
Rozwój sportu i rekreacji.  
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W 2015 roku Wójt Gminy  
Krościenko nad Dunajcem  

zapoczątkował cykl zawodów  
sportowych. Klub sportowy 

wraz z nauczycielami  
wychowania fizycznego  

organizuje turnieje dla dzieci  
ze szkół podstawowych.  



W Krościenku odbyło 
 się uroczyste zakończenie  
LXXV Międzynarodowego  

Spływu Kajakowego  
im. Tadeusza Pilarskiego  

na rzece Dunajec. 
Okrągła edycja przyciągnęła  

do udziału zawodników  
 z rożnych stron Europy.  

 Pośród 20 ekip obcokrajowców  
  znaleźli się m.in. Węgrzy,  

  Litwini, Anglicy 



Stypendia sportowe Gminy  
Krościenko nad Dunajcem:  

Andrzejowi, Filipowi  
 i Jakubowi Brzezińskim  

– zawodnikom, którzy osiągnęli  
wysokie wyniki sportowe we  

współzawodnictwie  
międzynarodowym  

lub krajowym, zgodnie  
z przyjętym regulaminem. 



„Królewska gra z seniorami – warsztaty szachowe im. Zdzisława Soliwody”. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pieniny”  w Krościenku otrzymało  
dotację w wysokości  5 tys. zł.  Projekt realizowany z  młodzieżą we 
współpracy z Urzędem Gminy Krościenko. 



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.  



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):  

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. Drużyny, które zdobyły miejsca na podium swoje nagrody 

przekazały na rehabilitację Andrzeja Tkaczyka.  

Zdjęcia: J. Hamerska 



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 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.  



Kolejny TURNIEJ O PUCHAR  

WÓJTA GMINY KROŚCIENKU  

W PIŁCE NOŻNEJ  



Gmina Krościenko nad Dunajcem  
uczestniczyła w małopolskim  
projekcie w ramach zadania:  

Zagospodarowanie czasu  
wolnego dzieci i młodzieży.  

Na realizację zadania  
zaplanowano kwotę 24.790,00 zł, 

z czego 11.500,00 zł  
 stanowi dotacja z  

  Województwa Małopolskiego, 
   6.290,00 zł wkład własny  

     gminy oraz 7.000,00 zł 
      wpłaty rodziców.  



PUCHAR WÓJTA GMINY KROŚCIENKO n. D  
W  PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

/ KLASY V i MŁODSI /  
                        
  Organizator:   Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, Urząd Gminy   
      Krościenko nad  Dunajcem  
  Data:                   7.06.2017 r  
  Miejsce:             Boisko sportowe KS ‘ Sokolica „ Krościenko n. D  
  Ilość drużyn:      8  
  System gier:       z podziałem na grupy 
  Sędzia główny:  Ryszard Darlewski  





III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Krościenko nad Dunajcem to w tym roku dwudniowa 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. 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 była 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.  



Było sportowo, gorąco i wesoło 
6 drużyn: Desperado Krościenko, GOPR Krościenko, LKS Krośnica, Pieniny Grywałd, 
Pieniński Park Narodowy, Samorządowcy walczyło 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 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.  
Wójt Gminy Jan Dyda dziękując wszystkim za udział w Turnieju i wspólną zabawę, 
zapewnił ,że takie rozgrywki będą już stałym punktem letniego kalendarza imprez.  





Zaproszenie na zawody kajakowe 
Zapraszamy w weekend wrześniowy 
do Krościenka na zawody w 
kajakarstwie górskim. Atrakcją będzie 
nocny slalom na torze kajakowym 
obok mostu w Krościenku, drugi dzień 
to zmagania na torze kajakowym Pod 
Wyrem, gdzie odbędzie się Memoriał 
im. Bronisława Warusia.  
2 września /sobota/ 
 godz. 18.30 –  Amfiteatr „Pod 
Wierzbą”, muzyka zespołu „Dancing 
Band” 
 godz. 20.00 –  nocny slalom kajakowy 
dla dzieci w ramach „Ligi Młodzików” 
/tor kajakowy obok mostu w 
Krościenku/  
3 września /niedziela/ 
 godz. 9.00 –  Memoriał im. Bronisława 
Warusia, slalom kajakowy „Open” 
/tor kajakowy „Pod Wyrem”/  



 Kajakarstwo Górskie w Krościenku  
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. 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.  





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). Zawodnicy walczyli  
w kategoriach: młodsza klasy I-IV, starsza  
klasy V-VII i dziewczęta.  
 
