienińskiego Parku Narodowego zre-
alizowany został dalszy odcinek zabezpieczenia drogi na-
rzutem kamiennym w koszach siatkowych – tzw.gabiony. 

sołectwo kroŚNica

W Krośnicy ze środków funduszu sołeckiego wykonano 
i zamontowano ławo-stoły zadaszone i drogowskaz infor-
mujący o szlakach oraz zakupiono i zamontowano ławki 
parkowe i kosze uliczne.
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sołectwo grywałd

W sołectwie Grywałd ze środków funduszu sołeckiego 
zakupiono 50 szt. krzeseł na wyposażenie widowni przy 
amfiteatrze;
Wykonano odwodnienie drogi Zakopie w Grywałdzie.
Udrożniono przepusty i rowy przy drogach gminnych na 
terenie sołectwa Grywałd.

Z ŻYCIA GMINY
sPotkaNie w sPrawie maPy zagrożeń 
dla PowiaTu nowoTaRSkiego

W Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem odbyło się 
spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa porządku 
publicznego, wynikających z popełnianych przestępstw, 
wykroczeń oraz patologii społecznych na terenie Gminy 
Krościenko n.D. w związku z projektowaną „Mapą 
Zagrożeń dla Powiatu Nowotarskiego”. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Komisariatu Policji w Krościenku 
n.D., Wójt Gminy Krościenko n.D, radni, dyrektorzy szkół, 
sołtysi, oraz przedstawiciele OSP, pracownicy GOPS-u 
i Urzędu Gminy. Głównym celem spotkania była dyskusja 
nad opracowywaną zgodnie z poleceniem Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie „Mapą zagrożeń dla 
Powiatu Nowotarskiego”. Narzędzie to ma odzwierciedlać 
zagrożenia już stwierdzone i zarejestrowane, wskazywać 
zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, zawierać 
prognozy zagrożeń, służyć ocenie i optymalizacji 
dotychczasowych struktur organizacyjnych odpowiednich 
służb, umożliwić weryfikację publikowanych przez 
ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia 
bezpieczeństwa obywateli z własnymi danymi Policji 
oraz być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy 
służbami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa.

FraNciszek Plewa sołtysem 
kroŚcieNka-ceNtrum

Od dawna na zebraniu wyborczym Krościenka-Centum 
nie było tylu osób. W wyborach sołtysa wzięły udział 
104 osoby. Ustępujący sołtys Ludwik Bodziarczyk pod-
sumował ostatnią kadencję, która była już jego 4 kaden-
cją pracy na stanowisku sołtysa. Tym razem o tę ważną 
funkcję walczyło 3 kandydatów: Ludwik Bodziarczyk, An-
drzej Cepuch i Franciszek Plewa. W tajnym głosowaniu 
poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę gło-
sów: Ludwik Bodziarczyk i Andrzej Cepuch po 28 głosów, 
a Franciszek Plewa 46 głosów, 2 głosy były nieważne. 
Najważniejsze zadanie wg. nowego sołtysa to dbanie 
o estetykę i utrzymanie ładu oraz porządku w obrębie już 
wykonanych inwestycji, popieranie przyszłych, trafnych 
inwestycji. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jan Chrobak, 
Paweł Głuc, Jan Komorek, Danuta Machała, Iwona Marty-
niak, Ryszard Postawka, Dorota Siekierska, Barbara Śnie-
goń, Katarzyna Waligóra, Piotr Włodarz. Całość głosowań 
bardzo sprawnie nadzorowała i przeprowadziła Komisja 
Skrutacyjna w składzie Marian Topolski - przewodniczący, 
Teresa Burnus i Maria Wąsowicz.

doTaCJe dla oSP

Na spotkaniu zorganizowanym z okazji święta strażac-
kiego Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda 
podziękował druhom za ofiarne niesienie pomocy potrze-
bującym. Zapewniał o współpracy i wsparciu w dalszej 
służbie. Wójt wręczył również przedstawicielom zarządów 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy 
umowy dotacji. Środki pochodzące z budżetu gminy prze-
znaczone zostaną na podstawowe potrzeby zapewniające 
gotowość bojową jednostek.
Ponadto w ramach współpracy Gminy z OSP w Krościen-
ku Wójt zobwiązał się do dalszego dofinansowania Ogni-
ska Muzycznego przy orkiestrze OSP w Krościenku n.D.

gmiNNe obcHody ŚwiĘta strażackiego

Uroczystości Święta Strażackiego w Gminie Krościen-
ko nad Dunajcem rozpoczęła Msza św. w krościeńskim 
kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza, 
odprawiona w intencji zmarłych strażaków i członków or-
kiestry oraz ich rodzin, a także o błogosławieństwo dla 
czynnych strażaków, członków orkiestr i ich rodzin. We 
Mszy św. wzięli udział strażacy i poczty sztandarowe 
z Krościenka n.D., Grywałdu, Krośnicy, Tylki, Hałuszowej 
i Dziadowych Katów. Ksiądz proboszcz Henryk Homon-
cik podziękował strażakom za ich ofiarną służbę i udział 
w uroczystościach kościelnych. Równocześnie życzył, 
aby ich umiejętności przydawały się jak najrzadziej.
Po Mszy św. strażacy przeszli na cmentarz, gdzie na gro-
bach zmarłych strażaków złożyli kwiaty.
Po południu na Krośnicy strażacy, mieszkańcy i goście ba-
wili się na Festynie Strażackim.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano również 
okrycia wierzchnie dla zespołu polsko-romskiego działają-
cego na terenie Krośnicy.

TeRMoModeRniZaCJa budYnku ReMiZY 
osP w kroŚcieNku Nad duNaJcem

W ramach programu „Limba” przygotowanego przez
WFOSiGW w Krakowie, OSP w Krościenku n.D. pozy-
skała środki na termomodernizację remizy. Dzięki tym 
funduszom wymienono stolarkę okienną, bramy gara-
żowe, piece c.o. oraz wykonano ocieplenie budynku.

Wyremontowana została droga gminna oznaczona nr 
ewid.2074/1 – tzw. Nowotarska – Boczna.

bezPieczNy strażak osP w gmiNie 
kroŚcieNko Nad duNaJcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem w marcu bieżącego roku 
złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinan-
sowanie zadania pn. „Bezpieczny Strażak OSP w Gminie 
Krościenko nad Dunajcem”, w ramach programu „Zapo-
bieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla 
środowiska – Bezpieczny Strażak.” W celu podniesie-
nia bezpieczeństwa strażaków zakupiono 14 zestawów 
umundurowania dla druhów z jednostek znajdujących 
się na terenie Gminy. W skład zestawu wchodzi: ubranie 
specjalne, buty bojowe, hełm, rękawice i kominiarka. Cał-
kowity koszt zakupu wyniósł 42 137,34 zł, w tym dotacja 
z WFOSiGW w Krakowie 13 500,00 zł oraz 28 637,34 zł 
środki własne Gminy. Zestawy umundurowania bojowego 
Wójt Gminy przekazał przedstawicielom OSP podczas co-
rocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
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jerczaka jest upamiętnienie najciekawszych miejsc całej 
gminy. Docelowo planowanych jest siedem tras liczących 
w sumie kilkadziesiąt tablic: cztery trasy w samym Kro-
ścienku, prócz tego jedna w Grywałdzie, jedna w Krośnicy 
i jedna w Tylce. 

PorozumieNie o wsPółPracy

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał z Dzie-
kanem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum 
w Krakowie porozumienie o wzajemnej współpracy obu 
podmiotów dotyczącej miedzy innymi realizacji projektów 
rozwoju turystyki regionalnej.

Nowy aParat rtg w sPzoz w kroŚcieNku

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Krościenku nad Dunajcem zainstalowano nowocze-
sny aparat RTG kostno–płucno-cyfrowy, nowoczesną sta-
cję lekarską opisową, rentgen cyfrowy punktowy, rentgen 
panoramiczny stomatologiczny. Odnowiona została także 
poczekalnia, w której zainstalowano nowe krzesła.

ToPoRZYSko

W 2016 r. Wójt Gminy organizował spotkania dot. budowy 
kolejki w rejonie Toporzyska. Wszyscy obecni na spotka-
niach właściciele gruntów wyrazili zgodę na planowane 
przedsięwzięcie (na 166 właścicieli działek, pisemnie 125 
wyraziło zgodę). Gmina jest w trakcie rozmów z pozostały-
mi właścicielami celem uzyskania wszystkich zgód.

PRZekaZanie ZeSTawu RaTowniCTwa 
PRZedlekaRSkiego

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Krościenku 
przekazany zostal zestaw ratownictwa przedlekarskie-
go dla druhów z OSP Kąty. Tym samym jednostka OSP 
Kąty wzbogaciła się o kolejny ratujący życie sprzęt, któ-
ry został ufundowany przez KRUS, dzięki wydatnej 
pomocy kierownika placówki terenowej w Nowym Są-
czu Pana Tadeusza Zarembę. Zestaw został przeka-
zany na ręce prezesa OSP Kąty Stanisława Gabrysia. 
Wójt Gminy Jan Dyda wspólnie z prezesem OSP Kąty 
serdecznie podziękowali za dar przedstawicielom KRU-
SU: Pani Agacie Futro-kierownikowi placówki terenowej 
w Nowym Targu, oraz Tadeuszowi Zarembie kierownikowi 
placowki terenowej w Nowym Sączu.

Nowe zarzĄdy osP

osP Hałuszowa
W Hałuszowej Zarząd zmienił się tylko nieznacznie w sto-
sunku do poprzedniego składu. Funkcję Kronikarza objął 
Daniel Klimczak. Pozostali przedstawiciele Zarządu pozo-
stali na swoich stanowiskach i są to: Stanisław Klag - Pre-
zes, Stanisław Kołek - Naczelnik, Józef Kowalczyk - Z-ca 
Naczelnika, Jan Bąk - Skarbnik, Józef Malik - Sekretarz.

osP grywałd
W Grywałdzie Zarząd zmienił się tylko nieznacznie w sto-
sunku do poprzedniego składu. Podobnie jak w poprzed-
niej kadencji Prezesem został Stanisław Kołek, a Na-
czelnikiem Wojciech Oleś. Pozostałe funkcje pełnią: Jan 
Jankowski - Wiceprezes, Andrzej Gabryś - Z-ca Naczelni-
ka, Władysław Kwaśnica - Skarbnik, Marcin Czyszczoń - 
Sekretarz, Bogusław Waksmundzki - Kronikarz, Wojciech 
Królczyk - Gospodarz oraz Jan Śpiewak - Członek Zarzą-
du.

osP kąty
W Kątach natomiast zaszły nieco większe zmiany. Skład 
nowego Zarządu przedstawia się następująco: Stanisław 
Gabryś - Prezes, Łukasz Koterba - Naczelnik, Jarosław 
Stróżczyk - Z-ca Naczelnika, Krystyna Stróżczyk - Skarb-
nik oraz Krzysztof Waksmundzki - Sekretarz.

osP krościenko
OSP Krościenko wybrało zarząd w składzie: Prezes - Piotr 
Ciężkowski, Naczelnik - Paweł Pierzga, Z-ca Naczelnika 
- Zdzisław Wolski, Skarbnik - Ludwik Wolski, Sekretarz - 
Andrzej Rzepiel, Gospodarz - Czesław Pierzga, oraz Mar-
cin Kita - Członek Zarządu

osP krośnica
W Krośnicy także zaszły nieco większe zmiany. Skład 
nowego Zarządu przedstawia się następująco: Krzysztof 
Górecki - Prezes, Marcin Markot - Naczelnik, Bronisław 
Wolski - Wiceprezes, Bartłomiej Czechowski - Z-ca Na-
czelnika, Zbigniew Urban - Skarbnik, Janusz Ponicki - Se-
kretarz oraz Członek Zarządu Anna Jurkowska-Markot.

osP tylka
W dniu 5 marca br., podczas zebrania sprawozdawczo-
wyborczego wybrano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tylce. 
W składzie Zarządu zaszły znaczące zmiany. Dotych-
czasowego Prezesa - Andrzeja Malika zastąpił Wiesław 
Majerczak. Nowym Naczelnikiem w miejsce zasłużonego 
Władysława Gabrysia został Grzegorz Gabryś. Pozostały 
skład przedstawia się następująco: Robert Koszła - Z-ca 
Naczelnika, Małgorzata Waksmundzka - Skarbnik, Krzysz-
tof Gabryś - Sekretarz, Stanisław Kołek - Gospodarz oraz 
Tomasz Jachymiak - Kronikarz.
Druh Władysław Gabryś za swoją długoletnią i bezintere-
sowną pracę na rzecz lokalnej społeczności otrzymał po-
dziękowanie. 

