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BIULETYN INFORMACYJNY 2017r.
Szanowni Państwo

w kolejnym, gminnym biuletynie informujemy o działalności samorządu gminnego w 2017 roku, oraz
przedstawiamy wiadomości z życia mieszkańców. Pragniemy, aby mieli Państwo pełny obraz naszej
pracy: zrealizowanych inwestycji, przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych.
Informujemy o środkach pozyskanych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, oraz o złożonych
projektach.
									
									
W imieniu Władz Samorządowch
					
Jan Dyda
			
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
1

BIULETYN INFORMACYJNY 2017 - GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

INWESTYCJE
1. Zakończona została „Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej 969 (ul.Sobieskiego w Krościenku n.D) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, tj.zabezpieczeniem skarpy od
strony rzeki Dunajec, kanalizacją wód opadowych, oświetleniem ulicznym”. Inwestycja, której wartość ogółem wyniosła 2.433.952,15zł zrealizowana została przy udziale
środków budżetu państwa w wysokości 1.757.073,00zł.
Wkład własny gminy wyniósł 676.879,15zł. Parking zapewnia miejsca postojowe dla 125 samochodów i 18 autobusów.
fot. pieninyinfo.pl

4. Wykonano prace inwestycyjne związane z budową linii
oświetlenia ulicznego ul. Franciszka Koterby. Koszt zadania wynosi 16.773,67zł.

2. Wspólnie z Województwem Małopolskim gmina wykonała chodnik przy ul. Sobieskiego w Krościenku n.D,
pod tzw.Księżym lasem. Koszt zadania w 2017r wyniósł
533.356,80zł, z czego kwota 266.678,40zł to środki Województwa Małopolskiego.

5. W 2017r Gmina Krościenko n.D wybudowała most na potoku Krośniczanka Pod Tylką. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi : 217.918,28zł.

3. Równocześnie z budową chodnika zakończony został II-gi
etap budowy oświetlenia ulicznego ul. Jana III Sobieskiego. Wartość zadania w 2017r wyniosła 79.288,64zł.
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6. Przy udziale środków Marszałka Województwa Małopolskiego Gmina wyremontowała drogę rolniczą Lubań
w Krościenku n.D, w jej górnym odcinku. Koszt zadania
ogółem wynosi 85.039,74zł.
Dofinansowanie Marszałka Województwa to kwota 30.000,00zł

9. Od Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie Gmina pozyskała kolejne 500 ton destruktu drogowego na naprawę
dróg gminnych. Zdeponowany na terenie Krościenka n.D
destrukt zostanie przekazany i zagospodarowany w sołectwach w 2018 roku.
10. Na terenie Dziadowych Kątów ze środków funduszu sołeckiego wykonano roboty polegające na zabezpieczeniu korpusu drogi ul. J.Pawła II, naprawę kraty w/c ul. Przylasek
oraz wykonanie odwodnienia przy ul. Zamkowej. Koszt
zadania 14.870,92zł.

7. Również przy współfinansowaniu Marszałka Województwa Małopolskiego zrealizowano drugą cześć - drogę rolniczą J. Robotnika w Krośnicy. Wartość zadania wynosi:
80.023,10zł w tym środki Marszałka 30.000,00zł.
11. W sołectwie Grywałd przy udziale środków funduszu sołeckiego wykonane zostały i zamontowane na placykach z
kostki brukowej dwa ławo-stoły. Wyremontowano parking
przy ul.Pienińskiej k.remizy OSP wraz z wymianą barier
ochronnych i remontem przepustu, oraz udrożniono rowy
i przepusty w ciągu dróg gminnych. Koszt zadań wynosi
29.101,60zł.

8. W ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka
na lata 2016-2017, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała projekt pn: „Zmiana organizacji ruchu na drogach
gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na
drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy
Krościenko nad Dunajcem”.
Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających, montaż 6 luster, przejść dla pieszych, uzupełnienie
znaków drogowych oraz oznakowania poziomego zgodnie z
opracowanym projektem organizacji ruchu
Projekt ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie gminy Krościenko.
Wartość projektu 105 002,00 zł
Dofinansowanie 85 792,00 zł
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12. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa
Hałuszowa, wykonano roboty remontowe, drogi do szlaku,
udrożnienie przepustów i rowów przydrożnych. Koszt zadań wynosi 13.823,26zł.

13. Ze środków funduszu sołeckiego w Krościenku - Centrum
zagospodarowano teren u zbiegu ulic Mickiewicza-Jagiellońska (przed dawnym Przełomem), wyremontowano studnię k. Młyna w obrębie ul. Jagiellońskiej, zakupiono ławki
i kosze uliczne oraz donice, dokonano obsady klombów
w obrębie Rynku i naprawiono drogę na Pryczków. Koszt
zadań ogółem wynosi 29.101,60zł. Prace przy budowie
fontanny zostały wykonane przez mieszkańców w czynie
społecznym.

14. Na terenie sołectwa Krościenko-Zawodzie, obok placu
zabaw zamontowany został skatepark modułowy. Koszt
zadania włącznie z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej wynosi 29.090,28zł. W następnych latach
będą uzupełniane kolejne elementy.

15. Z funduszu sołeckiego sołectwa Tylka – Biały Potok i przy
udziale środków Pienińskiego Parku Narodowego wykonano dalszy odcinek zabezpieczenia korpusu drogi ul.
Biały Potok – tzw. gabiony. Koszt zadania ogółem wynosi
34.073,56zł, w tym dofinansowanie P.P.N – 17.000,00zł.

16. W Krośnicy ze środków funduszu sołeckiego wykonano
placyki z kostki brukowej pod ławki parkowe i urządzenia
sportowe oraz zamontowano trybuny stałe 3 rzędowe na
boisko zewnętrzne
Koszt ogółem wynosi 14.097,32zł.
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17. W Kątach-Niwkach wykonano odwodnienie pobocza drogi
oraz ułożono wodościek w okolicy zbiornika wody pitnej.
Wartość robót wynosi 6.800,00zł.

20. Przy Klubie Sportowym SOKOLICA przeprowadzono remont ogrodzenia stadionu.
Koszt remontu wyniósł 24.662,68zł.

18. W Krościenku-Zawodzie uporządkowano teren po dawnej
przystani kajakowej i zamontowano barierę ochronną zabezpieczającą teren od ul.Zdrojowej. Wartość robót wyniosła 5.658,00zł

21. W Krośnicy wykonano odcinek oświetlenia ulicznego
Ojca Leona – boczna (droga do Jandurów).
Koszt 1.775,62zł.

19. Na drodze Tchoń-Królowo przeprowadzone zostały dalsze
roboty przygotowawcze pod VELO-DUNAJEC . Wartość
wykonanych robót wynosi 2.500,00zł.

22. Uporządkowano teren pomiędzy drogą – ul.Sobieskiego,
a rzeką Dunajec w rejonie oczyszczalni ścieków i parku
linowego. Koszt zadania – 4.999,80zł.
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23. Na parkingu przy ul.Źródlanej zamontowano lampę oświetlenia ulicznego koszt. 593,68zł.

26. Dokonano uzupełnienia ubytków asfaltowych na drogach
gminnych na terenie całej gminy. Wartość wykonanych robót wynosi 50.000,00zł

24. W Grywałdzie naprawiono drogę i wodościek – ul.Łąkowa. Koszt remontu wynosi : 12.400zł..

27. Gmina zakończyła „Budowę oświetlenia ulicznego w.c.
drogi wojewódzkiej pod Tylką”.
Koszt zadania 69.530,27 zł

25. Na terenie całej gminy zamontowane zostały kolejne balustrady ochronne, długość 500m., pozyskane nieodpłatnie od
Z.D.W. w Krakowie. Koszt montażu wyniósł 16.000,00zł.

28. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie.
29. W 2017 roku Gmina zakończyła wykupy wszystkich gruntów niezbędnych do planowanego poszerzenia cmentarza
komunalnego w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy
Świętej Kingi. Dzięki pozyskanym gruntom teren cmentarza powiększy się o 0,50ha.
30. W 2017 roku wykonano dwa opracowania planistyczne:
Zmiana planu zagospodarowania „Zawodzie” (rejon Słoneczna- Jarek)- uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia
26.10.2017r. nr XXXIII/274/2017 (Dz.U. woj. Małopolskiego
z 2017 z dnia 09.11.2017 poz. 7227)
Plan Zagospodarowania przestrzennego „Niwki (DPS)”uchwała Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 26.10.2017r. nr
XXXIII/273/2017 (Dz.U. woj. Małopolskiego z 2017 z dnia
09.11.2017 poz. 7226)
Trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd- Krośnica 2”, których celem jest
stworzenie możliwości dla budowy wyciągów na Krośnicy z połączeniem infrastruktury ze stacją narciarską „Czorsztyn –Ski”.
31. Remont dachu
Wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym w Krościenku n.D. przy Rynek 34a.
Łączna wartość robót wyniosła 45 186,43zł (brutto).
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ROZBUDOWA ŚCIEŻKI
PIESZO-ROWEROWEJ W KROŚCIENKU

REMONT PIECY WEGLOWYCH
– KONTYNUACJA PROJEKTU

W ramach konkursu RPO 2014 – 2020,Os priorytetowa 6,
Dziedzictwo regionalne działanie 6,3 Rozwój wewnętrznych
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych
zasobów subregionów spr– z Europejskiego Funduszu Rozwoju gmina Krościenko rozpoczyna realizacje projektu pn:
Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – Etap I.
Celem projektu jest rozbudowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w turystycznej gminie Krościenko, co przyczyni się do rozwoju całego sektora turystyki w gminie .
Projekt będzie realizowany w systemie „ zaprojektuj-wybuduj” a jego termin zakończenia zaplanowano na kwiecień
2019roku.
Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącej ścieżki wzdłuż
lewego brzegu rz. Dunajec od końca ul. Flisaków Pienińskich
w Krościenku, w górę biegu rzeki na długości 776,35 m.
Planowane efekty to wykonanie m. innymi ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,50, ciągu pieszego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości
podstawowej 2,00, elementy małej architektury( altana ławki
parkowe, stojaki rowerowe, fontanna, i boisko do badmintona,
ogólnodostępne sanitariaty oraz uzupełnienie zieleni.
Planowana w ramach inwestycji infrastruktura rekreacyjno-turystyczna przeznaczona będzie na potrzeby związane z
obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o posiadane lokalne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. Realizacja
inwestycji w dużym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w
Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017
roku zrealizowała kolejny projekt pn: „REMONT PIECY
WĘGLOWYCH – kontynuacja projektu

Wartość projektu 2 249 309,19zł
Wkład Funduszy Europejskich- 802 664,38 zł
MODERNIZACJA DROGI
KROŚCIENKO n.D. - SZCZAWNICA
Modernizacja drogi do Szczawnicy – Starostwo Nowotarskie uzyskało pozwolenie na rozbudowę drogi powiatowej
ul.Kozłeczyzna w Krościenku n.D. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019. Przedmiotowa inwestycja
przewiduje finansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg 2014-2020, budżetu Starostwa Nowotarskiego
oraz Gminy Krościenko n.D.
Wniosek obejmuje również wymianę obecnej nawierzchni
jezdni ul. Jagiellońskiej na tzw. „cichą nawierzchnię” od ronda
do Karczmy Waluś.
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
- ul. FLISACKA w KROŚNICY
Starostwo Nowotarskie uzyskało również pozwolenie na
rozbudowę drogi powiatowej Krośnica-Sromowce Wyżne,
obejmujące m.in. ul. Flisacką w Krośnicy. Zadanie ma być
finansowane ze środków unijnych i budżetu jednostek samorządowych.
Rozbudowa drogi powiatowej we wskazanym odcinku stanowi bardzo ważny szlak komunikacyjny w rejonie Pienin.
Łączy bowiem nie tylko sąsiadujące ze sobą gminy, lecz jest
szlakiem biegnącym do jednej z największych atrakcji regionu
- spływu Dunajcem, którego początek znajduje się w Sromowcach Niżnych w Gminie Czorsztyn.

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów budynków romskich i był kontynuacją projektu realizowanego
w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin
Romskich przez remont budynków mieszkalnych w Krośnicy
.
Projekt realizuje „Lokalny program na rzecz integracji
społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej
do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na
terenie gminy Krościenko,
Projekt z w 2017 roku zakładał remont 7 piecy

Wartość projektu 45000.00zl
Dofinansowanie 45 000.00 zł

„ROMSKIE DOMY DO REMONTU
W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w
Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017
roku zrealizowała kolejny projekt pn: „ROMSKIE DOMY
DO REMONTU – kontynuacja projektu
Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów budynków romskich i jest kontynuacją projektu realizowanego
w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin
Romskich przez remont budynków mieszkalnych w Krośnicy
.
Projekt realizuje „Lokalny program na rzecz integracji
społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej
do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na
terenie gminy Krościenko.Projekt z w 2017 roku zakładał remont 4 budynków.
Wartość projektu 300.000.00zł.
Dofinansowanie 300 000,00zł.
W roku 2017 Gmina otrzymała dotacje oraz pomoc
finansową na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.796.422,84 zł, oraz podpisała umowy na dofinansowanie z budżetu UE na kwotę
2.667.778zł.
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Umowy na realizację VeloDunajec
podpisane
Marszałek Jacek Krupa, oraz przedstawiciele wykonawców kolejnych odcinków trasy VeloDunajec – firmy Eurovia Polska S.A. i Przedsiębiorstwa Budowlanego ESBUD
podpisali 3 umowy na realizację projektów VeloDunajec.
Przypomnijmy, że od kilku lat w całym województwie
jest realizowany największych w historii plan budowy ścieżek rowerowych, po których można podróżować nie tylko
komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie. Dotychczas
zbudowano 26 km trasy VeloDunajec biegnącej od Ostrowa do Wietrzychowic, a w trakcie realizacji jest kolejne
68 km trasy Zakopanego – Sromowce Niżne. Dzięki podpisanym dziś umowom powstaną kolejne dwa odcinki tras: liczący 20 km fragment od Szczawnicy przez Krościenko
nad Dunajcem do Zabrzeży (do lipca 2018 r.) i dalsze 25
km od Zabrzeży do Starego Sącza (do września 2018 r.).
Wartość całego projektu przekroczy 28 mln zł.

Józef z Nowego Targu. Parafia pw. Wszystkich Świętych pozyskała na ten cel dofinansowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w wysokości 100 tys. zł. Również od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Parafia w Krościenku otrzymała dotację w wysokości 161 780 tys. zł z programu Ochrona Zabytków. Dotacja
przeznaczona została na wykonanie II etapu realizacji zadania
pn: Remont zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Krościenku”. Zakres prac tego etapu obejmował remont elewacji, posadzki, kamiennego portalu oraz drzwi. Całość tego
etapu wynosiła 330 163,00 zł; Etap I i II został zakończony w
listopadzie br.
Aby zakończyć wszystkie prace konieczne są dalsze fundusze o które zabiega Parafia. Jeszcze w tym roku został złożony
kolejny wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który oczekuje na rozstrzygniecie( mamy nadzieje ze
pozytywnie)

Dotacja na wymianę starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
01.09.2017roku gminie Krościenko przyznano dotację w wysokości 1 062 064,99 zł na zadanie pn: Obniżenie poziomu
niskiej emisji na terenie gminy Krościenko poprzez wymian
źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach domowych”.
Wniosek na Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR został złożony w lutym 2017r. i obejmuje dofinansowanie do wymiany 70szt. niskosprawnych źródeł ciepła
w indywidulanych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne. Zakres tego wniosku to wymiana 50 szt.na biomasę(pelet )oraz 20 szt. na pompy ciepła.

Dotacja dla Parafii w Krościenku
Nie tylko gmina dba o wygląd Krościenka n.D, także parafia rzymsko-katolicka skutecznie ubiega się o środki. W lipcu
2017 roku rozpoczął się pierwszy etap remontu gotyckiego
kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, który został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachu z gontu,
wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych, remont więźby dachowej nad kruchtą południowa. Całość wykonania tego etapu wyniosła 233 tys. zł. Wykonawcą
inwestycji była doświadczana firma budowlana Pan Paczka
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Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowania obowiązującymi od 28 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.
Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze będzie
przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej
z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło
– 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy /łącznie)
wyznaczonej w ocenie
– 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW
mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
-450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW
mocy /łącznie) wyznaczonej w ocenie
-400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy /
łącznie) wyznaczonej w ocenie
Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
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– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło
ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
– do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej
niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni
Gmina w wyniku akcji promocyjnej zebrała od mieszkańców gminy ok.200 ankiet. Każdy wykonany audyt energetyczny musi być zaakceptowany i podpisany przez właściciela
budynku,(audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą
upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła, oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonania instalacji lub informacja o braku
takiej konieczności.)
Gmina udzieli mieszkańcom dotacji celowej z budżetu
gminy na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie
przyjętego przez Rade Gminy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji. Na tej podstawie zostaną sporządzone
umowy z mieszkańcami gminy.

Wsparcie mieszkańców gminy jest uwarunkowane od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana
źródła ciepła. Nie mamy wpływu na przyśpieszenie wykonania wszystkich audytów, co znacznie opóźnia nam rozpoczęcie realizacji inwestycji – komentuje Wójt Gminy Jan Dyda.
Jako gmina robimy wszystko, aby przystąpić do realizacji zadania jak najszybciej, dlatego tez z uwagi na dwa pozytywne
rozstrzygnięcia konkursowe, planujemy przyjąć regulamin
określający zasady udzielania dotacji, oraz zawierać umowy
z mieszkańcami”. Zgodnie z nową interpretacją Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli właściciel zdecyduje się na zakup nowego pieca jeszcze w tym roku, a jego audyt będzie pozytywny i
będzie zawarta umowa z gminą, to do refinansowania są przewidziane wydatki poniesione od 10 lutego 2017 roku”
Gmina także złożyła partnerski wniosek w ramach 4 Osi
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze
źródeł odnawialnych./ ogniwa fotowoltaiczne. Partnerem projektu są gminy ościenne tj. Szczawnica i Ochotnica.

Spływ do Krościenka !
Gmina Krościenko nad Dunajcem przygotowała dla turystów spływających do Krościenka nad Dunajcem, bezpłatny
parking przy ulicy Jana III Sobieskiego (przy nowym kościele). Autobusy, busy i samochody będą tam czekały na bezpiecznym parkingu, a turyści udający się na spływ na przystań
początkową do Sromowiec-Kątów mogą dojechać z parkingu
busami. Zapraszamy do takiej formy skorzystania ze spływu,
płyń do Krościenka nad Dunajcem dłuższą trasą – nie ominą
Cię żadne atrakcje.

