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BENEFIS JANA KUBIKA

Na wniosek Wójta Gminy Krościenko n.D. Rada Gminy postanowiła nadać tytuł
honorowego obywatela Janowi Kubikowi za Jego długoletni wkład pracy
w kultywowanie tradycji pienińskich i krzewienie kultury regionu. W niedzielę 13
grudnia 2015 roku Związek Podhalan Oddział Krościenko, Wójt Gminy Krościenko oraz
Gminne Centrum Kultury zorganizowali benefis krościeńskiego regionalisty, aby
oficjalnie wręczyć Panu Janowi Kubikowi tytuł Honorowego Obywatela Krościenka.



MŁODA PODHALAŃSKA FILHARMONIA”
W KROŚCIEŃSKIM KOŚCIELE
W dniu 27 czerwca 2015 roku w krościeńskim kościele parafialnym p.w. Dobrego
Pasterza w Krościenku nad Dunajcem został zorganizowany wyjątkowy koncert. Młoda
Podhalańska Filharmonia złożona z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu zaprezentowała półtoragodzinny koncert.
Dyrektor PSM Marta Łapczyńska, zapowiadając koncert, skierowała słowa
podziękowania dla Parafii za udostępnienie Kościoła, podziękowała także wójtowi

gminy Janowi Dydzie, oraz krościeńskiemu samorządowi za otwartość,

zaangażowanie i współorganizację tego wydarzenia. Przedstawiła także

wykonawców: Na skrzypcach Josepha Gagliano z 1786 roku zagrała dla widzów wybitna
solistka Agata Kawa-Cajler. Młodą Podhalańską Filharmonią dyrygował Wojciech Czepiel,
cieszący się sławą międzynarodową polski dyrygent, skrzypek i kompozytor.



BIESIADA PIENIŃSKA
W krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą w okresie wakacyjnym odbywały się

Biesiady Pienińskie. Te cotygodniowe spotkania z folklorem to projekt, którego

głównym celem było ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji oraz
podtrzymanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu wśród dzieci,
młodzieży, mieszkańców gmin regionu Pienin oraz turystów. Organizatorami
wydarzenia są: Fundacja Dzieci Pienin, Gmina Krościenko n.D. oraz Gminne Centrum
Kultury. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w
dziedzinie kultury w 2015 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski”, na który Fundacja
Dzieci Pienin otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.



INTEGRACYJNY FESTYN PARAFIALNY

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



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



DŁUGI WEEKEND MAJOWY 2015

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



FESTYN W KROŚNICY

Festyn Strażacki w Krośnicy
zorganizowany

przez: OSP Krośnica,
Gminne Centrum Kultury

w Krościenku nad Dunajcem, 
Sołtysa wsi, 

Radę Sołecką oraz 
radnych Rady Gminy.



FESTYN W GRYWAŁDZIE

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



PIENIŃSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 2015

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



SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy udziale Gminnego Centrum Kultury po raz kolejny zorganizowała
Mikołajki dla najmłodszych. W niedzielne popołudnie sala Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krościenku wypełniła się po brzegi. Wójt Gminy Pan Jan Dyda przywitał wszystkie
dzieci i zaprosił Mikołaja na salę.
W świąteczny nastrój zebranych wprowadził występ Orkiestry OSP w Krościenku, tym
razem w mikołajkowych czapkach.



KROŚCIEŃSKIE KOLĘDOWANIE 2015

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



SYLWESTER W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

Wieczór sylwestrowy rozpoczął się o godz. 20.00 w Amfiteatrze “pod wierzbą”
wystąpili: Ahaju Fusión Boliwia, Grupa taneczna “Atomówki”, Milena Walosik.
Nowy rok powitała muzyka góralska Jana Kubika, życzenia noworoczne dla
mieszkańców i gości składał Wójt Gminy Jan Dyda



Benefis Krystyny Aleksander
Ostatnia wakacyjna niedziela była świętem Krystyny Aleksander - odznaczonej w tym
dniu tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Uroczystości
rozpoczęła Msza św. w intencji Pani Krystyny i Jej rodziny. Po nabożeństwie barwny
korowód przeszedł do remizy OSP, gdzie Tomasz Gabryś, w asyście radnych i Jana Dydy
Wójta Gminy wręczył Krystynie Aleksander przyznany przez Radę Gminy tytuł
„Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem”. Rada Gminy ten Tytuł
przyznała jako wyraz najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnia pracę
społeczną dla Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz rozsławiania jej imienia w Polsce
i poza jej granicami



Biesiada Pienińska

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



W Krakowie Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem uczestniczył w obchodach VIII
rocznicy działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic.



