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PROMOCJA GMINY
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Gmina Krościenko n.D członkiem MSIT
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. 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 dwóch 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.

Otwarcie Gminnej
Izby Regionalnej
oraz
Punktu Promocji
i Informacji Turystycznej.

Materiały promocyjne
dla Punktu Informacji Turystycznej
W ramach członkostwa w Małopolskim Systemie Informacji
Turystycznej krościeński Punkt Promocji i informacji 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.
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.

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. Zapowiedziano że Letnie Otwarcie Sezonu
Turystycznego 2018 r. odbędzie się 1.maja w Krościenku nad Dunajcem. Po
seminarium na stoku odbyło się
uroczyste otwarcie sezonu zimowego
2017/2018.

Wójt Gminy Krościenko n.D
podpisał z Dziekanem Wydziału
Filozoficznego Akademii
Ignatianum w Krakowie
porozumienie dotyczące
wzajemnej współpracy obu
podmiotów dotyczącej między
innymi realizacji projektów
rozwoju turystyki regionalnej.

INAUGURACJA LETNIEGO
SEZONU TURYSTYCZNEGO
Rozpocznij letni sezon turystyczny majówką w
Krościenku nad Dunajcem! To tu, u stóp Pienin,
Gorców i Beskidu Sądeckiego, 1 maja uroczyście
zainaugurowany zostanie czas letnich wypraw
górskich,
wycieczek
rowerowych,
aktywności
wodnych i wypoczynku wśród małopolskiej przyrody.
Najpierw spod amfiteatru „Pod Wierzbą” wyruszą
rowerzyści – uczestnicy rajdu Doliną Dunajca. GOPRowcy zaproszą dzieci do wspólnej zabawy,
najodważniejsi będą mogli spróbować zjazdu
tyrolką. Wiedzą, która może przydać się podczas
letnich wyjazdów, podzielą się także policjanci. W
Krościenku pojawi się Camper Małopolski, który
przemierzył już prawie całą Europę, zachęcając jej
mieszkańców do podążania za nim do Małopolski.
Przy Camperze dorośli otrzymają pomocne materiały
promocyjne, a dzieci wezmą udział w ciekawych
zabawach i konkursach. Dodatkowo przez cały dzień
będzie można odwiedzać stoiska regionalne z
rękodziełem i lokalnymi przysmakami. „Projekt
sfinansowany
z
budżetu
Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki
w 2018 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja

Sezon letni w Małopolsce – otwarty
W Krościenku nad Dunajcem oficjalnie rozpoczęto czas letnich wypraw
górskich, wycieczek rowerowych, aktywności wodnych i wypoczynku wśród
małopolskiej przyrody.
W wydarzeniach inaugurujących letni sezon turystyczny w Małopolsce
wzięli udział przedstawiciele zarządu województwa: Leszek Zegzda oraz
Grzegorz Lipiec.
Mieszkańcy i turyści, którzy zdecydowali się odwiedzić Krościenko nad
Dunajcem, mogli liczyć na mnóstwo atrakcji. Wśród nich nie zabrakło tych
związanych z wypoczynkiem na świeżym powietrzu – oprócz znanego w
całej Polsce spływu Dunajcem, można było wziąć udział także w rajdzie
rowerowym po dolinie tej górskiej rzeki. Jego uczestnicy przejechali w
sumie aż 94 kilometry wśród pięknej, wiosennej, małopolskiej przyrody.
Podczas wydarzenia można było też spotkać się z ratownikami GOPR oraz
Policji, którzy doradzili najmłodszym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku. Z kolei w pobliżu Campera Małopolski (który
przemierzył już prawie całą Europę, zachęcając jej mieszkańców do
podążania za nim do naszego regionu), można było wziąć udział w
specjalnie przygotowanych konkursach. Nie zabrakło ciekawych zadań
związanych z Małopolską, a także nagród związanych z naszym regionem.
UMWM

W dniach 21-22.05.2016r.
Gmina Krościenko nad
Dunajcem gościło
Stowarzyszenie Przyjaciół
Łuczanowic

Obchody 8 rocznicy działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic.

