
Tradycje

Paradnie
na Polanie
Sywarne

10 lutego odbyła się XII Parada
Gazdowska w Kościelisku. Jej organi-
zatorami byli wójt gminy Kościelisko,
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
Kościelisko, Związek Podhalan od-
dział w Kościelisku oraz Zarząd Gmin-
ny Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Kościelisko. Wsparcia jak co
roku udzieliła Tatrzańska Agencja
Rozwoju, Promocji i Kultury.

GOKR Kościelisko

Międzypokoleniowa
lekcja rodzimej kultury
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko zainaugurował w lutym program
mający na celu wzmocnienie świadomości rodzimego dziedzictwa kulturowego,
własnych korzeni i tradycji poprzez spotkania uczniów z gminy Kościelisko z
osobami starszymi , które przekażą najmłodszym swoje własne doświadczenia
obyczaje i zwyczaje, wśród nich te, które kiedyś otrzymali od swoich rodziców.

Wciąż możesz otrzymać
dofinansowanie
do wymiany kotła

Uwaga!
Eko-programy!

Urząd Gminy Kościelisko nadal
przyjmuje wnioski o dofinansowanie
do wymiany kotłów węglowych na
ekologiczne opalane pelletem lub eko-
groszkiem. Maksymalna wysokość do-
finansowania to 9 000 zł.
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Stowarzyszenia

Zmiany
w LOT Gminy
Kościelisko
10 stycznia 2019 r. odbyło się wal-
ne zebranie wyborcze Stowa-
rzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy Kościelisko.

Na zebraniu podsumowano
działalność LOT-u w roku 2018, a
także zaprezentowano plan działań
na rok 2019.

Przypominamy, że LOT na zlece-
nie gminy zarządza działalnością Cen-
trum Informacji Turystycznej w Koś-
cielisku, a także przeprowadza własne
projekty promujące Gminę Kościelisko,
m.in. Music Trail Festiwal Na Szlaku.

Podczas zebrania z funkcji preze-
sa stowarzyszenia zrezygnowała Sta-
nisława Czubernat, a z członkostwa w
zarządzie obecny wójt Roman Krupa.

W wyniku wyborów nowym pre-
zesem Stowarzyszenia został Mariusz
Koperski. Wójt przedstawił także no-
wych przedstawicieli Gminy do za-
rządu LOT. Zostały nimi Małgorzata
Stefanik Dawiec i Elżbieta Watycha.
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Gmina Kościelisko

Powstał zespół ds. jakości edukacji
Zarządzeniem wójta powołany został interdyscyplinarnym zespół, którego głównym celem jest dba-
nie o ciągłe podnoszenie jakości edukacji w gminie Kościelisko.

Zespół pełni funkcje doradczą i
rekomendacyjną dla dyrektorów
szkół i wójta gminy Kościelisko i
składa się z urzędników gminnych,
nauczycieli, a także radnych, repre-
zentujących jednocześnie stronę ro-
dzicielską.

Działania zespołu obejmują w
szczególności analizę danych na temat
jakości kształcenia szkół i przedszko-

li na ternie Gminy Kościelisko oraz re-
komendacje działań dla dyrektorów
szkół i przedszkoli oraz wójta mających
na celu podniesienie poziomu eduka-
cji.

W skład zespołu weszli: Agniesz-
ka Pawlikowska – dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Kościelisku, Ma-
riusz Koperski – sekretarz gminy Koś-
cielisko, Marta Krupa i Ewa Budzi-

chowska (Przedszkole w Koscielisku),
Anna Gdulska (Szkoła Podstawowa w
Kościelisku), Anna Gąsienica (Szkoła
Podstawowa w Witowie), Beata Bu-
kowska (Szkoła Podstawowa w Dzia-
niszu), Narcyz Sadłoń – radny z Koś-
cieliska, Paweł Michniak – radny z
Dzianisza i Małgorzata Lasak – radna
z Witowa.

MKi



To się wydaje drobiazgiem. Nic nie
znaczącym epizodem wśród wielu
ważnych wydarzeń dnia. Ale nie jest.
Więc trzeba to przypominać, nawet jeś-
li w czasach dzisiejszych, bardzo prze-
cież nowoczesnych, trąci to trochę
myszką i wydaje się być ideą z po-
przedniego stulecia: Czytanie jest ważne!