Viii zJazd oddziału gmiNNego zwiĄzku 
ocHotNiczycH straży PożarNycH rP

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad 
Dunajcem odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Krościenku n.D.
W zebraniu udział wzięli: Anna Paluch - Poseł na Sejm 
RP, Jan Dyda - Wójt Gminy Krościenko n.D., Jan Kuczko-
wicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, 
Mariusz Łaciak - Komendant Powiatowy PSP w Nowym 
Targu oraz druhowie delegaci poszczególnych jednostek 
z terenu gminy.
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP - Piotr Ciężkowski, powołując Józefa 
Błażusiaka na Przewodniczącego oraz Małgorzatę Wak-
smundzką na Sekretarza Zjazdu.
W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Za-
rządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2015 oraz spra-
wozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego. Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Za-
rząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano także delegatów 
na zjazd powiatowy.

Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP:
Prezes - Piotr Ciężkowski
Wiceprezes - Stanisław Gabryś
Wiceprezes - Wojciech Oleś
Komendant Gminny - Piotr Oleś
Sekretarz - Wiesław Majerczak
Skarbnik - Teresa Zysnarska
Członek Prezydium - Grzegorz Gabryś
Członek Zarządu - Paweł Pierzga
Członek Zarządu - Władysław Kwaśnica
Członek Zarządu - Łukasz Koterba
Członek Zarządu - Stanisław Klag
Członek Zarządu - Stanisław Kołek
Członek Zarządu - Marcin Markot
Członek Zarządu - Krzysztof Górecki
Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Bogusław Waksmundzki
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Zarotyński
Sekretarz - Małgorzata Waksmundzka
Delegaci na Zjazd Powiatowy - Stanisław Gabryś, Bogu-
sław Waksmundzki, Wojciech Oleś.

TabliCe hiSToRYCZne

W sierpniu 2016 r. w Krościenku powstała pierwsza tra-
sa szlaku spacerowego „Śladami historii” opracowana 
w formie kilkunastu tablic. Prowadzi ona z rynku do zabyt-
kowego kościoła, starego cmentarza, a później nadbrzeża 
Dunajca, gdzie znajdowały się niegdyś składy spławiane-
go rzeką drewna, przypomina nieistniejące już: żydowską 
bożnicę i kaplicę Dobrego Pasterza i kończy się na nowym 
parkingu na Zakrętkach. 
Obecnie trwają prace przy drugiej trasie, która będzie obej-
mowała całe Zawodzie i zostanie zainstalowana wczesną 
wiosną. Równolegle ukaże się też folder dla turystów. 
Zamysłem autorów szlaku Krzysztofa Kopra i Marka Ma-

TabliCe inFoRMaCYJne

Na terenie całej Gminy Krościenko nad Dunajcem wyre-
montowano dotychczasowe tablice informacyjne. Istnieje 
możliwość umieszczenia za odpłatnością reklam na tabli-
cach gminnych. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr 
18 262 30 77.
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koNcert w wykoNaNiu młodeJ 
PodHalańskieJ FilHarmoNii

W kościele parafialnym w Krościenku rozbrzmiały kolędy 
w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Nowym Targu. Zgromadzeni usłyszeli zna-
ne i mniej znane kolędy w wykonaniu solistów i zespołu 
wokalnego wraz z orkiestrą. W repertuarze znalazły się 
m.in. Dzisiaj w Betlejem w opracowaniu Waleriana Stysia, 
Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem i Mizerna Cicha 

w opracowaniu Stanisława Niewiadomskiego, Zaśnij Dzie-
cino z muzyką Franciszka Rylinga, O Gwiazdeczko oraz 
Idzie na Ziemię Jezusek. Zespół wokalny pod kierownic-
twem artystycznym Ewy Kowalczyk oraz Orkiestra PSM 
I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Targu pod dyrekcją 
Marty Łapczyńskiej po koncercie usłyszeli podziękowania 
od Jana Dydy Wójta Krościenka n.D. Przed publicznością 
wystąpili soliści: Ewa Kowalczyk sopran, Emilia Żurek so-
pran, Klaudia Czyszczoń sopran, Jakub Pawlik tenor, Be-
niamin Rafiński bas oraz Józef i Jakub Pańszczyk trąbka.

Światowe dNi młodzieży

W Amfiteatrze Pod Wierzbą Jan Dyda-Wójt Gminy, Henryk 
Homoncik-Ksiądz Proboszcz i Bogusław Waksmundzki 
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego w imieniu mieszkań-
ców Gminy Krościenko nad Dunajcem powitali pielgrzy-
mów z Włoch i Ukrainy, którzy czas od 20- 25.07 spędzili 
w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Na gości czekała 
zgromadzona w Amfiteatrze publiczność wraz z rodzinami 
z Krościenka n.D i Grywałdu, w domach których zamiesz-
ka włoska młodzież, natomiast pielgrzymi z Ukrainy już od 
13. lipca mieszkają na Kopiej Górce. 

Tradycja naszych powitań to dźwięk trąbity Jana Kubika 
i „witacka” w wykonaniu Kapeli Jaśka Kubika. Tak było i tym 
razem. Przedstawiciele młodzieży powitali też gości chle-
bem i solą. Pobyt pielgrzymów w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem to w czwartek -Dzień Turystyczny z m. in. spły-
wem Przełomem Dunajca, piątek-Dzień Pielgrzymkowy 
z Wieczorem Góralskim w Amfiteatrze Pod Wierzbą, 
Dzień Miłosierdzia i Dzień Wspólnoty w sobotę, a w nie-
dzielę Czas dla Rodzin, pożegnanie pielgrzymów odbyło 
się w poniedziałek rano po modlitwie porannej. Gmina dla 
wszystkich przygotowała specjalną mapę, informacyjne 

i promocyjne materiały, Firma „Crosna” Władysława Kubi-
ka wykonała pamiątkowe breloczki, wodę mineralną ofia-
rowała „Kinga Pienińska”. 

„naRodowY PRogRaM RoZwoJu 
CZYTelniCTwa”

Gmina Krościenko nad Dunajcem w grudniu 2015 r. zło-
żyła wniosek do Wojewody Małopolskiego o udzielenie 
wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek 
szkolnych w ramach programu wieloletniego–Priorytetu 
3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do-
tyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów pro-
wadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Wniosek dotyczył wsparcia finansowego na zakup ksią-
żek do bibliotek w szkołach podstawowych: w Grywałdzie, 
w Krościenku i w Krośnicy i opiewał na kwotę 25.000,00 zł, 
z tego: wnioskowana kwota wsparcia - 20.000,00 zł, wkład 
własny – 5.000,00 zł.
Wojewoda Małopolski przyznał wsparcie finanso-
we Szkole Podstawowej w Krościenku, w wysokości 
12.000,00 zł oraz Szkole Podstawowej w Grywałdzie, 
4.000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniesie 4.000,00 zł

SenioRZY na SwoiM

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pieniny” kon-
tynuuje działalność w swoim biurze, które znajduje się 
w budynku Starej Plebanii. Stowarzyszenie pozyskało Po-
mieszczenie dzięki uprzejmości Wójta Gminy Krościenko 
w ramach współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami 
pozarządowymi.
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne korepetycje, 
które odbywają się w każdy wtorek miesiąca od godz.13-

złote gody

„Miłość poznaje się nie po jej sile, lecz czasie jej trwania”- 
 Robert Paulet

Piętnaście par małżeńskich z terenu Gminy Krościenko 
nad Dunajcem świętowało w piątek 25 listopada Złote 
Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom 
towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy 
Janem Dydą i Posłanką na Sejm RP Anną Paluch. Święto-
wanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w kościele para-
fialnym w Krościenku n.D., odprawioną przez Prałata, ks. 
Stanisława Tumidaja oraz o. Mariusza Gomoliszka. 
Druga część uroczystości odbyła się w restauracji „Kla-
syczna”. Dostojnych Jubilatów oraz gości przybyłych na 
uroczystość powitała Z-ca Kierownika USC Agata Sob-
kowiak, dziękując za przyjęcie zaproszenia na wspólne 
świętowanie. Anna Paluch, Poseł na Sejm RP, skierowała 
do zgromadzonych słowa gratulacji. W swoim przemó-
wieniu zwróciła szczególną uwagę na rodzinę i rolę, jaką 
odgrywa w społeczeństwie i w kształtowaniu młodego 
pokolenia. Życzyła Jubilatom trwania w tej pięknej miło-

ści i wyraziła głęboki szacunek za pokonanie trudów, jakie 
życie przynosi każdej rodzinie. Wójt Gminy Jan Dyda po-
gratulował dorobku małżeńskiego, kierując pod adresem 
dostojnych Jubilatów słowa uznania, podziękowania za 
zgodne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład 
dla młodego pokolenia. Życzył długich pogodnych lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz następnych 
okrągłych rocznic. Uroczystego aktu dekoracji medalami 
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do-
konał Wójt Gminy Jan Dyda, oraz Posłanka na Sejm RP 
Anna Paluch. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiąt-
kowe dyplomy, listy gratulacyjne, oraz kwiaty. Oficjalna 
cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym 
zdjęciem. 
W gronie zacnych Jubilatów znaleźli się:

-tej do 15-tej oraz w każdy czwartek miesiąca od godz. 
14-tej do 16-tej w siedzibie stowarzyszenia.
Jak informuje Przewodnicząca stowarzyszenia Pani Anna 
Gębacz-Hołda
– w każdy czwartek miesiąca od godz. 1600 w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Krościenku odbywa się 
gimnastyka dla seniorów.
– w każdy pierwszy wtorek miesiąca w restauracji „Kla-
syczna” w Krościenku stowarzyszenie organizuje „ spotka-
nia przy herbatce” na które serdecznie zapraszam wszyst-
kich seniorów.