Kolejna dotacja dla gminy
dofinansowanie ograniczania niskiej emisji
Dla gminy Krościenko n.D. została przyznana kolejna dotacja wysokości 803 049, 44 zł. na dofinansowanie ograniczania
niskiej emisji. Tym razem jest to dofinansowanie do projektu
pn: „Poprawa, jakości powietrza na terenie gminy Krościenko
nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” Projekt będzie realizowany
w ramach w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza, a Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej
emisji ( paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu na terenie
gminy Krościenko n.D. planuje się wymianę100 szt. starych
źródeł grzewczych (kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny-ekogroszek) oraz wymianę instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Wartość inwestycji została oszacowana na
kwotę ponad 950 tys.zł. a dofinansowanie wynosi aż 98, 50%
kosztów kwalifikowanych. Aby gmina mogła przystąpić do realizacji projektu musi posiadać w pierwszej kolejności audyty
energetyczne, które nadal są w trakcie opracowania przez firmę audytorska wybraną w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Grywałdzie
W październiku 2017 r. została podpisana umowa z firmą
ARCHING – Biuro Projektów w Nowym Targu na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grywałdzie”. Planowana rozbudowa szkoły będzie
obejmować: nadbudowanie części szkoły ponad dawną salą
gimnastyczną, dobudowanie szatni przy wejściu do budynku
w części przy sali gimnastycznej oraz dostosowanie do przepisów pożarowych. Termin sporządzenia projektu ustalono na
dzień 29.06.2018 r.
W trakcie jest przygotowanie dokumentacji na wykonanie
placu zabaw w Dziadowych Kątach.
Przygotowywana jest dokumentacja do budowy boiska do
tenisa ziemnego i mini piłki nożnej w Krościenku n.D.

INWESTYCJE
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Diamentowe Gody w Gminie
Krościenko nad Dunajcem

Nagrody w konkursie
na najładniejszą dekorację świąteczną

Sześć par małżeńskich z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem świętowało w styczniu Diamentowe Gody, czyli jubileusz sześćdziesięciolecia (60-64 lat) pożycia małżeńskiego.
Uroczystość odbyła się w Karczmie „Dunajec” w Krościenku n.D. Dostojnych Jubilatów oraz gości przybyłych na uroczystość powitał Wójt Gminy dziękując za przyjęcie zaproszenia na wspólne świętowanie.
W gronie zacnych Jubilatów znaleźli się:
•
Józefa i Franciszek Jandura
•
Aniela i Kazimierz Jandura
•
Stefania i Stanisław Kwiatek
•
Maria i Jan Sydoriak
•
Anna i Stanisław Tokarczyk
•
Zofia i Józef Wójcik

Mieszkańcy Gminy, którzy na okres Bożego Narodzenia
udekorowali swoje domy i zgłosili je do gminnego konkursu
odebrali z rąk Jana Dydy Wójta Gminy dyplomy i czeki.
I miejsce zajęła dekoracja przygotowana przez Stanisława
Kołka z Grywałdu,
II miejsce Bronisława Kacwin – Krościenko n.D
III miejsce Maria i Paweł Kubicz -Krośnica
IV miejsce Ewa Gizicka – Krościenko n.D
V miejsce Stanisław Pichniarczyk – Krośnica.
Pamiątkowy album za udział w konkursie otrzymał Paweł
Kacwin- Krościenko n.D.
Wójt Jan Dyda pogratulował i podziękował wszystkim
uczestnikom za trud włożony w wykonie dekoracji.
Celem konkursu było podniesienie atrakcyjności i walorów
estetycznych gminy, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalności uroku Świat Bożego Narodzenia.

Złote gody
Osiem par małżeńskich z terenu Gminy Krościenko nad
Dunajcem świętowało we wtorek 14 listopada 2017r. Złote
Gody, czyli jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy długich, spokojnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i jak
najwięcej powodów do radości.
W gronie zacnych Jubilatów znaleźli się:
Jan i Maria Hamerscy
Anna i Wojciech Kaczmarczykowie
Julia i Franciszek Kozłeccy
Janina i Jan Majerczakowie
Aniela i Marian Mszanikowie
Maria i Józef Potaśnikowie
Maria i Roman Tokarczyk
Zofia i Jan Waksmundzcy
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Dzień Dziecka z Leaderem
Już poraz ósmy wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem został zorganizowany Dzień Dziecka. Tegoroczne impreza dla dzieci była pełna
zabawy i atrakcji i występów młodych talentów. W niedzielne
upalne popołudnie w amfiteatrze nad Dunajcem odbyła się oficjalna impreza, której organizatorami byli Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny,
Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku n.D. Zebranych
przywitał Wójt Gminy Jan Dyda i podkreślił owocną współ-
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pracę ze stowarzyszeniem. Na scenie pięknie zaprezentował
się zespół „Małe Pieniny” oraz polsko-romski zespół „Krośnicanie”, który zaprezentował tańce góralskie i romskie. Swoje umiejętności przedstawiły także dzieci, które od 4 miesięcy uczą się grać na skrzypcach w ramach projektu Pieniński
Mistrz Tradycji. Teatrzyk pn: „Rzepka” wystawiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Krościenku nad Dunajcem pod czujnym okiem Pani Iwony Rysz. Najmłodsi chętnie uczestniczyli
w różnych grach i zabawach próbując swoich sił w wspinaczce na ściance, przygotowanej przez grupę GOPR. Pieniński „
Czorsztynek” roznosił słodycze dla wszystkich. Ale wata cukrowa i lody, które otrzymało każde dziecko cieszyły się największym powodzeniem.

W spotkaniu wziął udział Jan Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, oraz Jerzy Regiec Członek
Zarządu Stowarzyszenia. Wójt Jan Dyda przedstawił informację o współpracy ze Stowarzyszeniem,poinformował o planowanych wspólnych wyjazdach na targi turystyczne, współpracy z busami, zwiększeniu liczby łodzi spływających do Krościenka n.D.
W dyskusji na zakończenie spotkania poruszono m.in. tematy ochrony dziedzictwa kulturowego, przebudowy budynku Urzędu i kina, eksploatacji wód mineralnych i istniejącego
wcześniej zakładu Górniczego, przygotowań do Jubileuszu
Obchodów 670-lecia nadania praw miejskich w 2018r.

Goprówka w Krościenku n.D.
Gmina Krościenko nad Dunajcem przekazała w formie darowizny Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu
– Grupie Podhalańskiej nieruchomość położoną w Krościenku
nad Dunajcem przy Al. Wędkarzy o pow. 0,06ha w celu budowy budynku stacji ratunkowej GOPR dla Sekcji Operacyjnej
Krościenko nad Dunajcem. Dokumenacja w trakcie przygotowania przez GOPR.

Defibrylator
Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem udzieliła dotacji
celowej w kwocie 6 000 złotych dla Sekcji Operacyjnej Grupy
Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu defibrylatora, który poszerzy
zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych
przez ratowników GOPR na miejscu zdarzenia. Za pomocą
tego urządzenia będą wykonywane badania, które pozwolą
zdiagnozować stany zagrożenia życia pochodzenia kardiologicznego. Szybka diagnoza pozwoli wdrożyć odpowiednie
działania ratownicze bezpośrednio w warunkach górskich.

Razem możemy więcej
Takie było hasło sobotniego spotkania przedsiębiorców,
osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
kwaterodawców, oraz wszystkich zainteresowanych wspólnymi działaniami promocyjnymi dla rozwoju Gminy.
Na takie spotkanie po raz pierwszy zaprosił Wójt Jan Dyda,
który na wstępie przedstawił gminne działania promocyjne,
funkcjonowanie Punktu Promocji i Informacji Turystycznej.
Spotkanie trwało prawie 3 godziny, w czasie rozmowy z
Wójtem zebrani pytali o następne inwestycje gminne m.in. o
budowę wyciągu, obiekt Trzy Korony, budowę Grzybków.

Kolejni laureaci z podziękowaniami
Od 1 do 3 maja w Zebrzydowicach odbywał się XXIV
Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „”Złoty
Kłos”2017- Euro-Folklor. Patronat nad imprezą objął Starosta
Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król i Wójt Gminy   Zebrzydowice Andrzej Kondziołka. Gminę Krościenko nad Dunajcem
w czasie Przeglądu, który był też konkursem reprezentował
Zespół Dziecięcy „Małe Pieniny”, Grupa Śpiewacza „Krościeńcanki”,Grupa Śpiewacza „Oktawki Pienińskie ”i Kapela
Jaśka Kubika. W Przeglądzie wzięło udział 2 000 uczestników,
101 podmiotów. Krościeńscy artyści wspaniale promowali
gminę i wrócili z sukcesami w swoich kategoriach: Kapela Jaśka Kubika zajęła I miejsce, a „Oktawki Pienińskie” II miejsce .
I właśnie za ten sukces i wspaniałą promocję gminy Wójt Jan
Dyda wraz z przewodniczącym Tomaszem Gabrysiem podziękowali w czasie czerwcowej sesji Rady Gminy. Kapela zagrała
i zaśpiewała Oktawki zaśpiewały w jednej z piosenek…..” że
chociaż nieładne, ale pracowite….” Jak widać na zdjęciach
ładne i pracowite ,bo efektem pracy na próbach są sukcesy i
piękny śpiew.
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Mikołaj już przyszedł, dzieci go witały…

Z życzeniami u wojewody

Jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy udziale Gminnego Centrum Kultury zaprosiła dzieci na spotkanie z Mikołajem. Jan Dyda Wójt Gminy witając Mikołaja i dzieci, pokreślił swoją radość z powodu
tego, że co roku coraz więcej dzieci spędza pierwsza, grudniową
niedzielę wspólnie z Mikołajem. Orkiestra Dęta OSP wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój do którego dopasował
się nawet padający za oknem śnieg. W przedstawieniu pt.”Elfy”
przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej nr 1 z Panią Iwoną Rysz, było wesoło, chociaż jeden z elfów w wyniku
nieudanych czarów zamiast renifera został osłem. Kiedy renifery Mikołaja wróciły z Trzech Koron po zrobieniu selfi , Mikołaj
zaczął szykować się do powrotu, jednak wcześniej wszystkie
chętne dzieci mogły zrobić sobie z nim zdjęcie. Wspólna zabawa, słodycze, napoje, baloniki strawiły radość dzieciom które
z wypiekami na twarzach wychodziły do domu. Wójt obiecał
dzieciom i Mikołajowi, że spotkają się za rok.

Delegacja Gminy Krościenko nad Dunajcem w składzie
Jan Dyda Wójt Gminy ,Maria Wąsowicz Radna Rady Gminy,
Jan Komorek Radny Rady Powiatu Nowotarskiego i Grzegorz Kwiatek Radny Rady Gminy jako pierwsza delegacja
samorządowców odwiedziła Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego. Życzeniom świątecznym złożonym Wojewodzie
towarzyszyło wręczone przez Wójta zaproszenie do udziału
w Komitecie Honorowym Obchodów 670-lecia nadania praw
miejskich. Wojewoda Piotr Ćwik dziękując i przyjmując
zaproszenie, przekazał życzenia świąteczne dla wszystkich
mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

gram „Centrum wsparcia interdyscyplinarnego dla osób/rodzin
w kryzysie z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Zadanie
jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Koszt zadania wynosi 17 000 zł.
W ramach Programu mieszkańcy z terenu Gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego, wszechstronnego wsparcie
specjalistów, m.in.: psychologa, terapeuty do spraw uzależnień,
coacha, specjalisty w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Od kwietnia do września zrealizowano
następujące działania:
1. dyżury psychologa, z których skorzystało 14 osób;
2. dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień, z których skorzystało 9 osób;
3. warsztaty z młodzieżą w szkołach przeprowadzone przez
psychologa. Obszar działania: profilaktyka uzależnień i przemocy, integracja i rozwój;
4. warsztaty z coachem, skorzystały 3 osoby;
5. dyżury specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie – skorzystało 5 osób
6. „Szkoła dla Rodziców” w szkoleniu uczestniczyło 12 mieszkańców gminy;
We wrześniu br Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację zadania w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2010 pt. „MŁODY ROMIE
DBAJ O ZDROWIE”. Adresatami programu były dzieci i młodzież romska z terenu Gminy Krościenko n. D. Program obejmował promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną dzieci i młodzieży oraz propagowanie zachowań
prozdrowotnych.
Zadanie zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
Kwota zadania to 10 000,00zł.
W 2017 r. realizowano dodatki mieszkaniowe dla dwóch ro-

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). Zakończono przyjmowanie wniosków. Na chwilę obecną wnioski złożyło 136 rodzin w
tym 491 osób.
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).
Wnioski złożyły 93 osoby.
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 w rodzinach na terenie gminy.
W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje
Program „Daj sobie szansę” w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny społecznie w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie
9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja
– projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Podziałanie
pozwala na realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym przez ośrodki pomocy społecznej
oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wartość złożonego wniosku: 562 500,00 złotych, w tym wkład
własny 15%. W 2017 r. wsparciem objęto 13 osób.
Od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r. Ośrodek realizuje Pro-
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dzin, w wysokości 2811,63 zł. (zadanie własne gminy) oraz dodatki energetyczne dla dwóch rodzin, w wysokości 290,55 zł (zadanie finansowane ze środków zewnętrznych).
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. Wsparciem asystenta rodziny w okresie od stycznia do września 2017 r. było objętych 13
rodzin, w tym 3 rodziny w ramach Projektu „Daj sobie szansę”.
Do końca września 2017 roku 29 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem wydano 124 kart dla członków rodzin.
Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Ośrodek
zorganizuje Wigilię dla osób starszych i samotnych oraz zakupi
paczki mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych.
Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej:
Ośrodek wypłaca również 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 za okres od 01 I 2017 r. do 30 IX 2017 r.
Formy pomocy

Liczba
osób/rodzin

Zasiłek stały

20 osób

Kwota
świadczeń w
zł.
84 817,43

Zasiłek okresowy

46 rodzin

65 244,79

Zasiłek celowy i w naturze

58 rodzin

34 489,75

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- posiłek

97 osób,
w tym
95 uczniów

35 612

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
– zasiłek celowy

16 rodzin

10 287

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby
pobierającej zasiłek stały

17 osób

6 517,94

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

3 osoby

69 730,07

Usługi opiekuńcze

10 rodzin

40 193,63

Sprawienie pogrzebu

1 osoba

1 600

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem - Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje świadczenia
wynikające z następujących ustaw:
1. o świadczeniach rodzinnych, w ramach której wypłacane są
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie;
2. o zasiłku dla opiekunów;
3. o pomocy państwa osobom uprawnionym do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego;
4. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
5. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
W okresie od 01-01-2017 roku do 30-09-2017 roku uprawnionych do świadczeń rodzinnych było 458 rodzin.
Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę
1 917 385,97 zł. w tym:
- zasiłek rodzinny na kwotę: 694 026,00 zł.
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka na kwotę: 37 000,00 zł.
- korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę: 90 118 zł.
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę: 22 722 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na
kwotę: 36 590,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę: 43 367,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę: 39 207,00 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę:
110 010,00 zł.

- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 196 299,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 341 658,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie na kwotę: 145 693,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę: 28 852,00 zł.
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę:
53 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna na kwotę: 55 505,00 zł
Ponadto Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na podstawie art. 5
ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę: 23 338,97zł.
Świadczenie wychowawcze wypłacono na kwotę:
4 366 263,40 zł.
Świadczenie „Za życiem” wypłacono na kwotę: 4000 zł.
Ponadto tutejszy Ośrodek za osoby pobierające świadczenia
opiekuńcze odprowadził składki emerytalno-rentowe i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości:
81 832,00 zł.
W okresie od 01-01-2017 roku do 30-09-2017 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 20 rodzin.
Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę: 75 350,00 zł.
Na dzień 23.10.2017r. na nowy okres świadczeniowy
2017/2018 złożono:
510 wniosków o świadczenie wychowawcze,
361 wniosków o świadczenia rodzinne,
16 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wigilia GOPS
W grudniu, w Karczmie Dunajec w Krościenku n.D., odbyło
się coroczne, tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych
z terenu naszej Gminy. W wieczerzy uczestniczyli również Wójt
Gminy Pan Jan Dyda, zastępca Wójta Pan Ryszard Wojtarowicz, ksiądz Krzysztof Kutek, ksiądz Kazimierz Trybuła oraz
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich kolędy śpiewane przez kapelę góralską Białopotocanie.
Ksiądz Krzysztof Kutek odmówił wspólnie ze zgromadzonymi modlitwę, pobłogosławił opłatki i odczytał fragment Pisma
Świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy podzielili
się opłatkami, następnie zjedli wspólnie wigilię oraz zaśpiewali
kolędy.
Życzenia uczestnikom złożyli: Wójt Gminy Pan Jan Dyda,
księża oraz zespół Białopotocanie.
Spotkanie zorganizował Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dziękujemy zespołowi Białopotocanie za świąteczną muzyczną oprawę a Panu Marcinowi Pawłowskiemu za przywiezienie gości na spotkanie wigilijne i odwiezienie ich do domu.

Pomoc żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Celem POPŻ 2014 – 2020 jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Wiosną 2017 roku zakończył się kolejny etap Programu.
W marcu br. pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 106 rodzin w tym 405 osób. Wydano ponad 10 ton żywności na kwotę ok. 55 000,00zł.
Ogółem w okresie od X 2016 do III 2017 z pomocy skorzystało 405 osób, wydano ponad 19 ton żywności, na kwotę
ponad 87 000 tys. zł.
Dodatkowo w ramach realizacji projektu przeprowadzono
szkolenia pt. „Warsztaty kulinarne” oraz pt. „ Kulinarnie mocni”.
Do końca września 2017 roku GOPS przyjmował wnioski
na kolejny etap POPŻ Podprogram 2017. Wnioski złożyło 136
rodzin. Ogółem pomocą zostanie objętych 491 osób, w transzach listopad 2017 – marzec 2018 roku.

