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inwestycje
KANALIZACJA W GRYWAŁDZIE

Zakończono roboty budowlane na zadaniu p.n. „Poprawa stanu 
gospodarki ściekowej sołectwa Grywałd - rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Krościenko nad Dunajcem”. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków PROW w ramach programu 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 817 865 zł. 

 

Koszt zadania w 2015 r. wyniósł: 1 034 233 zł.

PRZEBUDOWA CHODNIKA

Gmina wykonała I-szy etap przebudowy chodnika w ciągu 
drogi  wojewódzkiej 969 w Krościenku nad Dunajcem, 
który swym zakresem obejmuje odcinki od ulicy Sienkiewicza 
do mostu na potoku Krośniczanka przed parkiem linowym 
oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Trzech Koron 
do mostu. Zadanie wykonywane jest wspólnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który finansuje 49% kosztów.

  

Całkowity koszt zadania wynosi: 428 118 zł., 
w tym wykonanie I-szego etapu: 242 828 zł. 
II etap zostanie wykonany do końca maja 2016 roku.

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Dokonano odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania 
szkód powodziowych, tj. odbudowa drogi Ojca Leona 
w Krośnicy wraz z odbudową przepustu ramowego 
i zabezpieczeniem korpusu drogi koszami siatkowo-
kamiennymi, 

odbudowa ulicy Polnej w Krośnicy 

i odbudowa ulicy Jaśka Knutelskiego w Krościenku 
nad Dunajcem. 

Koszt realizacji zadania wynosi: 223 356 zł. 

Na w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie od Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w wys. 174 305 zł.

NOWA NAWIERZCHNIA

Przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
położono nawierzchnię asfaltową na części ulicy Jagiellońskiej, 
na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Targową w Krościenku 
nad Dunajcem. 
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REMONT DROGI DO KRASU

W wyniku porozumienia i prowadzonych negocjacji 
z jednostkami poza gminnymi – Pienińskim Parkiem 
Narodowym wykonane zostały wstępne roboty remontowe 
na drodze do Krasu w Krościenku nad Dunajcem, na długości 
ok. 1100 mb. 

Wartość zadania wynosi: 57 981 zł., z czego koszt Gminy: 
40 586 zł. pozostała część współfinansowana w 30% przez 
Pieniński Park Narodowy.

ZABEZPIECZENIE POBOCZA DROGI

W porozumieniu z Pienińskim Parkiem Narodowym wykonano 
zabezpieczenie pobocza drogi Biały Potok narzutem 
kamiennym. 
 

Wartość zadania wynosi: 33 923 zł., w tym koszt gminy 
16 962 zł., PPN finansował zadanie w 50%.

PRACE REMONTOWE NA DROGACH

Wykonano prace remontowo-konserwacyjne dróg gminnych 
o charakterze rolniczym, tj. droga Lubań w Krościenku nad 
Dunajcem w górnym odcinku, droga na Strzyżów w Krośnicy 
oraz na ulicy Słonecznej w Krościenku nad Dunajcem – 
Zawodzie. 

 Wartość robót wynosi ogółem: 22 300 zł.

KANALIZACJA OPADOWA

Wykonano prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji 
opadowej drogi gminnej na Węgliska. 

 
Wartość zadania: 56 331 zł.

ZABEZPIECZENIE DROGI

Wykonano roboty remontowe związane z zabezpieczeniem 
pobocza ulicy Ojca Leona w Krośnicy barierami ochronnymi. 

Koszt zadania 4 585 zł.
 

REMONT DROGI ŻARNOWIECKA

W Grywałdzie wykonano remont drogi Żarnowiecka 
na  odcinku ok. 1km wraz z przepustem odwadniającym drogę 
o przekroju Ø 400 mm.  

 
 
Wartość zadania: 11 898 zł.

BARIERKI OCHRONNE

W Hałuszowej wykonano zabezpieczenie drogi Do Wsi 
balustradą ochronną w rejonie byłej szkoły i środkowego 
odcinka, przy drodze głównej w Hałuszowej oraz na drodze 
Przylaski w Grywałdzie.
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Wartośc zadania 30 666 zł.

FREZ NA DROGACH GMINNYCH

Wykonane zostały prace remontowo - konserwacyjne związane 
z położeniem frezu asfaltowego wraz z zagęszczeniem 
na drogach gminnych wskazanych przez Sołtysów 
we wszystkich sołectwach na terenie gminy Krościenko nad 
Dunajcem.

 

Koszt zadania: 19 000 zł.

REMONT PARKINGU W ŁĄKCICY

W Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego 
w pobliżu muru oporowego utwardzono parking z możliwością 
wejścia na urządzoną ścieżkę rekreacyjną nad rzeką Dunajec, 
prowadzącą bulwarami w kierunku centrum Krościenka. 

 Koszt zadania: 24 091 zł.

REMONT PARKINGU W KROŚCIENKU

Przeprowadzono prace remontowo-porządkowe na parkingu 
w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Jana III Sobieskiego.  
Koszt zadania: 26 969 zł.

Zrealizowano zadanie  p.n. utwardzenie ciągu pieszo-
rowerowego  na bulwarach nad rzeką Dunajec w Krościenku 
nad Dunajcem na odc. 600 mb.  Koszt zadania: 3 000 zł. 

REMONT PARKINGU PRZY ULICY  POLNEJ

Zagospodarowano teren działki Gminnej przy  skrzyżowaniu  
ulic: Polna, Jarek i Karola Wojtyły-papieża w Krościenku nad 
Dunajcem. 

 Wartość zadania: 26 112,10 zł.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
PRZY PLACU ZABAW

Zagospodarowano teren w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej 
i placu zabaw w Krościenku – Centrum. Roboty zrealizowano 
w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Koszt zadania: 27 003 zł.

CHODNIK PRZY SIŁOWNI 

W sołectwie Krościenko-Zawodzie przy siłowni zewnętrznej 
wykonano chodnik z kostki brukowej. Zadanie realizowane było 
w ramach funduszu sołeckiego. Koszt zadania: 41 981 zł.
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BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ SIATKOWEJ

Na bulwarach przy siłowni zewnętrznej w Krościenku nad 
Dunajcem wykonano  boisko do piłki plażowej siatkowej . 

 Ogólny koszt zadania  25 000 zł. 

REMONT ULICY KOŚCIUSZKI

Przy ulicy Kościuszki w Krościenku nad Dunajcem dokonano 
przebudowy nawierzchni chodnika na odcinku od mostu 
na Krośniczance do remizy OSP oraz uporządkowano bulwar 
pomiędzy ulicą, a potokiem.  

Koszt zadania: 40 469 zł. 

WIATA PRZYSTANKOWA

Przy pętli autobusowej przed Publicznym Gimnazjum 
w Krościenku nad Dunajcem wykonano wiatę przystankową. 

 
Koszt zadania: 17 600 zł.

OŚWIETLENIE ULICY KOŚCIUSZKI

Wykonano  oświetlenie uliczne w Krościenku nad Dunajcem 
ulicy Kościuszki, na odcinku od remizy OSP do mostu w ciągu 
ulicy Jana III Sobieskiego.

 

Wartość zadania włącznie z opracowaniem dokumentacji 
projektowej wynosi: 28 000 zł.

NOWE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 

Na drodze wojewódzkiej 969 przy ulicy Jana III Sobieskiego 
w Krościenku nad Dunajcem (Łąkcica) powstało nowe 
przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

PRACE PORZĄDKOWE PRZY POTOKU KROŚNICZANKA

Po uzgodnieniach Wójta Gminy z Regionalnym  Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Górnego 
Dunajca z siedzibą w Nowym Targu wykonał remont urządzeń 
wodnych i prace porządkowe przy potoku Krośniczanka 
w Krościenku nad Dunajcem oraz prace  regulujące ujście 
potoku Krośniczanka do Dunajca.

WITACZE

Przy drogach wjazdowych na teren Gminy Krościenko nad 
Dunajcem ustawiono witacze. Koszt zadania: 12 300 zł.
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REMONTY DRÓG ROLNYCH

Wykonano roboty inwestycyjne na drogach rolniczych 
Rokitki w Tylce i na Nowakówkę w Kątach Niwkach. Zadania 
o wartości: 86 022 zł.  współfinansowane są ze środków 
Marszałka Województwa  Małopolskiego w wys. 42 417 zł. 

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW PO OKRESIE ZIMOWYM

Dokonano uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. 
Koszt zadania: 52 712 zł.

REMONT W HAŁUSZOWEJ

Wykonano remont przepustu  drogowego Ø 800 na drodze. 
Do Wsi w Hałuszowej  w ramach zadania  odtworzono ścianki 
czołowe przepustu z umocnieniem wylotu  i udrożnieniem 
wlotu . Koszt  zadania: 4 951 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego przebudowano wodościek 
w Hałuszowej na odcinku ok. 40 mb. Wartość zadania: 
3 936 zł. 

DOPOSAŻONO PLAC ZABAW

W ramach funduszu sołeckiego doposażono plac zabaw 
w Hałuszowej. Wykonano roboty ziemne pod urządzenie 
boiska do gry w piłkę siatkową. 
Wartość robót wynosi:  8 109 zł.

ODBUDOWA PRZEPUSTU

Wykonano odbudowę przepustu rurowego w ciągu ulicy 
Krośnickiej w Grywałdzie. Koszt zadania: 8 426 zł.

KANALIZACJA W HAŁUSZOWEJ 
I DZIADOWYCH KĄTACH

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w Hałuszowej 
i  w Dziadowych Kątach. Koszt zadania: 7 745 zł.

OŚWIETLENIE ULICY JURASZOWA

Wykonano odcinek linii oświetlenia ulicznego ulicy Juraszowa 
w Krościenku nad Dunajcem. Koszt zadania: 9 136 zł.

OŚWIETLENIE ULICY  POD TYLKĄ

Wykonano I-szy etap oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 
wojewódzkiej 969 ulicy Pod Tylką w Grywałdzie.
Koszt zadania: 9 975 zł.

BARIERKI NA MOSTKACH

Wymieniono balustrady na mostkach na potoku   Zakijowskim 
w ciągu ulicy Zdrojowej oraz w ciągu ulicy Juraszowej 

w Krościenku nad Dunajcem. 
Ogólny koszt zadania  wynosi: 4 255 zł.  W wyniku 
uzgodnień Wójta Gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie wykonane zostały barierki ochronne 
w miejscowości Krośnica oraz udrożniono przepusty w ciągu 
drogi wojewódzkiej.

Informacje o pozostałych inwestycjach zrealizowanych przez 
Gminę Krościenko nad Dunajcem dostępne są na stronie 
internetowej gminy w zakładce „Sprawozdania Wójta”.

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za zaufanie 
okazane mi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej. 15049 
głosów to wyraz dobrej oceny mojej dotychczasowej pracy 
poselskiej. Przede wszystkim jednak traktuję ten wynik 
jako moje osobiste zobowiązanie do rzetelnej, wytężonej 
pracy dla dobra moich Wyborców. Jestem pewna, że Prawo 
i Sprawiedliwość wypełni swoje zobowiązania wobec Polaków, 
że 25 października 2015 r. jest początkiem dobrych zmian 
w Polsce. 

                           Z wyrazami szacunku 
                                Anna Paluch

                                         
                                 Poseł na Sejm RP

           

Szanowni Przyjaciele-Wyborcy 
Gminy Krościenko nad Dunajcem

Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, które otrzymałem 
od Was w wyborach do Senatu RP. Jest to dla mnie wielki 
zaszczyt, a zarazem wielkie zobowiązanie. Pragnę Państwa 
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by powierzonego mi 
zaufania nie zawieść, a moja praca w Senacie będzie służyła 
przyszłości naszego regionu. Wszystkim mieszkańcom Gminy 
Krościenko nad Dunajcem życzę pomyślności w Nowym Roku 
2016.

Jan Hamerski
                            

                             Senator RP

inFormacje
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JAROSŁAW KACZYŃSKI
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

W poniedziałek 19 października 2015 roku Prezes Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz poseł na Sejm RP 
Anna Paluch złożyli kwiaty pod krzyżem upamiętniającym 
uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki 
w 31 rocznicę tego wydarzenia. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Gminy 
Krościenko Janem Dydą.  Prezes Kaczyński wspomniał, 
że osoba księdza Popiełuszki jest mu bliska, ponieważ ksiądz 
Jerzy był wikariuszem w jego rodzimej parafii św. Stanisława 
Kostki w Warszawie.