Karpaty połączyły Maroko z Krościenkiem nad Dunajcem

Tym których zdziwił ten tytuł, wyjaśniamy, że wszystko za sprawą imprezy
zorganizowanej przez Wójta Gminy, Gminne Centrum Kultury i Etno Chatę „Zajazd Pod
Caryńską” i uczestników Projektu „Karpaty Łączą”. Goście, którzy w tym dniu odwiedzili
Amfiteatr Pod Wierzbą, mogli obejrzeć i wysłuchać koncertów Dudy-skrzypce Marta
Matuszna-Wejchenig, Rafał Bałaś-instruktorów Fundacji
Braci Golec, Kapeli z Przypadku, Smereko Białopotocanów, po raz pierwszy
w Krościenku n.D muzyki z Maroka w wykonaniu Chicaga Group-Maroko-Sahara.
Imprezę zakończył koncert zespołu Folk Power. W strefie dla dzieci i rodzin odbywały się
warsztaty artystyczne, zagadki przyrodnicze, konkursy z nagrodami, loteria fantowa. Na
degustację goście przygotowali sery karpackie, marokański tadżin, a Panie
z krościeńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów kapustę z pęczakami i z fasolą.



Krakowiacy u Górali

Gmina Krościenko nad Dunajcem gościła Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic oraz
Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły z siedzibą w Krakowie.
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



W dniach 21-22.05.2016r.
Gmina Krościenko nad 

Dunajcem gościło 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Łuczanowic



Krościeńska Majówka

Majówka w Krościenku nad Dunajcem obfitowała w wiele imprez artystycznych. Na
scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny”, młodzieżowy zespół
muzyczny „Ripper”, muzykanci „Jaworcanie” z Jaworek. Młodzież z Zespołu Szkół
Zawodowych i Placówek zaprezentowała pokaz wschodnich sztuk walki. Najmłodsi
mieszkańcy Krościenka oraz turyści zobaczyli przedstawienie „Małpa Fiki”
przygotowane przez Teatr Małych Form „Art-Re” z Krakowa. Nie zabrakło też
Orkiestry Dętej działającej przy krościeńskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, a
na zakończenie dnia wystąpił zespół „Alternatywa”.



2 maja 2016 r. krościeński Rynek po raz kolejny wypełniły

zabytkowe samochody.





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



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

na Intronizacji Króla Kurkowego



Imprezę plenerową z okazji 

Dnia Dziecka 

przygotowała  wspólnie 

Gmina Krościenko, 

LGD „ Gorce-Pieniny” 

oraz Gminne Centrum 

Kultury w Krościenku.



Festyn Ludowy w Grywałdzie



Koncert Młodej 
Podhalańskiej Filharmonii 



Koncert 
Jeszcze Polska Muzyka



Mikołaj już przyszedł… 
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.



2017 Diamentowe Gody w Gminie 
Krościenko nad Dunajcem 

Sześć par małżeńskich z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem świętowało w
styczniu Diamentowe Gody, czyli jubileusz sześćdziesięciolecia (60-64 lat) pożycia
małżeńskiego.
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 



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



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.



2017 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. 

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 .



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.



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. Przygotowania 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.



Dzień Dziecka z Leaderem
Już po raz 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
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.



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.



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. Jak zwykle na wernisażu dla gości zagrała Kapela Jaśka Kubika.





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







Jarmark Krościeński 

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 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 

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.



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.















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.

Jury, w skład którego wchodziły Panie: Anna Hołda, Danuta Machała oraz Weronika
Walkowska, miało bardzo trudne zadanie. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy a także
upominki ufundowane przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.