I to nie tylko czytanie dla pozys-
kania informacji, ale także po prostu
czytanie książek. Dla rozrywki, dla nau-
ki, dla refleksji…

To trochę jak ze zdrową dietą:
Niby wszyscy wiedzą, że trzeba się jej

trzymać, bo oznacza kondycję na
długie lata, ale zwykle brakuje na to
czasu i determinacji. I ostatecznie
siadamy przy stole, a przed nami cho-
lesterolowa bomba w postaci golonki.
Smaczne to jest, tylko ta zgaga potem.
I wyniki badań też kiepskie.

A czytanie może być wspaniałą
dietą da młodych mózgów, wiadomo
nie od dziś, że wzbogaca wyobraźnię
i rozwija. Tylko tak jak z jedzeniem,
trzeba wpajać dobre nawyki od małego,
bo „czym skorupka za młodu na-
siąknie…” .

To ważny, wręcz nie do przece-
nienia, element edukacji dzieci i młod-
zieży. Pokazanie im, że „książka nie
gryzie”, że warto czytać.

„Czytanie to jest odnajdywanie
własnych bogactw i własnych możli-
wości przy pomocy cudzych słów”
powiedział kiedyś Jarosław Iwaszkie-
wicz. A Józef Czechowicz dodał: „Kto
czyta żyje wielokrotnie”.

Te kilka chwil dziennie, nawet
kilka w tygodniu, to chyba nie naj-
wyższa cena za wielokrotność życia.
Tak myślę.

W Gminie Kościelisko od kilku
lat czytamy intensywnie. Wspólnie.
Podczas Narodowego Czytania ro-
bimy to dla dorosłych, teraz wraca-
my tam, gdzie trzeba zacząć – do
dzieci.

Rozpoczynamy cykl „Zaczytane
piątki” , żeby spędzić wspólnie czas
przy mądrej, ciekawej książce, a przy
okazji dać dobry przykład. I żeby kie-
dyś tam, w którejś z kolei edycji Na-
rodowego Czytania sala była pełna
czytelników na zdrowej diecie.

MKi
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Z życia RADY
Najważniejsze posiedzenia

i uchwały Rady Gminy Kościelisko
na sesjach od 7 grudnia 2019 r.

Sesja III – 28.12.2018
�w sprawie ustanowienia wieloletniego pro-

gramu osłonowego w zakresie dożywiania:
Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 na terenie Gminy Kościelisko

�w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego do przyznania
w formie posiłku, świadczenia pieniężne-
go na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci pro-
duktów żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

�w sprawie określenia zasad zwrotu wydat-
ków w zakresie dożywiania w formie po-
siłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych dla osób i rodzin objętych wie-
loletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

�w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy na lata 2019-2040

�w sprawie uchwały budżetowej Gminy na
rok 2019

�w sprawie Gminnego Programu Profilak-
tyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i
Narkomanii na rok 2019
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Kościelisku rozpoczyna cykl
wspólnego czytania książek dla
dzieci zatytułowany „Zaczytane
piątki”. To nowy pomysł na zainte-
resowanie literaturą dziecięcą
najmłodszych, a także na popula-
ryzowanie czytania na głos dzieciom
przez dorosłych.

W pierwszym „Zaczytanym
piątku” 22 marca o godz. 17 lektorami

będą wójt gminy Roman Krupa i rad-
ni gminni.

Zaczynamy od „Niesamowitych
przygód dziesięciu skarpetek (czte-
rech prawych i sześciu lewych)”

Kto powiedział, że skarpetki
mają być do pary… Bo skarpetki się
rozparowują. One się nie gubią, ale
rozchodzą. Jedna sobie gdzieś węd-
ruje, a druga też, ale gdzie indziej.
Skarpetki znikają po wrzuceniu do

pralki. To fakt, że znikają, skoro
wsadzamy je parami, a wyjmujemy
pojedyncze. Tak się dzieje w domu
Małej Be. Otóż zaginione skarpetki
ruszają w świat, robią zawrotne ka-
riery i mają świetne przygody: zos-
tają gwiazdami filmowymi, detekty-
wami, mysimi mamami albo po pro-
stu uszczelniają wronie gniazdo.