Z ŻYCIA GMINY
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Młodzi strażacy w sejmie
W październiku grupa ponad 50 młodych strażakow z MDP
z terenu naszej gminy wraz z opiekunami: Prezesem Zarządu Gminnego OSP druhem Piotrem Ciężkowskim, Pawłem
Pierzgą - Naczelnikiem OSP Krościenko n.D., Krzysztofem
Góreckim - Prezesem OSP Krośnica, Iwoną Knutelską - gospodarzem obiektu OSP w Dziadowych Kątach i kapelanem
gminnym ks. Krzysztofem Kutkiem udała się na wycieczkę do
Warszawy na zaproszenie Poseł na Sejm RP p. Anny Paluch,
która również ten wyjazd sfinansowała. Pod opieką asystent
p. Poseł wyruszyliśmy wczesnym rankiem w kierunku stolicy, by tam od godziny 10.00 rozpocząć zwiedzanie Muzeum
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w podziemiach kościoła pw. św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie ten męczennik solidarności posługiwał. Poznaliśmy gruntownie jego życie i okoliczności tragicznej śmierci z rąk SB, zobaczyliśmy wiele pamiątek z nim związanych, a na końcu pomodlilismy sie przy jego
grobie. Następnie udalismy się w stronę budynku Parlamentu
zatrzymując się na krótką modlitwę na Wojskowych Powązkach. W budynku Parlamentu przywitała nas p. Poseł Anna
Paluch i następnie wraz z przewodniczką oprowadziła nas po
tym jednym z najważniejszych budynków w Polsce. Zwiedzanie zakończyło się w sejmowej restauracji, gdzie czekał na nas
pyszny obiad. Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie przewodnik
pokazał nam jego najróżniejsze zakamarki, opowiedział wiele
ciekawostek. Na koniec chcemy bardzo podziękować p. Poseł
Annie Paluch za zaproszenie i unozliwienie nam zobaczenia
tylu wspaniałych miejsc w stolicy. Wyjazd zrelacjonował Kapelan Gminny, ks. Krzysztof Kutek. Wyjazd był nagrodą za
zaangażowanie w działalność w OSP.
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Dotacje dla jednostek OSP z terenu
Gminy Krościenko nad Dunajcem
W styczniu przedstawiciele Gminy Krościenko nad Dunajcem, oraz Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy podpisali umowy dotyczące przekazania dotacji
dla gminnych jednostek OSP. Podczas spotkania Wójt
Gminy – Jan Dyda podsumowując miniony rok podziękował
strażakom za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym, oraz za
wszelkie działania społeczne ważne dla lokalnych środowisk.
Zapewniał również o współpracy i wsparciu w dalszej służbie.
Przekazane środki pochodzące z budżetu Gminy, zostaną
przeznaczone na podstawowe potrzeby zapewniające gotowość bojową jednostek w 2017 roku.

Grupa II (Gimnazjum)
1. Sylwia Ptak – Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D.
2. Dawid Oleś – Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D.
3. Bartosz Kozłecki – Publiczne Gimnazjum w Krościenku
n.D.
Grupa III (Szkoły Ponadgimnazjalne)
1. Kamil Zachwieja – L.O. Krościenko n.D.
2. Mateusz Potaśnik – L.O. Nowy Targ
3. Jakub Piszczek – L.O. Krościenko n.D.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się z grupy I
– Kamila Królczyk i Wiktor Kalata, z grupy II –Sylwia Ptak
i Dawid Oleś oraz z grupy III – Kamil Zachwieja i Mateusz
Potaśnik.
Organizatorami eliminacji gminnych był Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krościenku n.D oraz Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Nagrody ufundowali również Pieniński Park Narodowy
oraz Nadleśnictwo Krościenko n.D.

Festyn Strażacki w Krośnicy
Jak co roku w czasie weekendu majowego mieszkańcy Krośnicy bawili się w czasie Festyny Strażackiego. Na scenie zaprezentował się m.in. zespół romski, a strażacy z miejscowej
jednostki przeprowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Eliminacje Gminne OTWP
w Krościenku nad Dunajcem.
W marcu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach tych wzięło udział ośmioro uczniów szkół podstawowych, czworo uczniów gimnazjum oraz pięciu uczniów
szkół średnich, zwycięzców eliminacji na szczeblu szkolnym.
Komisję egzaminacyjną powołał Komendant Powiatowy
PSP w Nowym Targu,a przewodniczył jej mł. bryg. Bartosz
Worwa. W wyniku rozgrywek finałowych w poszczególnych
grupach wiekowych, wyłoniono następujących laureatów:
Grupa I (Szkoły Podstawowe)
1. Kamila Królczyk – Szkoła Podstawowa w Grywałdzie
2. Wiktor Kalata – Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D.
3. Katarzyna Józefczyk – Szkoła Podstawowa w Grywałdzie

OSP
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Gorący Dzień ze Strażą Pożarną

kolegi. Pamiątkowe grawery i upominki rzeczowe za uratowanie życia kolegi Arura Kołka, otrzymali druhowie:
Kacper Kołek i Dominik Kołek z OSP w Kątach. Sponsorami zawodów były Delikatesy Mila, Kinga Pienińska, Park
Linowy Adventure Sky, Ablandia, Pieniński Bank Spółdzielczy, Lody „U Marysi”. Statuetkę dla najmłodszego strażaka
Darii Majerczak z OSP Tylka ufundowała Maria Wąsowicz
Radna Gminy Krościenko n.D, a dla najstarszego Zbigniewa Hryca z OSP Krośnica Jan Komorek Radny Rady Powiatu
Nowotarskiego, latarki „czołówki”dla 3.miejsc Anna Paluch
Poseł na Sejm RP. Patroni medialni imprezy to: TVPodhale,
Radio Dobra Nowina, Tygodnik Podhalański, Pieninyinfo,
Pieniny24. Uczestnicy imprezy i goście popróbowali pysznej
strażackiej grochówki, a niedzielę zakończyła zabawa przy
muzyce zespołu „Dancing Band”.

W tym roku Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły
się w ramach Dnia ze Strażą Pożarną, z gości zaproszonych z
zagranicy przyjechali druhowie ze słowackiego Wielkiego Lipnika. Wójt Jan Dyda rozpoczynając zawody życzył sportowej
rywalizacji i sukcesów.Komenda Powiatowa Policji z Nowego
Targu i Krościenka n.D przygotowała pokaz w ramach akcji
„Bezpieczne wakacje”, a krościeńska Grupa GOPR ściankę wspinaczkową. Pamiątkowe grawery za akcję ratunkową
otrzymali druhowie Kacper Kołek i Dominik Kołek z jednostki OSP w Kątach. Druhowie ze Słowacji zaprezentowali swoje
umiejętności, zagrali też w meczu piłki wodnej z reprezentacją
polskich strażaków. Po zaciętej walce w strumieniach wody,
wynik 1 do 0 dla Polski zakończył mokry pojedynek. Przez
całe zawody strażakom dopingował kapelan strażacki ksiądz
Krzysztof Kutek. Strażacki zwyczaj to chrzest w basenie ostatnio przyjętych strażaków, tym razem „ochrzczono” księdza
kapelana Krzysztofa ze strażackim imieniem Florian, Jana
Śpiewaka z OSP Grywałdu i Wójta Jana Dydę jeszcze nie
strażaka, ale oddanego idei ochrony przeciwpożarowej. Na
zakończenie Wójt Jan Dyda gratulował zwycięzcom, dziękował wszystkim za udział w zawodach, zaznaczył jak strażacka służba i umiejętności są potrzebne na przykładzie ostatniej
akcji ratunkowej i ratowania przez młodych strażaków życia
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Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych:
MDP:
Chłopcy:
1.OSP Krościenko
2. OSP Kąty
3.OSP Krośnica
Dziewczęta:
1. OSP Grywałd
2. OSP Krośnica
3. OSP Kąty

OSP

Strażacy:
1. OSP Grywałd
2. OSP Krościenko
3.OSP Kąty
Sędzią głównym zawodów
był kpt. Krzysztof Batkiewicz z PSP w Nowym Targu
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Sprzęt ratowniczy
dla Gminy Krościenko n.D
z Funduszu Sprawiedliwości
W listopadzie 2017r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
podpisał z Gminą Krościenko n.D. umowę na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu
ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Krościenko n.D.
W uroczystości podpisana umów udział wzięli Wójt Gminy
Jan Dyda, Skarbnik Gminy Dominika Działowska oraz Prezes
Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP Piotr Ciężkowski
Konkurs na terenie Województwa Małopolskiego był organizowany pilotażowo. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru o
udział w programie, złożonych zostało ponad 170 wniosków,
w tym również z gminy Krościenko n.D., który uzyskał pozytywną weryfikację. Jak podkreślił na spotkaniu Minister Sprawiedliwości „do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo,
uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył
mieszkańcom Małopolski”

Dotacja dla gminy wynosi 119 720, 00 zł w ramach, której
zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi
m.innymi, defibrylator, zestaw Holmatro, torby medyczne
PSPR, aparaty powietrzne.
Pomoc dla jednostek OSP ze strony Ministra Sprawiedliwości jest ukłonem w stronę ludzi, którzy niosą natychmiastową pomoc. Dzięki temu sprzętowi nasi strażacy będą mogli
jeszcze sprawniej działać i jeszcze lepiej służyć mieszkańcom
i turystom- stwierdził Jan Dyda –Wójt Gminy Krościenko n.D.

Wykonano modernizację pomieszczeń do przechowywania
umundurowania i sprzętu, miejsca uzbrajania strażaków oraz
pomieszczeń garażowych w budynku remizy OSP Kąty. Koszt
remontu wyniósł 8 000 złotych z tego 6 000 złotych w ramach
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kąty-Niwki.

22 października 2017r. odbyły się coroczne manewry jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko n.D. Manewry miały
miejsce w Krośnicy, a druhowie ćwiczyli działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru budynku w zwartej zabudowie.

Strażackie informacje
Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku remizy OSP w Hałuszowej. Koszt prac remontowych
wyniósł 8 000 złotych.
Zakupiono aparat powietrzny dla OSP w Grywałdzie. Kwota dofinansowania 5 900 złotych. Zainstalowano zbiornik
przeciwpożarowy przy ul. Zamkowej w miejscowości Grywałd. Wartość zadania 2 500 złotych.
W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krośnica zakupiono wyposażenie bojowe dla OSP w Krośnicy, w tym m.in.
aparaty powietrzne, latarki oraz umundurowanie specjalne
i koszarowe. Wartość zadania 15 000 złotych.
Wykonano kolejny etap termomodernizacji budynku remizy OSP w Krośnicy, polegający na wymianie stolarki okienne
i drzwiowej. Koszt wymiany 16 716,62 złotych.

W 2017 roku Gmina Krościenko nad Dunajcem przeznaczyła na zadania związane z zapewnieniem gotowości
bojowej oraz ochrony przeciwpożarowej 212 000 złotych.
Środki te wykorzystano między innymi na: dotacje celowe dla jednostek, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu, badania lekarskie i laboratoryjne, remonty budynków OSP oraz pozostałe wydatki takie jak zakup wyposażenia, umundurowania
czy organizacja zawodów, turnieju i manewrów.
Pozyskano dotację na zakup sprzętu ratowniczego oraz
wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy. Zadanie
współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w
kwocie 119 720,62 złotych.

OSP
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Wspólne kolędowanie przy szopce
Już po raz trzeci goście i mieszkańcy Gminy spotkali się
na wspólne kolędowanie na krościeńskim Rynku. Tym razem
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przy nowej szopce,
która po raz pierwszy stanęła obok kościoła wspólnie z kapelą Jaśka Kubika, zespołem Grywałdzkie Nucicki, zaśpiewano
polskie kolędy i pastorałki. Wójt Jan Dyda powitał wszystkich
zebranych, złożył świąteczne życzenia, a po góralsku powinszował Jan Kubik. Świąteczny poczęstunek, pyszną kapustę z
grochem, wszyscy zjedli ze smakiem, spotkanie i zdjęcie z
rogatym   turoniem, kozami Rózią i Wikcią i owcami, które
przyprowadził Jan Kubik   było atrakcją nie tylko dla dzieci.
W kolędowaniu wzięła udział Anna Paluch Poseł na Sejm
RP, która także złożyła życzenia, a z kapelą pięknie śpiewała
kolędy, Cicha Noc w Jej wykonaniu, już o zmroku na krościeńskim Rynku zabrzmiała magicznie. Kapelę oprócz Pani
Poseł wspierał Wójt Jan Dyda, który rok wcześniej w TV
Tygodnika Podhalańskiego wspólnie z wójtami i burmistrzami śpiewał kolędy, był to upominek od telewizji dla swoich
widzów. Teksty pastorałek śpiewanych przez dzieci z Grywałdu napisał Stanisław Czepiel i Robert Walosik. Bardzo
miłym akcentem było podziękowanie dla Wójta i występujących za świąteczne spotkanie, złożone w imieniu turystów
przez mieszkańca Katowic.

Powitanie Nowego Roku
w Krościenku n.D.
W tę mroźną, sylwestrową noc goście i mieszkańcy Gminy wspólnie już od godziny 21 bawili się w Amfiteatrze „Pod
Wierzbą. Dla zebranych zagrał duet Beto Tari, zespół „ Czarne
Słońce” i Kapela Jaśka Kubika.
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Życzenia pomyślności w 2017 Roku składał ubrany w regionalny strój Wójt Jan Dyda, jednocześnie zapraszając do przyjazdów do naszej Gminy. Do życzeń Wójta dołączyła swoje
Poseł Anna Paluch. Północ obwieścił piękny pokaz sztucznych
ogni. Podobnie jak w innych miastach Polski krościeński Rynek rozbrzmiewał muzyką do godziny pierwszej .

Materiały promocyjne
dla Punktu Informacji Turystycznej
W ramach członkowstwa w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej krościeński Punkt Promocji i nformacji
Turystycznej otrzymał bezpłatne materiały promocyjne przekazane przez Małopolska Organizację Turystyczną.
1.”Małopolska, Kraków. Katalog atrakcji turystycznych”-2 500 egz.
2.”Małopolska, Trasa Światowego
Dziedzictwa UNESCO”-1 000 egz.
3.Małopolska, Na weeknd.”-500 egz.
4.”Małopolska,Szlak Architektury Drewnianej”-1 000 egz.
5.”Małopolska, Tradycje i zwyczaje.”-1 000 egz.
Wydawnictwa promocyjne-informacyjne MSIT przekazano jako niezbędne wyposażenie Informacji Turystycznej potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. 6 000 egzemplarzy
to dopiero początek materiałów , które będą wspierały Punkt
Informacji Turystycznych w codziennej pracy. We wszystkich
tych materiałach na mapach została zaznaczona miejscowość Krościenko n.D i Punkt Informacji Turystycznej wraz z
danymi adresowymi.Kolejne materiały Punkt Informacji Turystyczne otrzyma niebawem już po wypełnieniu ankiety służącej rozpoznaniu potrzeb i wydaniu dodruków.
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Krościeńskie jasełka
Jak co roku licznie zebrana publiczność mogła w styczniu
w remizie OSP w Krościenku n.D obejrzeć jasełka pt: „ Wigilijna Noc”. Narodzenie Pana zwiastowały anioły i gwiazda na
niebie, do szopy przyszli pokłonić się górale :pasterze i dzieci z zespołu „Małe Pieniny”, kapela Jaśka Kubika, przybyli
Trzej Królowie. Tajemnicę Narodzenia przygotowali oprócz
wymienionych zespołów Parafianie wraz z Siostrami Służebniczkami, przy współpracy Gminnego Centrum Kultury.
Wspólne kolędowanie zakończyło jasełkowy wieczór.

gotowania trwały ponad miesiąc. Dzieci ćwiczyły pod okiem
Anny Szerszeń- koordynatorki i pomysłodawczyni, która wraz
z Anną Silver wyreżyserowały ten magiczny spektakl. Koncert uświetnili swoją obecnością licznie zgromadzeni rodzice.
Był oczywiście ,, bis”, a dzieci z wielką ochotą zaśpiewały
angielską kolędę ,,Ding Dong”.
Na zakończenie był słodki poczęstunek i warsztaty plastyczne ,,Bombka” w decoupage prowadzony przez p. Edytę
Jagieła.

Laureaci na sesji Rady Gminy
Zespół PIENINY kolędował w Tarnowie
W styczniu na scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie wystąpili: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny”
z Krościenka n.D oraz działający przy parafii w Grywałdzie
klub muzyczny „Gywałdzkie Nucicki”.
W pierwszej części wieczoru dwudziestoosobowy chór
dzieci i młodzieży „Grywałdzkie Nucicki” zaprezentował pastorałki ludowe oraz tradycyjne kolędy. W drugiej części Zespół Pieniny zatańczył tańce regionalne, zaśpiewał pienińskie
przyśpiewki oraz przeprowadził pasowanie na zbójnika, czyli
harnasia. Do śpiewu i tańca przygrywała góralska kapela zespołu Pieniny.

W styczniu w Białym Dunajcu odbył się XLI Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka w którym wzięło udział 140 uczestników z terenu Pienin,
Podhala, Gorców i Spisza.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z terenu gminy
Krościenko nad Dunajcem, uczennice Liceum Ogólnokształcącego: Weronika Marciszewska która zajęła II miejsce w kategorii recytacji w grupie szkół ponadgimnazjalnych, Gabriela Kacik otrzymała wyróżnienie w tej kategorii, oraz Michał
Wójcik uczeń klasy IV SP Krośnica, który zajął I miejsce w
kategorii recytacji w grupie klas IV-VI.

Magiczny wieczór kolęd
angielsko-polskich
Pomimo zimnej, styczniowej aury na zewnątrz, zapanowała gorąca atmosfera w restauracji ,,Klasyczna” za sprawą
uczestników projektu ,,100 faces of the theatre”, którzy spotykają się w każdy poniedziałek w Gminnej Bibliotece Publicznej w godz. od 17.00-18.30.
W ten uroczysty wieczór kolęd i pastorałek, dzieci uczestniczące w projekcie wystąpiły ze wspaniałym koncertem. Przy-

Wójt Jan Dyda zaprosił na sesję Rady Gminy nagrodzonych wraz z nauczycielami, którzy przygotowali recytatorów
z Liceum Antonię Morawczyńską , a Maćkowi ze szkoły podstawowej w Krośnicy towarzyszyła Bogumiła Węgrzyniak
wraz z mamą Zofią Wójcik.
Zaproszeni laureaci przedstawili konkursowe wiersze, a
Wójt Jan Dyda wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Gabrysiem wręczyli wszystkim regionalne upominki
wraz z listami gratulacyjnymi.
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Mistrzostwo w Pieninach
– podsumowanie 8 Letniego Festiwalu
Pieniny-Kultura-Sacrum
Za sprawą Stowarzyszenia Artystycznego PianoClassic,
pomysłodawczyni i dyrektora artystycznego „Pieniny-Kultura-Sacrum” Agnieszki Radwan-Stefańskiej oraz krościeńskiej
Parafii, reprezentowanej przez ks. proboszcza Henryka Homoncika, częścią krościeńskiej tradycji stały się coroczne koncerty muzyczne. Organy i muzyka kameralna pozostają niezmiennie bohaterami tych artystycznych wydarzeń. To już po
raz ósmy podczas wakacji w Krościenku n.D. mieliśmy okazję
posłuchać parusetletnich i współczesnych pięknych dzieł muzycznych w mistrzowskich interpretacjach.
Na zakończenie tegorocznych muzycznych spotkań Wójt
Gminy Jan Dyda podkreślał, jak w dużym stopniu odbywające
się tu koncerty wpływają na rozwój i atrakcyjność regionu, zaznaczył, że ten festiwal stał się u nas już rozpoznawalną marką
i zapewnił o dalszym wsparciu ze strony Gminy. Wśród szerokiego grona wrażliwych na muzykę, oprócz mieszkańców, są
stali słuchacze przyjeżdżający specjalnie na koncerty do Krościenka z różnych stron regionu.