Pieniński Mistrz tradycji 

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 tradycyjna - zadanie 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. 



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 Krościenku 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.



,,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”.



Dzień Talentów

W dniu 1.06.2017 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.
Przedstawiamy materiał zdjęciowy. Szczegółowe informacje na temat konkursu i
zwycięzców na stronie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krościenku.
Zapraszamy na kolejne edycje.





Festiwal „Pieniny-Kultura-Sacrum”
W sobotę 22 lipca br. zainaugurujemy w Krościenku n. Dunajcem kolejną już, ósmą
edycję Letniego Festiwalu "Pieniny-Kultura-Sacrum". Jej dominantę będzie stanowiła
muzyka organowa, która jednak ani na chwilę nie pozostanie osamotniona. Podczas
wszystkich pięciu festiwalowych koncertów dopełni ją brzmienie innych
instrumentów, w tym tak niecodziennych, jak dudy szkockie, harfa oraz piękny śpiew.
Zawitają do nas artyści nie tylko z Polski, ale także z Włoch oraz Słowacji. W
programach każdego z koncertów znajdzie się muzyka najwyższej próby twórczej i
wykonawczej. Osobliwością naszych pienińskich spotkań jest fakt, iż naturalną
scenerię dla sztuki tworzą nie tylko wnętrza dwóch jakże odmiennych, ale pięknych
krościeńskich świątyń, lecz w dalszej perspektywie wspaniałość pienińskiej przyrody.
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na festiwalowe koncerty, tym bardziej, że
wstęp na nie jest wolny i każdy, kto tylko zechce ubogacić się pięknem i harmonią
muzyki, jest bardzo mile widziany!
Festiwal odbywa się dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu oraz Gminę Krościenko n. Dunajcem. Partnerami festiwalu są:
Pensjonat CrosnaSpa oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Patronat medialny
nad festiwalowymi koncertami objęli: Radio Kraków, Gazeta Krakowska, POLMIC,
Góralinfo oraz Pieninyinfo.pl.
Z serdecznym zaproszeniem na letnie koncerty do Krościenka n. Dunajcem
Agnieszka Radwan-Stefańska
Dyrektor Festiwalu 





Koncert Inauguracyjny VIII edycji Festiwalu Pieniny-Kultura-Sacrum z muzyką
dawną i celtycką

22 lipca 2017 w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku n.D. rozbrzmiały
dźwięki dud. Zagrał na nich Lindsay Davidson wybitny artysta muzyk-
instrumentalista, pedagog. Studiował w Reid School of Music na Uniwersytecie
Edynburgskim. Jako kompozytor i wykonawca współpracował i koncertował ze
słynnymi europejskimi orkiestrami i dyrygentami: The Royal Scottish National
Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, z Orkiestrą Kameralną Amadeus – z
Agnieszką Duczmal, Jerzym Maksymiukiem, Krzesimirem Dębskim i Janem
Jazownikiem; był solistą lwowskiej Leopolis Chamber Orchestra.







Folkowy wieczór w Amfiteatrze

W dniu 16.07.2017 Amfiteatr “Pod Wierzbą” gościł uczestników 11 edycji programu
“Must by The Music” zespół “Pozytywnie nakręceni”. W repertuarze znalazły się
utwory folkowo rockowe łączące kulturę romską, żydowską oraz bałkańską.
Charyzmatyczna wokalistka wraz z kolegami z zespołu rozbawiła publiczność
Krościenka zachęcając ich do wspólnego śpiewania czego owocem były wielokrotne
bisy. Organizatorzy zapraszają na kolejne wakacyjne imprezy.







Festyny Sołeckie – fotorelacja

w dniu 13 sierpnia w Amfiteatrze “Pod Wierzbą” odbył się Festyn pod patronatem
Wójta Gminy oraz Sołectwa Centrum i Sołectwa Zawodzie. W trakcie Festynu
zaprezentowali się twórcy i artyści z naszej gminy, odbyły się pokazy drużyn
strażackich a także konkursy wiedzy o regionie. Na zakończenie wystąpiła grupa Folk
Power.







Muzyczny wieczór przy zdrojach

12. listopada 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.