 

Przy okazji wspomnianej rocznicy w pamięci ludzi 
zebranych przy krościeńskim pomniku odżyły wspomnienia 
tamtych czasów. Wspomnienia czasów PRL ograniczonych 
wszechobecną cenzurą, trudną do zrozumienia dla dzisiejszej 
młodzieży, mającej na co dzień dostęp do internetu. 
„Wówczas my, licealiści, nie śledzilibyśmy na bieżąco sprawy 
uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki, gdyby nie 
informacje, przekazywane przez naszego ówczesnego księdza 
wikariusza parafii Krościenko Józefa Babicza (obecnego 
proboszcza w Marcinkowicach)”.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko był kapelanem „Solidarności”. 
W stanie wojennym organizował Msze za Ojczyznę. Między 
innymi 19 maja 1983 roku prowadził pogrzeb Grzegorza 
Przemyka, który zmarł w wyniku pobicia przez Funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej. W działalności duszpasterskiej ks. Jerzy 
Popiełuszko opierał się na przesłaniu: „zło dobrem zwyciężaj” 
(św. Paweł, Rz 12,21), nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa 
Stefana Wyszyńskiego.  Działalność ks. Jerzego Popiełuszki 
ówczesne władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uznały 
za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.
Dokładnie 31 lat temu, 19 października 1984 roku ks. Popiełuszko 
przybył na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy do parafii 
pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. 
W tym samym dniu, wracając do Warszawy ks. Jerzy Popiełuszko 
został uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW. Ręce księdza 
skrępowali tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętlę 
na szyi. Ciało obciążyli workiem wypełnionym kamieniami 
i wrzucili do Wisły w okolicach Włocławka. W czasie późniejszej 
sekcji wykazano ślady torturowania. Funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa PRL oskarżeni i skazani za uprowadzenie, 
torturowanie i zabójstwo księdza Popiełuszki po wyjściu 
z więzienia żyją na wolności pod zmienionymi nazwiskami.
W październiku 2009 roku, w związku z 25 rocznicą śmierci, 
ks. Jerzy Popiełuszko został pośmiertnie odznaczony przez 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. 
W 2014 bł. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ 
„Solidarność”. Także w 2014 roku nastąpiło otwarcie procesu 

do kanonizacji bł. ks. Jerzego. Wspomnienie liturgiczne 
bł. Jerzego Popiełuszki przypada 19 października.

SPOTKANIE Z PREZESEM KRAJOWEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 29.09.2015 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Krościenko 
nad Dunajcem, spotkanie zorganizowane  przez Wójta Gminy 
Krościenko nad Dunajcem Jana Dydę w sprawie terenów 
zalewowych na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Witold 
Sumisławski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie – Małgorzata Owsiany, Poseł na Sejm RP 
– Andrzej Gut-Mostowy, Senator RP – Stanisław Hodorowicz, 
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego – Jan Komorek, 
przedstawiciele Rady Gminy oraz mieszkańcy gminy.

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował 
zebranych, że zgodnie z podejściem Dyrektywy Powodziowej 
minimalizować straty powodziowe, należy nie tylko 
poprzez budowę obwałowań i zbiorników retencyjnych, 
ale przede wszystkim na działaniach nietechnicznych, 
umożliwiających zatrzymanie wody w rejonie opadu 
i świadome gospodarowanie przestrzenią narażoną 
na niebezpieczeństwo powodzi. Właściwe planowanie 
przestrzenne pełni w tym zakresie kluczową rolę. Istotną rolę 
w procesie planistycznym pełnią plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym, które dla zidentyfikowanego zagrożenia, 
określają cele i wskazują działania służące ich osiągnięciu. 
Wszystkie działania związane z gospodarowaniem wodami 
i bezpieczeństwem powodziowym powinny być zgodne 
z planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania 
ryzykiem powodziowym, w szczególności te, na które 
przeznaczane są środki unijne.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej opracował wstępną ocenę ryzyka 
powodziowego (2011 r.), a następnie mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które 
przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
zgodnie z przyjętą metodyką. W przeprowadzonych analizach 
hydraulicznych nie uwzględniono redukcji fali powodziowej 
wskutek działania zbiornika retencyjnego w Czorsztynie. 
Mapy zagrożenia powodziowego zostały w czerwcu tego 
roku przesłane do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem 
i na chwilę obecną są obowiązujące. 
Prezes KZGW poinformował, iż pomimo przyjętego schematu 
prac planistycznych, wynikającego z zobowiązań nałożonych 
na Polskę prawem europejskim, region wodny Górnej Wisły 
został potraktowany szczególnie z uwagi na rokrocznie 
pojawiąjące się na tym obszarze podtopienia  i występujące
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wysokie zagrożenie powodziowe. W planach zarządzania 
ryzykiem powodziowym (PZRP) rozszerzono obszar analityczny 
określony we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP) 
w I cyklu planistycznym o dodatkowe cieki, dla których 
prowadzono analizy programów inwestycyjnych (API) 
w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu 
Górnej Wisły. W tym również wykorzystano te analizy 
do weryfikacji obszarów zagrożenia powodziowego 
wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego. 
W rozkładzie przestrzennego ryzyka powodziowego 
w PZRP wykorzystano strefy zalewowe wynikające z API, 
uwzględniające funkcje zbiornika w Czorsztynie (tzw. wariant 
zero).
W związku z powyższym powstała sytuacja, w której w PZRP, 
do planowania działań przeciwpowodziowych, uwzględniono 
już zweryfikowane zasięgi obszarów zagrożenia 
powodziowego, natomiast dokumentem obowiązującym 
w planowaniu przestrzennym są mapy zagrożenia 
powodziowego, opracowane w projekcie ISOK, obowiązujące 
od czerwca na terenie Gminy Krościenko z niekorzystnymi 
dla mieszkańców obszarami szczególnego zagrożenia 
powodziowego.
W wyniku prac porównawczych metodyk i danych przyjętych 
do modelowania hydraulicznego, przeprowadzonego 
w ramach opracowania studiów ochrony przeciwpowodziowej, 
analiz programów inwestycyjnych (API) oraz map zagrożenia 
powodziowego w projekcie ISOK, stwierdzono potrzebę 
ujednolicenia przyjętego podejścia do wyznaczenia obszarów 
zagrożenia powodziowego. Pomimo, iż zgodnie z ustawą 
Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat, Prezes 
Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej już podjął działania 
w celu ich weryfikacji i w uzasadnionych przypadkach 
zmodyfikowania. Prezes Sumisławski zaprezentował 
zebranym mapę z rozkładem ryzyka powodziowego 
braną pod uwagę do analiz w ramach planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym ze zweryfikowanymi obszarami 
zagrożenia, uwzględniającymi  API. Wg tego opracowania 
na terenie gminy Krościenko zagrożenie od rzeki Dunajec 
jest niewielkie. Zdecydowanie mniejsze zagrożenie 
w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, zostało 
wykazane w rejonie Zawodzia. Natomiast większe rejony 
zagrożenia powodziowego uwidoczniono w obrębie potoku 
Krośnica.
Prezes Sumisławski zobowiązał się do jak najszybszego 
przeprowadzenia skomplikowanej procedury zmiany 
obszarów na obowiązujących mapach zagrożenia i mapach 
ryzyka powodziowego. Poradził właścicielom gruntów, 
którzy otrzymali negatywne decyzje w sprawie zwolnień 
z zakazów zabudowy na terenach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, aby złożyli nowe wnioski do RZGW w Krakowie. 
Dyrektor RZGW przy ponownym rozpatrywaniu spraw będzie 
brał pod uwagę również opracowanie API oraz wariant zero 
z planów zarządzania ryzykiem  powodziowym. Prezes 
podkreślił, że nie będzie wydawania decyzji zwalniających 
z tzw. „automatu”, każdy wniosek właścicieli gruntów 
będzie analizowany i rozpatrywany indywidualnie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętym podejściem.

Pierwsze sukcesy. Właściciele nieruchomości położonych 
w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Słonecznej uzyskują 
zwolnienia z zakazów realizacji obiektów na terenach 
zagrożonych powodziom, co umożliwia uzyskanie pozwolenia 
na budowę. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z możliwością aplikowania o środki unijne 
z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 pojawił się 
obowiązek sporządzenia dokumentu strategicznego, jakim jest 
plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy. Dokument 
ten obejmuje cały obszar geograficzny gminy i uwzględnia 
działania zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne na 
szczeblu lokalnym, źródła ich finansowania, a także podział 
obowiązków oraz sposób monitorowania i ewaluacji planu.
Posiadanie PGN-u jest kluczowe w kontekście wykorzystania 
potencjału rozwojowego w oparciu o różne źródła finansowania. 
W Regionalnych Programach Operacyjnych dla danych 
województw około 30% środków zostało przeznaczone 
na zadania związane z gospodarką niskoemisyjną, gdzie 
jednym z warunków będzie posiadanie PGN-u. Dodatkowo 
nałożono na gminy obowiązek posiadania PGN-u w momencie 
starania się o środki unijne z Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz o finansowanie działań zawartych 
w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W naszej gminie zakończyło się opracowywanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku 
z tym planuje w najbliższej przyszłości pozyskać 
dofinansowanie na odnawialne źródła energii (OZE) 
w ramach projektu pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. 
Bardzo Państwa zachęcam do zainteresowania się tym bardzo 
korzystnym nie tylko dla środowiska projektem.

CZY GAZ POPŁYNIE DO KROŚCIEŃSKICH GOSPODARSTW

We wtorek, 29 grudnia 2015r., w sali posiedzeń szczawnickiego 
magistratu odbyło się spotkanie dotyczące projektu 
„Gazyfikacja Szczawnicy i gmin ościennych z doprowadzeniem 
gazociągu od strony Słopnic”.
W spotkaniu zorganizowanym przez włodarza szczawnickiego 
kurortu - Grzegorza Niezgodę uczestniczyli przedstawiciele 
gmin znajdujących się na trasie projektowanego gazociągu: 
Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Wójt Gminy 
Łącko – Jan Dziedzina wraz z Przewodniczącą Rady - 
Bernadettą Wąchała-Gawełek, Wicewójt Gminy Krościenko 
nad Dunajcem - Ryszard Wojtarowicz oraz przedstawiciele 
szczawnickich władz samorządowych, liczni reprezentanci 
inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział 
w Tarnowie, a także zaangażowany w sprawę gazyfikacji 
uzdrowiska lokalny przedsiębiorca - Adam Wolfram oraz 
media.
Na wstępie spotkania Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji 
tarnowskiego oddziału PSG – Mariusz Konieczny, przybliżył 
zebranym dane dotyczące utworzonej w 2013 roku Polskiej 
Spółki Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, która powstała 
w wyniku konsolidacji sześciu dotychczas niezależnie 
funkcjonujących spółek gazownictwa (tj. dolnośląskiej, 
górnośląskiej, karpackiej, mazowieckiej, pomorskiej oraz 
wielkopolskiej). Dyrektor zaznaczył, iż kluczowym zadaniem 
spółki pełniącej funkcję krajowego operatora systemu 
dystrybucyjnego, jest niezawodny i bezpieczny transport 
paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju 
bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych 
operatorów lokalnych. Ponadto podkreślił, iż poprzez sieć 
gazociągów o długości ok. 170 tys. km, PSG dostarcza paliwo 
gazowe do ponad 6,8 mln odbiorców końcowych, na rzecz 
których dystrybuowane jest  ponad 10 mld m3 gazu rocznie.
Oddział w Tarnowie swoją działalnością obejmuje najbardziej
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zgazyfikowany rejon kraju, a mianowicie województwa 
południowo-wschodniej Polski tj. małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie i lubelskie i posiada około 66,3 tys. km 
gazociągów.
Następnie w przygotowanej prezentacji multimedialnej 
szczegółowo zaprezentowany został projekt gazyfikacji 
rejonu Szczawnicy, który zakłada wykonanie gazociągu 
o łącznej długości 73,07 km, prowadzącego ze Słopnic 
poprzez Kamienicę, Łącko, Ochotnicę Dolną, Krościenko nad 
Dunajcem do Szczawnicy. Wartość projektu oszacowana 
została na kwotę blisko 31,5 mln złotych netto, z czego 
oczekiwane dofinansowanie, pozwalające na uzyskanie przez 
spółkę zakładanego efektu ekonomicznego, musi wynieść 
18 mln złotych, biorąc pod uwagę, iż podatek od nieruchomości 
wynosić będzie blisko 590 000 złotych rocznie. 
Realizacja projektu z uwagi na zakres rzeczowy i możliwości 
pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, podzielona 
zostanie na cztery etapy:

•	 I etap obejmować będzie budowę 13,5 km gazociągu 
wysokiego ciśnienia od stacji gazowej - Słopnice 
do miejscowości Zbludza, gdzie ponadto powstanie 
stacja redukująca ciśnienie, 

•	 II etap dotyczyć będzie budowy 30,1 km gazociągu 
rozdzielczego - średniego ciśnienia,

•	 III etap odnosić się będzie do wykonania na terenie 
Szczawnicy około 17,1 km sieci gazowej wraz 
z przyłączami  dla odbiorców II grupy przyłączeniowej 
czyli dla odbiorców, których pobór jest większy 
od 10 m3/godz. 