Świąteczna dekoracja
W Krościenku nad Dunajcem, po sobotnim poświęceniu
pokarmów rodzice z dziećmi przychodzili do wielkanocnej
dekoracji przygotowanej obok kościoła, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia.
W miejscu gdzie zimą była szopka wiosną stoi dekoracja
przygotowana na Wielkanoc, Jaś i Marysia, którzy latem witają gości, tym razem pomalowali pienińskie jajko, aby mieszkańcy Gminy i goście w czasie wiosennych spacerów mogli
obejrzeć nowy element dekoracji Rynku.

Wspólnie dla rozwoju pogranicza

Babski wieczór
W sobotni, wrześniowy wieczór Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z gminy Łączna w woj.Świętokrzyskim przy okazji zwiedzania Pienin i weekendowego pobytu w Krościenku
nad Dunajcem spotkały się z Paniami ze Stowarzyszenia Kobiet Pienińskich. Oprócz rozmów o współpracy, były wspólne
śpiewy przy muzyce kapeli Jaśka Kubika, degustacja wspólnie
przygotowanych przysmaków dowcipy ( głównie o mężach i
miłości).
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W czasie Dnia Orkiestr, imprezy, która odbyła się w krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą w czasie Majowki Wójt
Gminy Krościenko n.D Jan Dyda i Dyrektor Powiatowego
Domu Kultury w Starej Lubowni Martin Karas podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca w ramach Porozumienia obejmuje następujące dziedziny: podtrzymywanie
bogatej tradycji pogranicza polsko- słowackiego, ochronę
dziedzictwa kulturowego, kultywowanie i dbanie o tradycję ludową i patriotyzm wśród młodzieży, dążenie do pozostawienia przyszłym pokoleniom wyrobu ludowego godnego
partnerów, ochronę środowiska, oświatę, kulturę, sport, turystykę i promocję.To Porozumienie to powrót do wcześniejszej współpracy realizowanej w 1999r. przez Gminne Centrum Kultury i Powiatowy Dom Kultury w Starej Lubowni w
ramach projektu „Jak dobrze mieć sąsiada.” Wtedy to przez
6 miesięcy w obu miejscowościach odbywały się imprezy
prezentujące dorobek kulturalny obu partnerów. Wójt Gminy
Jan Dyda podkreślił znaczenie współpracy polsko-słowackiej
dla rozwoju pogranicza i uatrakcyjnienia oferty turystycznej
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i kulturalnej. W czasie Dnia Orkiestr wystąpiła Orkiestra Dęta
„Podhale” OSP z Piwnicznej-Zdroju, Orkiestra „Lubownianka” ze Starej Lubowni i Orkiestra Dęta OSP z Krościenka nad
Dunajcem. W czasie kolejnych majówkowych dni można
było obejrzeć występy zespołów folklorystycznych, zespołów młodzieżowych, pokazy strażackie w czasie festynu w
Krośnicy. W ramach XVII Tatrzańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Wodnika Szuwarka 2 maja w Krościenku n.D zaprezentowały się zabytkowe pojazdy. Puchar Wójta
Gminy Jana Dydy za najładniejszy samochód odebrał Paweł
Gomuła z Poznania, właściciel pomarańczowego NSU Sprint.

Krościenko nad Dunajcem
na Cepeliadzie w Krakowie
Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia na krakowskim
Rynku spotkali się przedstawiciele Ziemi Nowotarskiej promując swój region. Krakowska Cepeliada to prezentacja śpiewu , tańca, muzyki, rękodzieła-barwna impreza trwająca tydzień. W niedzielę korowód wokół Rynku rozpoczął występy.
Gminę Krościenko nad Dunajcem reprezentował na scenie zespół „Małe Pieniny”, a na stoisku prezentowano gminne materiały promocyjne, zapraszając do Krościenka nad Dunajcem.

Z Krościenka nad Dunajcem
skok w dal Azji
Niecodzienna wystawa zgromadziła w lipcową niedzielę
gości i mieszkańców w Galerii w Starej Plebani. Zdjęcia z Azji
Patrycji Dzwonkowskiej przeniosły oglądających w miejsca
tak inne od naszych. Wójt Jan Dyda witając gości podkreśl, że
cieszy się z możliwość pokazania w pienińskiej miejscowości
zdjęć pokazujących inne życie i kulturę. Patrycja Dzwonkowska z Wrocławia-autorka zdjęć swoją przygodę z fotografią
rozpoczęła podróżując po kraju i świecie. Obie pasje zawsze
łączyły się ze sobą nierozerwalnie. Przez kilka lat współpracowała z Radiem Wrocław jako fotograf, oraz tworząc audycję
podróżniczą w ramach Studia Akademii Młodego Radiowca.
Do tej pory współpracuje z Kinem Nowe Horyzonty w ramach
programów edukacyjnych, w tym cyklu „Filmowe podróże”.
Na wystawie zaprezentowany był zbiór zdjęć wykonanych w
czasie podróży po Chinach, Kirgistanie, Tadżykistanie, Birmie
i Tajlandii. Autorka skoncentrowała się na ukazaniu codziennego życia w różnych zakątkach Azji; od morskich nomadów
zafascynowanych Jimim Hendrixem, przez kirgiskich „kowbojów”, po birmańskich mnichów i dzieci z zapomnianych rejonów tego kraju. Osobną część wystawy stanowią zdjęcia z
Chin oraz regionów tybetańskich. Jak zwykle na wernisażu dla
gości zagrała Kapela Jaśka Kubika.

Gmina Krościenko nad Dunajcem
promuje się w Krakowie
W czasie XX Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej w Krakowie Gmina Krościenko nad Dunajcem przedstawiła na stoisku swoją ofertę promocyjną, a na scenie folklor pieniński zaprezentowały dzieci z zespołu „Małe Pieniny” z Kapela Jaśka
Kubika, a twórców ludowych reprezentowała Maria Czepiel.
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Z Krościenka popłynęły wianki
po Dunajcu
W czasie imprezy Noc Świętojańska-Wianki na Dunajcu w krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą odbyła się po
raz pierwszy taka zabawa. Na łodziach flisackich uczestnicy
w strojach regionalnych przypłynęli z Piasków do Amfiteatru,
gdzie zaprezentowali przygotowane przez siebie wianki i program artystyczny związany z tradycją Nocy Świętojańskiej, był
konkurs na najpiękniejszy wianek, pokaz wykonania wianka
ekologicznego, degustacja potraw regionalnych. Partner projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przygotowało wianek, program artystyczny, stoisko promocyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Wieczór zakończył koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Folk
Power.” W realizacji projektu wzięły dzieci i młodzież ze szkół
z terenu Gminy, członkowie Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, Emerytów i Rencistów, Związku Podhalan, zespoły
regionalne. W czasie imprezy odbyło się również zakończenie
LXXVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu, puchary zwycięzcom wręczył Jan
Dyda Wójt Gminy. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych młodzieży,
niepełnoprawnych, mniejszości narodowych, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Gminę.
Efektem realizacji Operacji to rozbudzenie w grupach docelowych projektu poczucia przynależności lokalnej i integracji, ciekawa promocja terenu, uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu, utrwalenie w pamięci starych zwyczajów,
wzrost zainteresowania przynależnością do stowarzyszeń, wypracowanie formy stałej, dużej gminnej imprezy.

zespół romski z Krośnicy po którym zagrała muzyka Zespołu
Pieniny oraz wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Krościenko n.D.
Na zakończenie wystąpił zespół Dexxx grający muzykę disco
polo. Dodatkowo każdy mógł spróbować potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich jak również
obejrzeć atrakcje przygotowane przez Stowarzyszenie Artystów Pienińskich, Pieniński Park Narodowy i wielu innych
wystawców.

XXII Festyn Ludowy
w Grywałdzie

Wartość projektu 12 391,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 10 591,00 zł

W sierpniu w Sołectwie Grywałd – Gminy Krościenko odbył się XXII Festyn Ludowy. Przy zmiennej pogodzie wystąpiły zespoły, grupy teatralne. Jedną z głównych atrakcji był
pokaz trial w wykonaniu teamu: Gabriel Marcinów (wielokrotny mistrz Polski trial) i Sebastian Cyrwus, atrakcją był również występ Jagody Kret – finalistki The Voice Of Poland III z
grupa Alternatywa. Festyn zakończył się w późnych godzinach
nocnych.

Jarmark Krościeński

Gmina Krościenko n.D członkiem MSIT.

W lipcu odbył się w Krościenku n.D XI Jarmark Krościeński, na scenie Amfiteatru “Pod Wierzbą” na rozpoczęcie wystąpił Teatr Lalek “Pinokio” z przedstawieniem “Psiuncio” następnie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez jednostki OSP z Krościenka n.D i Kątów, po pokazie
obyło się spotkanie z Policją z Krościenka na którym można
było ubrać strój policyjny oraz dać zakuć się w kajdanki. Po
pokazach wystąpiła Muzyka Jana Kubika następnie dziecięcy

W Krynicy odbyło się II Forum Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej zorganizowane przez Małopolską Organizacje Turystyczną .W Forum wzięła udział Danuta Machała
pracownik Punktu Promocji i Informacji Turystycznej. Pierwszy dzień spotkania to wykład nt.” Alternatywa dla małopolskiej turystyki: turystyka kulturowa, biznesowa, sportowa i
religijna.”-uwarunkowania, perspektywy, doświadczenia. Po
wykładzie uczestnicy Forum pracowali w grupach przygoto-
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wując propozycje alternatywnych form turystyki w subregionach. Kolejny punkt spotkania to dyskusja na temat m.in. dystrybucji materiałów promocyjnych, logistyki, funkcjonowania
punktów informacji turystycznej. W tej części obrad organizatorzy powitali i przedstawili 2.nowych członków, którzy
wstąpili do Małopolskiego Systemu informacji Turystycznej
czyli Gminę Krościenko nad Dunajcem i Niedzicę.   Wcześniej Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała z Województwem Małopolskim Porozumienie w sprawie udziału w
Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej (MIST). W
ramach realizacji Porozumienia Województwo m.in. włączyło Gminę do systemu promocji MIST, do systemu dystrybucji
materiałów promocyjnych, we wszystkich wydawanych przez
Województwo materiałach promocyjnych będzie umieszczona
informacja o Uczestniku MSIT czyli Gminie Krościenko nad
Dunajcem, w ramach posiadanych środków i możliwości Województwo udzieli wszelkiego wsparcia Uczestnikowi MSIT.

Szczeciński Piknik nad Odrą
z Pieninami
„Piknik nad Odrą” to międzynarodowe targi turystyczneimpreza, która odbywa się co roku w Szczecinie na Wałach
Chrobrego. W tym roku w czasie 2. dniowego wydarzenia
Gmina Krościenko nad Dunajcem wspólnie ze Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich i Małopolską Organizacją Turystyczną przedstawiła swoja ofertę dla turystów. Na stoiskach
prezentowano materiały promocyjne, natomiast na scenie zaprezentował się Regionalny Zespół „Pieniny” z Kapelą Jaśka
Kubika. W targach oprócz Polaków wzięli udział wystawcy
z Węgier, Czech, Niemiec, w sumie 250 podmiotów.. W niedzielny wieczór gości z Krościenka n.D oprowadził po mieście Pan Mirosław Jagodziński-uroczy mieszkaniec Szczecina, kochający Pieniny, niesamowitym wrażeniem z wycieczki
był zachód słońca oglądany z Kawiarni 22, czyli z 22 piętra
w hotelu Radison. Piękna pogoda, liczni goście zgromadzeni

przy stoisku i zainteresowani pobytem w Gminie Krościenko
n.D, wspólnie, kompleksowo z flisakami i MOT przygotowana oferta turystyczna, muzyka i taniec góralski, nie tylko
na scenie, ale i na ulicach Szczecina sprawiły, że gmina Krościenko nad Dunajcem w profesjonalny i bardzo atrakcyjny
sposób promowała się w zachodniopomorskiej części Polski.
Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich reprezentował prezes
Jan Sienkiewicz wraz z członkiem zarządu Jerzym Regiecem,
którzy zapraszali wszystkich na tę jedyną w Europie formę
zwiedzania Parku Narodowego.

Pieniny, Dunajec i św. Kinga,
czyli „Trójka wraca do Korzeni”
W Krościenku nad Dunajcem
Program 3 Polskiego Radia kontynuuje reporterską podróż
po Polsce. Od 2016 roku dziennikarze stacji z ul. Myśliwieckiej odwiedzili kilkanaście miast i miasteczek: Gołdap, Gdynię, Rabkę-Zdrój, Kłodzko, Toruń, Cieszyn, Płock, Leszno,
Bieruń, Pelpin, Włocławek, Starogard Gdański, Białkę Tatrzańską, Lądek-Zdrój i Solinę. W każdym miejscu, do którego zaglądają, opowiadają słuchaczom o tradycjach miasta i
regionu, przybliżają ich specyfikę, wracają do ważnych dat i
miejsc w historii.
Tak było również w październiku w Krościenku nad Dunajcem. Tego dnia na antenie Trójki nie zabrakło ciekawych informacji o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych i zwyczajach
mieszkańców wsi położonej w Pieninach. Ponadto usłyszeliśmy mało znane ciekawostki z historii i teraźniejszości regionu, a reporterka Programu 3 – Paulina Kozion – zaprosiła do
rozmowy liderów lokalnej społeczności: gospodarzy gminy,
przewodników i animatorów kultury – jednym słowem ciekawych ludzi, mieszkańców Krościenka n.D. i okolic.
Posmakowała też Stefana, Michaliny i Marii, czyli… miejscowych wód mineralnych.

Wójt Gminy w mediach
Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem kikakrotnie gościł w piątkowych, porannych rozmowach w sądeckim
Radiu Dobra Nowina. W rozmowach z prowadzącymi wójt
informował o m.in. inwestycjach w Gminie, mówił o planach
budowy kolejki na Toporzyskowo, planowanych obchodach
roku jubileuszowego. Bardzo często w TVPodhale pojawiają się także relacje z gminnych wydarzeń. Radio RDN i
TVPodhale to patroni medialni gminnych imprez i wydarzeń.
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Krościeńskie Ognisko Muzyczne
W czerwcu 2017 odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego w Ognisku Muzycznym działającym przy OSP w
Krościenku nad Dunajcem połączone z koncertem uczestników
zajęć. Powitania przybyłych gości dokonał Krzysztof Szewczyk - pomysłodawca a zarazem kierownik OM. Rok szkolny
2016/2017 ukończyło 22 młodych muzyków kształcących się
na instrumentach takich jak: flet poprzeczny, klarnet, saksofon,
trąbka, puzon, sakshorn a nawet gitara basowa. Ognisko działa
już dwa lata, swą działalnością rozbudza artystyczne pasje i
przygotowuje dzieci i młodzież do dalszego kształcenia muzycznego. Dzięki intensywnej pracy pedagogów znaczna część
uczestników zajęć zasila szeregi miejscowej orkiestry dętej.
Wśród przybyłych gości był Piotr Ciężkowski - Prezes OSP w
Krościenku n.D. a także Jan Dyda - Wójt Gminy Krościenko
n.D., który na zakończenie występów zabrał głos: „Bardzo się
cieszę, że inicjatywa którą współfinansuje działa tak prężnie i
efektywnie. Tym bardziej cieszy fakt, że to działanie wychodzi
na przeciw potrzebom lokalnej społeczności i przyczynia się
do kultywowania wielopokoleniowej tradycji naszych ojców”.
Nowy rok szkolny rozpoczęło w I grupie 13 uczniów, a
naukę kontynuuje w grupie II i III 14 uczniów.

ła oraz Weronika Walkowska, miało bardzo trudne zadanie.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy a także upominki ufundowane przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
grupa 3 – latków:
Eryk Cedel – Szkoła Podstawowa Grywałd
Magdalena Kacwin – Punkt Przedszkolny przy SP w Grywałdzie
Jakub Ciesielka – Szkoła Podstawowa Grywałd
grupa 4 – latków
Edyta Zygmuntowicz – Szkoła Podstawowa Grywałd
Miłosz Majkrzak – Niepubliczne Przedszkole Ochronka
Szymon Bodziarczyk – Punkt Przedszkolny przy SP Krościenko
grupa 5 – latków
Maksymilian Chlipała – Szkoła Podstawowa Krośnica
Adam Delimata – Szkoła Podstawowa Krośnica
Karol Musiał – Punkt Przedszkolny przy SP w Grywałdzie
grupa 6 – latków
Aleksandra Andruszko – Szkoła Podstawowa Grywałd
Amelia Hryc – Szkoła Podstawowa Grywałd
Antoni Kundziarz – Szkoła Podstawowa Krośnica
Konrad Siedlarczyk – Szkoła Podstawowa Krośnica
Maksymilian Majkrzak - Szkoła Podstawowa Krościenko
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym
uczestnikom. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w równie licznym gronie.

Pieniński Mistrz tradycji

II Gminny Konkurs Recytatorski
dla Przedszkolaków
W marcu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenko nad Dunajcem odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „W świecie dziecięcej
poezji” pod patronatem Wójta Gminy. Wzięło w nim udział 29
dzieci z punktów i oddziałów przedszkolnych z całej gminy (
Krośnicy, Grywałdu i Krościenka) oraz Niepublicznego Przedszkola Ochronki.
Przedszkolaki prezentowały utwory znanych poetów, m.in.:
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej. Jury, w
skład którego wchodziły Panie: Anna Hołda, Danuta Macha-

W ramach współpracy z gminą, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D, realizuje projekt pod nazwą „Pieniński
Mistrz tradycji – kontynuacja projektu ” na który otrzymała dotację w wysokości 20 tys. zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo
kulturowe 2017 –priorytet 3- Kultura ludowa i tradycyjnazadanie MISTRZ TRADYCJI.
Przedmiotem projektu jest kontynuacja zajęć warsztatowych prowadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2016
roku pn. „Tajemnica góralskich portek” w zakresie nauki kroju, szycia, cyfrowania portek, cuch i sukman góralskich.