1. Wanda i Julian Dula
2. Helena i Jakub Dyda
3. Maria i Franciszek Gulka
4. Anna i Franciszek Hamerscy
5. Maria i Jan Hamerscy
6. Maria i Józef Jankowscy
7. Zofia i Stanisław Kuruc
8. Kazimiera i Jerzy Majerczak
9. Maria i Władysław Niezgoda
10. Stanisława i Franciszek Poniccy
11. Anna i Jan Siedlarczyk
12. Anna i Stanisław Siedlarczyk
13. Zofia i Władysław Wojtaszek
14. Helena i Bolesław Wolscy
15. Anna i Jan Wolscy

PROMOCJA I KULTURA
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znany przez Radę Gminy tytuł „Honorowego Obywatela 
Gminy Kroscienko nad Dunajcem”. Rada Gminy ten Tytuł 
przyznała jako wyraz najwyższego uznania i wdzięczno-
ści za wieloletnia pracę społeczną dla Gminy Krościen-
ko nad Dunajcem oraz rozsławiania jej imienia w Polsce 
i poza jej granicami. Krystyna Aleksander – poetka, ma-
larka, wydała 5 tomików wierszy, autorka „Godzinek” po-
święconych św. Kindze, hymnu Publicznego Gimnazjum 
w Krościenku n.D. członek Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych, Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, Związku 
Podhalan. Pani Krystyna pracuje na rzecz osób niepełno-
sprawnych, stale współpracuje z 4 fundacjami. W uroczy-
stości wzięły udział dzieci Pani Krystyny Lidia i Jerzy wraz 
z rodzinami, Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Duda 
Poseł na Sejm RP, Ksiądz Dziekan Henryk Homoncik, Jan 
Komorek i Bogusław Waksmundzki Radni Rady Powiatu 
Nowotarskiego, oraz wielu zacnych gości. W czasie uro-
czystości wystąpił zespół „Małe Pieniny”, „Krościeńczanki” 
i Kapela Jaśka Kubika, gromkie „Sto lat”, kwiaty, życzenia 
wypełniły salę remizy. W restauracji „Klasyczna” można 
było obejrzeć wystawę obrazów Pani Krystyny Aleksan-
der, a wernisaż tej wystawy rozpoczynał uroczystości.

beneFiS kRYSTYnY alekSandeR

Ostatnia wakacyjna niedziela była świętem Krystyny Alek-
sander-odznaczonej w tym dniu tytułem „Honorowy Oby-
watel Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Uroczystości 
rozpoczęła Msza św. w intencji Pani Krystyny i Jej rodziny.
Po nabożeństwie barwny korowód przeszedł do remizy 
OSP, gdzie Tomasz Gabryś, w asyście radnych i Jana 
Dydy Wójta Gminy wręczył Krystynie Aleksander przy- biesiada PieNińska

Fundacja Dzieci Pienin wraz ze współorganizatorami – 
Gminą Krościenko nad Dunajcem i Gminnym Centrum 
Kultury, już po raz drugi zrealizowała zadanie publiczne 
pn. „Dzieci Pienin w kultywowaniu tradycji ludowych”, 
współfinansowane przez Województwo Małopolskie.
W ramach projektu odbyły się imprezy plenerowe pn. „Bie-
siada Pienińska” o charakterze regionalnym, które były re-
alizowane w lipcu i sierpniu w Krościenku nad Dunajcem. 
W plenerowych imprezach zaprezentowały się dziecięce 
i młodzieżowe zespoły folklorystyczne kultywujące trady-
cje przodków, działające na terenie gminy Krościenko nad 

m.in. praca jako dyrektor artystyczny Filharmonii Bałtyc-
kiej, dyrygent asystent i koncertmistrz Orkiestry Filharmo-
nii Krakowskiej, dyrygent Warszawskiej Opery Kameral-
nej, dyrygent Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej 
w Krakowie, dyrektor artystyczny i dyrygent Orkiestry Fil-
farmonicznej w Bejrucie. W maju 2012 został odznaczony 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego meda-
lem Zasłużony Działacz Kultury Gloria Artis. Licznie zgro-
madzona publiczność wysłuchała utworów Jana Engela, 
Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta, oraz 
prawykonania światowego kompozycji maestro Wojciecha 
Czepiela Studium Pieniny 2016. Owacjom na stojąco nie 
było końca, tym bardziej, że maestro Wojciech Czepiel, 
to krościeńczanin, syn Stanisława Czepiela – Honoro-
wego Obywatela Krościenka nad Dunajcem i Marii Cze-
piel – Zasłużonej Dla Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
Jan Dyda Wójt Gminy, składając kwiaty na ręce Pani 
Marii, dziękował Panu Stanisławowi za zainspirowanie 
syna maestro Wojciecha Czepiela do skomponowania 
Studium Pieniny 2016. „Za namową ojca postanowiłem 
nawiązać do muzyki góralskiej i wykorzystać fragment 
utworu Ej bystro woda… powiedział kompozytor. Folklor 
góralski to niewyczerpane źródło inspiracji, z którego po-
winni czerpać współcześni twórcy.” Organizatorzy kon-
certu obiecali, że to początek współpracy i z pewnością 
takie spotkania z kulturą wyższą będą kontynuowane. 
Sponsorzy tego niezwykłego wydarzenia to Zespół Elek-
trowni Wodnych Niedzica i Kinga Pienińska.

Dunajcem i gmin ościennych w regionie Pienin i Gorców tj. 
gminy Czorsztyn, gminy Ochotnica Dolna, gminy Łapsze 
Niżne, miasta gminy Szczawnica. Mieszkańcy i turyści po-
znali dorobek artystyczny, muzykę ludową, taniec, śpiew 
oraz dawne obrzędy ludowe.
W ramach Biesiady Pienińskiej organizatorzy we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich zaprezento-
wali artystów ludowych z regionu pienińsko-gorczańskie-
go, którzy mieli możliwość pokazania na przygotowanych 
stoiskach własnego dorobku artystycznego.
Realizując zadanie, organizatorzy pokazali, że region Pie-
nin i Gorców jest atrakcyjny nie tyko pod względem przy-
rodniczo - krajobrazowym, ale i kulturowym. W ramach 
spotkań plenerowych zaprezentowali także bogactwo 
kuchni regionalnej, proponując degustację potraw regio-
nalnych oraz największą atrakcję Pienin - spływ Dunajcem. 
W ramach zadania były też prowadzone warsztaty nauki 
tańców regionalnych dla chętnych.

JeSZCZe PolSka MuZYka

Takiego koncertu jeszcze w Krościenku nad Dunaj-
cem nie było, po raz pierwszy 40-osobowa orkiestra 
zagrała w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Wójt 
Gminy Jan Dyda wspólnie z Poseł Anną Paluch i Sto-
warzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena zaprosi-
li w sobotę na niezwykłe wydarzenie: Koncert Sym-
foniczny VII Edycji Cyklu Jeszcze Polska Muzyka. 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej to jeden z czoło-
wych polskich zespołów symfonicznych młodego pokole-
nia. Tworzą go pasjonaci, najwybitniejsi studenci i absol-
wenci europejskich wyższych uczelni. Zespół rozpoczął 
działalność w 2003 roku, po sukcesach 53 Festiwalu 
val Junger Kunstler Bayreuth. W 2005 roku, za sprawą 
Elżbiety Pendereckiej Orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej zadebiutowała podczas IX Wielkanocnego Festiwali 
Ludwiga van Beethovena w Warszawie, zbierając wy-
śmienite recenzje oraz otrzymując zaproszenia do udziału 
w prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą. Orkie-
strę poprowadził Wojciech Czepiel – dyrygent, skrzypek 
kompozytor. Wojciech Czepiel to laureat wielu konkur-
sów m.in. Konkursu Orkiestr Kameralnych im. Herberta 
von Karajana, Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego 
im. Zdzisłwa Janhke. Dorobek zawodowy W. Czepiela to 

FestyN w grywałdzie

wyNiki koNkursu Na NaJładNieJszĄ 
dekoracJĘ ŚwiĄteczNĄ

Podczas XVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 
– Zastępca Wójta Ryszard Wojtarowicz wręczył nagrody 
dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świą-
teczną na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wójt 
złożył gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i wyra-
ził nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie brało udział 
więcej osób.
Oceniając poszczególne obiekty, brano pod uwagę ogólne 
wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych ele-
mentów dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność kom-
pozycji.
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dzień dziecka

W amfiteatrze „Pod Wierzbą” w Krościenku odbył się 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Licznie zebranych gości, 
rodziców wraz z dziećmi ciepłymi słowami przywitał go-
spodarz – Wójt Gminy Jan Dyda, Prezes Stowarzyszenia 
Aneta Markus, oraz Krystyna Kubik. Dla naszych pociech 
przygotowano wiele atrakcji: bajkę „Królewna Snieżka” 
w wykonaniu teatrzyku szkolonego ze Szkoły Podsta-
wowej w Krościenku, malowanie twarzy, ścianka wspi-
naczkowa i przejazd quadem, konkursy, bańki mydlane.
Najmłodszych odwiedził także Pieninek Czorsztyński, 

który wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych rozdawał słodycze. Jak co roku 
wszystkie dzieci otrzymały lody, napoje, ciasteczka oraz 
pyszną watę cukrową. Wolontariusze z Liceum Ogólno-

z Upośledzeniem Umysłowym otrzymał „Odznakę Za 
Zasługi Dla Gminy Krościenko Nad Dunajcem” w dowód 
uznania i podziękowania za lata działalności charytatywnej 
na rzecz najsłabszych, którzy sami nie mogą przemówić 
ani działać. Gratulacje i życzenia odznaczonym składał 
Jan Dyda Wójt Gminy , Tomasz Gabryś Przewodniczący 
Rady Gminy, Ewa Majerczak Prezes Stowarzyszenia Ar-
tystów Pienińskich, Marian Jarosz Prezes Krościeńskiego 
Oddziału Związku Podhalan i Katarzyna Zaziąbło Zastęp-
ca Prezesa, Janina Zachwieja Prezes z Zarządem Stowa-
rzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Krystyna 
Aleksander, która swój tytuł „Honorowy Obywatel Gminy” 
odebrała 28 sierpnia w czasie swojego benefisu. W imie-
niu uhonorowanych podziękowania złożyła Janina Garwol. 

FeSTYn PaRaFialnY

W krościeńskim amfiteatrze odbył się Festyn Parafialny, 
którego organizatorami byli: Parafia pw. Wszystkich Świę-
tych, Urząd Gminy oraz Fundacja Dzieci Pienin. 
Pomimo zmiennej pogody mieszkańcy i turyści bawili się 

znakomicie. Zakończeniem festynu były wianki na Du-
najcu, oraz występ kabaretu Czwarta Fala. W organiza-
cji festynu pomógł Zarząd Województwa Małopolskiego, 
który udzielił dotacji dla Parafii w Krościenku w wysokości 
5 000 zł na realizację zadania w ramach konkursu pn. 
„Mecenat Małopolski 2016”

medale dla zasłużoNycH

W lipcu odbył się w Krościenku n.D. X Jarmark Kroścień-
ski. W trakcie Jarmarku prezentowali się twórcy oraz arty-
ści Gminy Krościenko, nie zabrakło również stoisk gości. 
W ramach biesiady Pienińskiej wystąpiły zespoły z Gminy 
Ochotnica. Podczas X Jarmarku Krościeńskiego odbyła 
się uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywate-
la Gminy Krościenko nad Dunajcem Panu Stanisławowi 
Czepielowi. Tytuł ten Rada Gminy nadała Panu Stanisła-
wowi Czepielowi-nauczycielowi, dyrygentowi, muzykowi, 
lutnikowi, twórcy ludowemu, poecie jako wyraz najwyższe-
go uznania i wdzięczności za wieloletnią pracę społeczną 
dla Gminy. Odznaką „Za Zasługi dla Gminy Krościenko 
Nad Dunajcem” wyróżniono Marię Czepiel-malarkę, haf-
ciarkę, prywatnie żonę Pana Stanisława. Odznakę „Za Za-
sługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” otrzymała też 
Janina Garwol - hafciarka, Anna Oleś - hafciarka, Tadeusz 
Oleś - preparator zwierząt, hodowca motyla niepylak apol-
lo - symbolu Pienin. Odznaka dla wymienionych osób to 
wyraz uznania zasług i pracy na rzecz Gminy Krościenko 
nad Dunajcem. Roman Krężel, który od lat jest zaanga-
żowany w Działalność Polskiego Stowarzyszenia Osób 

JaŚ i marysia - Nowa atrakcJa

W Krościenku nad Dunajcem w okresie letnim na gości 
czekała nowa atrakcja: na łodziach flisackich przy budyn-
ku Starej Plebani góralka Marysia z kwiatami i góral Jaś 
witają gości. Łodzie flisackie z manekinami dzieci ubra-
nymi w stroje góralskie to kolejne miejsce, gdzie odwie-
dzający Krościenko n.D bardzo chętnie robią pamiątkowe 
zdjęcia. Miejsce to cieszyło się dużym zainteresowaniem 
turystów, którzy siadając na łodziach, robili sobie pamiąt-
kowe zdjęcia z góralami w tle.

dzień babci i dziadka w kroŚNicy

W atmosferze wspólnego kolędowania i życzeń noworocz-
nych, babcie i dziadkowie obchodzili w Krośnicy swoje 
święto. Program imprezy przygotowały dzieci i młodzież, 
była też bajka „Kot w butach” wystawiona przez teatrzyk 
Art-Re. W tym niezwykłym wieczorze wzął udział Jan 
Dyda Wójt Gminy i Anna Paluch Poseł na Sejm RP.