•	 IV etap docelowo obejmować będzie zaledwie 
12,4 km odcinek gazociągu średniego ciśnienia 
(przy planowanym pierwotnie odcinku 30 km) na terenie 
gmin zlokalizowanych na trasie projektowanej inwestycji, 
wiąże się to z brakiem zgody mieszkańców na wejście 
inwestora w teren.  

POSZERZENIE CMENTARZA

Wójt Gminy rozpoczął w 2015 roku wykupy gruntów 
pod planowane poszerzenie cmentarza komunalnego 
w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Świętej Kingi. W roku 
2016 planowane są dalsze wykupy gruntów.

POROZUMIENIE Z OCHOTNICĄ

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała z Gminą Ochotnica 
Dolna porozumienie dotyczące   wykonania przez Gminę 
Ochotnica Dolna remontu szlaku drożnego (zrywkowego) 
na działkach położonych w Krościenku nad Dunajcem 
będących własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
Wykonanie remontu zapewnieni mieszkańcom osiedla 
Królowo stanowiącego część Gminy Ochotnica Dolna 
połączenia z ulicą Jarek w miejscowości Krościenko nad 
Dunajcem. 
Właściciele gruntów, na których znajdowała się droga 
do Tchonia nieodpłatnie przekazali grunt na rzecz Gminy 
Krościenko nad Dunajcem.

PRZEJĘCIA DZIAŁEK POD DROGĘ

Rozpoczęto procedurę przejmowania działek pod planowaną 
drogę na Toprzysko. Pierwsza umowa z właścicielami 
działek, którzy nieodpłatnie przekazali na rzecz Gminy 
działki wydzielone pod planowaną drogę została podpisana 
w grudniu 2015 roku. Pozostałe przejęcia planowane 
są w 2016 roku.

NOWY SAMOCHÓD DO ODBIORU ODPADÓW

W listopadzie 2015 roku Gmina Krościenko nad Dunajcem 
zakupiła samochód specjalny – śmieciarkę za kwotę 
147 600 zł. Jest to samochód z 2005 roku, podwozie marki 
Renault, zabudowa niemieckiej firmy FAUN. Stary samochód 
przeznaczony zostanie do likwidacji, jednak przez kilka 
najbliższych miesięcy zatrzymamy go jako samochód 
awaryjny.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 22 grudnia 
2015 roku przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Krościenko 
nada Dunajcem na lata 2015 – 2022. Jest to dokument, który 
określa główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy 
finansowej 2015-2022. Opracowanie obejmuje koncepcję 
funkcjonowania Gminy Krościenko n.D. na najbliższe lata 
ze wskazaniem jej wizji, misji oraz  kierunków rozwoju. Zawarte 
w niej cele i zadania mają charakter otwarty, pozwalający 
dostosować je do corocznie uchwalanego budżetu. Zmierzają 
one do zapewnienia naszej gminie optymalnych warunków 
rozwoju w związku z zachodzącymi w naszym kraju zmianami. 
Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę 
do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY KROŚCIENKO 
NAD DUNAJCEM ORAZ PRZEBUDOWA I NADBUDOWA 

BUDYNKU DAWNEGO KINA

W trakcie opracowania jest koncepcja przebudowy budynku 
Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz przebudowy 
i nadbudowy budynku dawnego kina. Przebudowa 
budynku Urzędu ma na celu polepszenie standardu 
użytkowego i doprowadzenie rozwiązań do zgodności 
z przepisami pożarowymi oraz przystosowanie obiektu dla 
niepełnosprawnych. Modernizacja w budynku dawnego kina 
pozwoli na stworzenie wielofunkcyjnej sali wraz z zapleczem, 
utworzenie biur GCK oraz  pomieszczeń dla stowarzyszeń, 
organizacji pozarządowych. Koszt opracowania koncepcji: 
19 434 zł. Termin wykonania 18.01.2016 r. 
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PROJEKT PRZEBUDOWY RYNKU W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

W trakcie opracowania jest pełnobranżowy projekt wykonawczy przebudowy północnej części rynku w Krościenku nad Dunajcem. Zdanie 
jest kontynuacją wykonanych już prac w południowej części rynku i ma na celu uporządkowanie ruchu samochodowego i pieszego oraz 
uatrakcyjnienie głównego placu w centrum Gminy. 
Koszt opracowania: 21 894 zł.
Termin wykonania 15.03.2016 r. 
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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„GORCE-PIENINY” NAJLEPSZYM STOWARZYSZENIEM 

NA TERENIE MAŁOPOLSKI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 
obejmujące obszar gmin Krościenko nad Dunajcem, 
Czorsztyn, Ochotnica Dolna wykorzystała środki unijne 
w ramach PROW 2007-2013 na poziomie – 99,43%. Tym samym 
stała się najlepszym stowarzyszeniem na terenie małopolski. 
Zarząd Województwa Małopolskiego docenił efekt wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju nagradzając Stowarzyszenie 
na Konferencji Regionalnej Wsparcie Rozwoju Infrastruktury 
obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Nagrodę w postaci przenośnego 
sprzętu nagłaśniającego, Pani Prezes Krystynie Kubik wręczył 
Wicemarszałek Pan Stanisław Sorys.  

Ze środków w kwocie nieco ponad 2,5 mln zł. skorzystały 
Gminy (Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, Ochotnica 
Dolna), Instytucje Kultury, organizacje pozarządowe działające 
na obszarze LGD oraz mieszkańcy. 

Na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem zrealizowano 
następujące projekty: 
•	 Podniesienie atrakcyjności pensjonatu poprzez budowę 

basenu przydomowego – przedsiębiorca - 22 468 zł.
•	 Kolektory słoneczne – przedsiębiorca - 24 960 zł. 
•	 Wykonanie i wyposażenie placu zabaw w sołectwie 

Krośnica - OSP Krośnica - 24 950 zł.
•	 Zagospodarowanie turystyczne bulwarów w Krościenku 

poprzez wykonanie i wyposażenie plaży oraz miejsca 
rekreacyjnego - Gmina Krościenko nad Dunajcem - 
24 950 zł.

•	 Budowa altany w gospodarstwie agroturystycznym 
i zagospodarowanie turystyczne terenu wokół obiektu - 
osoba fizyczna - 17 695 zł.

•	 Modernizacja internetowych serwisów informacyjno 
– turystycznych Pieniny.com oraz Szczawnica.com – 
przedsiębiorca - 8 506 zł.

•	 Wykonanie Elektronicznej tablicy informacyjno – 
turystycznej Gminy Krościenko nad Dunajcem - Gmina 
Krościenko nad Dunajcem  - 14 346 zł.

•	 Zakup infomatów jako uatrakcyjnienie formy przekazu 
informacji turystycznej na terenie Gminy Krościenko 
nad Dunajcem  - Gmina Krościenko nad Dunajcem  -  
24 990 zł.

•	 Doposażenie GCK w Namioty wystawowe oraz organizacja 
imprezy promującej jako forma sprawnej promocji 
i organizacji lokalnej twórczości kulturalne - GCK 
w Krościenku nad Dunajcem - 11 306 zł.

•	 Wydanie płyty dvd z instruktarzem tańców Pieńskich oraz 
płyty CD z muzyką kapeli białopotocanie - osoba fizyczna - 

28 441 zł.
•	 Zagospodarowanie źródeł „Stefan i Michalina” łącznie 

z drogami dojazdowymi w Krościenku nad Dunajcem - 
Gmina Krościenko nad Dunajcem - 31 407 zł.

•	 Zagospodarowanie źródeł „Maria” łącznie z drogą 
dojazdową i dojściem  w Krościenku nad Dunajcem - 
Gmina Krościenko nad Dunajcem - 58 000 zł.

•	 Kształtowanie przestrzeni o szczególnym znaczeniu 
Krościenku - Centrum, poprzez odnowienie amfiteatru, 
remont sanitariatów, uzupełnienie małej architektury 
oraz uzupełnienie zieleni wieloletniej - przeznaczonej 
do użytku publicznego - Gmina Krościenko nad Dunajcem - 
144 600 zł.

•	 Kultywowanie kuchni regionalnej poprzez zakup kuchni 
polowej oraz namiotów - Związek Podhalan Krościenko 
nad Dunajcem - 17 727 zł.

•	 Zakup instrumentów dla muzyki białopotocanie - osoba 
fizyczna - 17 629 zł.

•	 Rozwój atrakcyjności regionu pienińskiego poprzez zakup 
strojów regionalnych dla regionalnego zespołu pieśni 
i tańca Pieniny z Krościenka nad Dunajcem - osoba fizyczna - 
17 455 zł.

•	 Kultywowanie i promocja lokalnej twórczości poprzez 
doposażenie Orkiestry Dętej w OSP 

•	 w Krościenku nad Dunajcem - OSP Krościenko nad 
Dunajcem - 24 900 zł.

•	 Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci 
•	 w sołectwie Krościenko – Zawodzie - Gmina Krościenko 

nad Dunajcem - 24 850 zł.
•	 Wzbogacenie bazy rekreacyjno-turystycznej poprzez 

remont ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku n.D - 
Gmina Krościenko nad Dunajcem - 67 000 zł.

•	 Udostępnienie sprzętu komputerowego mieszkańców 
LGD oraz turystom - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Krościenku nad Dunajcem - 10 196 zł.

•	 Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych 
przy  ścieżce pieszo rowerowej w Krościenku - Gmina 
Krościenko nad Dunajcem - 24 950 zł.

•	 Ścianka wspinaczkowa - Gmina Krościenko nad Dunajcem, 
Pasja bez granic - 24 990 zł.

•	 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez 
modernizację pomieszczeń Parafialnego Klubu 
Muzycznego jako miejsca spotkań dzieci i młodzieży 
z miejscowości Grywałd oraz udział dzieci i młodzieży 
w warsztatach regionalnych - Parafia pw. Św. Marcina 
Biskupa w Grywałdzie - 29 999 zł.

•	 Warsztaty sportowe – kształtowanie osobowości dzieci 
i młodzieży z terenu LGD poprzez uprawianie sportu 
w dziedzinie kajakarstwa górskiego - Spółdzielczy Klub 
Sportowy  „Sokolica” - 15 270 zł.

•	 ,,Wolny czas nie zgubi nas”-  warsztaty z modelarstwa 
lotniczego i obserwacji astronomicznych - OSP Krościenko 
nad Dunajcem KĄTY - 11 791 zł.

•	 Warsztaty haftu regionalnego jako promocja dziedzictwa 
kulturowego - Gminne Centrum Kultury w Krościenku 
nad Dunajcem - 8 000 zł.

•	 Zakup maszyny hafciarskiej wraz z zestawem do haftu 
oraz aktualizacja oprogramowania - przedsiębiorca -  
24 694 zł.
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Kwota pozyskana z UE za pośrednictwem Stowarzyszenia 
LGD w latach 2007-2013 wyniosła: 756 070 zł.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 jest kolejnym 
wyzwaniem dla Stowarzyszenia. Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która 
otworzy szanse ubiegania się o środki finansowe. Planowane 
nabory organizowane przez stowarzyszenie to II połowa 2016 
roku.

OPŁATA MIEJSCOWA

Szanowni Państwo,
Na wniosek Komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
Wójt Gminy przypomina, że zgodnie z ustawą o usługach 
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku prowadzi 
ewidencję innych obiektów, w których świadczone 
są usługi hotelarskie spełniające minimalne wymagania, co 
do wyposażenia określone w w/w ustawie.  Za inne obiekty, 
w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa 
się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca 
na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich 
gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne 
wymagania co do wyposażenia. Przed rozpoczęciem 
świadczenia usług hotelarskich w obiekcie przedsiębiorca 
lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie 
w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten 
obiekt do ewidencji prowadzonej przez Wójta. 