Zapraszamy do wspólnych po-
szukiwań! MKi

O„czytaniu”,czyli zdrowejdieciedlamłodychmózgów

Kościelisko

Zaczytane piątki w bibliotece
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Zima naturalnie!
Wprawdzie wiosna zbliża się wielkimi krokami,

ale ciągle zima nie powiedziała ostatniego słowa. Naj-
bliższe tygodnie są też okresem wyczekiwanym
przez wszystkich skitourowców. To właśnie wiosną
wycieczki skitourowe są najprzyjemniejsze. Tatry Za-
chodnie to obszar, który dla turystyki skitourowej jest
idealny. Ciągle można skorzystać z infrastruktury nar-
ciarskiej (Polana Biały-Potok, Witów-Ski), czy ma-
lowniczych tras narciarskich na Chotarzu, przy
których działa świetnie wyposażona wypożyczalnia
sprzętu dla amatorów biegówek. Fani backcountry
mogą przemierzać zbocza Butorowego Wierchu
lub wędrować w okolicach Ostrysza w Dzianiszu, czy
Magury Witowskiej w Witowie. Gmina Kościelisko
to wspaniałe miejsce do uprawiania sportów zimo-
wych – narciarstwa, i biegowego i zjazdowego, bac-
kcountry i skitourów właśnie – te ostatnie nie tylko
zimą. Wiosna to czas narodzin czegoś nowego,
zmiany.

I my na wiosnę mamy dla miłośników nart nową
propozycję – Skitourowe Kościelisko. Przede wszyst-
kim chcemy pokazać piękno drzemiące w naszych
miejscowościach, nieprawdopodobne możliwości,
które oferują i wspaniały sposób na odpoczynek. Od
marca ruszamy z tematycznymi wycieczkami w
każdy weekend, które prowadzić będą przewodni-
cy tatrzańscy. Opowiemy uczestnikom projektu o ski-
tourach, o tym co zrobić aby bezpiecznie poruszać
się w górach zimą, jak radzą sobie zwierzęta zimą i
na czym polega bycie świadomym turystą. Plan wy-
cieczek dostępny jest na cit.gminakoscielisko.pl.
Zapisywać się można bezpośrednio w Centrum
Informacji Turystycznej w Kościelisku lub mailowo:
centrumturystyki@gminakoscielisko.pl.

Skitouring to odmiana narciarstwa polegająca na
przemierzaniu tras górskich – wyznaczonych lub,
częściej, dzikich – przy użyciu odpowiedniego
sprzętu różniącego się od standardowych nart wy-
korzystywanych na stokach narciarskich. Dzięki
wykorzystaniu terenu bez jego naruszenia sport ten
cieszy się rosnącą popularnością w całej Europie. Nie
jest konieczne inwestowanie w infrastrukturę do
uprawiania tego sportu, ale konieczne są działania
promujące i umożliwiające turystom i mieszkańcom
bezpieczne i świadome korzystanie z tej formy
sportu i dalej zachęcenie turystów do przyjazdu do
gminy Kościelisko, która jest doskonałą bazą wy-
padową do uprawiania tej formy narciarstwa.

Zima naturalnie to specjalna strona interneto-
wa, prezentującej idee świadomej turystyki zimowej
– skitourowej, back country, narciarstwa biegowe-
go i treści promujące istniejącą już bazę noclegową
na terenie gminy Kościelisko. To broszura stanowiąca
kompendium wiedzy o aktywnej turystyce zimowej
możliwej do uprawiania na terenie Dzianisza, Koś-
cieliska i Witowa oraz praktyczny przewodnik do tu-
rystyki skitourowej z uwzględnieniem zasad bez-
pieczeństwa i ochrony przyrody. To również seria
videoprzewodników po skitourowych szlakach Tatr
Zachodnich. Materiał nie tylko będzie miał funkcję
edukacyjną, ale będzie również promował najpięk-
niejsze zakątki gminy Kościelisko. Wreszcie w ramach
projektu powstanie film, który pokaże bogactwo ofer-
ty zimowej w gminie z uwzględnieniem wszystkich
atrakcji. Odbiorcami działań będą w szczególności
turyści. Wszystkie działania prowadzone w ramach

planowanej operacji będą miały charakter ogólno-
dostępny, nieodpłatny.

Filmowe Kościelisko!
Efekty drugiego projektu będą widoczne późną

wiosną. W gminie Kościelisko powstało kilkadzie-
siąt znanych produkcji filmowych. Ród Gąsieniców,
Potop, Ekstradycja, Janosik, Janosik – prawdziwa his-
toria, Magda M, Szpilki na Giewoncie, Fanaa, Jak to
się robi, Legenda Tatr, Brat Elvis, Trzecia granica, Ja
wam pokażę, Jeszcze raz, Trójkąt Bermudzki, by przy-
toczyć tylko te najbardziej znane. W ramach pro-
jektu pragniemy przypomnieć filmową historię na-
szej gminy. Turystyka filmowa jest predestynowana
do odniesienia spektakularnego i długotrwałego suk-
cesu, gdyż korzysta wprost z olbrzymiej popularności
produkcji filmowych. O potencjale rynku świadczy