FestyN w kroŚNicy

Na festyn sołecki w Krośnicy, licznie przybyli mieszkań-
cy i goście z rodzinami. Na scenie zaprezentowały się 
młode muzyczne talenty z działającego przy GCK ogni-
ska muzycznego. W słowno-muzycznym repertuarze 
opartym na poezji Stanisława Jabłońskiego „Starego 
Dłubaca”, dały próbkę swych dotychczasowych doko-
nań i umiejętności nabytych w grze na instrumentach.
Kolejnym punktem programu oklaskiwanym gromko przez 
publiczność był występ góralsko-romskiego zespołu dzie-
cięcego. Widzowie z uznaniem przyglądali się także po-
kazowi mody folk, w którym zaprezentowano wzory pani 
Bielawskiej. Na zakończenie wystąpił zespół z Węgier 
z zaprzyjaźnionego miasta Val który zaprezentował tańce 
i obrzędy weselne. Następnie goście i gospodarze przenieśli 
się do remizy OSP gdzie rozpoczęła się zabawa taneczna.
Festynowi towarzyszyły też inne atrakcje, min. malowanie 
twarzy, przejażdżki kucykiem, degustacja potraw kuchni 
regionalnej, pokaz działań ratowniczo-gaśniczych.

kształcącego w Krościenku malowali dzieciom buźki. Każ-
de pomalowane dziecko otrzymywało od LGD „Gorce-Pie-
niny” koszulkę promocyjną lub latarkę.

W Grywałdzie po raz kolejny odbył się festyn ludowy zor-
ganizowany przez Sołectwo Grywałd, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Grywałdzie oraz Gminne Centrum Kultury 
w Krościenku.
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kroŚcieńska maJówka

Majówka w Krościenku nad Dunajcem obfitowała w wiele 
imprez artystycznych. Na scenie zaprezentował się Zespół 
Pieśni i Tańca „Pieniny”, młodzieżowy zespół muzyczny 
„Ripper”, muzykanci „Jaworcanie” z Jaworek. Młodzież 
z Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek zaprezentowała 
pokaz wschodnich sztuk walki. 

Najmłodsi mieszkańcy Krościenka oraz turyści zobaczy-
li przedstawienie „Małpa Fiki” przygotowane przez Teatr 
Małych Form „Art-Re” z Krakowa. Nie zabrakło też Orkie-
stry Dętej działającej przy krościeńskiej jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej, a na zakończenie dnia wystąpił 
zespół „Alternatywa”. 2 maja krościeński Rynek wypełniły 
zabytkowe samochody. Wójt Gminy Krościenko nad Du-
najcem Jan Dyda, Radna Gminy Maria Wąsowicz i Rad-
ny Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek przyznali Tytuł 

karPaty PołĄczyły maroko 
z kroŚcieNkiem Nad duNaJcem

Tym których zdziwił ten tytuł, wyjaśniamy, że wszystko 
za sprawą imprezy zorganizowanej przez Wójta Gminy, 
Gminne Centrum Kultury i Etno Chatę „Zajazd Pod Ca-
ryńską” i uczestników Projektu „Karpaty Łączą”. Goście, 
którzy w tym dniu odwiedzili Amfiteatr Pod Wierzbą, mo-
gli obejrzeć i wysłuchać koncertów Dudy-skrzypce Marta 
Matuszna-Wejchenig, Rafał Bałaś-instruktorów Fundacji 
Braci Golec, Kapeli z Przypadku, Smereko Białopotoca-
nów, po raz pierwszy w Krościenku n.D muzyki z Maroka 
w wykonaniu Chicaga Group-Maroko-Sahara. Imprezę za-
kończył koncert zespołu Folk Power .W strefie dla dzieci 
i rodzin odbywały się warsztaty artystyczne, zagadki przy-
rodnicze, konkursy z nagrodami, loteria fantowa. Na degu-
stację goście przygotowali sery karpackie, marokański ta-
dżin, a Panie z krościeńskiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów kapustę z pęczakami i z fasolą. 
Tadżin to potrawa, którego nazwa pochodzi od gliniane-
go naczynia, w jakim jest przygotowywana. Mięso, drób 
lub ryby z dodatkiem różnych warzyw np: cebuli, marchwi, 
ziemniaków, bakłażanów dusi się powoli na wolnym ogniu. 

zespoły „Pieniny” i „Krościeńcany”. Był też oczywiście wy-
stęp Krakowiaków. W niedzielę goście w pięknych krakow-
skich strojach uczestniczyli we Mszy Św., potem zwiedzili 
Krościenko nad Dunajcem, a w drodze powrotnej zamek 
w Niedzicy. 

oTwaRCie iZbY RegionalneJ

30 kwietnia o godzinie 18-tej na Rynku w Krościenku n.D. 
kapela Jaśka Kubika „witacką” rozpoczęła uroczystość 
otwarcia Gminnej Izby Regionalnej, Punktu Promocji 
i Informacji Turystycznej. Wszystkich zebranych powi-
tał Wójt Gminy Jan Dyda. Wśród zaproszonych gości, 
znalazła się Anna Paluch poseł na Sejm RP, ksiądz pro-
boszcz Henryk Homoncik, Jan Komorek radny powia-
towy, Ludwik Bodziarczyk sołtys Krościenka-Centrum, 
Barbara Szela prezes krościeńskiego Oddziału PTTK, 
radni Gminy Krościenko n.D. regionaliści, przedstawi-
ciele mediów oraz ofiarodawcy eksponatów do wypo-
sażenia Izby i artyści, którzy udostępnili swoje prace 
na wystawę. Nie zabrakło też turystów i mieszkańców.
Wójt, Jan Dyda w swoim wystąpieniu podziękował wszyst-

kim ofiarodawcom, dzięki którym ekspozycja jest tak bo-
gata i różnorodna, podkreślił jak cieszą działania wykony-
wane wspólnie i mające taki odzew wśród mieszkańców. 
Natomiast Anna Paluch, poseł na Sejm RP, gratulowa-
ła pięknej Izby Regionalnej będącej świadectwem tro-
ski o tożsamość i wyrazem wierności krościeńskiej tra-
dycji. Poświęcenia Gminnej Izby Regionalnej dokonał 
ksiądz proboszcz Henryk Homoncik, a góralską kokar-
dę w barwach Gminy: niebieskiej i czerwonej rozwiąza-
ła Anna Paluch poseł RP i Jan Dyda wójt gminy. Po tym 

kRakowiaCY u gÓRali

W maju Gmina Krościenko nad Dunajcem gościła Sto-
warzyszenie Przyjaciół Łuczanowic na czele z prezesem 
Mieczysławem Rutką oraz Stowarzyszenie Armatorów 
i Inwestorów Dorzecza Wisły z siedzibą w Krakowie, na 
czele z prezesami Marcinem Królczykiem i Maciejem 
Derelą. Wojewodę Małopolskiego w czasie sobotniego 
spotkania reprezentował Aleksander Staszczyk, który od-
czytał list wojewody Józefa Pilcha skierowany do wójta 
i mieszkańców gminy. Sobotnie spotkanie swoim udziałem 
zaszczyciła Anna Paluch poseł na Sejm RP, oraz Jan Ko-
morek-radny powiatowy. Prezesi Stowarzyszeń wspólnie 
z wójtem Janem Dydą podpisali porozumienie o współ-
pracy w następujących dziedzinach: podtrzymywanie 
bogatej tradycji Województwa Małopolskiego, ochronę 
dziedzictwa kulturowego, kultywowanie i dbanie o tra-
dycję ludową i patriotyzm wśród młodzieży, dążenie do 
pozostawienia przyszłym pokoleniom wyrobu ludowe-
go godnego partnerów, promocję, ochronę środowiska, 
oświatę, kulturę, sport i turystykę. W czasie spotkania 
pamiątkowe medale „100-lecia Bulwarów Wisły w Kra-
kowie” oraz nadanie tytułu „Przyjaciela Polskich Rzek” 
otrzymali: Pani Anna Paluch, Pan Jan Komorek, Pan Ry-
szard Wojtarowicz, Pan Jan Dyda, Pani Maria Wasowicz, 
Pan Tomasz Gabryś, Pani Danuta Kwater, Pan Mieczy-
sław Rutka, Pan Krzysztof Karolczyk, Pani Anna Gaj-
da, Pan Krzysztof Waksmundzki, Pan Łukasz Kocańda.
W czasie pierwszego takiego spotkania Panie ze Stowa-
rzyszenia Kobiet Pienińskich przygotowały degustację 
potraw regionalnych. Na scenie wystąpił dziecięcy zespół 
regionalny „Małe Pieniny”, Orkiestra Dęta OSP, wspólnie 

Miss Elegancji samochodowi Austin-Healey 3000 MK III. 
Puchar wręczono właścicielkom samochodu Elżbiecie 
i Zuzannie Cieżyńskim, po czym Wójt został zaproszo-
ny do zwycięskiego samochodu na krótką przejażdżkę. 
W kolejnym dniu w Amfiteatrze odbyło się uroczyste spo-
tkanie z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży i ikoną Matki 
Bożej.

Viii roczNica działalNoŚci stowarzysze-
Nia PrzyJaciół łuczaNowicz 

W Krakowie Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan 
Dyda, Radny Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek 
oraz Radna Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem Maria 
Wąsowicz uczestniczyli w obchodach VIII rocznicy działal-
ności Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowicz. 

Kumin to przyprawa, która nadała wyjątkowy smak wtor-
kowemu tadżinowi. 
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letNi Festiwal „PieNiNy-kultura
-sacrum”- koNcert z dedykacJĄ

Na przełomie lipca i sierpnia, w Krościenku nad Dunajcem 
odbyła się VII edycja Festiwalu „Pieniny-Kultura-Sacrum”.
W sobotę 23 lipca, w kościele pw. Chrystusa Dobrego 
Pasterza odbył się inauguracyjny koncert dedykowany 
śp. Zdzisławowi Soliwodzie, krościeńskiemu pedagogowi 
i radnemu. „…Dzisiejszy koncert jest poświęcony pamięci 
Zdzisława Soliwody, wieloletniego radnego Gminy Kro-
ścienko n.D., człowieka obdarzonego wieloma talentami, 
przyjaciela młodzieży, niestrudzonego animatora i propa-
gatora wielu wydarzeń z dziedziny kultury, sportu i edu-
kacji, prawdziwego przyjaciela naszego festiwalu. Pamię-
tamy jego osobę chyba ze wszystkich dotychczasowych 
festiwalowych koncertów, gdy z aparatem fotograficznym 
w dłoni był obecny wśród nas. Jego relacje z koncertów 
w znaczący sposób dopełniały festiwalowe kroniki…
Tym razem w inny sposób będzie nam towarzyszył… Przy-
najmniej mamy taką nadzieję…” Tymi słowami dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu „Pieniny-Kultura-Sacrum” Agnieszka 
Radwan-Stefańska rozpoczęła koncert. 
Prezentując najpiękniejsze utwory muzyki filmowej i kla-
sycznej wystąpili: Marek Stefański – organy, Dumitru Ha-
rea – fletnia pana. 