Ponadto osoby oferujące miejsca noclegowe turystom 
są zobowiązane do:
•	 pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych we wszystkich 
miejscowościach gminy Krościenko nad Dunajcem, (stawka za 
każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 1 zł,  zwalnia się 
z opłaty miejscowej pobyt dzieci do 4 roku życia),
•	 zgłoszenia do opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości powierzchni budynku lub jego części 
zajętych pod działalność gospodarczą w zakresie wynajmu 
pokoi turystom.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  
lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) 
za działalność gospodarcząw rozumieniu ustawy nie 
uważa się: wynajmu turystom pokoi gościnnych 
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach 
wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu 
w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi 
przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.
Jeżeli kwaterodawca wynajmuje pokoje w budynku 
mieszkalnym, a liczba pokoi nie przekracza 5 opłaca podatek 
według stawki jak za budynek mieszkalny.
W przypadku, gdy liczba pokoi przekracza 5 należy zgłosić 
metraż wszystkich wynajmowanych pokoi.
Wynajem pokoi w pozostałych budynkach (domki 
letniskowe, zabudowania zaadaptowane na pokoje 
dla turystów i wszystkie inne budynki przeznaczone 
pod wynajem) podlega opodatkowaniu stawką dla 
działalności gospodarczej. Należy wówczas podać 
powierzchnię przeznaczoną pod działalność gospodarczą. 

Wynajem domków letniskowych lub innych budynków 
(bacówka itp.) podlega opodatkowaniu stawką dla działalności 
gospodarczej. Wynajmujący powinien podać powierzchnię 
całego budynku przeznaczonego pod wynajem.

NOWE STOWARZYSZENIA

W naszej Gminie na początku 2015 roku powstały dwa nowe 
stowarzyszenia: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
„Pieniny” oraz Stowarzyszenie „Kobiet Pienińskich”. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pieniny” w Krościenku 
nad Dunajcem jest pierwszą organizacją na terenie gminy 
skierowaną do ludzi starszych - emerytów i rencistów. Działa 
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem. Działalność 
Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego 
członków. Jego celem jest między innymi: poprawa warunków 
życia emerytów i rencistów poprzez organizowania życia 
kulturalnego i artystycznego członków Stowarzyszenia oraz 
czynne uczestnictwo w życiu społecznym gminy, poprzez 
współdziałanie z administracją samorządową gminy oraz 
innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. 

Stowarzyszenie „Kobiet Pienińskich” to organizacja, której 
misją jest aktywizacja i integracja mieszkańców, środowisk 
i instytucji lokalnych podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej oraz wzmacnianie więzi miejscowej 
ludności. Stowarzyszenie uczestniczy w organizacji różnego 
rodzaju imprez gminnych przygotowując degustację potraw 
regionalnych, które cieszą się wielkim powodzeniem.

 

PROJEKT „SENIORZY PIENIŃSCY NA START”

„Seniorzy Pienińscy na start” to projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pieniny”  we współpracy 
z Gminą Krościenko nad Dunajcem.
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W konkursie grantowym „FIO-Małopolska Lokalnie 2015” 
stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości 4 900 zł. 
W ramach dotacji stowarzyszenie utworzyło stronę 
internetową www.seniorzy.kroscienko.pl, wyposażyło swój 
lokal w komputer, biurko, krzesło i urządzenie wielofunkcyjne 
oraz zostały przeprowadzone warsztaty dla seniorów 
korzystania z komputera i Internetu.

NA NOWO OŻYŁY KROŚCIEŃSKIE PLAŻE

Krościeńskie plaże w okresie letnim  zaczęły na nowo tętnić 
życiem. Licznie przybyli do Krościenka nad Dunajcem 
turyści korzystając z pięknej pogody spędzali wolny czas 
na odpoczynku biwakując nad Dunajcem.

 

WSPÓLNE ĆWICZENIA 
PODHALAŃSKIEJ GRUPY GOPR I POLICJI

Ratownicy Podhalańskiej Grupy GOPR oraz policjanci 
doskonalili swoje umiejętności z pokładu śmigłowca 
policyjnego W3A Sokół. Ćwiczenia obejmowały udzielania 
pierwszej pomocy, dotarcie do miejsc trudno dostępnych, 
desant skokiem, podjęcie poszkodowanego techniką 
długiej liny i przeniesienie w bezpieczne miejsce. Ćwiczenia 
były prowadzone w rejonie Pienin (Trzech Koron), Jeziora 
Czorsztyńskiego i Babiej Góry. Brali w nich udział również 
przedstawicieli Pienińskiego i Gorczańskiego Parku 
Narodowego oraz Wójt Gminy Krościenka Jan Dyda.  

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krościenku nad Dunajcem uruchomił na swojej stronie 
internetowe www.poz.kroscienko.pl rejestrację elektroniczną 
dla pacjentów.
Za pomocą elektronicznego formularza możemy zarejestrować 
się do wybranej poradni i lekarza, otrzymamy wówczas 
informację zwrotną o terminie wizyty. Na stronie znajdują 

się także aktualne  numery telefonów do poradni, godziny 
otwarcia i bieżące aktualności. Zapraszamy do korzystania 
z tej możliwości.

ODSZEDŁ OD NAS ZDZISŁAW SOLIWODA

W dniu 24 stycznia 2016 r. pożegnaliśmy krościeńskiego 
radnego, nauczyciela, społecznika i wielkiego pasjonata 
gry w szachy. Zmarł we wtorek 19 stycznia w wieku 47 lat.
Zdzisław Soliwoda był nauczycielem historii oraz muzyki. Uczył  
w szkołach w Krościenku, Grywałdzie, Krośnicy i Ochotnicy 
Dolnej. Był radnym Gminy Krościenko nad Dunajcem. Podczas 
kadencji radnego swoją dietę przeznaczał na nagrody 
w organizowanych przez siebie turniejach szachowych dla 
dzieci i młodzieży. Pisał relacje z organizowanych zawodów 
i wydarzeń kulturalnych, był zaangażowany w życie społeczne 
naszego regionu.  Kilka lat pełnił funkcję dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem.

BENEFIS JANA KUBIKA

Jan Kubik jest krościeńskim artystą, gra m.in. na skrzypcach, 
basach, trombicie oraz znanych jedynie  w Pieninach oktawkach. 
Jest laureatem  szeregu konkursów m.in. na „Sabałowych 
Bajaniach”  zarówno w kategorii śpiewu solowego, tańca jak 
i wśród instrumentalistów.  Posiada dziesiątki dyplomów, 
nagród i wyróżnień z wielu konkursów  krajowych 
i zagranicznych. Odznaczony został m.in. dyplomem Ministra  
Kultury i Sztuki.

KULtUra
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Z krościeńskim zespołem „Pieniny” odwiedził wiele krajów. 
Grał m.in. dla Ojca Św. Jana Pawła II. Jan Kubik zajmuje się także 
wyszywaniem spodni góralskich, kamizelek, cuch i sukman. 
Znany jest z niezwykłej staranności i dokładności. Stroje przez 
niego wyszywane słyną z malowniczości, bogactwa haftów 
oraz wykończeń. Jako jeden z nielicznych w okolicy wyszywa 
portki, sukmany, cuchy w twardym materiale- samodziale.
W tym roku Pan Jan Kubik skończył 70 lat. Już w sierpniu  z okazji 
50-lecia Jego pracy twórczej oraz 20-lecia istnienia „Muzyki 
Jana Kubika” odbył się uroczysty koncert podsumowujący  
dotychczasową  działalność artystyczną Jubilata. Podczas 
październikowej sesji Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy 
Krościenko n.D.   postanowiła nadać tytuł  honorowego 
obywatela Janowi Kubikowi za Jego długoletni wkład pracy 
w kultywowanie tradycji pienińskich i krzewienie kultury 
regionu. W niedzielę 13 grudnia 2015 roku Związek Podhalan 
Oddział Krościenko, Wójt Gminy Krościenko oraz Gminne 
Centrum Kultury zorganizowali benefis  krościeńskiego 
regionalisty, aby oficjalnie wręczyć Panu Janowi  Kubikowi 
tytuł Honorowego Obywatela Krościenka. 

 

Pan Jan jest szóstą osobą, która otrzymała ten tytuł. 
Do tej pory honorowe obywatelstwo Krościenka otrzymali: 
ks. dr Andrzej Pękala w 1998 roku, dr  Eugeniusz  Rustanowicz 
w 1998 roku, prof. dr hab. Jan Szyszko w 1998 roku, senator 
Franciszek Bachleda-Księdzularz w 2000 roku oraz pułkownik  
pożarnictwa  Kazimierz  Cepuch w 2011 roku.
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 
w kościele parafialnym pw. Dobrego Pasterza w Krościenku. 
Koncelebrant, ks.   Dariusz Jankowski, który jest także 
krościeńskim muzykiem, podziękował wszystkim obecnym, 
w tym pocztom sztandarowym, muzykom i przyjaciołom 
Jubilata za modlitewny udział we mszy. Podkreślił, że w języku 
góralskim nie stosuje się słowa „dziękuję”, więc za to, co robi  
Jan Kubik dla Krościenka trzeba powiedzieć od nas po naszemu: 
„Bóg zapłać”. Podziękował za to, co ludzie zgodnie mówią 
o Janie Kubiku, za to że autentyczną góralszczyzną rozsławia 
Krościenko od lat, pozostając człowiekiem życzliwym, 
skromnym, serdecznym i otwartym dla ludzi.
Po nabożeństwie korowód z muzyką przeszedł do remizy OSP. 
W skład tej góralskiej muzyki weszli m.in. skrzypkowie z Pienin 
i Podhalańskiej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu. Podczas uroczystości Jan Kubik otrzymał 
z rąk Benedykta Kafla z MCK SOKÓŁ medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Medal ten nadawany jest przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa  Narodowego za zasługi w dziedzinie  twórczości 
artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego. 
Kolejnym odznaczeniem, które w dniu benefisu otrzymał 
Jan Kubik jest Medal „Polonia Minor” przyznawany za zasługi 

w województwie małopolskim.
W remizie OSP został zaprezentowany film przedstawiający 
Jubilata,  uzupełniony ciepłym, dowcipnym komentarzem 
Jego przyjaciela- prezesa krościeńskiego oddziału Związku 
Podhalan Mariana Jarosza - basisty „Muzyki Jana Kubika”.  
Było wiele podziękowań, gratulacji, kwiatów, tańców, 
nie zabrakło hucznego „Sto lat”. 
Wśród gości zaproszonych byli fotoreporterzy i przedstawiciele 
lokalnych mediów, znajomi Jubilata, którzy przedstawią relacje 
z tego wzruszającego wydarzenia. Obecni byli  przedstawiciele 
lokalnych instytucji, urzędów, dyrektorzy szkół, artyści, zespoły 
regionalne. Gratulacje i podziękowania składali przedstawiciele 
gminnych władz samorządowych z wójtem Janem Dydą 
na czele, były  wójt  Krościenka Stanisław Gawęda, prezesi 
oddziałów Związku Podhalan m.in. ze  Szczawnicy i Ochotnicy, 
członkowie zespołów  Pieniny, Małe Pieniny i Krościencanie, 
Stanisława Zarotyńska reprezentująca Stowarzyszenie 
Kobiet Pienińskich, Radny wojewódzki Stanisław Barnaś, 
Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Karol Zachwieja, 
w imieniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddziału Krościenko Pani Barbara Szela. 
Nie zabrakło ludzi kultury: poetki Krystyny Aleksander, 
Państwa Czepielów, Olesiów i  innych. Poseł Annę Paluch 
reprezentowała Anna Borkowska, która wręczyła list 
gratulacyjny w imieniu posłanki. Stowarzyszenie Kobiet  
Pienińskich w Krościenku nad Dunajcem przygotowało 
w remizie smaczny poczęstunek a po oficjalnej części 
goście przeszli na obiad do Karczmy „Dunajec”. Uroczystość 
prowadzili Katarzyna Zaziąbło i Marian Jarosz.