Projekt tegoroczny został poszerzony o krojenie i wyszywanie kamizelek góralskich oraz naukę gry na skrzypcach
i oktawkach pienińskich.
Zajęcia prowadzi znawca pienińskich tradycji, twórca ludowy posługujący się czystą gwarą góralską pan Jan Kubik.
Jego uczniami nadal są: Karolina Liszka, Angelika Prymula, Nikola Kubik i Artur Majerczak, którzy dzielnie uczą się
trudnej sztuki cyfrowania i wyszywania, oraz gry na skrzypcach.
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Projekt ma za zadanie przekazanie i zdobycie unikatowej wiedzy rękodzielniczej oraz umiejętności kulturowych
poprzez bezpośredni międzypokoleniowy kontakt pomiędzy
„mistrzem” a uczniami, którzy, mamy nadzieję, będą w przyszłości jego kontynuatorami.

Program Kraszewski
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D pozyskała środki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek
2016” na projekt „Nowoczesne wypożyczanie w GBP w Krościenku nad Dunajcem”. Zakupiliśmy 3 zestawy komputerowe oraz oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe
na potrzeby czytelników i bibliotekarzy. Zakupiliśmy też drukarkę laserową i urządzenie wielofunkcyjne.

Sukces uczniów
w konkursie „Kangur 2017”
W tym roku szkolnym aż czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy osiągnęło sukces w Międzynarodowym
Konkursie „ KANGUR 2017”.
W kategorii Maluch kl. 4
Marta Siedlarczyk otrzymała wynik bardzo dobry.
Gabriela Kubicz otrzymała wyróżnienie.
W kategorii Beniamin kl. 5.
Kaleta Zuzanna otrzymała wyróżnienie
Marcin Wojtaszek otrzymał wyróżnienie

ścienku n.D . Dzieci dzięki tym spotkaniom miały okazję zapoznać się z biblioteką, jej księgozbiorem, oraz rozbudzić swe
zainteresowanie książką.
W dniach 8-15 maja co roku realizujemy obchody Tygodnia
Bibliotek, zapraszamy na spotkania dzieci z klas 0-III tutejszej
szkoły podstawowej na lekcje biblioteczne.
W każdą środę miesiąca od listopada do marca w godz. od
17-18.30 były organizowane spotkania dla grupy dzieci w
wieku 7-10 lat.
Nie zapomniałyśmy również o seniorach i z myślą o nich
powstał „Klub miłośników książki” –spotkania odbywają się
w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 11.00. Serdecznie
zapraszamy.

Projekt
„Wszystkie Kolory Świata”

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”
zorganizowanej przez UNICEF. Uczniowie przygotowywali
specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy,
jakiej chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać.
W projekt zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas.
Uczeń wybierał sobie kraj    z którego miała pochodzić jego
laleczka. Później przygotowywał krótką prezentację zawierającą najważniejsze informacje oraz ciekawostki o kraju pochodzenia laleczki. Po przedstawieniu przygotowanych informacji otrzymywał wykrój laleczki, którą potem sam projektował
i własnoręcznie lub z pomocą bliskich szył. Każda laleczka
otrzymała paszport oraz imię. Uszyte przez naszych uczniów
laleczki pochodziły z szesnastu krajów, z wszystkich kontynentów.
W Szkole odbyła się wystawa laleczek otwarta dla całej
społeczności wiejskiej.
Każdy chętny mógł sobie wybrać laleczkę i zaopiekować
się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Afryce prze-

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem
jako instytucja służąca upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury prowadziła działalność związaną z popularyzacją
książki i czytelnictwa.
Współpracowano z ochronką, przedszkolami na terenie
gminy i Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Kro-
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kazując na ten cel darowiznę. Pieniądze ze sprzedaży laleczek
zostały przekazane do UNICEF-u.
Za udział w projekcie Szkoła otrzymała Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2016/2017
przyznany przez UNICEF.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Grywałdzie

Powiatowy Konkurs Szachowy
21 listopada odbył się w Nowym Targu Powiatowy Konkurs
Szachowy. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Sobkowiak,
Mikołaj Bąk, Marcin Kołek i Stanisław Kołek. Wielkim sukcesem było zdobycie brązowego medalu przez Emilię Sobkowiak, a także IV miejsca przez całą drużynę. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W październiku 2017 r. została podpisana umowa z firmą
ARCHING – Biuro Projektów w Nowym Targu na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grywałdzie”. Planowana rozbudowa szkoły będzie
obejmować: nadbudowanie części szkoły ponad dawną salą
gimnastyczną, dobudowanie szatni przy wejściu do budynku
w części przy sali gimnastycznej oraz dostosowanie do przepisów pożarowych. Termin sporządzenia projektu ustalono na
dzień 29.06.2018 r.

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie w 2017
roku pozyskała środki na doposażenie:
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Biały Potok 1
- biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki przekazanym środkom finansowym zakupiono wiele nowości książkowych, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki o atrakcyjne
pozycje książkowe, rozbudzające ciekawość poznania świata
oraz bliskie doświadczeniom młodego czytelnika. Kwota zakupu wyniosła 5000 zł. ( w tym dofinansowanie 4000 zł.)
- sal lekcyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”
pozyskano dwa monitory interaktywne w kwocie 17500 zł.
(dofinansowanie 14000 zł.). Powyższy sprzęt multimedialny
przyczyni się do uatrakcyjnienia lekcji i poszukiwania innowacji w nauczaniu. Z pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych będzie możliwe tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczeniu się, kształtowanie kompetencji społecznych i
twórczych uczniów.
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach ustawy przyjętej 15 września 2017 r. przez Sejm o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Szkoła uzyskała
100% dofinansowania na wyposażenie gabinetu
w
kwocie 6700 zł.
Zajęcia z robotyki
Około 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grywałdzie (od
czterolatków do szóstej klasy) uczestniczyło w cyklicznych
zajęciach z robotyki. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów realizujących autorskie programy. Dzieci podczas spotkań
korzystały z laptopów i edukacyjnych zestawów Lego. Instruktorzy, łącząc naukę z zabawą, w ciekawy sposób przekazywali uczestnikom zajęć elementy wiedzy z zakresu robotyki,
matematyki, informatyki, elektroniki, grafiki i języka angielskiego, dlatego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Podczas zajęć indywidualnych lub grupowych dzieci uczyły się zasad konstruowania i tworzyły swoje pierwsze roboty. Zajęcia z robotyki pozwoliły rozwijać logiczne myślenie,
zdolności manualne oraz wyobraźnię. Ponadto wzbogacały
myślenie analityczne i zmysł techniczny.
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Od 5 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno — zawodowego” działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa.
Projekt ma na celu wsparcie orientacji zawodowej uczniów
klas II i III gimnazjum, tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania
własnych predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.
W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w:
- zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,
- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018);
15 września uczniowie klasy I uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Kropki. Dzień ten na całym świecie uznawany jest za dzień odkrywania talentów, rozbudzania kreatywności i wiary w swoje możliwości.
Historia powstania tego nietypowego święta dotyczy osoby Petera H. Reynoldsa, który napisał książkę The Dot. Przeczytać w niej można historię o dziewczynce Vashti, która za
sprawą jednej kropki i mądrej nauczycielki uwierzyła w siebie,
odkryła swoje zdolności i nabrała odwagi do pokonania lęku
przed nieznanym.
W szkole dzień ten był obchodzony po raz pierwszy i to w
pierwszej klasie! Wszyscy pierwszoklasiści twórczo pracowali nad swoimi dziełami. Powstały: samochód, helikopter, statek, domek dla psa, prezent dla babci i portrety dziewczynki
Vashti. Było to prawdziwe święto kreatywnych pomysłów.
Możemy z całym przekonaniem powiedzieć: MAMY TALENTY!!!
Cyfrobezpieczni
Szkoła bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl,
którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego

OŚWIATA, ZDROWIE, TRADYCJA

BIULETYN INFORMACYJNY 2017 - GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
korzystania z cyberprzestrzeni. W etapie I projektu 26 września odbyło się spotkanie uczniów z panią Edukator - Moniką
Nycz oraz warsztaty w wybranych klasach.
Małopolska Noc Naukowców
29 września po południu uczniowie klasy I, IV, VII oraz oddziałów gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami; Aleksandrą
Adamczyk, Bożeną Chlebek, Anną Biel i Wiesławą Dolańską
oraz rodzicami udali się do Nowego Sącza na Małopolską Noc
Naukowców, aby odbyć fascynującą podróż do świata niezwykłych eksperymentów i doświadczeń. Przyszli naukowcy
mogli w laboratoriach uczestniczyć w wielu doświadczeniach,
wykładach, demonstracjach i pokazach chemicznych.
Zajęcia integracyjne
W dniu 6 października 2017 r. uczniowie klasy 7 wraz z
wychowawczynią Anną Biel uczestniczyli w zajęciach integracyjnych zorganizowanych przez Państwa Elżbietę i Piotra Opyd. Uczniowie podzieleni na zespoły mieli do zrealizowania szereg zadań w terenie, jak choćby dotarcie do biura
Stowarzyszenia „GORCE-PIENINY”, gdzie rozwiązywali
krzyżówkę dotyczącą znanych pienińskich artystów, zabytków
z terenu Gminy oraz przyrody Pienin. Kolejnym celem było
źródełko „Stefan i Michalina”, gdzie czekało ekscytujące wyzwanie – przeprawa po linie. Całość zakończyło ognisko pod
Grzybkiem.
Spotkanie z policjantami
Uczniowie SP 2 uczestniczyli także w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, którzy przypomnieli młodzieży o obowiązku szkolnym i konsekwencjach prawnych wynikających
z jego niespełniania, następstwach znieważenia nauczyciela,
a także problemie pojawiających się zachowań agresywnych
i przemocy wobec rówieśników. Ważnym aspektem spotkania
były zagrożenia, zarówno te, na które młodzież jest narażona
w sieci, jak i zagrożenia wynikające z sięgania i uzależnienia
od substancji psychoaktywnych. Profesjonalnie przygotowany
wykład połączony był z prezentacją multimedialną filmów dotyczących tematyki spotkania.
Sukcesy sportowe uczniów ze szkoły podstawowej nr 2
w Krościenku n.D
„Szachy to sport wymagający dużo pracy i ciężkich treningów…..” tak napisała w liście skierowanym do uczestników II

Memoriału Zdzisława Soliwody w Szachach Pani Bożena
Soliwoda, życząc równocześnie wszystkim uczestnikom powodzenia i zwycięstw na szachownicy. Pierwszy dzień rozgrywek to Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 50
zawodników z Gminy Krościenko nad Dunajcem, Szczawnicy, Frydmana, Klikuszowej, Krakowa usiadło do stołów, gdzie
przeprowadzono rozgrywki systemem szwajcarskim. Uczennica kl. IV naszej szkoły Patrycja Regiec zdobyła 5 miejsce
w kategorii Igrzyska Dzieci, zaś Natalia Bąk z III gimnazjum
była 3 w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
27 września 2017 r. na lotnisku w Nowym Targu odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w drużynowych biegach przełajowych, w których wzięło udział 449 zawodników.
Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 4 miejsce (na 13 drużyn), natomiast dziewczęta - 5 miejsce. Gratulujemy!
3 października 2017 r. reprezentacja dziewcząt i chłopców z
naszej szkoły wzięła udział w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej
Powiatu Nowotarskiego. Łącznie zdobyliśmy osiem medali: jeden złoty, pięć srebrnych oraz dwa brązowe. Drużynowo
dziewczęta i chłopcy - zajęli I i II miejsce! Gratulujemy!
18 października w Tarnowie odbyły się Finały Małopolskich Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnej Lidze Lekkoatletycznej. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Gabriela Dyda – 100 m, skok w dal; Agnieszka
Kołek - skok w dal, Małgorzata Knutelska– pchnięcie kulą,
Mateusz Ćwiertniewicz - skok w dal, sztafeta 4x 100 m, Sebastian Pawlikowski - skok w dal, Michał Kacwin - sztafeta
4x100 m, Daniel Klos– sztafeta 4x100 m.

INFORMACJE
Z OŚRODKA ZDROWIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem posiada umowę na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii i Rehabilitacji Leczniczej.
W 2017 r. w ramach podniesienia jakości świadczonych
usług medycznych wdrożony został program profilaktyczny
„Wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy” dla osób, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 i 55 lat oraz program „Profilaktyki gruźlicy”. Na przełomie maja i czerwca pacjenci mieli możliwość
skorzystania z bezpłatnego sprawdzenia poziomu cukru we
krwi przy pomocy glukometru.
Doposażono Poradnię Laryngologiczną w tympanometr –
urządzenie do nieinwazyjnego badania ucha środkowego. Zakupiony został nowoczesny autoklaw do sterylizacji narzędzi,
program komputerowy do przygotowania i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej.
Został przeprowadzony remont wejścia głównego, poczekalni, gabinetów Poradni Chirurgicznej, Urazowo – Ortopedycznej wraz z sanitariatami, pomieszczenia Nocnej i
Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W pracowni fizjoterapii wydzielono salę gimnastyczną, szatnię dla pacjentów.
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,,100 faces of the thetre” – język angielski
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krościenku nad Dunajcem
Od września 2016r. do końca czerwca 2017r. 20-osobowa grupa dzieci z gminy Krościenko n.D w wieku od 7-10 lat
uczestniczyła w projekcie ,,100 faces of the theatre”. Spotkania
odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku
n.D , w każdy poniedziałek. Koordynatorem projektu była Anna
Szerszeń, a nad oprawą muzyczno-wokalną czuwała pani Ania
Silver, nasza czytelniczka, która przez 25 lat pracowała w szkole w Anglii jako nauczyciel muzyki i śpiewu. Dzieci poprzez
taniec, pantomimę oraz różnorakie formy sceniczne poznały
język Szekspira. Odbył się koncert kolęd polsko-angielskich w
restauracji ,,Klasyczna”, połączony z warsztatami decoupage.
Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać po angielsku
z zaproszonymi do biblioteki obcokrajowcami. Kulminacyjnym punktem, było wystawienie musicalu pt.,,Robin Hood” na
deskach sceny OSP Krościenko n.D, a także wyjazd do teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie na sztukę pt.,, Czarnoksiężnik
z Krainy Oz”.

miejsc. Aby następnym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości było nie tylko wspomnieniem historycznym, ale przede wszystkim okazją do głoszenia znaczenia
wolności dla historii ludzkości, oraz jej wpływu na współczesność i przyszłość we wszystkich aspektach życia i działalności człowieka Sejmik Województwa Małopolskiego podjął
23.10.2017r.Rezolucję Nr 20/17 w sprawie obchodów w Małopolsce 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i
realizacji programu „Małopolska Moja Wolność”. Rezolucja
to apel o m.in. godne i ambitne przygotowanie i realizowanie
inicjatyw związanych z kultywowaniem historii. Planowane
w następnym roku obchody 670-lecia nadania praw miejskich
będą właśnie takim czasem bo…”Niepodległość ojczyzny to
także pomyślność małych ojczyzn-miejsc urodzenia, miejsc
codziennego życia.”…

Projekty i zadania edukacyjne,
współfinansowane ze źródeł
zewnętrznych
Projekt ,,100 faces of the theatre” został finansowany przez
Fundację Rozwoju „Nida”, krajowego operatora programu
„English Teaching”. Celem Programu jest wspieranie działań
na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.
Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji
miejskich. O środki finansowe aplikowała Anna Szerszeń–
nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tylmanowej, a Gminna Biblioteka Publiczna była
partnerem tego projektu.
Każde ze spotkań, można zobaczyć na stronie biblioteki:
http://www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl

„Bezpieczna+”
Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała od Wojewody
Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D projektu w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.
Projekt został zrealizowany w okresie IX-XII. 2017 i zakładał realizację następujących działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w szkole, w sieci oraz w najbliższym
otoczeniu uczniów:

Modlitwa za Ojczyznę
Po niedzielnej Mszy św. w intencji Ojczyzny uczniowie
szkoły podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem wspólnie z uczniami gimnazjum przedstawili akademię przygotowaną z okazji Święta Niepodległości. Wzruszający program
artystyczny przypomniał czas walki o niepodległość, radość z
odzyskanej po 123 latach wolności. Uroczystość przygotowała Maria Kurpiel i Jolanta Ciesielka. Wójt Jana Dyda dziękując
wykonawcom, z żalem stwierdził, że bardzo chciałby, żeby w
czasie takich akademii w kościele nie było w ławkach pustych
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- Bezpieczna przerwa w szkole – organizacja podczas przerw
zabaw ruchowych oraz zabaw integracyjnych,
- Góry bez tajemnic, z rozwagą – organizacja wycieczki górskiej, gry terenowej oraz nawiązanie współpracy z ratownikami GOPR,
- Bezpiecznie na drodze – przeprowadzenie zajęć wychowania
komunikacyjnego we współpracy z Komisariatem Policji w
Krościenku n.D, warsztatów, organizacja wycieczki rowerowej oraz konkursu wiedzy o ruchu drogowym.
W ramach projektu zakupione zostały również pomoce edukacyjne (m.in. narkogogle, alkogogle, gry, mobilne miasteczko ruchu drogowego), sprzęt, wyposażenie (m.in. mikrofon,
drukarka, tryptyk mobilny), nagrody i materiały plastyczne.
Całkowita wartość projektu: 26.147,00 zł
Dofinansowanie: 20.917,60 zł
Wkład własny Gminy: 5.229,40 zł
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w 2017 r. z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach publicznych.
Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała z MEN
20.000,00 zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2017 r. z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble
w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez
jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku
szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne. Wniosek złożony do MEN opiewał na kwotę 52.660,00 zł.
Powyższa kwota przeznaczona została na zakup mebli
(m.in. krzesła, ławki) i wyposażenia dla klasy I i IV, które rozpoczęły funkcjonowanie od 01.09.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D, ul. Biały Potok 1.

Dzień Talentów
W Dzień Dziecka Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krościenku, Urząd Gminy Krościenko oraz Gminne
Centrum Kultury w Krościenku zorganizowali po raz kolejny konkurs talentów.W zabawie brały udział również dzieci z
sąsiednich gmin. Przy pięknej pogodzie na scenie Amfiteatru
“Pod Wierzbą” prezentowali swoje prace plastyczne, wystąpiły grupy taneczne, duety wokalne, wokaliści, instrumentaliści.
W imprezie brali rónież udział uczniowie Szkoły Muzycznej
w Krościenku n.D.

Poseł Anna Paluch w szkole

W styczniu szkołę podstawową w Krościenku n.D. odwiedziła Pani Anna Paluch- Poseł na Sejm RP, która z racji pełnionych obowiązków nie mogła uczestniczyć w obchodach 50
lecia szkoły w dniu 16.12.2016 r. Pani Poseł Anna Paluch z
sentymentem wspominała lata spędzone w murach tej szkoły, oglądała wystawy zdjęć i prace uczniów zgromadzone na
szkolnych korytarzach, kroniki szkolne, a także odwiedziła
uczniów podczas zajęć. Pod koniec wizyty pozostawiła pamiątkowy wpis w księdze pamiątkowej szkoły oraz przekazała szkole trzy książki o tematyce historycznej. Pani Poseł
obiecała odwiedzić nas ponownie.