Tobie Mały Panie

Już po raz czwarty na krościeńskim Rynku przy Szopce odbyło się wspólne, góralskie
kolędowanie. Zespół Małe Pieniny, Grupa Śpiewacza Krościeńcanki, Grywałdzkie Nucicki,
Kapela Jaśka Kubika wspólnie z gośćmi i mieszkańcami zakolędowała Małemu
Panu, obok stajenki pasły się owce i kozy Jana Kubika, turoń pozował z dziećmi do zdjęć
i dawał się pogłaskać na szczęście. Zebranych w ten piękny, słoneczny, zimowy dzień
powitał Wójt Jan Dyda, podkreślając radość z faktu, że taki sposób przeżywania świąt,
to wspólne spotkanie na Rynku stał się tradycją Krościenka nad Dunajcem. Nie zawiodła
też Anna Paluch Poseł na Sejm RP, które oprócz złożonych życzeń zaśpiewała kolędę,
druga solistka Martyna Jarosz. Dzieci z Grywałdu oprócz kolęd przedstawiły Szopkę
Pienińską” Stanisława Fr. Czepiela. Organizatorzy dziękują Katarzynie Zaziabło i
Grzegorzowi Midro za pyszny barszczyk na rozgrzewkę.



Powitanie Roku Jubileuszowego

Sylwestrowa noc w krościeńskim Amfiteatrze Pod Wierzbą minęła w rytmie dobrej zabawy. 
Przepięknie zaśpiewała Milena Walosik, z licznie zebranym widzami pośpiewała góralskie i 
biesiadne piosenki Kapela Jaśka Kubika, a DJ Piotrek zagrał do tańca. Wójt Jana Dyda 
składając życzenia zapraszał do Krościenka nad Dunajcem, gdzie w czasie obchodów roku 
670-leca nadania praw miejskich będzie mnóstwo różnych, atrakcyjnych wydarzeń. 



Górale pienińscy na start – razem możemy więcej

To tytuł projektu na który Gminne Centrum Kultury w Krościenku otrzymało 8 tys. zł tj. 100 %
dofinansowania w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 rok.
Wniosek został opracowany przy współpracy gminy Krościenko, biura promocji
i pracowników GCK i złożony został w dniu 11 grudnia 2017 roku. Celem złożonego
projektu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywnego
uczestnictwa w rozwoju kultury w Pienińskiej Gminie, podejmowanie dialogów i podjęcie
współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych, oraz inspirowanie mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w realizacji nowych ciekawych inicjatyw kulturalnych.
Projekt na który GCK otrzymało dofinansowanie dotyczy opracowania diagnozy społecznej,
zbadanie potencjału i potrzeb kulturalnych oraz określenie współpracy z mieszkańcami
Gminy. Zdaniem Wójta gminy będzie to owocować powstawaniem wspólnych inicjatyw które
będą realizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz przestrzeni publicznej. Poprzez
realizacje diagnozy zamierzamy wzmocnić rolę GCK i stworzyć miejsce bardziej otwarte
i wspólne dla wszystkich mieszkańców.
W ramach projektu w czerwcu br. zostanie również ogłoszony konkurs na inicjatywy
społeczne gdzie zostanie wyłonionych od 3 do 7 organizacji pozarządowych. Wnioskodawca
otrzyma kolejne środki finansowe od NCK na realizacje najlepszych wydarzeń kulturalnych.