PROMOCJA NASZEGO REGIONU 
W NOWYM SĄCZU 

W sobotę 21 listopada w ramach cyklu Tradycja przez Pokolenia 
w  MCK SOKÓŁ odbyła się promocja Pienin: Szczawnicy, 
Krościenka nad Dunajcem i Czorsztyna. Wystąpiły 
zespoły regionalne, zaprezentowali się miejscowi poeci 
i gawędziarze, flisacy i twórcy ludowi. Dziesięć osób 
zostało uhonorowanych odznakami „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Spotkanie rozpoczęło się od filmu promującego 
region Pienin. Licznie zgromadzeni widzowie przenieśli 
się do szczawnickiego zdroju, przełomu Dunajca, 
pienińskich szczytów, do dziedziny tamtejszych górali, 
którzy stworzyli wspaniałą kulturę. Na ten temat mówili 
w rozmowach prowadzonych przez Małgorzatę Brodę: 
Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica, Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn, 
Piotr Gąsienica – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy, Janina Plewa – Szefowa Gminnego Centrum 
Kultury w Kluszkowcach i Jan Sienkiewicz – Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.
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Te wywiady były przerywnikami w trwającym ponad dwie 
godziny koncercie. Wystąpili: Muzyka Jana Kubika z Krościenka 
nad Dunajcem, Muzyka Biołopotocanie z Krościenka nad 
Dunajcem, Grupa Śpiewacza Krościencanki z Krościenka 
nad Dunajcem, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pieniny 
z Krościenka nad Dunajcem, Zespół Regionalny im. Jana 
Malinowskiego ze Szczawnicy, Zespół Pieśni i Tańca Juhasy 
ze Szczawnicy, Dziecięcy Zespół Regionalny Małe Flisoki 
ze Sromowiec Niżnych, Zespół Regionalny Sromowianie 
ze Sromowiec Wyżnych, Chór Flisacki ze Sromowiec Niżnych, 
Krystyna Aleksander z Krościenka nad Dunajcem, Andrzej 
Dziedzina Wiwer ze Szczawnicy i Stanisław Jabłoński 
z Kluszkowiec. 
Podczas gali zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, przyznane przez ministra na wniosek MCK 
SOKÓŁ. Z rąk członka Zarządu Województwa Małopolskiego 
Leszka Zegzdy i dyrektora Antoniego Malczaka otrzymali 
je z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem: Krystyna 
Aleksander,  Stanisław Czepiel,  Jan Kubik, Robert Majerczak 
i Artur Majerczak. Dyrektorzy MCK SOKÓŁ Małgorzata Kalarus 
i Antoni Malczak wręczyli „Lachowskie Serca”  Burmistrzowi 
Szczawnicy, Wójtom Krościenka i Czorsztyna oraz Prezesowi 
Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

MŁODA PODHALAŃSKA FILHARMONIA” 
W KROŚCIEŃSKIM KOŚCIELE

W dniu 27 czerwca 2015 roku w krościeńskim kościele 
parafialnym p.w. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem 
został zorganizowany wyjątkowy koncert. Młoda Podhalańska 
Filharmonia złożona z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu 
zaprezentowała półtoragodzinny koncert złożony z utworów: 
Mozart- Uwertura do opery „Idomeneo”, Beethoven- Koncert 
skrzypcowy D-dur (część I-sza), Roger- Lirysches Andante, 
Haydn- Symfonia nr 48 „Maria Teresa”.

Ksiądz proboszcz Henryk Homoncik przywitał Artystów 
i słuchaczy i wyraził aprobatę dla tak wartościowych inicjatyw. 

Z kolei Dyrektor PSM Marta Łapczyńska, zapowiadając koncert, 
skierowała słowa podzięki dla Parafii za udostępnienie kościoła, 
podziękowała także wójtowi gminy Janowi Dydzie, oraz 
krościeńskiemu samorządowi za otwartość, zaangażowanie 
i współorganizację tego wydarzenia. Przedstawiła także 
wykonawców: Na skrzypcach Josepha Gagliano z 1786 roku 
zagrała dla widzów wybitna solistka Agata Kawa-Cajler. 
Młodą Podhalańską Filharmonią dyrygował Wojciech Czepiel, 
cieszący się sławą międzynarodową polski dyrygent, skrzypek 
i kompozytor. Wojciech Czepiel urodził się w 1959 roku. 
Rozpoczął naukę gry na skrzypcach  w wieku pięciu lat u swego 
ojca Stanisława Czepiela. Jako piętnastolatek był skrzypkiem 
orkiestry All Antico w krakowskim Liceum Muzycznym i wraz 
z nią zdobył I miejsce w Konkursie Orkiestr Kameralnych 
im. Herberta von Karajana w Berlinie (1974). Tam też miał okazję 
grać pod batutą samego mistrza. W 1976 roku jako uczeń 
Antoniego Cofalika zdobył IV nagrodę na Ogólnopolskim 
Konkursie Skrzypcowym im. Jahnkego w Poznaniu. 
Rok później znalazł się w półfinale Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego w Poznaniu.
W latach 1982-1984 Wojciech Czepiel był dyrygentem 
asystentem i równocześnie koncertmistrzem Orkiestry 
Filharmonii Krakowskiej. Od 1984 do 1986 roku był dyrektorem 
artystycznym Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, a następnie 
w latach 1986-1990 dyrygentem Warszawskiej Orkiestry 
Kameralnej. W sezonie 1990/1991 pracował jako drugi dyrygent 
w Filharmonii im. Rubinsteina w Łodzi, zaś w latach 1991-1994 
był wicedyrektorem i dyrygentem Polskiej Orkiestry Radiowej 
w Warszawie. Był również dyrygentem Orkiestry Symfonicznej 
Akademii Muzycznej w Krakowie.  W latach 2000 do 2013 był 
dyrektorem artystycznym i dyrygentem Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej w Bejrucie. W 2012 roku został odznaczony 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Krościenko  Jan Dyda 
podziękował muzykom. Ściskając dłoń Wojciecha Czepiela 
nadmienił, że jest on przecież krościeńczaninem, prywatnie 
kolegą z ławki wójta. 

 

Wymieniony i nagrodzony wielkimi brawami został także 
inny krościeńczanin, muzyk „Młodej Filharmonii”- Wojciech 
Kwiatek. Ten młody wirtuoz klarnetu jest już laureatem 
kilkudziesięciu międzynarodowych konkursów nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą. W ciągu ostatniego roku 
zdobył nagrody m.in. w Madrycie – Hiszpania, Kopenhadze – 
Dania, Berlinie – Niemcy, Popradzie – Słowacja, kilkukrotnie 
w Słowenii oraz we Włoszech. Jako solista występował już 
w większości krajów europejskich. Współpracuje z wieloma 
zespołami kameralnym, orkiestrami symfonicznymi oraz 
dętymi. Jest często zapraszany na zagraniczne festiwale. 
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W ubiegłym roku za swój dorobek naukowy i artystyczny 
młody krościeńczanin otrzymał Stypendium Rektora Akademii 
Muzycznej w Krakowie oraz Stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przyznawane studentom za wybitne 
osiągnięcia. 

BIESIADA PIENIŃSKA

W krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą w okresie wakacyjnym 
odbywały się Biesiady Pienińskie. Te cotygodniowe spotkania 
z folklorem to projekt, którego głównym celem było ożywienie 
i kultywowanie miejscowych tradycji oraz podtrzymanie 
i propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu wśród 
dzieci, młodzieży, mieszkańców gmin regionu Pienin oraz 
turystów. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Dzieci 
Pienin, Gmina Krościenko n.D. oraz Gminne Centrum Kultury.  
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w ramach zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 
roku pod nazwą „Mecenat Małopolski”, na który Fundacja 
Dzieci Pienin otrzymała dofinansowanie w wysokości 
10 000 zł.

 

ROMOWIE SĄ WŚRÓD NAS

Zrealizowano projekt pn: „Romowie są wśród nas -  zajęcia 
integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz 
kultywowanie tradycji romskiej wśród społeczności 
lokalnej”. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji w wysokości 38 000. zł. w ramach 
Programu Integracji Społeczności Romskiej  w Polsce na lata 
2014-2020.
Zajęcia trwały od maja  do końca grudnia 2015 r. Uczestniczyło 
w nich ok. 60 dzieci z terenu sołectwa Krośnica. Utworzony 
dziecięcy zespół  reprezentował folklor góralski  i romski 
na różnych uroczystościach. 

Z uwagi na duże zaangażowanie dzieci i chęć prowadzenia 
dalszych zajęć, Gmina planuje na 2016 r. kontynuację projektu 
w nieco zmienionym zakresie. Wniosek o dotację  do zajęć  
z Programu został już złożony.

OGNISKO MUZYCZNE

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Krościenku nad Dunajcem przy wsparciu finansowym Gminy 
w wysokości 10 000 zł. oraz Województwa Małopolskiego 
w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury w 2015 roku pod nazwą „Mecenat 
Małopolski” w wysokości 10 000 zł. W ramach realizacji 
zadania utworzono ognisko muzyczne przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem oraz zakupiono  
instrumenty muzyczne, dzięki czemu dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem może  bezpłatnie uczyć się 
gry na instrumentach pod kierunkiem wykwalifikowanych 
instruktorów. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu 
uczniowie ogniska wejdą w skład Orkiestry Dętej.

INTEGRACYJNY FESTYN PARAFIALNY

Projekt pn. „Festyn Integracyjny w Krościenku nad Dunajcem” 
zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich 
Świętych w Krościenku n.D przy współpracy Gminy 
Krościenko. Na realizację zadania w konkursie „Małopolska. 
Nasz region – Nasza szansa” parafia otrzymała dotację 
z Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 5 000 zł.  
Celem projektu była między innymi integracja i aktywizacja 
mieszkańców, podtrzymanie i propagowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu wśród mieszkańców pienińskiej parafii 
Krościenko oraz turystów.
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IX JARMARK PIENIŃSKI

Po raz IX w Amfiteatrze „Pod wierzbą” odbył się Jarmark 
Pieniński, na którym zaprezentowali się lokalni twórcy, artyści 
oraz wystawcy. W trakcie imprezy na scenie występowały 
zespoły regionalne. Gwiazdą wieczoru była grupa „Turnioki”.
 

DŁUGI WEEKEND MAJOWY

Dwudniowa impreza rekreacyjno-rodzinna której celem było 
promowanie naszej gminy.  Pierwszego dnia impreza odbyła 
się w Krościenku, drugiego dnia w Krośnicy. W trakcie imprez 
przedstawiliśmy zespoły artystów oraz twórców lokalnych. 
Można było kosztować bardzo smacznych wyrobów 
przygotowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich. 
Wieczorną zabawę zapewniały zespoły taneczne, a ciekawy 
repertuar powodował, że wszyscy bawili się do późnych 
godzin wieczornych. 

 
W Sołectwie Krośnica Ochotnicza Straż Pożarna z Krośnicy 
oraz Gminne Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem 
zorganizowali „Dzień Strażaka”. W trakcie imprezy odbyły się 
pokazy OSP oraz występy grup muzycznych i zespołów.

FESTYN W GRYWAŁDZIE

Jak co roku Rada Sołecka, Radni Sołectwa Grywałd oraz 
Gminne Centrum Kultury w Krościenku przy wsparciu Wójta 
Gminy Jana Dydy zorganizowali festyn rodzinno rekreacyjny 
w sołectwie Grywałd. Wystąpili nasi artyści, ale również 
zaproszeni goście. W trakcie imprezy częstowano jagnięciną 
oraz pieczonymi kiełbaskami. Jednym z największych hitów 
okazał się 30 metrowy balon, który na to święto nieodpłatnie 
udostępniła firma Gaspol wraz z obsługą. Przez cały czas 
trwania festynu dzieci i rodzice mogli wznosić się na znaczną 
wysokość i podziwiać przepiękne panoramy.
  

WYSTAWA ROMANA KACWINA

Stowarzyszenie Artystów Pienińskich co dwa miesiące 
organizuje wystawy artystów. W dniu 14 marca 2015 roku  
w Restauracji Klasyczna odbyła się wystawa prac Pana Romana 
Kacwina - członka SAP. Wchodzących gości witała muzyka Jana 
Kubika.  Pani Ewa Majerczak – Przewodnicząca Stowarzyszenia 
Artystów Pienińskich w kilku słowach przedstawiła postać 
twórcy, a następnie sam artysta opowiedział o swoich pasjach 
– rzeźbie w korzeniu oraz fotografii. 

WSPOMNIENIE ARTYSTÓW

Charakter tej imprezy to przede wszystkim upamiętnienie 
twórców - artystów, a w szczególności  muzyków tym razem 
Jana Kacwina przez zorganizowanie wystawy o jego życiu 
i historii muzykowania.
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WYSTAWA GIMNAZJUM

W dniu 16.02.2015 w galerii Gminnego Centrum Kultury 
zorganizowaliśmy wystawę prac uczniów z Publicznego 
Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem. Patronat nad 
niniejszą wystawą przejęła pani mgr Ewa Majerczak. 
Prace które zostały zaprezentowane były niejednokrotnie 
nagradzane i wyróżniane i przedstawiły wysoki potencjał jak 
drzemie w twórczości młodzieżowej. Wystawę odwiedziło 
wielu mieszkańców oraz uczniowie szkół z terenu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem.

PIENIŃSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

W okresie wakacyjnym od dwóch lat Gminne Centrum Kultury 
wraz z pasjonatami zakopiańskiego klubu starych samochodów 
organizuje zloty pojazdów zabytkowych, w trakcie imprez 
rodzinno-rekreacyjnych można podziwiać stare automobile 
i zapoznać się z historią motoryzacji.
 

WYSTAWY ORAZ WERNISAŻE

W trakcie roku Stowarzyszenie Artystów Pienińskich oraz 
Gminne Centrum Kultury organizuje dla naszych artystów 
i twórców wystawy oraz wernisaże, wystawy przygotowują 
również szkoły z naszej gminy.