Krakowiacy u Górali
W maju Gmina Krościenko nad Dunajcem gościła Stowarzyszenie Przyjaciół
Łuczanowic na czele z prezesem Mieczysławem Rutką oraz Stowarzyszenie Armatorów
i Inwestorów Dorzecza Wisły z siedzibą w Krakowie, na czele z prezesami Marcinem
Królczykiem i Maciejem Derelą. Wojewodę Małopolskiego w czasie sobotniego
spotkania reprezentował Aleksander Staszczyk, który odczytał list wojewody Józefa
Pilcha skierowany do wójta i mieszkańców gminy. Sobotnie spotkanie swoim udziałem
zaszczyciła Anna Paluch poseł na Sejm RP, oraz Jan Komorek. Prezesi Stowarzyszeń
wspólnie z wójtem Janem Dydą podpisali porozumienie o współpracy w
następujących dziedzinach: podtrzymywanie bogatej tradycji Województwa
Małopolskiego, ochronę dziedzictwa kulturowego, kultywowanie i dbanie o tradycję
ludową i patriotyzm wśród młodzieży, dążenie do pozostawienia przyszłym
pokoleniom wyrobu ludowego godnego partnerów, promocję, ochronę środowiska,
oświatę, kulturę, sport i turystykę

Delegacja z Gminy Krościenko gościła na zaproszenie założonego
w 1257 r. Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego w Krakowie na Intronizacji Króla Kurkowego

Wspólnie dla rozwoju pogranicza
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.” Wójt Gminy Jan Dyda podkreślił znaczenie współpracy polsko-słowackiej
dla rozwoju pogranicza i uatrakcyjnienia oferty turystycznej 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.

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.
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.

Kolejne spotkanie przedsiębiorców w sprawie promocji Gminy
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza przedsiębiorców,
osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy,
kwaterodawców, mieszkańców zainteresowanych wspólnymi działaniami
promocyjnymi dla rozwoju Gminy na kolejne spotkanie, które odbędzie
się 1 lipca o godzinie 18.30. w remizie OSP w Krościenku nad Dunajcem.
Tematem spotkania będą wspólne działania promocyjne, oraz powstania
portalu

„Wrota Pienin.”

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.

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.

SZCZECIŃSKI PIKNIK NAD ODRĄ Z PIENINAMI
„Piknik nad Odrą” to międzynarodowe targi turystyczne - impreza, 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. 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.

GÓRALSKA STUDZIENKA
Po raz drugi 10 września w Starej Lubowni spotkali się polscy i słowaccy Górale. Imprezę
rozpoczyna prezentacja zespołów na Rynku, potem korowód do letniego amfiteatru, chyba
nigdzie tak nie brzmi pieśń „Góralu czy Ci nie żal” jak tam: Górale śpiewają z kapeluszem
przyciśniętym do piersi, wszyscy w pozycji na baczność. Ta pieśń rozpoczyna, jako hymn
Górali dzień góralski, w tym roku nazwany „Góralska Studzienka.” Zespół z Krościenka nad
Dunajcem zaprezentował się na scenie, wspólnie ze słowackimi zespołami m.in. z Lendaku,
Starej Lubowni i polskim „Gro i bucy” z Rytra, było też gminne stoisko promocyjne. Ten
wyjazd to kontynuacja podpisanego 30 kwietnia porozumienia o współpracy. Delegacja
gminna przywiozła ze Słowacji zaproszenie na kolejną imprezę „Goral na Gory” do Starego
Smokowca, która odbędzie się 30 września. Na tej imprezie gminę reprezentować będzie
Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich, które na konkurs potraw regionalnych przygotuje żurek
pieniński i kwaśnicę.

GÓRAL NA GÓRY 2017
To nazwa słowackiej imprezy, która po raz drugi
odbyła się w Starym Smokowcu. Górale z Kysuc,
Liptowa, Czech, Polski- Spisza, Orawy, Pienin
w czasie spotkania 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.