Obchody Roku Jubileuszowego 

Koncert noworoczny w wykonaniu Zdrojowej Orkiestry Dętej rozpoczął w Krościenku nad
Dunajcem obchody roku jubileuszu 670-lecia nadania praw miejskich. Uroczystość swoim
udziałem zaszczyciła Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Małgorzata Mordarska-Duda Kierownik
Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Kazimierz
Cepuch Honorowy Obywatel Gminy z żoną Jadwigą, Bodgan Wasztyl Dyrektor
Oddziału Terenowego TVP Kraków, Stanisław Barnaś Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Tadeusz Zaremba Kierownik Placówki Terenowej KRUS w
Nowym Sączu z żoną Barbarą, Janusz Klag Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym
Sączu, Jan Komorek Radny Rady Powiatu Nowotarskiego z żoną Marią, Piotr Ciężkowski ,
Piotr Oleś przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP i kapelan Ksiądz Krzysztof Kutek, radni,
dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, oraz mieszkańcy Gminy. Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego pod którego patronatem honorowym odbywał się
koncert w liście skierowanym do mieszkańców dziękując za zaproszenie życzył….”Niech
rozpoczynający się rok będzie czasem wielu radosnych przeżyć i pozwoli na realizację
wszelkich zamierzeń”… Różnorodny repertuar koncertu z utworami Fr. Chopina, J.Straussa,
muzyką filmową, ale i kolędami, bo to okres świąteczny sprawił słuchaczom wiele radości i
wzruszeń. Zdrojowa Orkiestra Dęta wystąpiła pod dyrekcją Pawła Krauzowicza ,soliści to
Milena Sołtys- Walosik, Wiktoria Wegrzyn, która również prowadziła koncert i Andrzej
Lichosyt. Koncert odbywał się pod patronatem medialnym Telewizji Kraków i Radia Kraków,





Z okazji Jubileuszu powstała specjalna strona internetowa www.670.pl

http://www.670.pl/


Uroczystości jubileuszu 670 – lecia lokacji Krościenka
670 lat temu, dokładnie 6. czerwca 1348 roku, król Kazimierz Wielki lokował Krościenko nad
Krośnicą (Crosno nad Chrostnicą). Dzisiaj najpierw w kościele, a następnie w Rynku odbyła się
część oficjalna obchodów jubileuszowych Krościenka połączona z uroczystościami NMP
Królowej Polski i 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Mszy św. w kościele pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza, której przewodniczył bp Andrzej Jeż. Następnie zgromadzeni, w akompaniamencie
Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Krościenku n.D pod batutą Krzysztofa Szewczyka,
przeszli na Rynek, gdzie odśpiewany został hymn Polski oraz wciągnięta została flaga państwa
na maszt.
Po wygłoszeniu przez przez wójta gminy Jana Dydę krótkiego rysu historycznego Krościenka,
nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej jednemu z mieszkańców Krościenka,
generałowi brygady Stanisławowi Cięcielowi – przedwojennemu sędziemu, wiceprezesowi
Najwyższego Sądu Wojskowego, ofierze Katynia. Tablica pamiątkowa znajduje się w kościołku
pw. Wszystkich Świętych przy Rynku. Delegacja złożyła również kwiaty pod obeliskiem ks.
Jerzego Popiełuszki.
List okolicznościowy od Anny Paluch Poseł na Sejm odczytał w jej imieniu Jan Komorek Radny
Powiatu Nowotarskiego. W liście posłanka wspomniała osobę Stanisława Cięciela, nawołując
do pamięci o bohaterach polskiej niepodległości.
Uroczysty apel, w którym uczestniczył bp. Andrzej Jeż, ks. Henryk Homoncik proboszcz parafii,
księża i siostry zakonne z parafii Krościenko n.D, ks. Krzysztof Kutek Gminny Kapelan
Strażaków, radni i kierownicy jednostek samorządowych, a także mieszkańcy zakończył się
defiladą jednostek OSP z terenu gminy, orkiestry dętej i pocztów sztandarowych.



































































































Upamiętnienie rodzin
żydowskich z Krościenka

Zapraszamy wszystkich do
wspólnego projektu, razem z
Sądeckim Sztetlem, Fundacją
Nomina Rosae, chcemy upamiętnić
w unikalny sposób społeczność
żydowską Krościenka nad
Dunajcem. Unikalny bo wszystkich
zamordowanych mieszkańców
chcemy z imienia i nazwiska
wydobyć z zapomnienia i nie
pozwolić na to by nazistowska chęć
wymazania Żydów z naszego życia i
z naszej pamięci zatriumfowała. W
większości miejscowości w Polsce
takie listy nie przetrwały.