HAFTY

Gminne Centrum Kultury w 2015 ROKU zrealizowało projekt 
ze środków unijnych dla grupy 20 osób o tematyce haft 
regionalny. W trakcie zajęć dzieci uczyły się podstaw haftu, 
miały spotkania z lokalnymi hafciarzami i twórcami ludowymi 
oraz zwiedziły  muzeum pienińskie Projekt zakończono 
wystawą w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek 
w Krościenku nad Dunajcem, która trwała cały miesiąc 
kwiecień. Koszt dofinansowania ze środków unijnych –  
8 000 zł.
 

ZAJĘCIA WAKACYJNE 
Z GMINNYM CENTRUM KULTURY

Co tydzień w Amfiteatrze „Pod wierzbą” Stowarzyszenie 
Artystów Pienińskich oraz GCK prowadziło warsztaty 
plastyczne dla dzieci i młodzieży z naszej gminy oraz turystów 
odwiedzających nas w tym okresie. Zajęcia cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem, więc  będziemy chcieli 
kontynuować je w kolejnych latach.
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WYSTAWA ZBIOROWA SAP „WIOSNA”

Od 8.04 – 8.05.2015 r.  miała miejsce kolejna tematyczna 
wystawa organizowana przez Stowarzyszenie Artystów 
Pienińskich oraz Gminne Centrum Kultury pod hasłem 
„Wiosna”. Twórcy zrzeszeni w stowarzyszeniu przedstawili
ich zdaniem najciekawsze prace kojarzące się z wiosną.

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

Podczas Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, 
która odbyła się w dniu 1 października 2015 r. Wójt Gminy 
Krościenko nad Dunajcem – Jan Dyda złożył gratulacje 
wszystkim uczestnikom konkursu na najładniejszą posesję 
na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem i wręczył nagrody 
laureatom.

 
SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale 
Gminnego Centrum Kultury po raz kolejny zorganizowała 
Mikołajki dla najmłodszych. W niedzielne popołudnie 
sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku 
wypełniła się po brzegi. Wójt Gminy Pan Jan Dyda 
przywitał wszystkie dzieci i zaprosił Mikołaja na salę. 
W świąteczny nastrój zebranych wprowadził występ Orkiestry 
OSP w Krościenku, tym razem w mikołajkowych czapkach. 
Orkiestra została wzmocniona przez Wójta Gminy, który 
grał na janczarach tj. „dzwonkach Mikołaja”. Przed zebraną 
publicznością zaprezentował się także zespół polsko-
romski z Krośnicy, który powstał w ramach realizowanego 
projektu pn: „Romowie są wśród nas” – w ramach Programu 
Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 

Dzieci pięknie tańczyły i śpiewały, a zebrana publiczność 
nagradzała ich licznymi brawami. 
Dziewczęcy zespół „Atomówki działający przy GCK 
w Krościenku przedstawił krótki występ artystyczny. 
Nie zabrakło także bajki dla dzieci. Tym razem przedstawiono 
inscenizację Braci Grimm pt. „Muzykanci z Bremy”. 
Na zakończenie spotkania tradycyjnie odbyły się tańce 
ze świętym Mikołajem. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
słodyczami, które były rozdawane podczas spotkania, 
natomiast jak co roku największym powodzeniem cieszyła się 
wata cukrowa.
 

KROŚCIEŃSKIE KOLĘDOWANIE

Po raz drugi Wójt Gminy Krościenko, Gminne Centrum 
Kultury oraz Związek Podhalan Oddział Krościenko 
zorganizowało Wspólne Kolędowanie na Rynku. Wystąpiła 
Muzyka Jana Kubika, Grupa Śpiewacza „Krościencanki”, 
Zespół „Małe Pieniny”, specjalnie na ta okazję 
przygotowano śpiewnik kolęd i mieszkańcy oraz goście 
w trakcie występu mogli wspólnie śpiewać z artystami.

SYLWESTER W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Wieczór sylwestrowy rozpoczął się o godz. 20.00 w Amfiteatrze 
“pod wierzbą” wystąpili: Ahaju Fusión Boliwia, Grupa taneczna 
“Atomówki”, Milena Walosik. 
 
Nowy rok powitała muzyka góralska Jana Kubika,  życzenia 
noworoczne dla mieszkańców i gości składał Wójt Gminy 
Jan Dyda oraz Radny Rady Powiatu Nowotarskiego 
Jan Komorek. Po północy nastąpił pokaz sztucznych ogni 
i zabawa do godz. 1.00. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za wspólną zabawą i życzymy wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku 2016 roku.
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PROJEKT „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” 
PO RAZ TRZECI W NASZEJ GMINIE

Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz trzeci przystąpiła 
do realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą 
„Jeżdżę z głową”. W programie uczestniczyło 60 uczniów klas 
III-IV z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Krościenko nad 
Dunajcem, którzy nie umieją jeździć na nartach/snowboardzie 
na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.
Projekt miał na celu przede wszystkim nabycie przez 
najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki 
jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa 
młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie 
bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz 
nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji 
i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów 
małopolskich szkół podstawowych.
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały 
się na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku 
nad Dunajcem w okresie styczeń-luty 2015 r. w postaci 
8 jednodniowych wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 
20 godzin i obejmował grupę 10 osób.  Prowadzony był przez 
wykwalifikowanych instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał 
się autobusem szkolnym pod nadzorem dwóch opiekunów. 
Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski 
i snowboardowy wraz z kaskami.

Całkowity koszt finansowy projektu wyniósł: 32 000 zł., 
w tym współudział finansowy Województwa Małopolskiego 
w kwocie: 16  000 zł., udział gminy – 10 000 zł. oraz wpłaty 
rodziców dzieci biorących  udział w projekcie:  6 000 zł. 
(100 zł. za 1 ucznia). W ramach projektu finansowane 
były koszty: zakupu karnetów na wyciąg, wypożyczenie 
kompletnego sprzętu narciarskiego / snowboardowego 
(16 800 zł.), wynagrodzenie instruktorów (9 600 zł.), 
wynagrodzenie opiekunów (3 200 zł.) oraz transport 
na wyciąg (2 200 zł.)  i ubezpieczenie uczestników zajęć 
(200 zł.).

JUŻ PŁYWAM: ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW 
Z GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. W kursie wzięło udział  
150 uczniów z klas I-VI szkół podstawowych z terenu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem (Szkoła Podstawowa 
w Grywałdzie – 45 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krośnicy 
– 45 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 
60 uczniów). Zajęcia odbywały się na basenie w Sanatorium 
Uzdrowiskowym „Budowlani” w Szczawnicy i prowadzone 
były w 10 grupach przez 2 instruktorów, pod nadzorem 
ratownika. Kurs był realizowany w okresie 22.03.-28.06.2015.r. 
1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut).  Każda 
grupa uczestniczyła w kursie obejmującym 20 godzin 
lekcyjnych. Uczniowie  na zajęcia dowożeni byli autobusem. 
Podczas dowozu oraz zajęć na basenie opiekę sprawowało 
3 opiekunów z poszczególnych szkół. 
Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych 
umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa 
w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich 
zapobiegania, rozważnego i aktywnego spędzania wolnego 
czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy 
kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, 
integracji społecznej.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 45 730 zł., z czego 
13 719 zł. stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego, 
17 011 zł. wkład własny gminy, 14 800 zł. wpłaty rodziców oraz 
200 zł. wpłata Fundacji „Dzieci Pienin”.

oświata
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KOLONIA LETNIA

Od 2004 roku Gmina Krościenko nad Dunajcem w ramach 
współpracy z Gminą Kosakowo organizuje kolonię dla dzieci 
z gminy Krościenko. Co roku w okresie wakacyjnym do gminy 
Kosakowo k. Gdyni wyjeżdża 45 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum. Do Krościenka natomiast przyjeżdżają dzieci 
i młodzież z gminy Kosakowo. 

 

Pobyt dzieci na kolonii z naszej gminy jest co roku 
dofinansowany przez Gminę oraz Fundację „Dzieci Pienin”. 
W 2015 r. dofinansowanie wynosiło: 4 800 zł. - 
Fundacja „Dzieci Pienin”, 4 000 zł. – Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałą 
kwotę 26 850 zł.  stanowiły wpłaty rodziców. Koszt kolonii 
ogółem wyniósł 36 000 zł.

 „MAŁY MISTRZ”

W trzech szkołach podstawowych w 5 klasach pierwszych 
prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego 
równocześnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, 
bloki sportowe (rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, 
saneczkarz-narciarz-łyżwiarz, piłkarz-nożny / ręczny / 
koszykarz / siatkarz, lekkoatleta, pływak-wodniak. Program 
jest realizowany przy współudziale Małopolskiego 
Szkolnego Związku Sportowego. Gmina pokrywa koszty 
wynagrodzenia nauczyciela wychowania fizycznego, który 
prowadzi jedną lekcję wychowania fizycznego tygodniowo 
oraz pomoc w organizacji innych działań Programu 
w wysokości. 

Trzyletni szacowany koszt gminy- 10 000 zł., Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – 14 250 zł.; samorządu województwa – 
14 250 zł.

RZĄDOWY PROGRAM WSPOMAGANIA 2015-2018 
ORGANÓW PROWADZĄCYCH, SZKOŁY BEZPIECZNA +

Publiczne Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem 
otrzymało 18 820 zł. od Wojewody Małopolskiego w ramach 
konkursu wniosków rządowego programu wspomagania 
w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki – „Bezpieczna +”. Całkowity koszt projektu wynosi 
23 525 zł. Głównym celem programu jest kształtowanie 
otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły 
poprzez promowanie aktywnej, otwartej i prospołecznej 
postawy uczniów. W ramach pozyskanych środków 
organizowane są wycieczki krajoznawczo – turystyczne 
z przewodnikiem górskim, warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy, rozwiązywania konfliktów metodą mediacji, tańce 
integracyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, szkolenie 
dla Samorządu Uczniowskiego prowadzone przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, zajęcia z edukacji 
społeczno – ekonomicznej dla młodzieży. Zakupione zostaną 
między innymi kijki do trekkingu, koszulki dla wszystkich 
uczniów z logo szkoły, gra edukacyjna „Chłopska Szkoła 
Biznesu” oraz „Chłopska Ekonomia”. 

„WYPRAWKA SZKOLNA”

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie zwrotu kosztów 
zakupu podręczników, skierowana była do uczniów z klas 
III szkoły podstawowej,  uczniów klasy IV technikum oraz 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, określone w ustawie o systemie oświaty. 
Wypłacono  dofinansowanie w wysokości 11 515 zł.

ZAKUP WYPRAWKI SZKOLNEJ 
ORAZ POMOCY EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW

 POCHODZENIA ROMSKIEGO.

Uczniowie pochodzenia romskiego w klasach 0 otrzymali 
zestawy podręczników  Wszyscy uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej oraz z Gimnazjum otrzymali podstawowe 
przybory szkolne tj. plecaki, piórniki, zeszyty długopisy, farby, 
kredki, bloki, itp.  Wszyscy otrzymali również  stroje sportowe 
(dres, podkoszulki, obuwie sportowe). Do szkoły Podstawowej 
w Krośnicy zostały zakupione 2 odtwarzacze CD niezbędne 
do prowadzenia dodatkowych zajęć tylko dla dzieci romskich 
oraz na zajęciach rewalidacyjnych dla poszczególnych dzieci 
romskich. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla 
5 uczniów romskich. Gmina otrzymała na ten cel z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej kwotę: 4 640 zł. Na ubezpieczenie 
dzieci pochodzenia romskiego w szkołach Gmina otrzymała 
od Wojewody Małopolskiego kwotę: 660 zł.

RZĄDOWY PROGRAM 
„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

W szkołach podstawowych realizowany jest projekt 
„Książki naszych marzeń” w ramach rządowego programu 
wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły 
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenia 
ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa
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wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Gmina 
otrzymała na zakup książek do 3 bibliotek szkolnych 
4 770 zł. Łączny koszt zadania wynosi 5 962 zł.