Spotkanie Noworoczne u Starosty
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu odbyło się spotkanie noworoczne Starosty Nowotarskiego. Podczas spotkania wręczono dyplomy pamiątkowe
z podziękowaniem za osiągnięcia w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej. Dyplomy za
szczególne zasługi dla rozwoju sportu szkolnego otrzymały
m.in. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Koterba, oraz nauczycielka wychowania fizycznego Pani Izabela Bąk.
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Projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności
edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w
Gminie Krościenko nad Dunajcem”
Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn.
„Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w
zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko
nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,
Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania
10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.
Projekt realizowany jest w Punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem w okresie od
01.04.2017 do 30.06.2019 r. i obejmuje zadania:
1. rozwój punktu przedszkolnego w Krościenku n.D przy
ul. Biały Potok 1 poprzez:
– utworzenie nowego oddziału i zatrudnienie kadry,
– dostosowanie zaplecza sanitarno-higienicznego,
– wyposażenie nowego oddziału w meble, pomoce i materiały dydaktyczne, sprzęt TIK, zabawki, itp.,
– modernizację placu zabaw,
– realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających
do punktu przedszkolnego przy ul. Biały Potok 1 (logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika)
2. Rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego
w Punkcie Przedszkolnym przy ul. Biały Potok poprzez:
– udział w szkoleniach/warsztatach/kursach,
– ukończenie studiów podyplomowych.
Całkowita wartość projektu: 475.043,38 zł
Dofinansowanie z EFS: 401.193,38 zł
Wkład własny Gminy: 73.850,00 zł

„Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”
Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim na realizację w latach
2017-2019 projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
będzie w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie
uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie dla uczniów będzie miało formę
warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z
doradcą zawodowym. Ma to ułatwić szkole wspieranie uczniów
w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Celem stworzenia standardów doradztwa zawodowego
w szkołach gimnazjalnych jest dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, usprawnienie działań doradczych w małopolskich
szkołach gimnazjalnych.
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Projektem zostaną objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII w szkołach na terenie gminy.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku
nad Dunajcem z oddziałami gimnazjalnymi utworzony został
we wrześniu 2017 Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw.
SPiNKA, w ramach którego został zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
Całkowita wartość projektu dla Gminy: 54.204,73 zł
Dofinansowanie z EFS dla Gminy: 48.784,26 zł
Wkład własny Gminy: 5.420,47 zł

„Kompetencje – klucz do sukcesu”
Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie na realizację projektu pn. „Kompetencjeklucz do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Instytut Badawczo-Szkoleniowy realizuje projekt w Gminie
Krościenko n.D oraz w Gminie – Miasto Zakopane. Z terenu
naszej gminy do projektu zakwalifikowały się 3 szkoły tj.:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie,
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D
oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku
n.D – obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w
Krościenku nad Dunajcem.
Głównym celem projektu jest: podniesienie poziomu edukacji w 5 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych
z terenu województwa małopolskiego poprzez wprowadzenie
do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje
kluczowe niezbędne na rynku pracy.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
– wyposażenie szkół w pracownie przyrodnicze oraz przeszkolenie nauczycieli szkół z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć,
– wyposażenie szkół w pracownie TIK oraz przeszkolenie
nauczycieli z wykorzystania pracowni do prowadzenia zajęć
– realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu
przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.
Szkoły wyposażone zostaną w cyfrowe systemy pomiarowe oraz w komputery z funkcjonalnościami wskazanymi
w wytycznych edukacyjnych, a także w różnorodne pomoce
edukacyjne. Wyposażone zostaną: pracownie przyrodniczo-matematyczne w szkołach podstawowych, pracownie biologiczne, chemiczne i geograficzne w byłym gimnazjum oraz
informatyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota
na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosić będzie łącznie dla Gminy Krościenko
nad Dunajcem ok. 663 357,00 zł.
Do realizacji zadania zostali zaangażowani nauczyciele
uczący w poszczególnych szkołach, którzy wezmą udział w
szkoleniu mającym na celu wsparcie ich w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy uczniom. Uczniowie natomiast
będą mieli możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji
matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Pierwsze zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w grudniu. Realizacja
programu trwać będzie do końca roku szkolnego 2017/2018.
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„Eksperci programowania
w podregionie nowotarskim”
Projekt będzie realizowany w 45 szkołach podstawowych
w 7 gminach w podregionie nowotarskim, w tym 4 szkołach
podstawowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem. Objętych wsparciem zostanie 161 nauczycieli i 2228 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, w tym 13 nauczycieli z naszej Gminy.
Przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów
klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci poprzez zabawę będą
uczyć się podstaw programowania z użyciem programów
Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy
rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie
komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.
Zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, w trakcie których zostaną oni przygotowani do prowadzenia zajęć
z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu
efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w
edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do
prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki
LEGO WeDo 2, kamery czy zestawy bluetooth.

Turniej piłki nożnej
Z okazji Dnia Dziecka, na stadionie klubu Sokolica
został rozegrany Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i
Chłopców. Od godziny 9 rywalizowali uczniowie gimnazjum
a o godzinie 14 ich miejsce zajęli młodsi koledzy ze szkół
podstawowych. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze
przy pięknej pogodzie, więc wszyscy zawodnicy dobrze się
bawili. Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Krościenko nad
Dunajcem Pan Jan Dyda wręczył uczestnikom dyplomy.
Wyniki turnieju
Kategoria: szkoły podstawowe
Dziewczęta: I m – SP Krościenko n. D.
     II m – SP Krośnica
Chłopcy: Im – SP Krościenko n. D.
II m – SP Krośnica
Katergoria: Gimnazja

Wyniki w kategorii chłopców:
1 – drużyna z Grywałdu
2 – drużyna z Krościenka (II)
3 – drużyna z Krościenka (I)
4 – drużyna z Krośnicy/Hałuszowej
Kategoria dziewcząt:
1 – drużyna z Grywałdu
2 – drużyna z Krościenka
3 – drużyna z Krośnicy/Hałuszowej

Tym razem zagrali na hali
Pierwszy z 4 etapów rozgrywek o Puchar Wójta Gminy za
nami, drużyny ze szkół podstawowych z terenu gminy na hali
sportowej szkoły podstawowej nr 2 ( z powodu deszczu rozgrywki przeniesione rozegrało mecze. Zawodnicy walczyli w
kategoriach: młodsza klasy I-IV, starsza
klasy V-VII i dziewczęta.
Wyniki:
Grupa chłopców starszych:
Grywałd-Krościenko nr 1 3:0
Krościenko nr 2-Krośnica 1:0
Grywałd-Krościenko nr 2 3:0
Krościenko nr 1-Krośnica 1:1
Grywałd – Krośnica 5:0
Krościenko nr 1-Krościenko nr 2 1:1
I miejsce -Grywałd
II miejsce -Krościenko nr 2
III miejsce -Krościenko nr 1
IV miejsce -Krośnica.
Grupa chłopców młodszych:
Grywałd-Krościenko nr 1 0:1
Krościenko nr 2-Krośnica 0:5
Grywałd -Krościenko nr 2 7:0
Krościenko nr 1-Krośnica 1:1
Grywałd-Krośnica 1:1
Krościenko nr 1-Krościenko nr 2 2:0.
I miejsce -Krościenko nr 1
II miejsce-Grywałd
II miejsce -Krośnica
IV miejsce-Krościenko nr 2
Grupa dziewcząt:
Grywałd – Krościenko nr 1 0:0
Krościenko nr 2- Krośnica 0:1
Grywałd-Krościenko nr 2 2:0
Krościenko nr 1 – Krośnica 1:0
Grywałd – Krośnica 2:0
Krościenko nr 1-Krościenko nr 2 1:0
Wyniki:
I miejsce – Grywałd
I miejsce-Krościenko nr 1
III miejsce -Krośnica
IV miejsce-Krościenko nr 2
Wójt Jan Dyda gratulując zawodnikom, zaznaczył, że cieszy go udział tak licznej grupy zawodników, oraz gra dziewcząt w piłkę nożną.
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„Już pływam!”

Jeżdżę z głową

Gmina Krościenko nad Dunajcem wzięła udział w małopolskim projekcie pn. „Już pływam”. Na realizację zadania gmina
otrzymała kwotę 16.770,00 zł, z czego 6.500,00 zł stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego, 6.270,00 zł wkład
własny gminy oraz 4.000,00 zł wpłaty rodziców.
Zajęcia nauki pływania dla uczniów z Gminy Krościenko
n.D odbywały się od kwietnia do czerwca na basenie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Budowlani”. Programem objętych
było 40 uczniów klas I-VI z 3 szkół podstawowych (Szkoła
Podstawowa w Grywałdzie – 3 uczniów; Szkoła Podstawowa
w Krośnicy – 11 uczniów; Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D – 26 uczniów). Zajęcia prowadzone były w 3 grupach
przez 2 instruktorów, pod nadzorem ratownika. Odbywały
się 1 raz w tygodniu (w niedziele) po 2 godziny lekcyjne (90
minut). Każdy uczestnik wziął udział w kursie obejmującym
20 godzin lekcyjnych. Uczniowie na zajęcia dowożeni byli
busem. Podczas dowozu oraz zajęć na basenie opiekę sprawowało 2 opiekunów.

W 2017 r. została zrealizowana piąta edycja projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. W programie
uczestniczyło 68 uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu
Gminy Krościenko n.D.
W lutym na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku
n.D podsumowano projekt.
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywały się
na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w okresie styczeń-luty 2017 r., w postaci 8 jednodniowych
wyjazdów. Jeden kurs nauki trwał 20 godzin i obejmował grupę 13-14 osób. Prowadzony był przez wykwalifikowanych
instruktorów, a dowóz na zajęcia odbywał się busami pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia zajęć wypożyczany był sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami.
Na realizację projektu Gmina otrzymała 11.100,00 zł z
Województwa Małopolskiego. Wkład własny Gminy wyniósł
10.362,00, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie wyniosły 6.800,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł
28.262,00 zł.

Pierwsza Triada Zimowa
Na terenie Gminy Krościenko w dniu 21-22.01.2017 odbyła
się druga Triada Krościeńska. Zawodnicy brali udział w następujących biegach, 21.01.2017 – bieg poranny Gorce – 22 km,
21.01.2017 – bieg nocny - Pieniny – 11 km, 22.01.2017 – bieg
po Beskidzie Sądeckim – 33 km. W niedzielę o godz. 16.30 w
Remizie OSP odbyła się uroczysta dekoracja. Wójt Gminy Jan
Dyda zaprosił uczestników na trzecią tym razem letnią triadę
która zaplanowana jest na 1,2.07.2017. Szczegółowe informacje na stronie głównego organizatora.
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Druga Triada Letnia
Triada, czyli etapowy bieg górski trwał w Krościenku od
piątku. W sobotę dorośli biegacze pokonali Beskid Sądecki i
Pieniny, a w niedzielę rano Gorce. Organizatorzy w sobotnie
popołudnie zorganizowali także bieg dla najmłodszych.
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Znów do zobaczenia za rok

Piłkarski turniej charytatywny
dla Wojtusia
Tradycją stał się charytatywny mecz rozgrywany, by pomóc małemu Wojownikowi – Wojtusiowi Sobierskiemu. Z
roku na rok w organizację imprezy włącza się coraz więcej
osób. Mecz przeradza się powoli w charytatywny turniej.
W tegorocznym turnieju, który odbył się tradycyjnie w poniedziałek wielkanocny wzięło udział pięć drużyn: SKS SOKOLICA Krościenko n/D, JUNIORZY (10 lat), Starsi, HUSARIA
Kraków (drużyna AMP Footbolu), KS RYSY Bukowina Tatrzańska oraz SAMORZĄDOWCY (Krościenko n/D i Ochotnica). Mecze były rozgrywane w systemie „każdy z każdym”.
Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczyły kibicom wiele emocji. Niestety tym razem   nie obeszło się bez pomocy będących na miejscu ratowników GOPR.
Jeden z piłkarzy doznał urazu ręki.
Przez cały czas trwania imprezy można było skorzystać
ze ścianki wspinaczkowej przygotowanej prze goprowców z
Krościenka.
W przerwie między rozgrywkami Wojtuś wspólnie ze swoją
mamą – panią Agnieszką Sobierską nie kryjąc wzruszenia podziękowali wszystkim obecnym za pomoc, wręczając statuetki
w kształcie piłki oraz dyplomy.
W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny SKS Sokolica i Samorządowcy. Ostatecznie po zaciętym pojedynku,
zakończonym rzutami karnymi wygrała SKS Sokolica. Natomiast w meczu o miejsce pierwsze zagrały KS Rysy i Juniorzy
(10 lat) starsi. Ostatecznie zwyciężył ten drugi zespół.
Sędzią głównym zawodów był Tomasz Kudas, a prowadzącym był Józef Dyda. Zwycięskie drużyny dostawały medale
oraz puchary ufundowane przez Powiatowe Centrum Kultury
w Nowym Targu.

III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Krościenko nad Dunajcem to w tym roku 2.dniowa impreza.
8 drużyn z I Grupy i 3 drużyny z II grupy walczyły o Puchar
Wójta Gminy Jana Dydy. W sobotę odbyły się eliminacje , a w
niedzielę rozgrywki finałowe.
Zacięta, widowiskowa walka i emocje rywalizacji to nastrój
tej imprezy.
Wyniki I grupy:
I miejsce Fabian Michałczak i Konrad Ligas
II miejsce Aleksander Apostoł i Jacek Bałos
III miejsce Jakub Gabryś i Dariusz Żabiński
Zwycięzcy II grupy to drużyna Rajmund Biziak i Adam
Ryba
II miejsce Izabela Bąk i Krystyna Walosik
II miejsce Monika Piotrowska i Dariusz Dyda.
Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Anny Paluch Poseł na Sejm RP, Jana Hamerskiego Senatora RP i Jana
Komorka Radnego Rady Powiatu Nowotarskiego.
Sponsorzy imprezy to FLEXA Ubezpieczenia Jarek Kubik,
Rozlewnia Wody Mineralnej Kinga Pienińska, Agencja Reklamowa CREATIV z Krośnicy, Pizzeria Zapiekana, Firma Stawros Z Tylmanowej producent klapek, nagrody dołożyli także
uczestnicy turnieju Jakub Gabryś i Dariusz Żabinski.
Jak co roku Ochotnicza Straż Pożarna pomogła przy organizacji imprezy, opiekę medyczną zapewnił Ośrodek Zdrowa
w Krościenku na Dunajcem, a wszystkich rewelacyjnie karmiły Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Pienińskich, w sobotę był
kwaśnica , w niedzielę żurek.
Impreza odbywała się pod patronatem medialnym
TVPodhale, Radia Dobra Nowina, Tygodnika Podhalańskiego,
Pieninyinfo i Pieniny24.
Komentatorem imprezy był Józef Dyda, a sędziowali Andrzej Stołowski i Paweł Pluta.

Miejsca na podium zajęli:
3 miejsce- SKS Sokolica
2 miejsce KS Rysy
1 miejsce Juniorzy (10 lat ) starsi
Mały Wojownik Wojtuś Sobierski ma 5 lat, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce w wyniku niedotlenienia okołoporodowego. Wojtek zmaga się również z głębokim niedosłuchem. Chłopiec mimo swoich dysfunkcji jest zawsze uśmiechnięty, mądry i rezolutny.

Było sportowo, gorąco i wesoło
6 drużyn: Desperado Krościenko, GOPR Krościenko ,
LKS Krośnica, Pieniny Grywałd, Pieniński Park Narodowy,
Samorządowcy walczyło we wtorek o Puchar Wójta Gminy
w Turnieju Piłki Nożnej OLDBOY 30+. Turniej odbywał się
na zasadzie grupowej , mecze 2x 10 minut, „małe boisko”,
drużyny 7 zawodników,6 w polu + bramkarz. Zacięta rywalizacja, widowiskowa walka ,w drużynie GOPR-u waleczna
Elżbieta Opyd, jedyna zawodniczka biorąca udział w Turnieju,
piękna pogoda wszystko sprzyjało uczestnikom. Mecze sędziowali Ryszard Darlewski i Daniel Wójcik, a komentował
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Józef Dyda, sponsorem imprezy była Kinga Pienińska, opiekę medyczną zapewnił SP ZOZ Krościenko n.D, Stanisława
Ciesielka miała spokojny dyżur, bez interwencji. Bigos dla
zawodników ugotowała kuchnia Klubu Sportowego Sokolica.