Krościenko: Ludzie, nie liczby – wydobyli z zapomnienia…
Po 76 latach upamiętniono żydowskich mieszkańców zamieszkujących gminę Krościenko nad
Dunajcem, Szczawnicy, Ochotnicy i okolicznych miejscowości. Dzięki projektowi Ludzie, nie
liczby udało się z imienia i nazwiska wydobyć z zapomnienia zamordowanych tutaj w
1942 roku mieszkańców narodowości żydowskiej.

Projekt Ludzie, nie liczby koordynował Dariusz Popiela – znany sportowiec, olimpijczyk,
pasjonat historii Żydów polskich. Żydowska społeczność w Krościenku przed wojną liczyła
blisko 300 osób. Odsłonięta w niedzielę tablica ukazała 256 imion i nazwiska
zamordowanych kobiet, mężczyzn i dzieci. Na szczycie pomnika wycięta jest gwiazda Dawida
oraz umieszczony cytat z Księgi Hioba: „Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie
ustawał”.
Te tragiczne wydarzenia miały miejsce w kwietniu i sierpniu 1942 roku. Najpierw w
kwietniu hitlerowcy zamordowali 31 krośnieńskich Żydów, następny etap egzekucji miał
miejsce w sierpniu. Ci, którzy przeżyli zostali wysłani do obozu zagłady w Bełżcu. Dzisiaj w
miejscu pamięci o nich umieszczone zostały tablice informacyjne o żydowskich
mieszkańcach miasta i ich losach. Projekt mocno wsparły szkoły z Krościenka – Liceum
Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II.
Pomnik na krościeńskim kirkucie odsłonili potomkowie rodzin Süsskindów i Neugroschelów
wraz z przedstawicielami krościeńskiego samorządu, Leszek Zegzda wicemarszałek
województwa małopolskiego oraz Jan Komorek radny powiatu nowotarskiego. Wydarzeniu
towarzyszyli i modlili się rabin Avi Baumol oraz ks. Krzysztof Kutek wikary krościeńskiej
parafii.







Jubileusz 95-lecia Orkiestry 
Dętej OSP
24 czerwca 2018 roku Krościenko nad Dunajcem świętowało jubileusz 95
lecia swojej Orkiestry Dętej. Było to wielkie wydarzenie dla całej gminy.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w kościele p.w. Dobrego
Pasterza pod przewodnictwem ks. Edwarda Wali oraz Stanisława Kłysia. Po
mszy jubilaci w asyście kompani honorowej OSP a także w towarzystwie
zaproszonych gości udali się maszerując ulicami miasteczka na Amfiteatr
pod Wierzbą.Tam po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego OSP
– Piotra Olesia rozpoczęła się część oficjalna. Zaproszonych gości powitał
Piotr Ciężkowski – Prezes OSP w Krościenku nad Dunajcem. Listy
pochwalne i życzenia składali: Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Bogusław
Waksmundzki – Członek Zarządu w Starostwie Powiatowym w Nowym
Targu oraz Jan Dyda – wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. W imieniu
prof. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani
poseł Anna Paluch, wręczyła aż 4 członkom orkiestry medale „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis” za blisko 60 letnią prace społeczną w orkiestrze.
Odznaczeni to: Antoni Gabryś, Kazimierz Zaziąbł, Jerzy Komorek i Stanisław
Walkowski. Oprócz tych wyróżnień nagrodzono także Pawła Kacwina
odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” a także list pochwalny
otrzymali: Jan Mikołajczyk, Grzegorz Szerszeń, Marek Głuc, Andrzej
Walkowski oraz Krzysztof Szewczyk – kapelmistrz orkiestry.



Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert Orkiestry jubilatki. Można było
usłyszeć przeróżne utwory, od muzyki regionalnej, przez muzykę rozrywkową,
patriotyczną aż po poważną. Wzbogaceniem całego występu byli soliści: Milena Walosik,
Karolina Mikłusiak oraz Marcin Wnęk, którzy swymi pięknymi głosami przenosili słuchaczy
w zaczarowany świat dźwięków. Dopełnieniem uroczystości były występu zaproszonych
orkiestr – Orkiestry Dętej OSP z Ochotnicy Dolnej prowadzonej przez Piotra Matusiewicza,
Orkiestry Dętej OSP „Podhale” z Piwnicznej Zdrój prowadzonej przez Sławomira Biela oraz
Orkiestry Dętej z Łapsz prowadzonej przez Henryka Kałafuta.