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY 
EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości: 
68.612  zł. z przeznaczeniem na wyposażenie klas I, II i IV szkół 
podstawowych oraz klas I gimnazjów w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej 7 000 zł. na wyposażenie stołówki 
w Szkole Podstawowej w Krościenku n.D. Środki pochodzą 
z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

I TURNIEJ W PIŁCE PLAŻOWEJ

26 lipca 2015 roku odbył się I turniej w piłce plażowej 
o puchar Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem rozpoczął 
się od uroczystego otwarcia odnowionego boiska do piłki 
plażowej przez Parlamentarzystów: Annę Paluch, Grzegorza 
Matusiaka, Piotra Ćwika, Radnych Powiatu Nowotarskiego: 
Bogusława Waksumndzkiego,  Jana Komorka oraz Wójta 
Gminy Krościenko nad Dunajcem Jana Dydę. Wszystkie mecze 
rozgrywane były na wysokim poziomie. Licznie zgromadzona 
publiczność obejrzała wyśmienity pokaz sportowej rywalizacji  
gry w piłkę plażową.
Zawodnicy wystąpili w okolicznościowych koszulkach, 
które sponsorowane  były przez firmę ubezpieczeniową. 
Kinga Pienińska  tradycyjnie  przekazała  wodę mineralną 
dla zawodników, a Pizzeria Zapiekanka bony na pizzę. 
Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich przygotowało poczęstunek 
dla uczestników turnieju. 
Organizatorami imprezy byli Gmina Krościenko nad 
Dunajcem oraz Gminne Centrum Kultury w Krościenku n.D. 
Patronat honorowy nad turniejem objęli: posłanka na Sejm 
RP Anna Paluch, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Jan Hamerski, radni Powiatu Nowotarskiego Jan Komorek 
i Bogusław Waksmundzki. Zawody komentowali koordynator 
sportu Józef Dyda z Powiatowego Centrum Kultury 
w Nowym Targu wraz z Józefem Szałwią dyrektorem GCK  
w Krościenku n.D., a sędziowali Paweł Pluta i Andrzej Stołowski. 
Wójt Gminy Krościenko Jan Dyda przekazał specjalne 
podziękowania dla Pana Marcina Surowiaka, który wykonał  
przebudowę boiska.

WYNIKI TURNIEJU:
Grupa pierwsza
•	 1 miejsce zespół „RKS HUWDU”  

Fabian Michałczak i Konrad Ligas
•	 2 miejsce zespół „NO NAME”  

Krzysztof Pluta i Kamil Jasiurkowski
•	 3 miejsce zespół „POŁAĆ SKŁAD” 

 Jakub Gabryś i Piotr Hryc
•	 4 miejsce zespół „PIENINY”  

Dariusz Żabiński i Klaudiusz Sobkowicz
•	 5 ex aequo miejsce zespół „SPRĘŻYNKI” 

Paweł Jasiurkowski i Marcin Lupa
•	 5 ex aequo miejsce zespół „KRECIK I SPÓŁKA”  

Paweł Jasiurkowski i Marcin Lupa
•	 7 ex aequo miejsce zespół „MOCHEROWE 7 BERETY”  

Sebastian Śmietana i Kamil Szeliga
•	 7 ex aequo miejsce zespół „BRACIA”  

Łukasz Ciężkowski i Jarek Ciężkowski

Grupa druga
•	 1 miejsce zespół „ONE” 

Izabela Bąk i Krystyna Walosik
•	 2 miejsce zespół „J&A” 

Andrzej Stołowski i Jacek Piotrowski
•	 3 miejsce zespół „BUS TEAM” 

Marian Ligas i Franciszek Jandura
•	 4 ex aequo miejsce zespół „ŚWARNE CHŁOPY”  

Jarek Kubik i Ludwik Wolski
•	 4 ex aequo miejsce zespół „PARLAMENTARZYŚCI”  

Grzegorz Matusiak i Piotr Ćwik

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Konrad Ligas.

PUCHAR WÓJTA GMINY W  PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 11 czerwca 2015 roku odbył się kolejny turniej 
o Puchar Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w  piłce nożnej 
Szkół Podstawowych (Klasy  V I Młodsi)

 

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:
                                                     
•	  1 miejsce - Szkoła Podstawowa Frydman  

opiekun Eugeniusz Brzyżek 
Krystian Majewski, Paweł Milaniak, Jakub Pitoniak, Jakub 
Myśliwiec, Adrian Miechura, Piotr Kutarnia, Bartłomiej 
Bryniczka, Maciej Kawa, Marcin Jurkowski, Marcin 
Nalepka, Jan Gurczak, Maksymilian Tażyk

sport
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•	 2  miejsce-Szkoła Podstawowa Tylmanowa Zawodzie
•	 3  miejsce-Szkoła Podstawowa Krościenko n.D
•	 4  miejsce - Szkoła Podstawowa Maniowy
•	 5  miejsce - Szkoła Podstawowa Grywałd
         
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Hebda 
ze Szkoły Podstawowej w Tylmanowej  Zawodziu        

ZAWODY OSP

W zawodach udział brały drużyny z OSP Krościenko n.D., 
OSP Tylka, OSP Kąty i OSP Krośnica. Składy drużyn to  cztery 
drużyny seniorów, cztery męskie drużyny młodzieżowe 
i dwie żeńskie drużyny młodzieżowe. Rywalizowały one 
w konkurencjach ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
7x50m z przeszkodami. Wszystko rozegrano na stadionie 
piłkarskim SKS Sokolica.
Strażakom kibicowała licznie zgromadzona publiczność 
Zawody prowadzili prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Krościenku nad Dunajcem Piotr Ciężkowski 
i Komendant Gminny OSP Piotr Oleś.
Sędzią głównym zawodów był kpt. Henryk Wielkiewicz 
z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Wyniki:
Seniorzy:
1. OSP Kąty 109 pkt
2. OSP Tylka 135 pkt
3. OSP Krośnica 135 pkt
4. OSP Krościenko n.D 142 pkt

Męskie drużyny młodzieżowe:
1. OSP Kąty 104 pkt
2. OSP Krośnica drużyna nr I  132 pkt
3. OSP Krośnica drużyna nr II 142 pkt
4. OSP Krościenko n.D dyskwalifikacja

Żeńskie drużyny młodzieżowe:
1. OSP Kąty 121 pkt
2. OSP Krośnica 148 pkt

Nagrody, dyplomy i puchary wręczali; Jan Dyda, Stanisław 
Barnaś, radna Maria Wąsowicz i radny powiatowy Jan Komorek. 
Za zwycięstwo OSP Kąty otrzymała nagrody w postaci pilarki 
łańcuchowej Stihl oraz węży strażackich. Za drugie i trzecie 
miejsce OSP Tylka i Krośnica otrzymały węże strażackie.

 

Sponsorami imprezy byli; Urząd Gminy Krościenko n.D., 
Pieniński Bank Spółdzielczy, Kinga Pienińska, radny Powiatu 
Nowotarskiego Jan Komorek i radna Gminy Krościenko n.D. 
Maria Wąsowicz. Poczęstunek dla uczestników przygotowało 
Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich. Organizatorami byli; 
Związek OSP RP w Krościenku n.D, Gminne Centrum Kultury 
w Krościenku n.D. oraz Urząd Gminy Krościenko n.D.

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PIENIN
IM. BRONISŁAWA WARUSIA

W niedzielę 6 września na torze slalomowym w Krościenku 
przy lewym brzegu Dunajca odbyły się zawody kajakowe. 
Międzynarodowy Puchar Pienin był okazją uczczenia pamięci 
zmarłego przed pięciu laty Bronisława Warusia, trenera 
kajakarstwa górskiego.
Bronisław Waruś czterokrotnie wziął udział w mistrzostwach 
świata. W Augsburgu w 1957 roku w konkurencji k-1 x 3 
wywalczył brązowy medal. 
W austriackiej miejscowości Spittal w 1963, startując 
w tej samej konkurencji, zdobył srebro. W latach 
1954-56 startował jako zawodnik WKS Bydgoszcz. 
Od 1957 roku trenował w szczawnickim klubie Pieniny. 
W latach 1957-61 wspólnie z Eugeniuszem Kapłaniakiem 
i Władysławem Piecykiem zdobył dwa srebrne i jeden brązowy 
medal mistrzostw świata. W 1968 otrzymał tytuł „Zasłużonego 
mistrza sportu”. W roku 1978 otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, 
a w roku 1989 Krzyż Złoty.
W 1968 roku przeniósł się do SKS Sokolica Krościenko, gdzie 
po zakończeniu kariery sportowej szkolił młodzież. Bronisław 
Waruś był m.in. trenerem Marii Ćwiertniewicz- wielokrotnej 
mistrzyni Polski, medalistki mistrzostw świata w jedynkach, 
olimpijki z Monachium (1972), był m.in. pierwszym trenerem 
mistrzów świata juniorów braci Filipa i Andrzeja Brzezińskich, 
którzy obecnie znajdują się w światowej czołówce zawodników 
tej dyscypliny.
Niedzielne zawody odbywały się przy zmiennej pogodzie. 
Organizatorzy z uśmiechem podsumowywali, że trzy miesiące 
nie było deszczu, jednak podczas zawodów padał tradycyjnie. 
Nie stanowiło to większego problemu dla zawodników, którzy 
z definicji mają częsty kontakt z wodą, było to jednak uciążliwe 
dla licznie przybyłych kibiców.

Konkurs profesjonalnie i ciekawie komentował koordynator 
Sportu Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu 
Józef Dyda. Szczegółowo i na bieżąco przybliżał sylwetki 
startujących zawodników. Dzięki tej narracji można było 
poznać historię całych rodów pienińskich kajakarzy górskich. 
Gdy startował młody zawodnik w głośnikach słychać było 
o jego przynależności klubowej, dotychczasowej karierze, 
ale także o sukcesach i medalach zdobywanych kiedyś przez 
wymienianych z imienia i pozdrawianych rodziców, dziadków 
czy wujków. W takich chwilach uświadamiamy sobie, jak 
ważnym miejscem dla tej olimpijskiej dyscypliny są Pieniny, 
jak kluczową rolę pełnił kiedyś nasz region i jaki potencjał 
drzemie w naszej młodzieży.

W zawodach udział wzięli kajakarze reprezentujący kluby: 
KS Pieniny Szczawnica,  Start Nowy Sącz, LUKS Kwisa, 
UKS Spływ Sromowce Wyżne, AZS-AWF Kraków, KKK Kraków, 
UKS Kamienna, SKS Sokolica i Zawiszy Bydgoszcz.
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Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach zdobyli:

C1 – młodzicy:
1. Kacper Zachwieja – KS Pieniny Szczawnica,
2. Jakub Król – Start Nowy Sącz,
3. Szymon Nowobilski – Start Nowy Sącz,

C1 – młodziczki:
1. Oliwia Jeleńska – Start Nowy Sącz,
2. Klaudia Oleksy – Start Nowy Sącz,
3. Iga Garlewicz – KKK Kraków,

C1 – kobiet:
1. Ewa Hurkała – KS Pieniny Szczawnica,
2. Aleksandra Stach – Start Nowy Sącz,
3. Julia Sproch – UKS Spływ Sromowce Wyżne,

C1 – mężczyzn:
1. Kacper Sztuba – AZS-AWF Kraków,
2. Przemysław Plewa – AZS-AWF Kraków,
3. Adam Kozub – AZS-AWF Kraków,

C2 – młodzicy:
1. Szymon Nowobilski, Piotr Prusak – Start Nowy Sącz,
2. Kacper Zachwieja, Michał Kalata – KS Pieniny Szczawnica,
3. Jakub Janczy, Jacek Sproch – UKS Spływ Sromowce 
Wyżne,

C2 – mężczyzn:
1. Filip Brzeziński, Andrzej Brzeziński – AZS-AWF Kraków,
2. Przemysław Plewa, Patryk Brzeziński – AZS-AWF Kraków,
3. Michał Woś, Hubert Wawryk – KKK Kraków,

K1 – młodzicy
1. Piotr Prusak – Start Nowy Sącz,
2. Michał Kalata – KS Pieniny Szczawnica,
3. Tadeusz Kuchno – KKK Kraków,

K1 – młodziczki:
1. Małgorzata Mędroń – KS Pieniny Szczawnica,
2. Klaudia Oleksy – Start Nowy Sącz,
3. Julia Dziadosz – Start Nowy Sącz,

K1 – kobiet:
1. Joanna Mędroń – Zawisza Bydgoszcz,
2. Aniela Wiecheć – AZS-AWF Kraków,
3. Kinga Czernek – Start Nowy Sącz,

K1 – mężczyzn:
1. Krzysztof Majerczak – KS Pieniny Szczawnica,
2. Jakub Brzeziński – AZS-AWF Kraków,
3. Kacper Ćwik – Start Nowy Sącz,

W kategorii weteranów wystartowało 11 zawodników.
Weterani:
1. Bogusław Bryniak – rocznik 1966.
2. Kazimierz Gawlikowski – rocznik 1957.
3. Wiesław Waruś– rocznik 1958.
Nagrody dla zwycięzców wręczali:  Poseł na Sejm RP Anna 
Paluch, Wójt Gminy Krościenko Jan Dyda oraz Radny Powiatu 
Nowotarskiego Jan Komorek.