Na zakończenie nastrojowego występu muzycy zagrali 
jeden z najsłynniejszych utworów na fletnię pana – „Ein-
samer Hirte” Gheorghe Zamfira, po którym publiczność 
nagrodziła artystów owacjami na stojąco.

SPoTkanie Z SioSTRaMi

Na zaproszenie Wójta Gminy Jana Dydy oraz Gminne-
go Centrum Kultury już po raz piąty Siostry Służebniczki 

BDNP z Dębicy uświetniły śpiewem, tańcem oraz modli-
twą niedzielne popołudnie w krościeńskim amfiteatrze. 
Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim oraz mo-
dlitwą, którą poprowadzili księża z parafii Krościenko. 

tydzień bibliotek

Maj jest miesiącem, w którym uroczyście obchodzi się 
Tydzień Bibliotek. „Biblioteka inspiruje” to hasło, które 
przyświecało imprezie zorganizowanej w dniu 10 maja dla 
uczniów klas 0-I w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kro-
ścienku n.D. Zaproszono pana Jarosława Rosińskiego 
zawodowego aktora-lalkarza z Teatru „Jar” w Nowym Tar-
gu. Na kilku prostych przykładach uczył dzieci jak poprzez 
książkę i teatr kształtować wyobraźnię.

weekeNd wĘgierski w kroŚcieNku n.d.

Na zaproszenie Jana Dydy Wójta Gminy w Krościenku 
n.D od 29 lipca do 1 sierpnia gościł węgierski zespół regio-
nalny Bibor z Val. Wspólnie z zespołem przyjechał także 
Tamas Betchold Burmistrz Val. Trzydniowe imprezy rozpo-
czął występ Węgrów w Amfiteatrze Pod Wierzbą. Zespół 
zaprezentował tańce z 2 regionów Węgier m.in. obrzęd 
weselny. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem powitał 
gości podkreślając jednocześnie cechy łączące oba naro-
dy, natomiast Tamas Betchold Burmistrz Val podziękował 
za zaproszenie i wyraził nadzieję, że w dniu ich odjazdu 
w poniedziałek, przy pożegnaniu łza się w oku zakręci. 
Dodatkową atrakcją wieczoru była prezentacja stylowych, 
zabytkowych motocykli z 60 lat, motorowi pasjonaci przy-
jeżdżają do Krościenka n.D co roku, aż z Nowego Miasta 
Lubawskiego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Kolejne dni to wspólny program polsko-węgierski, degu-
stacja potraw regionalnych obu krajów.

XXV JaRMaRk aRTYSTYCZnY 
w STaReJ lubowni

Już po raz drugi w tym roku Gmina Krościenko nad Du-
najcem zaprezentowała się w Starej Lubowni. Tym razem 
kapela Jaśka Kubika w składzie: Jan Kubik, Marian Jarosz 
i Eugeniusz Waradzyn wystąpiła podczas XXV Jarmarku 
Artystycznego. Impreza ta odbywa się corocznie w ostatni 
weekend września lub pierwszy października. Atrakcyjny 

symbolicznym otwarciu zebrani goście zwiedzali Izbę, 
deklarując często dostarczenie kolejnych eksponatów. 

W czasie spotkania aktor pokazał dzieciom różne etiudy
czyli najmniejsze formy warsztatowe, bazując na wyobraź-
ni, która w grze aktorskiej jest najważniejsza. Przy okazji 
cały czas nawiązywał do książek, do ich czytania, bo to 
przecież one pomagają nam w kształtowaniu wyobraźni. 

program artystyczny imprezy, a ponieważ to jarmark to 
i mnóstwo straganów, piękna sobotnia pogoda, wszystko 
tworzyło atmosferę słowackiego święta, a licznie zebrana 
publiczność brawami nagradzała wykonawców.

zesPoły z kroŚcieNka - ambasadorami 
kultury PolskieJ Na wĘgrzecH

1 września zespół „Krościeńcany” i „Pieniny” wyjechały na 
imienne zaproszenie zespołu Bibor do węgierskiego Val 
na VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. W festi-
walu brało udział 12 dorosłych zespołów folklorystycznych, 
a ponieważ po raz pierwszy uczestniczyły w imprezie ze-
społy z Polski to honorowy patronat nad tym wydarzeniem 
objął Roman Kowalski, Ambasador Polski na Węgrzech. 
W programie 4 dniowego pobytu był występ festiwalowy, 
wspólny korowód, nocne występy i nauka tańca w „Domu 
Tańca”. Wspólnie z zespołami do Val pojechała delegacja 
z Gminy: Jan Dyda Wójt Gminy wraz z małżonką zapro-
szony przez Tamasa Betcholda Burmistrza Val, Jan Komo-
rek Radny Rady Powiatu Nowotarskiego, Maria Wąsowicz 
Radna Gminy, a równocześnie przedstawiciel sponsora 
wyjazdu Agencji Ubezpieczeniowej Lider. Wyjazd ten był 
kontynuacją nawiązanej przez „Krościeńcanów” dwa lata 
temu współpracy z Węgrami. Do pierwszego spotkania 
z przedstawicielem węgierskiego zespołu doszło w czerw-
cu 2014 roku w czasie koncertu w Ciechocinku. „Kroścień-
cany” występowały tam wspólnie z zespołem „Wrzos” 
z Włocławka. Zespół z Krościenka n.D. gościł we Włocław-
ku i koncertował na Kujawach na zaproszenie Piotra Cał-
beckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go w ramach wymiany międzyregionalnej. Na węgierskim 
festiwalu Polacy zebrali wielkie brawa i słowa uznania, 
a Pan Roman Kowalski Ambasador Polski z dumą złożył 
na ręce członków zespołu podziękowania za wspaniały 
występ i rozsławianie imienia Polski poza jej granicami.

PRoMoCJa kulTuRY RoMSkieJ

W budynku Szkoły Podstawowej w Krośnicy odbyło się 
spotkanie rodziców i dzieci, podczas którego Wójt Gminy 
Jan Dyda przekazał dzieciom zakupione przez Gminę in-
strumenty muzyczne (gitara, basy skrzypce, akordeon, ca-
jon, kastaniety, tamburina) Jest to efekt realizacji projektu 
pn: „Promocja kultury romskiej” na który Gmina otrzymała 
kolejną dotację w ramach Programu Integracji Społeczno-
ści Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Projekt obej-
muje dalszą integrację społeczną pomiędzy społecznością 
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„JeżdżĘ z głowĄ”

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz czwarty przy-
stąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod 
nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczy 25 
uczniów klas III-IV z 3 szkół podstawowych z terenu Gmi-
ny Krościenko n.D., którzy nie umieją jeździć na nartach/
snowboardzie na podstawie zgłoszenia chęci uczestnic-
twa w Projekcie.

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez naj-
młodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki 
jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa 
młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bez-
piecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz 
nabycia nawyku jazdy w kasku, a także poprawę kondycji 
i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów mało-
polskich szkół podstawowych.

„TaJeMniCa gÓRalSkiCh PoRTek”

Przez cały 2016 rok w budynku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Krościenku odbywały się zajęcia nauki kroju, 
szycia, cyfrowania portek oraz zdobienia sukman i cuch 

góralskich. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu 
„Tajemnica góralskich portek” i w całości sfinansowane 
zostały przez Ministra Kultury z programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 2016-Dziedzictwo kulturowe 
Kultura ludowa i tradycyjna. Prowadził je znawca pieniń-
skich tradycji pan Jan Kubik, a jego uczniami byli: Karolina 
Liszka, Angelika Prymula, Artur Majerczak, którzy dzielnie 
uczyli się trudnej sztuki cyfrowania i wyszywania. W ra-
mach projektu uczniowie wspólnie z mistrzem uszyli portki 
góralskie, cuchę oraz sukmanę góralską. Swoje zdolno-
ści prezentowali także publicznie podczas plenerowych 
letnich imprez organizowanych na terenie naszej gminy. 
W ramach projektu powstał również film promocyjno-edu-
kacyjny, pokazujący oryginalność cyfrowania portek i cuch 
góralskich, który będzie promował naszą gminę. Warto za-

PieRwSZe SPoTkanie 
klubu miłoŚNików ksiĄżki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku n.D. zo-
stał założony Klub Miłośników Książki. Do jego powstania 
zainicjowały nas odbywające się wcześniej w Bibliotece 
„Spotkania z pasjami”. Był to projekt edukacyjno-anima-
cyjny Fundacji Orange aktywujący społeczność seniorów.

Celem Klubu Miłośników Książki jest ożywienie środowisk 
skupionych wokół biblioteki oraz zachęcenie do systema-
tycznego obcowania z książką, a także integracja i akty-
wizacja osób starszych. To miejsce dla Tych, co czytają 
i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najciekawszych 
książek, swobodna dyskusja o przeczytanych książkach, 
a także filmach, wystawach itp. 

Jest to klub otwarty, bez stałej liczby członków. Mogą do 
niego należeć wszyscy, którzy mają ochotę podzielić się 
swoimi opiniami i spostrzeżeniami wynikającymi z prze-
czytania konkretnej pozycji, bycia na ciekawej wystawie 
lub filmie itp.

Jak dotąd poruszyliśmy wiele ciekawych tematów między 
innymi: satyra, humor i anegdota w literaturze polskiej, 
sztuce i filmie, Życie Napoleona Bonaparte, „Iść wypro-
stowanym wśród tych co na kolanach” -  fakty z życia rot-
mistrza Witolda Pileckiego przybliżyła nam Pani Urszula 
Jagieło, Listy - zanikający gatunek literacki, referowany 
przez Panią Teresę Stec. Swoje poezje zaprezentowała 
nasza czytelniczka Pani Genowefa Kotowska. Dyskuto-
waliśmy na temat filmów, wystaw. Atmosfera spotkań jest 
bardzo miła, a czasem wzniosła. Okazuje się, że bardzo 
wiele ludzi ma swoje pasje. Miło nam, że chcą się tym po-
dzielić z innymi.

OŚWIATA
romską i polską na terenie Gminy Krościenko i jest kon-
tynuacją projektu realizowanego w 2015r. pn: „Romowie 
są wśród nas” - zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, 
śpiewu, gwary oraz kultywowanie tradycji romskiej wśród 
społeczności lokalnej”. 
Działania w 2016 roku zostały wzbogacone o naukę gry na 
instrumentach. Zajęcia prowadzone są przez 2 instrukto-
rów Daniela Delimatę oraz Artura Majerczaka. Opiekę nad 
dziećmi i pomoc przy realizacji projektu pełni sołtys Anna 
Jurkowska-Markot oraz nauczyciel Anna Siedlarczyk.
Wójt zapewnił zebranych, że Gmina będzie podejmować 
kolejne działania mające na celu między innymi dalszą 
integrację wśród dzieci, gdyż to będzie procentowało 
w ich późniejszym życiu. uważyć, że umiejętność cyfrowania stroju góralskiego jest 

w naszym regionie unikatowa i grozi całkowitym zanikiem. 
Zdaniem Wójta Gminy przy szybko zachodzących prze-
mianach kulturowych jest to już nieomal ostatni moment 
na uchwycenie i udokumentowanie tego regionalnego fe-
nomenu rękodzielniczego, co nam się udało.