Bogdan Trojanek & Terne Roma w Krościenku
14 lipca 2018r.w amfiteatrze „Pod wierzbą” wystąpił słynny Cygański zespół Bogdan
Trojanek & Terne Roma wykonujący muzykę taborowo – cygańską. Zespół koncertuje
zarówno w kraju jak i poza jego granicami pokazując barwne muzyczno-taneczne show.
Cudowna muzyka romska, śpiew, taniec, bogate stroje sceniczne tym razem w Krościenku
stworzą niepowtarzalną niezapomnianą atmosferę i wprowadzą mieszkańców gminy i
turystów w magiczny świat Romów.
Występ tego zespołu realizowany jest w ramach projektu pn: „Muzyczna podróż z Romami, „ 
na który gmina Krościenko pozyskała środki finansowe z Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020. W 2017 roku gmina złożyła wniosek do programu, 
którego celem jest dalsza integracja społeczna pomiędzy społecznością romską i polską na 
terenie gminy Krościenko.



Koncert Bogdana Trojanka
W sobotni deszczowy wieczór na zaproszenie Wójta Gminy Krościenko gościł w naszej 
miejscowości Bogdan Trojanek Lider i założyciel zespołu Terne Roma. Pomimo kapryśnej 
pogody publiczność dopisała i miała okazję usłyszeć porywającą cygańską muzykę oraz 
obejrzeć barwne stroje i popisy taneczne. Podczas kolorowego występu muzyk opowiedział 
m.in. o tym, jak powstawał zespól Terne Roma, oraz przybliżył nam kulturę Romów.
Przed koncertem wystąpił także dziecięcy zespół „Krośnicanie”, który w uroczy sposób 
zaprezentował swoje umiejętności, zdobyte podczas warsztatów prowadzonych przez Panie 
Maria Kowalczyk oraz Pana Wojciecha Zaziąbło i Pana Adama Oraczko.
Koncert był finansowany w ramach realizowanego przez gminę projektu pn: „Muzyczna 
podróż Romami” z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.



II Międzygminny Dzień Talentów

W Krościenku n.D w Amfiteatrze „Pod Wierzbą” odbył się III Międzygminny Dzień Talentów pod
patronatem Wójta Gminy Krościenko n.D, zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w
Krościenku n.D i Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D. W konkursie wzięło udział 48
uczniów z sześciu szkół podstawowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej, SP w
Sromowcach Niżnych, SP w Szlachtowej, SP w Grywałdzie, SP nr 2 w Krościenku n.D i SP Nr 1 w
Krościenku n.D.
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Krościenko n.D, Fundacja Dzieci Pienin, Zakład
Produkcyjny Wody Mineralnej Kinga Pienińska oraz sklepy: Delikatesy Centrum, Supermarket
Mila, Supermarket Rajski. Dziękujemy Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n. D za pomoc
przy organizacji imprezy. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom! Zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji konkursu za rok.



135-lecie OSP Krościenko nad Dunajcem

W niedzielę 8 lipca druhowie z jednostki OSP w Krościenku nad Dunajcem obchodzili
uroczystości z okazji 135-lecia OSP Krościenko nad Dunajcem oraz obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Msza św. w intencji strażaków rozpoczęła niedzielne
uroczystości, ks. Prałat Stanisław Tumidaj dziękował druhom z OSP za lata ich pracy, oddanie i
zaangażowanie. Po przemarszu ulicami Krościenka n.D już przy remizie strażackiej rozpoczęła
się następna część obchodów w której wzięli udział honorowi goście: Anna Paluch Poseł na
Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Młodszy Brygadier Mariusz Łaciak Komendant PSP w
Nowym Targu, Brygadier Paweł Susło przedstawiciel KW PSP w Krakowie, Bogusław
Waksmundzki Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Jan Komorek Radny Rady Powiatu
Nowotarskiego, Nadkomisarz Szymon Kowalczyk Zastępca Komendanta KP w Krościenku n.D
Olaf Dobrowolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko n.D , Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko
n.D Tomasz Gabryś Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D, Leszek Bajorek Prezes ZZW
Niedzica. Anna Paluch Poseł na Sejm RP odczytała uroczysty list , który do druhów strażaków
skierował Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, a zaproszeni goście gratulowali strażakom. Na Mocy Uprawnień Statutowych
Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana MAZOVIA z dnia 15
sierpnia 2016r. otrzymali Dh Piotr Ciężkowski Prezes Zarządu OSP Krościenko n.D i Dh Piotr
Oleś Prezes Zarządu Gminnego OSP. Natomiast Jednostka OSP Krościenko nad Dunajcem
została uhonorowana Medalem Pamiątkowym Podhala przyznanym uchwałą Zarządu Powiatu
Nowotarskiego.