ilość produkcji filmowych, które powstały na tere-
nie gminy. Projekt przewiduje nie tylko opis miejsc,
ale równie projekt tras pieszych i Nordic Walking –
to właśnie ta forma aktywności ma być najbardziej
promowaną w ramach działań. Na „Filmowe Koś-
cielisko” – składa się m.in.: wybór 6 miejsc, w któ-
rych były kręcone filmy o największym potencjale,
opracowanie folderu i mapy, zajęcia terenowe
łączące aktywny sposób spędzania wolnego czasu z
promocją dziedzictwa i wiedzy historyczno-filmo-
wej w okresie całych wakacji, a także realizacja etiud
filmowych i sesji zdjęciowej z najpiękniejszych, fil-
mowych miejsc na terenie Gminy Kościelisko. Za-
praszamy do śledzenie gminnej strony internetowej,
gdzie już wkrótce ukażą się pierwsze informacje.

Daniel Wahl – Centrum Informacji
Turystycznej w Kościelisku

Nowe projekty CIT

Sport,kultura, turystyka–naszeatuty!
Właśnie ruszyły prace nad dwoma zupełnie nowymi projektami, które docelowo mają uzupełnić i poszerzyć ofertę turystyczną gminy
Kościelisko. Skitourowe Kościelisko i Filmowe Kościelisko mogą zaistnieć dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Za realizację projektów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER. PROW 2014-2020, odpowiada Lokalną Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko, Centrum Informacji Tu-
rystycznej.



Program „Czyste Powietrze”
Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej pro-
wadzi nabór wniosków w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Jego reali-
zacja przewidziana jest na lata 2018-
2029. Dofinansowanie w programie
„Czyste Powietrze” uzyskać można
m.in. na: wymianę starych źródeł
ciepła oraz zakup wraz z montażem
nowych, spełniających kryteria pro-
gramu, wymianę okien i drzwi, mon-
taż lub modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, docieplenie przegród bu-
dynku, montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, instalację
OZE, czyli odnawialnych źródeł ener-
gii.

Program skierowany jest do osób
fizycznych, które są właścicielami
lub współwłaścicielami domów jed-
norodzinnych lub osób, które po-
siadają zgodę na rozpoczęcie budo-
wy. Progi dotacji w programie „Czys-
te Powietrze” są uzależnione od do-
chodów uzyskiwanych miesięcznie w
przeliczeniu na jedną osobę w ro-
dzinie.

Gmina Kościelisko podjęła
współpracę z Fundacją „Dom Energia”,
która przekazuje informacje dot. pro-
gramu „Czyste Powietrze” i pomaga
wypełniać wnioski o dotację. Z Fun-

dacją można kontaktować się pod nr
tel.: 12 345 01 39.

Informacje o programie można
także uzyskać bezpośrednio w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej pod nr tel.:

12 422 94 90 wew. 2, oraz na stronie
http://www.wfosigw.pl/strona-glow-
na/program_czyste_powietrze.

Anna Pabin,
Urząd Gminy Kościelisko

W spotkaniach uczestniczył Adam
Miąskowski przedstawiciel Polskiej
Spółki Gazownictwa jako Narodowe-
go Operatora Systemu Dystrybucyj-
nego Gazu, który przedstawił licznie
zgromadzonym mieszkańcom
założenia inwestycji spółki na terenie
gminy, zalety gazu ziemnego w po-
równaniu do innych paliw oraz zasa-
dy, na których odbywać się będzie
przyłączenie do sieci gazowej.

Jednocześnie, aby wyjść naprzeciw
wymaganiom spółki, Urząd Gminy
Kościelisko rozpoczął akcję ankietyzacji
mieszkańców, aby stwierdzić realne za-
interesowanie gazem pojedynczych
gospodarstw domowych i przedsię-
biorców. Od tego zainteresowania za-
leżeć będzie, czy spółka podejmie
działania projektowe, a potem inwe-
stycyjne w Kościelisku, Dzianiszu i w

Witowie. Dodajmy, że w Kościelisku na
Gubałówce pierwsze domy zostały już
do sieci gazowniczej podłączone, więc
dalszy rozwój sieci mógłby nastąpić
bardzo szybko, zwłaszcza, że w przy-
padku gazu, to spółka, a nie gmina,
przygotowuje projekt sieci.