„Już Pływam!”

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realiza-
cji małopolskiego projektu w ramach zadania: Zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Na realiza-
cję zadania zaplanowano kwotę 24.790,00 zł, z czego 
11.500,00 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskie-
go, 6.290,00 zł wkład własny gminy oraz 7.000,00 zł wpła-
ty rodziców. 

ŚwiĘty mikołaJ 

Wizyta świętego Mikołaja w naszej miejscowości, to jeden 
z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Jak 
co roku, imprezę zorganizowała Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminne Centrum 
Kultury. Wójt Gminy, Jan Dyda przywitał wszystkie dzieci, 
życząc im dobrej zabawy. Dzieci zostały obdarowane sło-
dyczami, wysłuchały bajki o kłamliwej kozie, a na koniec 
wspaniale bawiły się ze św.Mikołajem. Wspaniałą pamiąt-
ką tego spotkania były zdjęcia zrobione z Mikołajem.



24 25

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny

SPORT
PucHar wóJta dla osP kĄty

W sierpniu, jak co roku, odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. W zawodach udział brały drużyny seniorskie 
i młodzieżowe z OSP Krościenko n.D., OSP Tylka, OSP 
Kąty, OSP Krośnica, OSP Hałuszowa oraz OSP Grywałd. 
Rywalizowały one w konkurencjach: ćwiczenia bojowe 
oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Zawody 
rozegrano na stadionie piłkarskim SKS Sokolica. Straża-
kom kibicowała licznie zgromadzona publiczność. W trak-
cie zmagań druhen i druhów z OSP, na stadionie można 
było również zapoznać się z technikami działań funkcjona-
riuszy Policji, obejrzeć ich wyposażenie osobiste oraz ra-
diowóz. Do dyspozycji zgromadzonych ustawiono również 
ściankę wspinaczkową, przy której informacji o swej dzia-
łalności udzielali członkowie krościeńskiej sekcji GOPR. 

Zawody prowadzili prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Krościenku nad Dunajcem Piotr Cięż-
kowski oraz Komendant Gminny OSP Piotr Oleś. Sędzią 
głównym zawodów był mł. bryg Bartosz Worwa z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. 

Wyniki 
Seniorzy: 
1. OSP Kąty 111 pkt 
2. OSP Grywałd 122 pkt 
3. OSP Tylka 127 pkt 
4. OSP Krośnica 133 pkt 
5. OSP Hałuszowa 177 pkt 

rozgrywki zakończoNe

W 2015 roku Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zapo-
czątkował cykl zawodów sportowych. Jeden z gminnych 
klubów sportowych wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego raz w miesiącu organizuje turniej dla dzieci 
szkół podstawowych. Uczniowie rywalizują w czterech ka-
tegoriach:
Dziewczęta kl. 1-3
Chłopcy kl. 1-3
Dziewczęta kl. 4-6
Chłopcy kl. 4-6
W turniejach uczestniczy około 80 uczniów szkół podsta-
wowych.
Na ostatnim spotkaniu wyrózniającym sie drużynom wrę-
czono okolicznściowe puchary i dyplomy.

STYPendia SPoRTowe

Kajakarze górscy z Krościenka nad Dunajcem podpisali 
umowy, dzięki którym w 2016 roku otrzymali stypendia. 
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda przyznał 
stypendia sportowe Gminy Krościenko nad Dunajcem: An-
drzejowi, Filipowi i Jakubowi Brzezińskim – zawodnikom, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub krajowym, zgodnie z przy-
jętym regulaminem.

SZaCh – MaT Z SenioRaMi

W Krościenku odbyły się pierwsze międzypokoleniowe 
zajęcia szachowe. Licznie zebranych seniorów i młodzież 
przywitał Wójt Gminy Jan Dyda, Przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów „Pieniny” w Krościenku 
Anna Gębacz-Hołda, koordynator Sportu Powiatowego 
Centrum Kultury w Nowym Targu Józef Dyda oraz wie-
loletni sponsor turniejów szachowych, szachista Edward 
Kordas. Obecni na spotkaniu Edward Kordas i Józef Dyda 
zapewnili wszelką pomoc organizacyjną i merytoryczną 
przy organizacji Turnieju Szachowego im. Zdzisława So-
liwody, który odbył się we wrześniu br. 
Zajęcia szachowe prowadzone były przez dwóch instruk-
torów: Gerwazego Skubisza oraz Zygmunta Soliwodę. 
Zajęcia finansowane były w ramach konkursu grantowego 
„FIO-Małopolska Lokalnie 2015” ogłoszonego przez Ba-
biogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. 
Seniorzy przekonali się, że szachy to wspaniała gra i zara-
zem ciekawa dyscyplina sportowa. Jak twierdzą wywiera 
pozytywny wpływ na gracza ucząc przewidywania, logicz-
nego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpliwo-
ści, trenując również pamięć. Celem projektu było między 
innymi popularyzacja sportu szachowego na terenie Gmi-
ny Krościenko, nabycie umiejętności porozumienia się 
z osobami starszymi, oraz zwiększenie aktywności senio-
rów. Zajęcia trwały do września 2016 roku 

TRiada – dwudniowY bieg

W krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą zakończyła się 
dwudniowa impreza sportowa TRIADA. Uczestnicy mogli 
wystartować w trzech biegach o łącznej długości 107 kilo-
metrów, bądź wybrać jeden. 
Trasa biegu była wymagająca zarówno w biegu po Gor-
cach (dystans 61 km) i Pieninach (dystans 11km) oraz 
w biegnącym w Beskid Sądecki (dystans 35 km). 

Zajęcia nauki pływania dla uczniów z Gminy Krościenko 
n.D. rozpoczęły się 03.04.2016 r. na basenie w Sanato-
rium Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy i trwa-
ły do 19.06.2016 r. Programem objętych jest 70 uczniów 
klas I-VI z 3 szkół podstawowych. Zadaniem programu 
nauki pływania było doprowadzenie do opanowania przez 
uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdoby-
cie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także 
uświadomienie dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom 
korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejętność 
nauki pływania. 

Męskie drużyny młodzieżowe: 
1. OSP Krościenko n.D. 107 pkt 
2. OSP Kąty 110 pkt 
3. OSP Grywałd 113 pkt 
4. OSP Krośnica drużyna nr I 117 pkt 
5. OSP Krośnica drużyna nr II 124 pkt 
Żeńskie drużyny młodzieżowe: 
1. OSP Grywałd 129 pkt 
2. OSP Kąty 131 pkt 
3. OSP Krościenko n.D. 136 pkt 

Triada przyciągnęła do Krościenka nad Dunajcem sporą 
liczbę uczestników z różnych stron Polski. Patronat ho-
norowy nad imprezą sprawował Jacek Krupa Marszałek 
Województwa Małopolskiego, oraz Jan Dyda Wójt Gminy 
Krościenko n.D. 
Oprócz biegów dla dorosłych organizatorzy zadbali o naj-
mniejszych adeptów biegania. W niedzielę w trzech ka-
tegoriach wiekowych spróbowały swoich sił na: 200, 400
i 600 metrowej trasie nad Dunajcem.

turNieJ o PucHar wóJta - Piłka NożNa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tylmanowej-Zawodzie 
wygrali turniej organizowany przez Powiatowe Centrum 
Kultury w Nowym Targu, a walczyli o Puchar Wójta Gminy 
Krościenko n. D.
Reprezentanci czterech szkół podstawowych rywalizowali 
10 czerwca na boisku sportowym KS Sokolica w Krościen-
ku.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 miejsce Szkoła Podstawowa Tylmanowa Zawodzie
2 miejsce Szkoła Podstawowa Łapszanka
3 miejsce Szkoła Podstawowa Krościenko n.D.
4 miejsce Szkoła Podstawowa Maniowy
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Jane-
czek ze Szkoły Podstawowej w Łapszance.

ii turNieJ siatkoweJ Piłki PlażoweJ

„Do zobaczenia za rok” tak żegnali się uczestnicy II Tur-
nieju Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kro-
ścienko nad Dunajcem.11 drużyn można powiedzieć, że 
z całej Polski, bo nawet uczestnicy ze Szczecina wzięli 
udział w rozgrywkach. Zacięta walka, doping kibiców, bi-
gos, zdrowa woda Kinga Pienińska dla wzmocnienia to 
wszystko tworzyło niezapomnianą atmosferę rozgrywek. 
Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Anny Pa-
luch-Poseł na Sejm RP, Jana Hamerskiego-Senatora RP, 
Jana Komorka, Bogusława Waksmundzkiego-Radnych 
Rady Powiatu Nowotarskiego, którzy także ufundowali pił-
ki jako nagrody. W rozgrywkach wziął udział Piotr Ćwik 
-Wicewojewoda Małopolski wraz z synem Michałem. Pa-
nowie odebrali statuetkę za zwycięstwo w rozgrywkach.
Sponsorami imprezy byli: Kinga Pienińska, Agencja Ubez-
pieczeniowa Leader s.c. z Nowego Targu, Pizzeria Zapie-
kana. Nagrody ufundował także Wójt Gminy Jan Dyda oraz 
sołtys Krościenka-Centrum Franciszek Plewa, a puchary 
dla najmłodszego i najstarszego zawodnika ufundowali 
Agencja Ubezpieczeniowa Lider i radna Maria Wąsowicz.
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Przy organizacji pomogli strażacy z OSP Krościenko n.D., 
a opiekę medyczną zapewnił Ośrodek Zdrowia z Kro-
ścienka. Patroni medialni turnieju to Gazeta Krakowska, 
Tygodnik Podhalański, Podhale24, Pieniny24, Pieniny-
info. Radę Gminy reprezentowali wśród publiczności rad-
ne Barbara Śniegoń, Maria Wąsowicz i radny Krzysztof 
Waksmundzki, a wspaniały bigos ugotowała radna Stani-
sława Zarotyńska. Rozgrywki komentował Józef Dyda, a 
sędziowali Paweł Pluta i Andrzej Stołowski. 
Grupa I 
I miejsce: Krzysztof Pluta, Krzysztof Jasiurkowski 
II miejsce: Fabian Michałczak, Konrad Ligas 
III miejsce: Darek Żabiński, Jakub Gabryś 
IV miejsce: Krzysztof Krauzowicz, Tomasz Rolka 
Grupa II 
I miejsce: Piotr Ćwik, Michał Ćwik 
II miejsce: Krystyna Walosik, Izabela Bąk 
III miejsce: Rajmund Biziak, Dominika Biziak 
IV miejsce: Bartosz Paszkiewicz, Monika Paszkiewicz 
V miejsce: ex aequo Iglar Paweł, Klos Grzegorz, Ludwik 
Wolski, Piotr Cepuch, Kasia, Iza 
Najlepszy zawodnik turnieju: Bartosz Paszkiewicz 
Najlepsza zawodniczka turnieju: Izabela Bąk 

V ZawodY o PuChaR kaRPia

We wrześniu 2016 roku odbyły się V Zawody o Puchar 
Karpia na terenie „Dużego Stawu” w Starym Sączu. 
W zawodach brało udział 8 osób, w tym 2 gości z Są-
deckiego Klubu Karpiowego, którzy udostępnili klubo-
wą część stawu do łowienia. Zawody trwały od piątku 
do niedzieli. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Kro-
ścienko nad Dunajcem oraz Sklep karpiowy Cyprius. 
Pierwsze miejsce zajął Janusz Krupa, który złowił 7 karpi 
o łącznej wadze 37,20 kg. 
Drugie miejsce zajął Jacek Mamala – 4 karpie, łączna 
waga 27,20 kg, trzecie: Adolf Mikrut – 2 karpie i amur, 
łączna waga 23,10 kg. 