DZIEŃ DZIECKA PRZY SZACHOWNICACH 
W KROŚCIEŃSKIEJ PARAFII

W sobotnie popołudnie 6 czerwca 2015 roku można było się 
schronić przed  upałem w sali widowiskowej krościeńskiego 
kościoła i wziąć udział w kolejnym turnieju szachowym, 
zorganizowanym przez parafię p.w. Wszystkich Świętych 
i Radnego Zdzisława Soliwodę.
Rozgrywki tradycyjnie rozpoczęły się i zakończyły wspólną  
modlitwą, prowadzoną przez księdza proboszcza Henryka 
Homoncika.
Tak jak poprzednie i ten turniej odbył się głównie z myślą 
o dzieciach. Wielu młodych ludzi, zamiast drogich prezentów 
na Dzień  Dziecka, woli alternatywne spędzenie wolnego czasu 
na rozrywce intelektualnej i zdobycie nawet mniej wartościowej 
nagrody, ale w wyniku sportowej rywalizacji. Wielu młodych 
ludzi woli aktywny udział niż bierną, pasywną obecność 
na szczegółowo zaplanowanym wydarzeniu. Turniej był też 
szansą realnego spotkania z innymi, którzy mają podobne 
zainteresowania, tradycyjnego spotkania w oderwaniu 
od internetowych komunikatorów, wszechobecnych 
smartfonów i telewizorów.

Wyniki indywidualne w kategorii szkół podstawowych:
1. Michał Soliwoda, Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Krościenku n.D.
2. Mikołaj Biziak, Szkoła Podstawowea nr 38 

im. Bractwa Kurkowego w Krakowie
3. Kacper Trzęsała, Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D.
4. Filip Czerwiec, Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D.
5. Wojciech Gruszka, Szkoła Podstawowa nr 18, 

im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
6. Adam Batkiewicz, Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D.
7. Michał Kozielec, Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D.

Jednak największe brawa należały się najmłodszym 
szachistom: Marcinowi Krężlowi i biorącemu pierwszy raz 
udział w turnieju Michałowi Dusikowi. Walczyli oni dzielnie 
ze starszymi zawodnikami i uzyskali dobre wyniki.
W klasyfikacji gimnazjów zwyciężył: Mateusz Potaśnik 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku 
n.D. przed Remigiuszem  Topolskim, VI Gimnazjum MCE 
w Krościenku n.D.



26

2015Biuletyn Informacyjny

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Zygmunt 
Soliwoda przed Mateuszem Trzęsałą- obaj z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Losy końcowej tabeli były nieznane aż do ostatniej rundy. 
Kilka razy zawodnicy błyskotliwie ratowali się z pozornie 
beznadziejnej sytuacji. Im ważniejsza partia, tym większa 
panowała cisza. Zawodziły spekulacje i liczenie punktów 
przed końcem danej rozgrywki. Jak na wszystkich turniejach 
były emocje, zmuszanie do ciągłego skupiania uwagi, mniej 
lub bardziej skuteczne próby opanowania, aby w korzystnej 
dla siebie pozycji nie popełnić błędu a „wygraną pozycję” 
naprawdę wygrać!

 

Jak zawsze, bez względu na zajmowaną lokatę, dla wszystkich 
zawodników zostały przygotowane nagrody przez radnego 
Zdzisława Soliwodę. Tradycyjnie zakupił  je za przybliżoną 
równowartość diety radnego za udział w posiedzeniu. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Ludowy Klub Sportowy, Sołtys i Rada Sołecka Krośnicy 
zorganizowali pierwszy Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, 
o Puchar Prezesa który odbył się 13 grudnia o godzinie 15.00 
w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Krośnicy. Oprócz 
zgłoszonych drużyn na turnieju byli również mieszkańcy 
i sympatycy siatkówki którzy kibicowali drużynom. 

Zgłosiło się pięć drużyn:
•	 Drużyna	męska	–	1	miejsce
•	 Drużyna	młodzieżowa	LKS-	2	miejsce
•	 Drużyna	damska	–	3	miejsce
•	 Drużyna	OSP	–	4	miejsce
•	 Drużyna	Rady	Sołeckiej	–	5	miejsce

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe oraz 
puchary za zdobyte miejsca. Na sali rozdawane były słodycze. 
Na turnieju gościem specjalnym był Wójt Gminy Krościenko 
nad Dunajcem.

ZAWODY SPORTOWE

W 2015 roku Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 
zapoczątkował cykl zawodów sportowych. Raz w miesiącu 
jeden z klubów sportowych z terenu naszej gminy wraz 
z nauczycielami wychowania fizycznego organizuje turnieje  
w grach zespołowych dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Trwają turnieje w halowej piłce nożnej.

 Uczniowie rywalizują w czterech kategoriach:
dziewczęta kl. 1-3, chłopcy kl. 1-3, dziewczęta kl. 4-6, chłopcy 
kl. 4-6.  

 

STYPENDIA SPORTOWE

W dniu 30 grudnia 2015 roku kajakarze górscy z Krościenka 
nad Dunajcem podpisali umowy, dzięki którym w 2016 roku 
otrzymają stypendia. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 
Jan Dyda przyznał stypendia sportowe Gminy Krościenko 
nad Dunajcem: Andrzejowi, Filipowi i Jakubowi Brzezińskim 
– zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
zgodnie z przyjętym regulaminem.
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(PO PŻ) finansowanego ze środków Unii Europejskiej (FEAD) 
i ze środków krajowych (budżet państwa). Żywność dla osób, 
które złożyły wnioski i spełniły kryteria, zostanie rozdzielona do 
kwietnia 2016 roku. Ogółem pomoc obejmie 94 rodziny, 406 
osób, 2436 paczki żywnościowe. Gmina z tytułu przystąpienia 
do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie wnosiła 
wkładu własnego. Wartość pomocy to blisko 110 000 zł., 
waga ponad 32,5 tony. Udział w Programie ma przyczynić 
się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego osób 
najbardziej potrzebujących i realizacji działań na rzecz 
włączenia społecznego. 

„PIERWSZY DZWONEK”

W roku bieżącym realizowaliśmy Program „Pierwszy dzwonek” 
w ramach którego przyznaliśmy pomoc finansową na zakup 
podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, 
obuwia sportowego itp. dla 165 dzieci z terenu naszej 
gminy w kwocie po 120 zł. na każde dziecko. Łączna kwota 
przyznanej pomocy to 19 800 zł. Wydatkowane środki 
w całości pochodziły z dotacji Marszałka Województwa 
Małopolskiego.

„STYPENDIA SZKOLNE”

Program „Stypendia szkolne” finansowany ze środków 
Wojewody Małopolskiego – Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. Program obejmuje częściową refundację wydatków 
przeznaczonych na zakup artykułów szkolnych i podręczników 
(m.in.: przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, 
pomocy dydaktycznych). Pomoc przyznano dla 190 osób 
uczących się, wartość Programu: 66 310 zł., w tym wkład 
własny: 13 358 zł.

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W dalszym ciągu funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach 

którego przedstawiciele odpowiednich służb (GOPS, Policja, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pedagodzy, Kuratorzy, Opieka Medyczna) współpracują 
ze sobą, w celu rozwiązywania problemów związanych 
z przemocą rodzinach  na terenie gminy. 

WIGILIA

17 grudnia 2015 r. jak co roku w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, Ośrodek zorganizował Wigilię dla osób starszych 
i samotnych, podczas której osoby z terenu naszej gminy 
mogły spotkać się podczas wspólnego posiłku, łamiąc się 
opłatkiem oraz składając sobie życzenia przy dźwiękach kolęd 
oraz góralskich pastorałek. 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu, realizuje 
prace społecznie użyteczne (świadczenie pracy przez 
10 godzin tygodniowo), w ramach których osoby bezrobotne 
z terenu naszej gminy mogą wykonywać odpłatnie prace 
porządkowe na terenie placówek oświatowych oraz przy 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. 
W  2015 r., w pracach społecznie użytecznych, które trwały od 
maja do września, wzięło udział  6 osób. 

Koszt wypłaconych świadczeń: 10 271 zł. (wkład własny: 
4 108 zł.).

DODATKI MIESZKANIOWE

W 2015r. realizowano dodatki mieszkaniowe dla czterech 
rodzin, na kwotę 5 999 zł. (zadanie własne gminy) oraz 
dodatki energetyczne dla  trzech rodzin, w wysokości 525 zł. 
(zadanie finansowane ze środków zewnętrznych).

PACZKI MIKOŁAJKOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D. 
przeznaczył kwotę 1 300 zł. na paczki mikołajkowe 
dla 26 niepełnosprawnych osób, korzystających z usług 
Środowiskowego Domu samopomocy w Szczawnicy, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczawnicy oraz 
uczestniczących w zajęciach Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczego w Krościenku n.D.

ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny (inaczej:  zindywidualizowana praca  
z rodzinami posiadającymi dzieci, mająca na celu towarzyszenie 
klientowi w pokonywaniu życiowych trudności oraz pomoc 
w usamodzielnieniu się) pracujący na podstawie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pod opieką 
Asystenta rodziny aktualnie znajduje się 5 rodzin, niezdolnych 
do prawidłowego, samodzielnego funkcjonowania.

pomoc społeczna
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KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2015 roku 48 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej 
Rodziny. Ogółem wydano 244 karty dla członków rodzin. 

ŚWIADCZENIA Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek wypłaca na bieżąco świadczenia społeczne w formie 
zarówno finansowej, jak i rzeczowej, odprowadza składki 
zdrowotne przy zasiłku stałym, ponosi koszty pobytu w Domu 
Pomocy Społecznej i rodzinie zastępczej. Poniższa tabela 
przedstawia rodzaje świadczeń oraz kwoty przeznaczone 
na ich wypłatę w poszczególnych latach.

ZASIŁKI STAŁE dla 26 osób, na łączną kwotę 93 532 złotych 
(w tym: dotacja 90 650 zł.) 

ZASIŁKI OKRESOWE dla 40 rodzin na łączną kwotę 57 880 zł. 
(w tym: dotacja 100%)

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH (posiłek) ogółem dla 135 
osób, o wartości 75 508 zł. (w tym dotacja 45 305 zł.),

DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH (posiłek) dla jednej osoby 
na kwotę 1 416 zł. (dotacja: 849 zł.),

DOŻYWIANIE (zasiłki celowe) dla 16 rodzin, 11 712 zł. 
(w tym dofinansowanie: 7 027 zł.) 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OSÓB 
POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK STAŁY za 19 osób pobierających 
świadczenia, w wysokości 6 947 zł. (w tym: dotacja 5 432  zł.)

Zasiłki celowe i w naturze dla 66 rodzin, w wysokości 
23 000 zł. (zadanie własne gminy)

Pobyt w rodzinie zastępczej w wysokości 2 086 zł.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 osób, w wysokości 
96 882 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W roku 2015 uprawnionych do świadczeń rodzinnych było 509 
rodzin. Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 
2 005 772 zł. w tym:

•	 zasiłek rodzinny na kwotę: 765 376 zł.

•	 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

•	 urodzenia dziecka na kwotę: 35 000 zł. 

•	 korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę: 
114 254 zł.

•	 samotnego wychowywania dziecka na kwotę:  
40 490 zł.

•	 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
na kwotę: 27 960 zł.

•	 rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę: 45 600 zł.

•	 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania na kwotę: 41 032 zł.

•	 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
na kwotę: 121 400 zł.

•	 zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 246 024 zł.

•	 świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 352 400 zł.

•	 pomoc finansową dla osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę: 200  zł.

•	 specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 29 709  zł.

•	 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
na kwotę: 76 000 zł.

•	 zasiłek dla opiekuna na kwotę: 110 327 zł.

Ponadto tutejszy ośrodek za osoby pobierające świadczenia 
opiekuńcze odprowadził składki emerytalno-rentowe 
i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej 
wysokości: 114 860 zł.

W 2015 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego było 21 rodzin. Ogółem wypłacono 
świadczenia na kwotę: 86 930 zł.

FUNDACJA DZIECI PIENIN

•	 Przeznaczyła kwotę: 6 757 zł. na zakup 125 paczek 
świątecznych dla dzieci z terenu Gminy Krościenko nad 
Dunajcem korzystających z „drugiego śniadania”.

•	 Dofinansowała w wysokości: 10 194 zł.  „drugie 
śniadanie” dla dzieci uczących się z terenu Gminy 
Krościenko nad Dunajcem.  

•	 Dofinansowywała wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne 
oraz leczenie dzieci w wysokości: 20 911 zł.

•	 Dofinansowała zakup podręczników dla dzieci 
w wysokości: 2 185 zł.

Dofinansowanie budowy Ochronki – 50 000 zł.
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