Wyniki rozgrywek:
I miejsce -Desperado Krościenko n.D
II miejsce -Pieniny Grywałd
III miejsce -Samorządowcy Krościenko n.D
IV miejsce -LKS Krośnica
V miejsce- Pieniński Park Narodowy
VI miejsce -GOPR Kroscienko n.D
Najstarszym zawodnikiem turnieju był Bronisław Wolski z
Krośnicy, a najlepszym Krzysztof Ligas z Desperado.
Wójt Gminy Jan Dyda dziękując wszystkim za udział w
Turnieju i wspólną zabawę, zapewnił ,że takie rozgrywki będą
już stałym punktem letniego kalendarza imprez.
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„To ma sens”
– Kajakarstwo Górskie w Krościenku
„To ma sens” takimi słowami Józef Dyda, komentator podsumował II kajakowe dni w Krościenku nad Dunajcem. W
sobotę, w nocnej scenerii Dunajca, oświetlonego strażackim
szperaczami, pod oświetlonym mostem na Dunajcu kajakarze w ramach zmagań Ligi Młodzików ruszyli o 20 w nocnym slalomie kajakowym. 70. zawodników z 8.drużyn: LKK
Drzewica, KS Start Nowy Sącz, KKK Kraków, LUKS Kwisa
Leśna, SKS Sokolica Krościenko n.D, UKS Spływ Sromowce
Wyżne, AZS AWF Kraków,KS Pieniny Szczawnica zmagało
się z nurtem Dunajca.
Wójt Gminy Jan Dyda wręczając nagrody gratulował zwycięzcom i dziękował wszystkim zawodnikom za udział, Wójt
wręczył też nagrodę ufundowaną przez Wiesława Warusia -Agatce Waruś, która pierwszy raz startowała w zawodach. Natomiast w niedzielę na torze kajakowym Pod Wyrem
zawodnicy rywalizowali w slalomie kajakowym „Open”w ramach Memoriału im. Bronisława Warusia.
Jan Dyda Wójt Gminy wręczając pamiątkową statuetkę Rodzinie Warusiów, podkreślił zasługi Bronisława Warusia dla rozwoju kajakarstwa górskiego w Krościenku n.D.
wyraził radość i uznanie, dla kajakarzy nadal pływających po Dunajcu. Wiesław Waruś wręczył swoją nagrodę
Antoniemu Ligasowi zawodnikowi SKS Sokolica Krościenko
n.D Sędzią głównym sobotnich zawodów był Józef Nieć, a
komentował Józef Dyda. Organizatorzy zawodów to Wójt
Gminy Krościenko nad Dunajcem, SKS Sokolica, Powiatowe
Centrum Kultury.
Sponsorzy zawodów to; Fundacja Dzieci Pienin, Kinga Pienińska, Delikatesy Centrum, ADVENTURE SKY, Pizzeria Zapiekana. Dunajec oświetlili strażacy z OSP Krościenko n.D,
opiekę medyczną zapewnił poprzez dyżur Moniki Włodarz
Ośrodek Zdrowia w Krościenku n.D.
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Mikołajkowy Turniej w Krośnicy
W grudniu odbył się w Krośnicy po raz trzeci Mikołajkowy
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Sołtysa Sołectwa Krośnica Annę Jurkowską-Markot, Wójta Gminy
Krościenko nad Dunajcem i LKS Krośnica. Zabezpieczenie
medyczne imprezy zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna w
Krośnicy.
Do turnieju zgłosiło się dziesięć drużyn (65 zawodników):
„Goszcz” – które zdobyło I miejsce
„Policja” – II miejsce
„Krościenko Zawodzie”- III miejsce
„Kobieca Krośnica”
MDP Krośnica Chłopcy
MDP Krośnica Dziewczyny
„Kokodżambo”
„Drem Team”
„Bocian Team”
OSP Krośnica
Oprócz zgłoszonych drużyn na turnieju pojawili się również
mieszkańcy i sympatycy siatkówki, którzy kibicowali zawodnikom. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, oraz puchary i
nagrody za zdobyte miejsca, które wręczali Wójt Gminy Krościenko n.D. oraz Pani Sołtys. Na sali rozdawane były słodycze. Turniej organizowany cyklicznie w naszej gminie cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. Na zakończenie Pani
Sołtys podziękowała drużynom za sportową rywalizację. Drużyny, które zdobyły miejsca na podium swoje nagrody przekazały na rehabilitację Andrzeja Tkaczyka.
Zdjęcia: J. Hamerska

LXXVI Międzynarodowy
Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego

W czerwcu, w czasie imprezy Noc Świętojańska - Wianki
na Dunajcu, odbyło się również zakończenie LXXVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na
Dunajcu, puchary zwycięzcom wręczył Jan Dyda Wójt Gminy. W zmaganiach kajakarzy jak co roku wziął udział kajakarz
z Krościenka n.D. Marian Jarosz, nagrodzony przez Wójta pamiątkowym pucharem.
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KULTURA I SPORT
RÓWNYCH SZANS

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w
Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017
roku realizuje projekt pn: „KULTURA I SPORT RÓWNYCH
SZANS – kontynuacja projektu.

Gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych
jak i krajowych z różnych dostępnych źródeł. Już w 2017
roku złożono 9 nowych wniosków do:

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć muzycznych oraz tańca, śpiewu wśród dzieci polsko-romskich. Jest kontynuacją
projektu z 2016 r pn: Promocja kultury romskiej – kontynuacja
projektu”. I projektu z 2015r. pn: : Romowie są wśród nas”
-zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz
kultywowanie tradycji romskiej wśród społeczności lokalnej.
Celem projektu jest kształtowanie postaw tolerancji, umiejętności zgodnego współżycia mimo różnic kulturowych,
sprzeciwu wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji.
Projekt realizuje „Lokalny program na rzecz integracji
społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej
do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na
terenie gminy Krościenko,

1.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 złożono wniosek pn:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
Krościenko nad Dunajcem. Rozpatrzenie wniosku to styczeń-luty 2018,
2.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
złożono wniosek
pn:: Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i
Szczawnica. Rozpatrzenie wniosku to kwiecień- maj 2018
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 złożono wniosek pn: „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem
historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem.
Rozpatrzenie wniosku to luty- marzec 2018.
4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 złożono wniosek
pn:”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad Dunajcem
na działce ewidencyjnej nr 10484/75. Rozpatrzenie wniosku to luty- marzec 2018.

Wartość projektu: 35 000, 00 zł
Dofinansowanie: 35 000,00 zł

PRACUJE BO CHCĘ
W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w
Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017
roku realizuje projekt pn: „Pracuje bo chcę- kontynuacja zatrudnienia Romów”.

5. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
złożono wniosek pn: „Grzybek dla turysty” - budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscach
widokowych na terenie gminy Krościenko. Rozpatrzenie
wniosku to styczeń 2018

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa
bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu
wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności
romskiej .

6 .Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 złożono wniosek pn: „Budowa altany rekreacyjnej
i chodników przy OSP Krośnica”. Realizacja projektu do
sierpnia 2018.

Projekt realizuje „Lokalny program na rzecz integracji
społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy, który zawiera ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej
do potrzeb konkretnych rodzin romskich, zamieszkujących na
terenie gminy Krościenko,

7. Narodowego Centrum Kultury złożono wniosek pn:
„Górale pienińscy na start-razem możemy więcej”. Rozpatrzenie wniosku to styczeń-luty 2018

W ramach projektu gmina zatrudnia, 2 Romów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku .
Wartość projektu: 41 146,00 zl.
Dofinansowanie: 30 000,00 zł

8. Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014-2020 pn: złożono wniosek pn:„Muzyczna podróż z Romami”
Rozpatrzenie wniosku to luty 2018
9.Programu Integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014-2020 złożono wniosek pn: „ Praca dla Romakontynuacja projektu”.
Rozpatrzenie wniosku to luty 2018

36

PROJEKTY

BIULETYN INFORMACYJNY 2017 - GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

FUNDACJA PRO-CLASSICAL
Wakacyjne Warsztaty Muzyczne
-Pieniny 2017
Wakacyjne Warsztaty Muzyczne – Pieniny 2017 był to
projekt realizowany po raz drugi przez Fundację Promocji
Artystycznej Pro – Classical. Miał on na celu zagospodarowanie wolnego czasu w okresie wakacji dzieciom i młodzieży utalentowanej artystycznie. Uczniowie okolicznych szkół
muzycznych mieli możliwość pracy w czasie wakacji pod
okiem wykwalifikowanej kadry. Wśród prowadzących zajęcia był dr. hab. Paweł Krauzowicz, prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas
zajęć uczestnicy stworzyli zespół instrumentów dętych, który
na zakończenie warsztatów wykonał koncert. Po zakończeniu
trwania projektu młodzi artyści postanowili nie rezygnować i
spotykają się nadal, ćwicząc i pracując pod okiem pedagoga.
Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz
Województwa Małopolskiego.

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Uruchomienie
tego typu placówki jest ogromnym wyróżnieniem dla Gminy
Krościenko n.D. Krościenko może się poszczycić istnieniem
na swoim terenie szkoły do tej pory występujących jedynie
w dużych ośrodkach kulturowych oraz naukowych takich jak
Kraków, Katowice czy Warszawa.

Moja muzyko co w sobie masz…
W Nowohuckim Centrum Kultury odbył się Wiosenny
Koncert Charytatywny Gwiazdy dla Autyzmu na rzecz Centrum Autyzmu w Krakowie. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, a
w koncercie uczestniczył Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski. Gwiazdy, które wystąpiły w czasie koncertu to: Lidia Jazgar z zespołem Galicja, Andrzej Sikorowski, Mateusz
Ziółko, Orkiestra Wieniawa pod batutą Jarosława Ignaszaka i
Chór Fermata z solistami pod batutą Anny Roj. W składzie
Orkiestry Wieniawa wystąpili Grzegorz Kwiatek(radny
gminy Krościenko n. D.) i Wojciech Kwiatek (dyrektor
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. w Krościenku n. D.)
– muzycy z Krościenka nad Dunajcem – stali członkowie
Orkiestry Wieniawa. Muzycy z Krościenka n.D, propagują
kulturę wysoką zarówno w środowisku lokalnym jaki i poza
nim. Czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach kulturalnych,
sami są pomysłodawcami i organizatorami wielu z nich.

Szkoła Muzyczna w Krościenku
Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical realizuje
edukacje dzieci i młodzieży, jest to jeden z jej głównych celów
statutowych. Fundacja prowadzi Niepubliczną szkołę Muzyczną I st. W Krościenku nad Dunajcem, która cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci zarówno z gminy Krościenko
jak i gmin sąsiednich. Placówka ta działa już kolejny rok i
prężnie się rozwija.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
Fundacja w ramach swojej działalności edukacyjnej uruchomiła Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołę Muzycznej
I st. W Krościenku. Jest to placówka łącząca w sobie edukację ogólną z nauką przedmiotów artystycznych. Uczniowie
mogą zdobywać wykształcenie ogólne szkoły podstawowej
jednocześnie realizując naukę gry na instrumencie oraz naukę
przedmiotów z zakresu teorii muzyki. Specyfiką tego typu placówek jest indywidualne podejście do ucznia możliwe dzięki
kilku osobowym oddziałom. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz
przesłuchanie wstępne, które musi przejść każdy z kandydatów. Szkoła ta decyzją Wice Prezesa Rady Ministrów, Ministra

Takiej promocji jeszcze nie było
W Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbył się ostatni koncert w ramach 3.Chorzowskiego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej „Organy +”, festiwal odbywał się
pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa. W czasie tego
koncertu po raz pierwszy wystąpiła Zdrojowa Orkiestra Dęta
działająca przy Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical
z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem. Jej pomysłodawcą i
kierownikiem artystycznym jest Wojciech Kwiatek, w Orkiestrze gra też Grzegorz Kwiatek – radny Rady Gminy, zaś nadzór merytoryczny nad wykonywanymi dziełami sprawuje dr
hab. Paweł Krauzowicz prodziekan wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie, który także poprowadził
Orkiestrę w czasie koncertu. Zdrojowa Orkiestra Dęta nawiązuje do historycznych tradycji wykonywania muzyki w miejscowościach turystyczno-uzdrowiskowych, skład orkiestry
to kilkunastu muzyków grających na instrumentach dętych i
perkusji. W czasie koncertu publiczność, która wypełniła cały
kościół, usłyszała utwory nawiązujące do regionu Pienin, z
którego Orkiestra pochodzi, znane tematy muzyki filmowej,

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA

37

BIULETYN INFORMACYJNY 2017 - GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
utwory muzyki klasycznej. Przy takiej muzyce, w kościele
Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz pierwszy była tak
promowana, wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali gminne materiały promocyjne, Danuta Machała z Biura Promocji
wraz z księdzem proboszczem Damianem Gajdzikiem zapraszali do Krościenka na Dunajcem, a Krystyna Dziubek rozdawała gminne foldery. Owacje na stojąco bisy, słowa uznania
dla muzyków, podsumowały wieczór. Wyjazd nie mógłby się
odbyć gdyby nie wsparcie Wójta Jana Dydy oraz Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Muzyczny Wieczór Przy Zdrojach
W listopadzie po raz pierwszy w Krościenku nad Dunajcem
zagrała Zdrojowa Orkiestra Dęta działająca przy Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical z siedzibą w Krościenku nad
Dunajcem. Jej pomysłodawcą oraz kierownikiem artystycznym
jest Wojciech Kwiatek, klarnecista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. W Orkiestrze
gra też brat Wojciecha-Grzegorz radny Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zdrojowa Orkiestra Dęta to projekt mający
na celu wskrzeszenie tradycji wykonywania muzyki przez zespół instrumentów dętych typu ”Wind Ensemble”. Orkiestra
nawiązuje do historycznej tradycji muzykowania w miejscowościach turystyczno-uzdrowiskowych, składa się z kilkunastu
muzyków grających na instrumentach dętych oraz perkusji. Po
koncercie można było spróbować krościeńskich wód mineralnych i obejrzeć wystawę związaną z krościeńskimi zdrojami.
Sala Konferencyjna PPN dosłownie „pękała w szwach”, a i tak
część publiczności musiała zostać w holu. Wśród gości, którzy
ten niedzielny wieczór spędzili z Orkiestrą był Jan Duda Poseł
na Sejm RP, Małgorzata Mordarska-Duda Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu,
ks. Proboszcz Henryk Homoncik i ks. Proboszcz Józef Bania,
Mariusz Zaród Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR, Alojzy
Lichosyt Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w
Polsce wraz z żoną Anna- rodzice solisty Andrzeja Lichosyta,
Bogusław Waksmundzki członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego z żoną Krystyną, Piotr Oleś komendant Gminny OSP,
Piotr Ciężkowski Prezes Zarządu Gminnego OSP, radni Rady
Gminy: Maria Wąsowicz z mężem Krzysztofem, której Wójt Jan
Dyda szczególnie podziękował za pomoc młodym muzykom,
Krzysztof Waksmundzki, Józef Błażusiak, Anna Gajda i Łukasz
Kocańda, kierownicy jednostek gminnych Agata Sobkowiak i
Grzegorz Szerszeń, Dominika Działowska -skarbnik Gminy
i Ryszard Wojtarowicz-zastępca Wójta, Jacek Piotrowski -dyrektor szkoły. Repertuar niedzielnego koncertu to m.in. utwory
nawiązujące do regionu pienińskiego, utwory muzyki rozrywkowej, soliści koncertu to Wiktoria Węgrzyn i Andrzej Lichosyt,
którzy duetem New Jork, New Jork zakończyli koncert. Brawa,
owacje na stojąco, bisy, słowa uznania i gratulacje kończyły muzyczne spotkanie. Jan Dyda Wójt Gminy zadeklarował opie-
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kę i wsparcie młodych muzyków, Jan Duda Poseł na Sejm RP
wyraził słowa uznania i radość z tak wspaniałej krościeńskiej
Orkiestry, obiecał również swoje wsparcie. Kolejny spotkanie w
Krościenku n.D to koncert noworoczny rozpoczynający obchody roku jubileuszowego.[1]Organizatorzy dziękowali Michałowi Sokołowskiemu dyrektorowi PPN za udostępnienie Sali,
oraz pracownikom Parku za pomoc w przygotowaniu imprezy.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Gorce-Pieniny”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Gorce-Pieniny” z
siedzibą w Krościenku n.D. działa już 12 lat. Początki powstania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wiązały się z udziałem dwóch gmin partnerskich tj. pienińskiej gminy Krościenko
n.D. i gminy gorczańskiej – Ochotnica Dolna w Pilotażowym
Programie Leader+.
Pod koniec 2004r. Gmina Krościenko n.D. wraz z gminą
Ochotnica złożyła projekt w zakresie działania 2.7 „Pilotażowy
Program Leader+” wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy
Działania i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą: „Szlakiem historii i tradycji, Gorce – Pieniny”.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i został zatwierdzony do realizacji. Od tego momentu zaczęła się praca stowarzyszenia. W następnych latach do stowarzyszenia przystąpiła gmina Czorsztyn a później miasto i gmina Szczawnica.
W perspektywie finansowej PROW 2007-2013 oś LEADER,
Stowarzyszenie przyznane środki unijne wykorzystało na poziomie – 99,43%.Tym samym stało się najlepszym Stowarzyszeniem na terenie Małopolski. Podczas konferencji Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Krystyna Kubik odebrała z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Stanisława Sorysa
dyplom oraz okolicznościową nagrodę. Przyznane środki dla
stowarzyszenia zostały sprawnie wykorzystane na terenie gmin
Krościenko, Czorsztyn i Ochotnica, podnosząc jakość życia
mieszkańców z obszaru LGD.
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 jest kolejnym wyzwaniem dla Stowarzyszenia.
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Obecnie stowarzyszenie tworzą 4 gminy tj.: Krościenko
n.D., Czorsztyn, Ochotnica oraz miasto i gmina Szczawnica. Działalność stowarzyszenia skupia się na realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata
2016-2023”.W ramach realizacji strategii mieszkańcy Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej, Szczawnicy podmioty działające, stowarzyszenia, na obszarze w.w
gmin mogą ubiegać się za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD
„Gorce-Pieniny o środki finansowe w tym na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej, działania w zakresie rozwoju, podtrzymania i zachowania dziedzictwa kulturowego i
tożsamości regionalnej, rozwój turystyki i rekreacji oraz na
działania edukacyjno –integracyjne dla dzieci i młodzieży.
Większość środków przeznaczona jest na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Skorzystać z nich mogą, zarówno firmy
już istniejące, jak i Ci, którzy swoją przygodę z przedsiębiorczością zamierzają dopiero rozpocząć.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać do biura Stowarzyszenia po ogłoszeniu konkursów, które stowarzyszenie
zawsze upublicznia na swojej stronie internetowej i na stronach
partnerskich gmin. Wszystkie informacje są dostępne na stronie
stowarzyszenia www.leadergorce-pieniny.pl

Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich
To organizacja, której celem jest podtrzymywanie tradycji
regionalnej, współudział w promowaniu Gminy oraz integracja z lokalnymi środowiskami kulturalnymi i nie tylko. Stowarzyszenie w 2017 roku uczestniczyło w wielu imprezach gminnych przygotowując degustację potraw regionalnych i tak:
W dniu 05.03.2017 członkinie brały udział w Światowym
Kongresie Polskich Kobiet w Krakowie,
17.06.2017 – Wianki na Dunajcu, gdzie wianek SKP został
oceniony najwyżej,
25.06.2017 – wsparcie Festynu Rodzinnego, prezentacja
potraw regionalnych,
15-16.07.2017 – przygotowanie potraw /kwaśnicy, żurku/
dl uczestników piłki plażowej,
23.07.2017 prezentacja potraw podczas imprezy – Jarmark
Pieniński,
W dniu 09.09.2017 spotkanie kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łącznej
30.09.2017 uczestnictwo w imprezie regionalnej „Goral na
Gory 2018 w Starym Smokowcu na Słowacji z prezentacją potraw pienińskich.
GÓRAL NA GÓRY - To nazwa słowackiej imprezy, która
po raz drugi odbyła się w Starym Smokowcu. Górale z Kysuc,
Liptowa, Czech, Polski- Spisza, Orawy, Pienin w czasie spo-

tkania prezentują swoje tańce, śpiew, muzykę i tradycyjne potrawy regionalne. Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich z gminy
Krościenko nad Dunajcem reprezentowane przez Stanisławę
Zarotyńską i Halinę Zając przyjechało z żurkiem pienińskim
kwaśnicą, sernikiem, piernikiem, chlebem ze smalcem, grzybkami, ogórkami. Piękna, ciepła, jesienna pogoda była dodatkowym atutem słowackiej soboty.
Ponadto Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich organizowało
dla siebie spotkanie opłatkowe, organizacyjne i integracyjne.
Mamy nadzieję, że w 2018 roku będziemy działać jeszcze bardziej prężnie nie tylko na terenie Gminy, ale także na wyjazdach poza obszar Gminy.