XXV JARMARK ARTYSTYCZNY
W STAREJ LUBOWNI
Już po raz drugi Gmina Krościenko nad Dunajcem zaprezentowała się w
Starej Lubowni. Tym razem kapela Jaśka Kubika w składzie: Jan Kubik,
Marian Jarosz
i Eugeniusz Waradzyn wystąpiła podczas XXV Jarmarku Artystycznego.

ZESPOŁY Z KROŚCIENKA - AMBASADORAMI
KULTURY POLSKIEJ NA WĘGRZECH
1 września 2016 r. zespół „Krościeńcany” i „Pieniny” wyjechały na imienne
zaproszenie zespołu Bibor do węgierskiego Val na VI Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny. W festiwalu brało udział 12 dorosłych zespołów folklorystycznych,
a ponieważ po raz pierwszy uczestniczyły w imprezie zespoły z Polski to honorowy
patronat nad tym wydarzeniem objął Roman Kowalski, Ambasador Polski na
Węgrzech. W programie 4 dniowego pobytu był występ festiwalowy, wspólny
korowód, nocne występy i nauka tańca w „Domu Tańca”. Wspólnie z zespołami do
Val pojechała delegacja z Gminy m.in Jan Dyda Wójt Gminy wraz z małżonką
zaproszony przez Tamasa Betcholda Burmistrza Val.

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 Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbył się ostatni koncert w ramach
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 turystycznouzdrowiskowych, 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, 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 Jana Dydy - Wójta Gminy Krościenko nad
Dunajcem.

LAUREACI NA SESJI RADY GMINY
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 IVVI.
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.

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.

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 oraz degustacja wspólnie przygotowanych przysmaków.

Wójt Gminy gościł
Leszka Zegzdę członka
zarządu Województwa
Małopolskiego oraz
przedstawicieli samorządów,
po terenie których
planowana jest budowa
drogi rowerowej VeloDunajec.

WOJEWODA NA SESJI RADY GMINY W KROŚCIENKU
Podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbyło się spotkanie z
Wojewodą Małopolskim Panem Józefem Pilchem. W
spotkaniu z wojewodą
uczestniczyli także poseł Pani Anna Paluch, wójtowie z gminy Czorsztyn, Bukowina
Tatrzańska, Ochotnica Dolna, Łapsze Niżne oraz samorządowcy z Krościenka. Sesję
uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP w Krościenku. Wojewoda sprawdził
zaawansowanie prac budowy parkingu w Krościenku przy ulicy Jana III Sobieskiego,
na który nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 1,5 mln złotych z rządowej
rezerwy budżetowej końcem 2016 roku.

WICEPREMIER BEATA SZYDŁO W KROŚCIENKU

JAROSŁAW KACZYŃSKI W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM
W poniedziałek 19 października 2015 roku Prezes Prawa Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński oraz poseł na Sejm RP Anna Paluch złożyli kwiaty pod
krzyżem upamiętniającym
uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w 31 rocznicę tego wydarzenia.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z wójtem
Gminy
Krościenko Janem Dydą.

I MIEJSCE DLA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
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.

NAGRODY W KONKURSIE
NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
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.

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.

SZOPKA KROŚCIEŃSKA

Przy drogach wjazdowych na teren Gminy Krościenko nad
Dunajcem ustawiono nowe tzw. witacze.