75 miĘdzyNarodowy sPływ kaJakowy 
iM. TadeuSZa PilaRSkiego 
na RZeCe dunaJeC 

W Amfiteatrze „Pod Wierzbą” w Krościenku odbyło się 
uroczyste zakończenie LXXV Międzynarodowego Spływu 
Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na rzece Dunajec. 
Tegoroczna okrągła edycja przyciągnęła do udziału za-
wodników z rożnych stron Europy. Pośród 20 ekip obco-
krajowców znaleźli się m.in. Węgrzy, Litwini, Anglicy. Im-
preza odbywająca się cyklicznie dofinansowana została 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a patronat ho-
norowy objęli Jacek Krupa Marszałek Województwa Mało-
polskiego i Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. 
Uczestnikom i zwycięzcom spływu przygrywała góral-
ska Kapela Jaśka Kubika. Wójt Gminy Jan Dyda wręczył 
zwycięzcom okolicznościowe medale i puchary. W zor-
ganizowanym już po raz 75. Międzynarodowym Spływie 
Kajakowym im. Tadeusza Pilarskiego brało udział ok. 
250 zawodników. Kajakarze rozpoczęli swoją przygodę z 
górską rzeką w Nowym Targu. Do pokonania mieli 70 km 
wodnej trasy. 

złote wiosła rozdaNe
 
W sobotę 24 września na torze kajakowym „Pod Wyrem” 
odbyły się 55 Międzynarodowe Regaty Kajakowe w Sla-
lomie o Puchar Ziemi Sądeckiej oraz Regaty Slalomowe 
Młodzików o Złote Wiosło Finał Pucharu Polski i Ogól-
nopolskiej Ligii Młodzików. Impreza odbyła się z udzia-
łem i pod honorowym patronatem Anny Paluch-Posłanki 
na Sejm RP, Jana Dydy Wójta Gminy i przy honorowym 
udziale Jarosława Stawiarskiego-Wiceministra Sportu 
i Turystyki. 

SZKOŁY
giMnaZJuM

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku 
nad Dunajcem już po raz czwarty odbył się Festiwal Nauki, 
którego najważniejszym celem było poszerzenie wiedzy 
z zakresu nauk ścisłych. Nasi zaproszeni goście – ucznio-
wie ze szkół podstawowych Gminy Krościenko mieli moż-
liwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych 
poprzez rozwiązywanie zagadek i łamigłówek logicznych. 
Zgłębiając techniki origami, mogli złożyć bryły platońskie, 
jak również wziąć udział w quizie dotyczącym postaci sta-
rożytnego filozofa i matematyka Platona. 
Podczas pokazów chemicznych uczestnicy mogli obser-
wować ciekawe doświadczenia takie jak: zegar jodowy, re-
akcję charakterystyczną dla dwutlenku węgla, kameleon 

Organizatorem Regat był Wójt Gminy Krościenko 
nad Dunajcem, Klub Sportowy Sokolica i NOZK i KS 
Start Nowy Sącz. W imprezie wziął udział również 
Jan Komorek-Radny Rady Powiatu Nowotarskiego. 
Udział Jarosława Stawiarskiego-Wiceministra Spor-
tu i Turystyki w Regatach był okazją do rozmów na te-
mat budowy przystani kajakowej w Krościenku n.D. 

Wiceminister Jarosław Stawiarski wspólnie z Posłan-
ką Anną Paluch i Wójtem Janem Dydą obejrzał teren 
byłej przystani kajakowej i rozmawiał o przyszłości ka-
jakarstwa w Krościenku n.D. Uroczyste rozdanie na-
gród uświetniła swoją muzyką kapela Jaśka Kubika.  
Organizatorzy dziękują strażakom z OSP Krościenko 
n.D., EXTREME SPORTS ADVENTURE SKY za pomoc 
w organizacji, Monice Włodarz z SP ZOZ w Krościen-
ku n.D., za zabezpieczenie medyczne i ”Kindze Pie-
nińskiej” za przekazanie wody na sportowe zmagania.

chemiczny czyli wywar z czerwonej kapusty; dowiedzieli 
się jak odróżnić tłuszcz roślinny od zwierzęcego. Ponadto 
mogli również oglądać preparaty pod mikroskopem.

Uczniowie szkół podstawowych odbyli także niezwykłą 
podróż w kierunku słonecznego Półwyspu Iberyjskiego do 
Portugalii i Hiszpanii, a także odwiedzili niesamowitą Bra-
zylię – kraj samby, karnawału i futbolu. W wirtualnej wy-
cieczce zobaczyli niezwykłe krajobrazy, słoneczne plaże 
i piękną przyrodę. Całkiem realnie skosztowali tradycyj-
nych potraw i wypieków kuchni portugalskiej, hiszpańskiej 
oraz brazylijskiej.

W sali doświadczeń z fizyki królowało ciśnienie i jego róż-
ne oblicza: balon trzymający szklanki, jajkożerna butelka, 
lewitująca piłeczka, łóżko Fakira i szalona pończocha. 
Na zewnątrz uczniowie prezentowali dwie rakiety wodne 
z plastikowych butelek oraz oglądali eksperymenty: nur-
ka Kartezjusza, pływający ziemniak i kwadratowe bańki 
mydlane. Uczennice kl. IIIb produkowały prąd z ogórków 
i różnych owoców, a uczniowie kl. Ia pokazywali ekspery-
menty z użyciem dwóch kul plazmowych.

szkoła Podstawowa w kroŚcieNku

W Krościenku n.D. w Amfiteatrze „Pod Wierzbą” odbył się 
„I Międzyszkolny Dzień Talentów” zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Krościenku n.D., pod patronatem 
Wójta Gminy Krościenko n.D. Pomysłodawcą konkursu 
była Pani Iwona Rysz.

W konkursie wzięło udział 33 uczestników z 7 szkół pod-
stawowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmano-
wej, Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych, Szkoły 
Podstawowej w Sromowcach Wyżnych, Szkoły Podstawo-
wej w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, 
Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, Szkoły Podstawowej 
w Krościenku n.D.

Uczestnicy prezentowali swoje talenty w 4 kategoriach: 
muzycznej, scenicznej, plastycznej i rodzinnej.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Kro-
ścienko n.D., Fundacja Dzieci Pienin, Zakład Produkcyj-
ny Wody Mineralnej GFT Goldfruct Sp. z o.o., Pan Robert 
Zarzeka.
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zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypad-
ków z ich udziałem. Program zajmuje się następującymi 
obszarami tematycznymi:
- Bezpieczna droga do szkoły
- Nauka reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych
- Nauka udzielania pierwszej pomocy’
- Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku
- Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w sy  
  tuacjach zagrożeń przestępczością
- Podstawy BHP i higieny
- Badanie i trening zmysłów: wzroku, słuchu i orientacji      
  przestrzennej.
Tytułowy bohater – Smok Mądragon to postać zamiesz-
kująca odległą planetę Mądragonię. Wraz ze swoimi przy-
jaciółmi Mądraszkami przybywa na Ziemię z ekspedycją 
badawczą chcąc odkryć zaskakujące i ciekawe dla nich 
reguły życia na naszej planecie. Dzięki uczniom, Smok 
mógł poznać zasady i reguły bezpiecznego zachowania 
znane na Ziemi.
Zaproszeni goście – asp. sztab. Krzysztof Dolański 
z Komendy Policji w Krościenku nad Dunajcem, prezes 
OSP Krzysztof Górecki w Krośnicy – opowiadali uczniom 
o pracy funkcjonariusza policji i strażaka, a także prze-
prowadzili pogadankę o zachowaniu rozwagi i unika-
niu niebezpiecznych sytuacji w najbliższym otocze-
niu – w domu, w szkole, na drodze, podczas zabaw.
Pani Stanisława Ciesielka – pielęgniarka środowiskowa, 
rozmawiała z uczniami o przestrzeganiu zasad higieny 
i zdrowym odżywaniu. Natomiast pracownicy z oddziału 
GOPR w Krościenku nad Dunajcem ratownik kier. Łukasz 
Giemzik, ratownik medyczny Jakub Czerwiec, ratownik 
Krzysztof Czubiak opowiadali o swojej pracy w terenie 
i zapoznali uczniów z zasadami udzielania pierwszej po-
mocy. Zaprezentowany sprzęt zrobił na uczniach ogromne 

We wrześniu 2016 r. odbyło się podsumowanie Projektu 
edukacji ekologicznej „EkoAktywni w Pieninach” realizo-
wanego przez Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza  
w Krościenku n.D. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Krościenko n.D.  
W ramach realizacji projektu podpisano porozumienia 
partnerskie z Zakładem Produkcyjnym Wody Mineralnej 
GFT Goldfruct Sp. z o.o. „Kinga Pienińska” w Krościen-
ku nad Dunajcem, Zakładem Gospodarki Komunal-
nej w Krościenku n.D. oraz Gminnym Centrum Kultury  
w Krościenku n.D. Szkoła współpracowała z Panem Da-
riuszem Latawcem Prezesem Zarządu Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu, Pieniń-
skim Parkiem Narodowym i Komisariatem Policji w Kro-
ścienku n.D.
Jednym z działań było zorganizowanie pochodu ekolo-
gicznego, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. Dzie-
ci przebrane w „ekologiczne stroje”, niosąc transparenty, 
skandowały hasła zachęcające do dbania o przyrodę. 
Rozdawały również ulotki ekologiczne. 

szkoła Podstawowa w kroŚNicy

Konkurs „Brzechwa bawi i uczy”
W Szkole Podstawowej w Krośnicy odbył się organizo-
wany corocznie, międzygminny konkurs wiedzy o życiu 
i twórczości Jana Brzechwy. W tym roku brali w nim udział 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Krośnicy, Szkoły Pod-
stawowej z Krościenka nad Dunajcem oraz Kluszkowiec. 
Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej ucznio-
wie odpowiadali na pytania związane z życiem i twórczo-

ścią Jana Brzechwy. W drugiej recytowali wybrane wier-
sze. Zawodnicy zostali przydzieleni do właściwej kategorii 
wiekowej (dzieci młodsze: klasy I-III oraz starsze IV-VI). 
Uczniowie rywalizowali w trzech grupach. W każdej z nich 
znalazł się przedstawiciel z innej szkoły. 
Głównym celem organizowanego konkursu było moty-
wowanie uczniów do poznania życia i twórczości patrona 
szkoły Jana Brzechwy. Ważnym aspektem była również 
współpraca naszej szkoły z sąsiednimi placówkami. 