Stowarzyszenie Artystów Pienińskich
– 2017 rok
Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną. Organizuje wystawy, współpracuje z różnymi instytucjami i prowadzi
działalność edukacyjną.
Wystawy w Klasycznej: XII 2016 – I 2017 „Zimowa opowieść” – wystawa wspólna,
14 I – 17 II 2017 – wystawa malarstwa Anny Czajki i Jadwigi Środulskiej – Wielgus
Wystawy w Galerii „Stara Plebania”:
18 II – 10 III 2017 Grażyna Gruszka – malarstwo, haft i
rysunek;
24 III – 20 IV „Przebudzenie” –wystawa wspólna SAP;
22 IV – 19 V Wystawa „Plenery Artystyczne – malarstwo,
fotografia i rzeźba” Prace powstały podczas XXIV pleneru w
Nowem koło Ożarowa;
20 V – 19 VI Elżbieta Adamczyk – „Takie miejsca i ten
czas”;
29 VI – 9 VII Patrycja Dzwonkowska – „Skoki w dal Azji”
– fotograficzna;
14 VII – 25 VIII wystawa wspólna SAP
13 IX – 12 X Wiktor Ćwiertniewicz i Roman Kacwin.
W okresie wakacyjnym twórcy pienińscy prezentują swoje
prace w kościele św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych.
W czasie wakacji dla dzieci prowadzono w Galerii „Stara
Plebania” zajęcia plastyczne „Warsztaty czwartkowe”. 20 VII
– Elżbieta Kolusz – „Ekoplastyka”, 27 VII Ewa Majerczak –
„Szkice węglem”, 3 VIII – Elżbieta Adamczyk – „Pastele”, 10
VIII – Monika Ziemianek – „Decoupage na kamyczkach”, 17
VIII – Ewa Majerczak – „Malarstwo na szkle” i 24 VIII – Grażyna Gruszka – „Rysunek”.
29 IX w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie
otwarto wystawę wspólną SAP „Pieniny – pejzaż, kultura i
tradycja”. Prace artystów pienińskich będą promować nasz region w Galerii pod Czerwonym Dachem do 27 X 2017.
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Informacja o działalności Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów „Pieniny”
w Krościenku n. D
W 2017 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pieniny” otrzymało po raz trzeci grant w wysokości 5000 zł. W
ramach tego projektu „Zdrowy i aktywny senior” odbywały
się od maja do lipca 2017 r. spotkania z lekarzem rodzinnym,
dietetyczką i psychologiem.
Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym
Wartość projektu 5 700.00zł.
Dofinansowanie 5 000,00zł
W marcu i listopadzie byliśmy na wycieczce w Krakowie i
na występach Zespołu „Mazowsze”. W ciągu całego roku organizowaliśmy wiele spotkań towarzyskich i wycieczek.
Jesteśmy partnerem w realizowanym projekcie „Senior w
Akcji” w ramach którego powstaje Dzienny Ośrodek Opieki i
Aktywizacji Osób Starszych w Krościenku i Ochotnicy.

Jan Kubik to lider i gwiazda waszej muzyki, jakby Pan
określił w kilku słowach p. Jaśka
Jasiek to żywa, chodząca historia kultury pienińskiej górali
z Krościenka n.D. przejawiająca się w graniu, śpiewie, tańcu,
stroju, gwarze i codziennym życiu. Jest „Honorowym Obywatelem Królewskiego Miasta Krościenka n. D” posiada medal
„Gloria Artis” i ma najwięcej z nas indywidualnych sukcesów.
Panie Jaśku kto to jest góral ?
Górol to taki cłowiek, ftory dziękuje Bogu za to, ze moze
miyszkać w takim piyknym miejscu. Te góry, Dunajec, cało
ta przyroda to dzieło Boze, reśto dorobili nasi pradziadowie
tworząc w tradycyjny sposób świat jaki dziś momy.
Górol to cłowiek ślebodny, ale ślebodom musi dzielić sie z
innymi. Musi sie tyz dzielić swoim talentem traktując go jako
powinność w przekazywaniu tego co przetrwało w tradycji.
Przygrywacie zespołowi „Małe Pieniny” z Krościenka
n.D. Co chciałby Pan przekazać młodym?
To co najwartościowsze i najpiękniejsze w tradycji. Uczę
dzieci grać, wyszywać. Dzieci lubią się ubierać po góralsku,
pokazywać swoje indywidualne możliwości i umiejętności innym. My pilnujemy, żeby to co pokazują na scenie było zgodne z tradycją, bo dla niektórych „Zespół” to początek poznawania regionalnej tradycji.

Muzyka Jaśka Kubika
Od wielu lat jesteście widoczni w kulturalnym życiu regionu,czy ten rok był dobry dla was. Pytanie kieruje do
prezesa Związku Podhalan z Krościenka n.D p. Mariana
Jarosza.
Patronat Związku Podhalan daje nam większe możliwości
kontaktów z góralami i sympatykami tradycji góralskich z całego świata. Uczy nas cenić to co nasze i szanować to co inne.
Pokazuje jak korzystać z dobrodziejstw, które są w zasięgu
naszej ręki czyli: Pienin, Dunajca, źródeł mineralnych, zabytków, oraz materialnego i duchowego dziedzictwa.
Jako kapela prezentujemy stały, tradycyjny repertuar muzyczny Pienin, oparty na takich wzorach jak: Jan Knutelski i
Jan Kacwin. Gramy na tradycyjnych instrumentach wykonanych przez miejscowych lutników góralskich, występujemy
w strojach regionalnych uszytych i wycyfruwanyf głównie
przez Jaśka Kubika naszego prymisty i „właściciela” kapeli.
Przygrywamy wielu zespołom w Krościenku, Szczawnicy,
Szlachtowej. Występujemy na festiwalach, festynach i konkursach w kraju i zagranicą. Bierzemy udział w projektach
„Mistrz tradycji” i „Muzyka bez granic”. Sukcesami zakończyły się konkursy m.in. w Zebrzydowicach, Żywcu, Nowym
Targu. Największym sukcesem jest kwalifikacja do konkursu
w Kazimierzu Dolnym w przyszłym roku. Na co dzień gramy
w składzie: Jan Kubik, Izabela Dusik, Marian Jarosz. Wspierają nas Dariusz Gabryś i Henryk Jarosz. Pomieszczeń na próby
użyczają nam Katarzyna i Piotr Zaziąbło.
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W składzie muzyki macie góralkę. Pamiętamy Twoje góralskie wesele w tradycyjnej oprawie ze spływem Dunajca,
dorożkami. Dziś można żartobliwie powiedzieć, że jesteś 4
– krotną „laureatką” programu 500+. Jak sobie radzisz z
tym sukcesem i graniem ?
Dzięki rodzinie, która też pielęgnuje tradycje mogę pogodzić granie z życiem rodzinnym. Rodzina mnie wspiera.
Rodzina to miejsce gdzie dziecko buduje swoją tożsamość i
nawiązuje relacje z małą Ojczyzną, uczy się odróżniać dobre
od złego, odkrywa wartości jakie tkwią w przyrodniczym, kulturowym i społecznym otoczeniu. U nas w rodzinie to proces
naturalny od pokoleń.
Czy zagrożenia w postaci penetracji małych Ojczyzn
przez świat technologii są u was widoczne ?
Tego się nie da uniknąć, bo to wynik globalizacji. Może to
ograniczyć rolę trombity w przekazywaniu sygnałów z jednego wierchu na drugi, nazywanej przez Jaśka „starodawnym
góralskim sms-em”, ale nie role skrzypiec, które są niezagrożone. Niektóre nowinki techniczne to nie moda, tylko postęp
w dorobki ludzkości. Tradycyjne wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i góralskich to obrona przed zagrożeniami „wielkiego świata”.
Czy turystyka ma wpływ na wasze granie ?
Tak, bardzo duże. Jestem przewodnikiem górskim, biorę
udział w spływach kajakowych i mam rozeznanie w potrzebach i zainteresowaniach przybywających do Pienin gości.
Atrakcją są nie tylko góry, Dunajec, ale też tradycja miejscowych górali.Goście są zachwyceni i są wdzięcznymi słucha-
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czami naszej muzyki. Każdy z nas coś wnosi do atrakcyjności
kapeli, ale Jasiek najbardziej zaspokaja ich oczekiwania. Naszą kapelę można porównać do starego solidnego auta z silnikiem o większej mocy, luksusowo utrzymanym, zachęcającym
do przejażdżki. Wystarczy nalać paliwa i jademy. Turyści to
paliwo leją, a my im za to śpiewamy:
Goście, goście, goście muszą być!
Jak nima gości to górol pości.
Goście muszą być.
Okres świąteczny wzbogaca wasz repertuar .
Tak, to czas wyjątkowy, rodzi się nadzieja. Uroczystości
religijne mieszają się z tradycjami chrześcijańskimi, narodowymi i góralskimi. Wtedy wyraźnie widać, że tradycja jest
nośnikiem wiary. Wigilia, życzenia, choinka, kolędowanie,

pasterka, gwiazda, turoń- cały ten nastrój świąteczny i noworoczny nas uskrzydla i wnosi dużo optymizmu na przyszłość.
Można powiedzieć, że gramy Bogu na chwałę, Ojczyźnie na
pożytek i ludziom ku uciesze.
Korzystając okazji dziękujemy naszym sympatykom i życzymy „ Coby im sie darzyło w Nowym Roku.”
Mamy też dla wszystkich przekaz od Górali z Pienin:
Tradycja, dobry pasterz, rodzina
Wczoraj, jutro i dziś
Wiara, nadzieja i miłość
Wiem jaką drogą mam iść.
Rozmawiała: Joanna Piszczek
fot. W. Ćwiertniewicz

Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,
życzliwość i spełnienie marzeń.
Składamy Państwu najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych następnych 365 dni
Przewodniczący Rady gminy
Tomasz Gabryś

Wojt Gminy Krościenko n.D
Jan Dyda

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA
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Punkt Informacji Turystycznej
w Krościenku n.D z certyfikatem
W czasie seminarium
branżowego
zorganizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną w
ramach
Ogólnopolskiego
Otwarcia Sezonu Zimowego 2017/2018, które odbyło
się w Stacji Narciarskiej Laskowa-Kamionna Jan Dyda
Wójt Gminy Krościenko nad
Dunajcem odebrał z rąk Leszka Zegzdy Członka Zarządu
Województwa Małopolskiego
i Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej certyfikat dla krościeńskiego Punktu
Promocji i Informacji Turystycznej. Kolejne takie, tym razem
Letnie Otwarcie Sezonu Turystycznego 2018r. odbędzie się 1.
maja w Krościenku nad Dunajcem. W czasie seminarium m.in.
Małopolską Ofertę Zimową przedstawił Tomasz Urynowicz

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Małopolska Organizacja Turystyczna Aktywna Zimą to
tytuł wystąpienia Pawła Mierniczaka Dyrektora Małopolskiej
Organizacji Turystycznej, o bezpieczeństwie na stokach mówił Piotr Kulesza Mł.insp.-Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a o ratownictwie na
zorganizowanym terenie narciarskim Mariusz Zaród Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR.

Gmina Krościenko nad Dunajcem w IX Konkursie im.
Grzegorza Stecha „BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE”- budujemy chodniki i ścieżki rowerowe organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
otrzymała I miejsce jako Najlepsza Gmina i „PLATYNOWĄ
PŁYTĘ CHODNIKOWĄ” za 2016 rok. Nagrodę w Krakowie
odebrał Wójt Jan Dyda z rąk przedstawiciela Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski.

fot. A. Borkowska
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Pani Anna Paluch
Poseł na Sejm RP
W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem składam podziękowanie za zaangażowanie i wspieranie naszych działań służących rozwojowi Gminy Krościenko nad
Dunajcem
Życzymy Pani Poseł realizacji wszystkich zamierzonych planów
i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Jan Dyda
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

1348 - 2018

Pan Jan Komorek
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego
W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
składam podziękowanie za zaangażowanie w pracę samorządu
w Gminie Krościenko nad Dunajcem
Życzymy Panu realizacji wszystkich zamierzonych planów w pracy Radnego Rady Powiatu Nowotarskiego,

natomiast w naszej Gminie liczymy na Pana obecność, wsparcie i radę.
								
			

			

Jan Dyda

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy
pragnę serdecznie Państwu podziękować za wielokrotnie okazywaną pomoc, zrozumienie
i wyrozumiałość, życzliwość w codziennych relacjach i wsparcie.
Życzę zdrowia i pomyślności w każdej dziedzinie życia.
Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, pracownikom Urzędu,
sołtysom i radnym działającym dla wspólnego dobra.
					

Wójt Gminy Jan Dyda

Wydawca: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
Nakład 400 szt.
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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Rok jubileuszowy 2018
Styczeń
6-7.01. Zimowa triada – 2 dni – bieg jubileuszowy
19.01 Koncert noworoczny, rozpoczęcie obchodów roku
jubileuszowego (wieszanie banerów, start strony jubileuszowej)
13.14.01. Jasełka – 2 dni
- Dzień Babci i Dziadka – Krośnica – 1 dzień.
Luty
- Wystawa Stowarzyszenia Artystów Pienińskich
- Finał Konkurs A. Skupnia- Florka – 1 dzień
- Konkurs – Miejsca Historii i Tradycji Krościenka n.D – konkurs fotograficzny (nagrody)
- Konkurs dla gości – Dlaczego lubię Krościenko n.D – forma
pisemna, (strony internetowe, media).
Marzec
- Wystawa prac uczniów szkół podstawowych z Gminy Krościenko n.D 670-lecia Krościenka nad Dunajcem
- Zakończenia szkolnych konkursów Jak sobie wyobrażam lokację Krościenka n.D (różne formy prac)
- Prelekcja Historyczna – PPN – 1 dzień (przygotowana przez
Marka Fryźlewicza).
Kwiecień
- Msza św. na Marszałku PTTK
- Uroczysta Sesja Rady Gminy – odznaczenia gminne
- Wernisaż wystawy Rodziny Dziewolskich- Rodzina Dziewolskich w historii Krościenka nad Duanjcem-200.rocznica urodzin Michała Hieronima i 100.rocznica śmierci
Apolinarego– promocja wydawnictwa jubileuszowego
- Wystawa SAP – wiosna
- 28.04 – Dni Krościenka n.D – Jubileusz 670 – lecia, wernisaż
wystawy plenerowej.
Majówka rozpoczęcie – impreza rekreacyjno- rodzinna – występy zespołów, prezentacja twórców i artystów Gminy
Krościenko n.D.
Maj
1.05 – Dni Krościenka n.D – Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego z Małopolską Organizacją Turystyczną
- 2.05 – Dni Krościenka n.D - zlot pojazdów zabytkowych
3.05 – Dni Krościenka n.D - Obchody 670 – lecia - Msza Święta Jubileuszowa, transmisja w mediach - Koncert Zdrojowej
Orkiestry Dętej
- 5.05.-Dzień Otwartej Remizy
- 6.05.-Gminny Dzień Strażaka
18.05 – Konferencja naukowa dotycząca Ruchu Oazowego- Kopia Górka.
18-20.05.-Triada majowa
19.05.-Spektakl plenerowy -Jerzy Zoń Teatr KTO-główna
impreza jubileuszowa.
- Dni Krościenka n.D- Wystawa SAP.
Czerwiec
- 02.06 – Zakończenie Spływu
- 03.06 – Dzień Dziecka
- 05.06.-Dzień Talentów SP Krościenko n.D-wręczenie nagród
w szkolnych konkursach
15.06.-Konferencja historyczna

- 17.06 – Festyn Parafialny – Parafia Dobrego Pasterza (wydarzenie cykliczne)
24.06 – Wianki na Dunajcu (impreza cykliczna), wręczenie
nagród w konkursie fotograficznym, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych-jubileusz Orkiestry Dętej OSPwspółorganizator Powiatowe Centrum Kultury.
Lipiec
Dni Krościenka n.D Jubileusz 670 - lecia
- 07.07 – Letnia Filharmonia
8.07-Jubileusz OSP Krościenko n.D
- 14 / 15.07 – Turniej piłki plażowej o Puchar Wójta
- 14.07.-Nocne Regaty Kajakowe Liga Młodzików, Regaty
Weteranów
- Wystawa SAP 670 lat – wystawa jubileuszowa
21.07. – Rozpoczęcie koncertów Pieniny – Kultura – Sacrum związane z jubileuszem
22.07.- Dni Krościenka n.D - jubileusz „Pienin” tytuł koncertu „Muzyka nas połączyła”, zaproszone zespoły z
Węgier i Słowacji, występ gwiazdy wieczoru, przegląd
stand-upu góralskiego
- 26.07 –Święto Dzieci Gór- Dni Krościenka n.D-występy
- 29.07 – Dni Krościenka n.D – Dzień ze Strażą Pożarną – pokazy, konkursy.
Sierpień
- 05.08 – Dni Krościenka n.D – Festyn rekreacyjno- rodzinny
Grywałd
- 11.08 – Dzień z PPN
12.08 – Dni Krościenka n.D– Impreza „Na Szlaku”- jubileusz PTTK – występy artystów śpiewających piosenki
turystyczne i biesiadne, dzień z PPN, pokazy GOPR-u,
zakończenie rajdu turystycznego, wręczenie nagród w
konkursie dla gości
- 15.08 – Turniej piłkarski Oldboy 30+
- 19.08 – Pieniny blues – koncerty
- W sezonie w jeden ustalony dzień tygodnia zwiedzanie Starego Kościoła i mini koncert.
Wrzesień
- 2.09 – Memoriał Bronisława Warusia
- Rajd, bieg jubileuszowy dla mieszkańców i gości zakończony wspólnym ogniskiem -wrzesień lub październik
- Wystawa jesienna SAP
- Narodowe czytanie z GBP
22.09. - Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Listopad
11.11 – Dzień patriotyczny przygotowany przez szkoły
- Wystawa Marii i Stanisława Czepielów, obrazy zabytkowych miejsc, tryptyk pieniński – prezentacja.
Grudzień
- 02.12 – Spotkanie z Mikołajem
- 26.12 – Kolędowanie przy Szopce, prezentacja i promocja
płyty jubileuszowej,
- Dni Krościenka n.D
- 31.12 – Sylwester – oficjalne zakończenie roku jubileuszowego, prezentacja i promocja płyty jubileuszowej.