PROMOCJA NASZEGO REGIONU
W NOWYM SĄCZU
W sobotę 21 listopada w ramach cyklu Tradycja przez Pokolenia w MCK SOKÓŁ
odbyła się promocja Pienin: Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem i Czorsztyna.
Wystąpiły zespoły regionalne, zaprezentowali się miejscowi poeci i gawędziarze,
flisacy i twórcy ludowi. Dziesięć osób zostało uhonorowanych odznakami „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. Spotkanie rozpoczęło się od filmu promującego region Pienin.
Licznie zgromadzeni widzowie przenieśli się do szczawnickiego zdroju, przełomu
Dunajca, pienińskich szczytów, do dziedziny tamtejszych górali, którzy stworzyli
wspaniałą kulturę. Na ten temat mówili w rozmowach prowadzonych przez
Małgorzatę Brodę m.in Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Wywiady były przerywnikami w trwającym ponad dwie godziny koncercie.
Wystąpili: Muzyka Jana Kubika z Krościenka nad Dunajcem, Muzyka
Biołopotocanie z Krościenka nad Dunajcem, Grupa Śpiewacza
Krościencanki z Krościenka nad Dunajcem, Regionalny Zespół Pieśni i
Tańca Pieniny z Krościenka nad Dunajcem, Krystyna Aleksander. Podczas
gali zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, przyznane przez ministra na wniosek MCK SOKÓŁ. Z rąk
członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdy i dyrektora
Antoniego Malczaka otrzymali je z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem:
Krystyna Aleksander, Stanisław Czepiel, Jan Kubik, Robert Majerczak i
Artur Majerczak. Dyrektorzy MCK SOKÓŁ Małgorzata Kalarus i Antoni Malczak
wręczyli „Lachowskie Serca” Burmistrzowi
Szczawnicy, Wójtowi Krościenka i Czorsztyna oraz Prezesowi Polskiego
Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

WÓJT GMINY W MEDIACH
Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem kilkakrotnie 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.

8.1.2018 RADIOWE ZAPROSZENIE DO KROŚCIENKA NAD DUNAJCEM
Patronem medialnym obchodów roku jubileuszowego
670-lecia nadania
praw miejskich dla Krościenka nad Dunajcem jest Telewizja Kraków i Radio
Kraków. W ramach tego patronatu w sobotę 5 stycznia Wójt Jan Dyda i Danuta
Machała pracownik z Działu Promocji odwiedzili Radio Kraków i zapraszali już
na jubileuszowe imprezy m.in. II Zimową Triadę i Koncert Noworoczny,
który
odbędzie
się
19
stycznia
o
18
w
remizie
OSP
w Krościenku nad Dunajcem.
Link do odsłuchania audycji: http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzazeregionalne/audycja-z-dn-6012018-r-trzech-kroli/

PIENINY, DUNAJEC I ŚW. KINGA,
CZYLI „TRÓJKA WRACA DO KORZENI”
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM
Program 3 Polskiego Radia kontynuuje reporterską podróż po Polsce. 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 gminy Krościenko nad Dunajcem. 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.

GMINA KROŚCIENKO W KRONICE KRAKOWSKIEJ
Gmina Krościenko nad Dunajcem obchodzi w tym roku 670-lecie nadania
praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. W piątek miało miejsce
oficjalne rozpoczęcie obchodów roku jubileuszowego. Informacja w
Kronice Krakowskiej oraz programie „Tematy dnia” z udziałem Wójta
Gminy Krościenko
https://krakow.tvp.pl/35675199/19012018

https://krakow.tvp.pl/35675059/19012018

„TEMATY DNIA” TVP 3

Zagadka Regionalna Radia
Kraków
Zapraszamy do odpowiedzi na
zagadkę regionalną Radia
Kraków
http://www.radiokrakow.pl/a
udycje/pejzazeregionalne/audycja-zdn18022018-r/
Rozmowa z Wójtem Gminy
Krościenko n.D.
http://www.radiokrakow.pl/a
udycje/pejzazeregionalne/audycja-zdn11022018-r-70640/

Triada Letnia w mediach

GMINNE CENTRUM KULTURY W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Gminne Centrum Kultury w Krościenku
nad Dunajcem z dumą informuje
o rozpoczęciu publikowania informacji za
pomocą mediów społecznościowych. Na
niniejszej stronie będą publikowane
aktualne
informacje
dotyczące
działalności centrum kultury, zapraszamy
do współpracy!

GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI

ckipkroscienko.pl

Z okazji Jubileuszu powstała specjalna strona internetowa

www.670.pl