Trwałą pamiątką jubileuszu będzie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa
na obelisku w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, oraz w dowód
uznania osobom zasłużonym dla OSP i społeczeństwa. Kolejna trwała pamiątka to
samochód MAN TGM 290. Prezes Piotr Ciężkowski w imieniu Zarządu, członków OSP i
społeczeństwa dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu samochodu:
Annie Paluch Poseł na Sejm RP za jej ogromne zaangażowanie w pozyskanie środków i
ogromne zainteresowanie sprawami całej Krościeńskiej Straży, Jarosławowi
Zielińskiemu Ministrowi dzięki któremu OSP z Krościenka uzyskała dotacje na ten cel,
Brygadierowi Leszkowi Suskiemu Komendantowi Głównemu PSP, Kazimierzowi
Kujdzie Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Janowi
Kosiorowskiemu Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Leszkowi
Bajorkowi Prezesowi ZZW. Kluczyki do samochodu Pawłowi Pierzdze Naczelnikowi i
Marcinowi Kicie kierowcy przekazała Poseł Anna Paluch, a samochód poświęcił
ks,Prałat Stanisław Tumidaj w asyście ks. Stansława Kłysia Wikarego.



Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy stanowi nowoczesny, solidny warsztat pracy
strażaków, skuteczny oręż w walce z pożarami, niesieniu pomocy ludziom. Prezes Piotr
Ciężkowski dodał, że o skuteczności każdego sprzętu decydują wyszkoleni, fachowo
dowodzeni strażacy. Jan Dyda Wójt Gminy w swoim wystąpieniu dziękował strażakom
za lata służby, zaznaczył, jak ważny jest ten nowy nabytek jednostki, oraz że zna
potrzeby samochodowe innych jednostek z terenu Gminy.





Cykl imprez Feel Da Street- Skate Park na
Bulwarach

Od 19 lipca do 23 sierpnia w każdy
czwartek w Krościenku przy Skate Parku
na bulwarach. Zawody i zajęcia sportowe
dla rowerzystów, rolkarzy, deskorolkarzy i
użytkowników butów w każdym wieku.
Slalom, tor przeszkód, konkurencje
zręcznościowe i mnóstwo dobrej zabawy,
a ponad to atrakcyjne nagrody m.in.
karnety do parku linowego Adventury
Sky, Rafting, Tor saneczkowy, zjeżdżalnia
grawitacy Czorsztyn Ski, rejsy statkiem po
Jeziorze Czorsztyńskim i wiele, wiele
innych… W czasie imprez na scenie
zaprezentują swoje umiejętności Dj’e.







Finał Jarmarku Krościeńskiego
17.00 Kudłaty SoundSystem, 
18.00 Alergen
20.00 Myslovitz



























Piknik Rodzinny w Krościenku nad Dunajcem, podczas którego gwiazdą wieczoru 
była Majka Jeżowska.







Spis treści



Od niedzieli 2 września 2018 w Krościenku trwa "Pieniński plener malarski". Uczestniczą 
w nim artyści z okolic Krościenka, Szczawnicy, Ochotnicy, Niepołomic, Częstochowy, 
Wrocławia, Tarnobrzegu, Lipska i Szczecina. Tematem przewodnim pleneru jest 
Krościenko i najbliższa okolica. Wystawa jak zwykle prezentowana będzie w Galerii Stara 
Plebania.