Wójt Jan Dyda gratulując zawodnikom, zaznaczył, że cieszy go udział tak 
licznej grupy zawodników, oraz gra dziewcząt w piłkę nożną.  





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.   



PIERWSZA TRIADA ZIMOWA  
 

Na terenie Gminy Krościenko w dniu 21-22.01.2017 odbyła się pierwsza Triada 

Zimowa. 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 letnią triadę która zaplanowana jest na 1,2.07.2017.  



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.  



11.01.2018 Kolejna Zimowa Triada w Pieninach zakończona 
Weekend był dla uczestników TRIADY niekończącą się walką ze 
wzniesieniami Beskidów, Gorców i Pienin. Po czyjej stronie była wygrana? 
Zapraszamy do obejrzenia relacji.   







TRIADA MAJOWA 
2018 
 
 „Witajcie, kochane góry, O, witaj, 
droga ma rzeko! I oto znów jestem z 
wami, A byłem tak daleko!” Jan 
Kasprowicz, 1916 Triada to słowo 
oznaczające zbiór 3 elementów. 
Czemu właśnie tak nazwaliśmy nasz 
bieg? Sercem i bazą biegu jest 
Krościenko nad Dunajcem – 
miejscowość położona na styku 
trzech pasm górskich: Pienin, 
Gorców i Beskidu Sądeckiego. 







„Już pływam!”  
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.  





Gmina Krościenko nad Dunajcem  
przystąpiła do realizacji projektu  

współfinansowanego przez  
Urząd Marszałkowski 

Województwa  
Małopolskiego pod nazwą  

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.  



Jeżdżę z głową  
 

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.  

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. 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.  



2018 Jeżdżę z głową 
Gmina Krościenko nad Dunajcem po raz szósty realizuje projekt współfinansowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”. 
W programie uczestniczy 72 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy 
Krościenko n.D. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych 
umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost 
bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i 
poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich 
szkół podstawowych. 
Zajęcia nauki jazdy na nartach/snowboardzie odbywają się na wyciągu narciarskim 
„Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem w postaci 8 jednodniowych wyjazdów. Jeden 
kurs nauki trwa 20 godzin. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, a dowóz na 
zajęcia odbywa się autobusem pod nadzorem dwóch opiekunów. Do przeprowadzenia 
zajęć wypożyczany jest sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami. 
Na realizację projektu Gmina otrzymała 10.900,00 zł z Województwa Małopolskiego. 
Wkład własny Gminy wynosi 12.680,00, wpłaty rodziców dzieci biorących udział w 
projekcie wynoszą 7.200,00 zł Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 30.780,00 
zł. 



Jeżdżę z głową – zakończenie projektu 
 
Zakończyła się szósta edycja projektu współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”.  
17.02.2018 r. na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku n.D odbyło się 
podsumowanie projektu oraz zawody narciarskie i snowboardowe, w których 
wzięły udział dzieci uczestniczące w projekcie. Nagrody zwycięzcom oraz 
pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyli: Jan Dyda Wójt Gminy 
Krościenko nad Dunajcem. 



Przy Klubie Sportowym SOKOLICA zamontowano nowe ogrodzenie 
stadionu.  

Koszt zadania wyniósł 24.662,68 zł.  



Przy siłowni zewnętrznej na bulwarach wykonano boisko do 
piłki plażowej siatkowej. 
Wartość inwestycji 25 000 zł. 



Wykonano plac z kostki brukowej. Zamontowano stół do 
gry w ping-ponga. 



W Krośnicy wykonano placyki z kostki brukowej pod ławki parkowe  
i urządzenia sportowe oraz zamontowano trybuny stałe 
trzyrzędowe na boisko zewnętrzne. Koszt ogółem wyniósł 
14.097,32 zł.  



W 2016 r. zamontowano urządzenia do ćwiczeń 
obok placu zabaw przy Amfiteatrze Pod Wierzbą. 





Obok placu zabaw w Krościenku – Zawodziu, zamontowany 

został skatepark modułowy. Wartość inwestycji 

29.090,28 zł.  



Budowa obok boiska sportowego na ul. Jana Pawła II Otwartej Strefy 
Aktywności  - międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu. 
Dofinansowanie w wysokości 50 000 złotych. 
Łączny koszt inwestycji 140 506 zł 



Nowy plac zabaw przy Punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w 
ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności 
edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad 
Dunajcem”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Koszt inwestycji 
wyniósł 153.023,25 zł, z czego 63.560,00 zł stanowi dofinansowanie we środków 
EFS oraz 89.463,25 zł środki własne Gminy.   