W kategorii – dzieci młodsze uczniowie zajęli następujące 
miejsca:
    I miejsce 
1. Anna Warpecha – Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
2. Marta Siedlarczyk - Szkoła Podstawowa w Krośnicy
    II miejsce
1. Oliwia Duda – Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
2. Gabriela Kubicz – Szkoła Podstawowa w Krośnicy
    III miejsce
1. Nikola Bańka – Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
2. Maciej Wójcik – Szkoła Podstawowa w Krośnicy

W kategorii – recytacja - I miejsce zajął uczeń klasy III 
Szkoły Podstawowej w Krośnicy: Maciej Wójcik
Kategoria : uczniowie starsi – klasy IV – VI:
    I miejsce 
1. Gabriela Babiak – Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
2. Justyna Musiał – Szkoła Podstawowa w Krościenku
3. Barbara Wójcik - Szkoła Podstawowa w Krośnicy
    II miejsce
1. Gabriela Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Kluszkow    
    cach
2. Jan Połtowicz - Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D.
3. Zuzanna Zachwieja – Szkoła Podstawowa w Krośnicy
    III miejsce
1. Kinga Kozielec – Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
2 . Kacper Koper - Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D.
3 . Oliwia Chlipała – Szkoła Podstawowa w Krośnicy
    W kategorii: recytacja – klasy IV – VI - I miejsce zajęły    
    ex aequo uczennice:
1 . Amelia Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy
2 . Justyna Musiał ze Szkoły Podstawowej w Krościenku

szkoła Podstawowa w grywałdzie

W Szkole Podstawowej w Grywałdzie realizowany jest 
projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Regularnie, 
raz w tygodniu, odbywają się zajęcia szachowe dla kla-
sy drugiej i trzeciej. Uczniowie 13 kwietnia 2016 r. wzięli 
udział w Turnieju Finałowym w Krakowie organizowanym 
przez Małopolski Związek Szachowy, w którym uczest-
niczyło 45 szkół (197 uczestników). Nasza szkoła zajęła 
XIV miejsce drużynowo, a indywidualnie przywiozła III 
i IV miejsce. 3 czerwca 2016 r. uczniowie wzięli udział 
w Ogólnopolskim Finałowym Turnieju zorganizowa-
nym na Warszawskim Torwarze, w którym uczestni-
czyło 135 szkół z całej Polski (ponad 700 uczestników). 

Uczniowie naszej szkoły zajęli 43 miejsce drużynowo, in-
dywidualnie natomiast zajęli miejsca w przedziale 20-40.
Chlubą Szkoły Podstawowej w Grywałdzie jest zespół 
regionalny „Trzy Korony Grywałd”. Uczniowie oprócz re-
gularnych występów dla szkoły i środowiska Grywałdu, 
prezentowali swoje umiejętności podczas większych uro-
czystości odbywających się w Krościenku nad Dunajcem. 
Zespół występował 29 lipca 2016 r. podczas Weekendu 
Węgierskiego oraz 25 listopada 2016 r. uświetniając Ju-
bileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich. Kulturę pieniń-
ską również promował w Swarzędzu, gdzie odbyło się 
nagranie w lokalnej telewizji oraz radio. Występy zespo-
łu uświetniają wiele imprez okolicznościowych nie tylko 
w kraju, ale i za granicą. 15 września 2016 r. zespół 
zaprezentował swoje umiejętności w Starej Lubowni 
w Słowacji. 

 „smok mĄdragoN daJe radĘ”

Po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej w Krośni-
cy (kl. II a i kl. III) uczestniczyli w projekcie edukacyjno – 
profilaktycznym „Smok Mądragon daje radę” organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz 

wrażenie.
Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy Honorowego 
Mądraszka i Certyfikaty potwierdzające zdobyte sprawno-
ści i umiejętności. 
Udział w projekcie uważamy za bardzo dobrą formę reali-
zacji tematyki bezpieczeństwa dzieci w nagłych sytuacjach.
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gmiNNy oŚrodek Pomocy sPołeczNeJ 
w kroŚcieNku Nad duNaJcem 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do reali-
zacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa). 
Wnioski złożyły 94 rodziny, ilość osób w rodzinach 368. 

Program „Stypendia szkolne” finansowany ze środków 
Wojewody Małopolskiego – Małopolskiego Kuratora 
Oświaty, obejmuje częściową refundację wydatków prze-
znaczonych na zakup artykułów szkolnych i podręczników 
(m.in.: przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, 
pomocy dydaktycznych). Wnioski złożyło 91 osób. 
W okresie od 12 do 15 grudnia 2016 r. wypłacono kwotę: 
27 064,00 zł. 

W dalszym ciągu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach któ-
rego przedstawiciele odpowiednich służb (GOPS, Policja, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Pedagodzy, Kuratorzy, Opieka Medyczna) współ-
pracują ze sobą w celu rozwiązywania problemów związa-
nych z przemocą w rodzinach na terenie Gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku złożył 
wniosek w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny spo-
łecznie w Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integra-
cja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.  To 
działanie pozwala na realizację kompleksowych progra-
mów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra 
pomocy rodzinie. W programie możliwe jest wykorzystanie 
szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakte-
rze społecznym i zawodowym, których dobór jest uzależ-
niony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społecz-
ności objętych wsparciem. Wartość złożonego wniosku: 
562 500,00 złotych, w tym wkład własny 15%. Wniosek 
został zatwierdzony i w sierpniu 2016 ruszyła rekrutacja. 
Zrekrutowano 9 osób, które biorą m.in. udział w zajęciach 
z psychologiem i doradcą zawodowym, są objęci wspar-
ciem Asystenta Rodziny. Planuje się przeprowadzenie 
szkoleń zawodowych i staży dla Beneficjentów Ostatecz-
nych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu, realizu-
je prace społecznie użyteczne (świadczenie pracy przez 
10 godzin tygodniowo). W ramach prac społecznie uży-
tecznych osoby bezrobotne z terenu naszej gminy wyko-
nywały odpłatnie prace porządkowe przy Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej w Krościenku n.D oraz świadczyły 
usługi opiekuńcze osobom starszym, niepełnosprawnym 
korzystającym z tej formy wsparcia świadczonego przez 
tutejszy Ośrodek. W 2016r., w pracach społecznie uży-
tecznych, które trwały od maja do listopada, uczestniczyło 
5 osób. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 9639zł.

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch ro-

dzin, w wysokości 2430,71zł. (zadanie własne gminy) oraz 
dodatki energetyczne w wysokości 265,77 zł (zadanie fi-
nansowane ze środków zewnętrznych).

Wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin przejawia-
jących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych.

W 2016 roku 28 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty 
Dużej Rodziny. Ogółem wydano 149 kart dla członków ro-
dzin.

Ośrodek wypłaca na bieżąco świadczenia społeczne 
w formie zarówno finansowej jak i rzeczowej, odprowadza 
składki zdrowotne przy zasiłku stałym, ponosi koszty po-
bytu w Domu Pomocy Społecznej. 

W okresie od stycznia do listopada wypłacono: 
Zasiłki stałe  dla 21 osób, na łączną kwotę 91 897,02 zło-
tych, 
Zasiłki okresowe dla 38 rodzin na łączną kwotę 44 538,81 
złotych 
W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”:
- 123 uczniom przyznano wsparcie w formie dożywiania 
w szkołach oraz trzem dorosłym osobom w formie gorące-
go posiłku  o wartości 58 786,48 złotych, 
- zasiłki celowe dla 19 rodzin, na kwotę  8 928,00zł, 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierają-
cych zasiłek stały za 17 osób pobierających świadczenia, 
w wysokości 6 928,39 złotych, 
Zasiłki celowe i w naturze dla 46 rodzin, w wysokości 
21 600,00 złotych,
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 9 050,00 zł. 
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób, w wysoko-
ści 82 452,71 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad 
Dunajcem informuje, że w okresie od 01-01-2016 roku do 
30-11-2016 roku uprawnionych do świadczeń rodzinnych 
było 488 rodzin.
Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 
2 146 479,92 zł w tym:
- zasiłek rodzinny na kwotę: 792 031,71 zł.
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka na kwotę: 32 000,00 zł. 
- korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę: 
104 571,10 zł.
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę: 
32 916,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na 
kwotę: 320 170,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę: 47 700,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania na kwotę: 46 042,00 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwo-
tę: 122 875,00 zł.
-zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 241 389,00 zł.
-świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 359 900,00 zł.
-świadczenie rodzicielskie na kwotę: 142 273,48 zł.
-specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 35 360,00 zł.
-jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na 

kwotę: 60 000,00 zł.
-zasiłek dla opiekuna na kwotę: 80 080,00 zł.
Ponadto Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w przypadku 
przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do pobierania zasiłku, tzw. „złotówka za złotówkę” na kwo-
tę: 17 171,63 zł.

Świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” wypłacono na 
kwotę: 3 619 984,92 zł.
Ponadto tutejszy Ośrodek za osoby pobierające świad-
czenia opiekuńcze odprowadził składki emerytalno-ren-
towe i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w łącznej wysokości:  103 815,35 zł.
W okresie od 01-01-2016 roku do 30-11-2016 roku upraw-
nionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 
19 rodzin. Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę: 
90 882,26 zł.

sPotkaNie oPłatkowe

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
                           
                                                 Cyprian Kamil Norwid

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w restauracji Kla-
syczna w Krościenku nad Dunajcem, odbyło się coroczne, 
tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych z terenu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem. 
W wieczerzy uczestniczyli również Wójt Gminy Pan Jan 
Dyda, zastępca Wójta Pan Ryszard Wojtarowicz, ksiądz 
prałat Stanisław Tumidaj, ksiądz Kazimierz Trybuła, a tak-
że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wieczerzę wigilii wypełniły dźwięki kolęd śpiewane wspól-
nie z kapelą góralską Białopotocanie. 
Ksiądz Stanisław odmówił wspólnie ze zgromadzonymi 
modlitwę, pobłogosławił zebranych i odczytał fragmenty 
Pisma Świętego. Wszyscy podzielili się opłatkiem, a na-
stępnie zjedli wspólnie wigilię.
Życzenia uczestnikom złożyli także: Wójt Gminy Jan 
Dyda, ksiądz prałat Stanisław Tumidaj i ksiądz Kazimierz 
Trybuła, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek 
w Krościenku n.D. P. Krzysztof Waksmundzki oraz zespół 
Białopotocanie. Wszystkie osoby życzyły sobie, by mogły 
wspólnie spotkać się w przyszłym roku na wspólnej Wigilii. 
Spotkanie zorganizował Wójt Gminy Krościenko nad Du-
najcem i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dziękujemy zespołowi Białopotocanie za świąteczną mu-
zyczną oprawę oraz Panu Marcinowi Pawłowskiemu za 
przywiezienie gości na spotkanie wigilijne i odwiezienie 
ich do domu.

Serdecznie Państwa zapraszam na wspólne 
kolędowanie na krościeńskim rynku 

z kapelą Jaśka Kubika, 
zespołem dziecięcym Grywałdzkie Nucicki

 oraz 
Orkiestrą Dętą OSP w Krościenku n.D., 

przy nowo powstałej szopce 
(obok starego kościoła), które odbędzie się 
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 
tj. 26 grudnia 2016 roku o godz. 14-tej.
Podczas kolędowania będzie można 

skosztować tradycyjne potrawy wigilijne

Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy 
serdecznie dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość 

w codziennych relacjach, okazywaną wielokrotnie 
pomoc oraz czynny udział w życiu naszej Gminy.

Pragnę także bardzo podziękować Radnym Gminy 
na czele z przewodniczącym, Panem Tomaszem Ga-
brysiem oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 

za całoroczną współpracę i zaangażowanie 
w ustawiczny rozwój naszej małej wspólnoty.

Wójt Gminy Jan Dyda

Ponadto bardzo serdecznie dziękuję:

Pani Annie Paluch-Poseł na Sejm RP
oraz

Panu Janowi Komorkowi
Radnemu Rady Powiatu Nowotarskiego
za udzielaną pomoc i wyjątkowe wsparcie, 

jakiego doświadczaliśmy,
gdy jako Gmina zabiegaliśmy 
o ważne dla nas sprawy.



Sylwester