Ankiety ukazały się na stronie in-
ternetowej gminy (www.gminako-
scielisko.pl) , były także dostępne na
dzienniku podawczym w Urzędzie
Gminy oraz u sołtysów. Były zbierane
do 15 marca i cieszyły się dużym za-
interesowaniem mieszkańców.

Po przekazaniu ankiet Polskiej
Spółce Gazownictwa ta będzie po-
trzebowała kilka miesięcy na ich za-
nalizowanie i podjęcie decyzji, co do
inwestycji. O efektach tych działań
Urząd Gminy będzie informował
mieszkańców na bieżąco. MKi
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Inwestycje

Gazwielceprawdopodobny
W dniach 13 i 14 lutego we wszystkich sołectwach gminy Kościelisko odbyły się spotkania z mieszkańcami na temat możliwości utwo-
rzenia sieci gazowniczej.

Wciąż możesz otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła

Uwaga! Eko-programy!
Urząd Gminy Kościelisko nadal przyjmuje wnioski o dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych
na ekologiczne opalane pelletem lub ekogroszkiem. Maksymalna wysokość dofinansowania to 9 000 zł.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy– pokój nr 7 lub telefonicznie
pod nr 18 20 79 100 wew. 27.

Polany
z Nagrodą
Województwa
Małopolskiego

Jest nam niezmiernie milo po-
informować, że Szkolny Zespół
Pieśni i Tańca „POLANY” im. Sta-
nislawa Nędzy-Kubińca został lau-
reatem Nagrody Województwa
Małopolskiego im. Władysława
Orkana za rok 2018.

Wyróżnienie wręczone zostało
podczas uroczystej gali w Domu
Ludowym w Mystkowie 29 stycz-
nia 2019 roku.

To kolejna wspaniała nagroda
dla naszego zespołu.

Serdecznie gratulujemy!!!
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W szkole

Eko-edukacji ciąg dalszy
Już w latach ubiegłych w szkołach na terenie gminy Kościelisko odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą, mające na celu przybliżenie
najmłodszym najważniejszych zagadnień dotyczących praktycznego wymiaru działań ekologicznych. Teraz spotkania te będą kontynuowane.

Małgorzata Lasak
Powietrze, jest elementem niezbędnym do życia, dlatego naszym obo-

wiązkiem jest dbanie o jego jakość. Zarówno dorośli jak i młodzież w naszej
Gminie powinni stosować zasady dotyczące ochrony środowiska. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że na terenie Gminy Kościelisko przybywa samochodów a
większość domów jest ogrzewana starymi kotłami, dlatego poziom zanie-
czyszczenia powietrza rośnie. W tej sytuacji ważne jest wzbudzenie w nas świa-
domości wynikającej z powstałego zagrożenia. Nasze szkoły prowadzą edu-
kację ekologiczną dla dzieci i młodzieży. Natomiast my dorośli musimy podjąć
działania w zakresie wymiany starych „kopciuchów” na nowoczesne źródła
ciepła. Informuje nas o tym „Uchwała antysmogowa dla Małopolski” z dnia
23 stycznia 2017r., w której zawarte są m.in. informacje dotyczące wymiany
kotłów jak i terminy tej procedury. Wszyscy powinniśmy zaangażować się w
poprawę jakości powietrza na terenie Gminy, mając na uwadze dobro i zdro-
wie własne oraz naszych dzieci i młodzieży.

Janusz Czernik
Zanieczyszczenie powietrza stanowi aktualnie duży problem. Trudno jest

zmienić przyzwyczajenia i przekonać się do przedsięwzięć, które posłużą ochro-
nie powietrza gdy nie posiadamy wystarczającej wiedzy co do zagrożeń i ko-
rzyści płynących z dbałości o dobrą jakość powietrza.

Edukacja ekologiczna dzieci jest bardzo ważna, gdyż buduje właściwe na-
wyki na przyszłość, ale nie można zapominać o edukacji dorosłych, którzy swoi-
mi działaniami w życiu codziennym już dzisiaj mogą wpływać na poprawę ja-
kości powietrza w naszej Gminie. Bardzo istotną rolą w edukacji ekologicz-
nej jest uwrażliwianie na negatywne skutki płynące z zanieczyszczania powietrza,
a tym samym uzmysławianie, iż dbając o dobrą jakość powietrza dbamy o swo-
je zdrowie i zdrowie naszych bliskich, ale także budujemy dobry wizerunek
naszej Gminy jako Gminy turystycznej.

Edukacja ekologiczna mogłaby stać się stałym elementem wszystkich im-
prez cyklicznych organizowanych na terenie naszej Gminy.

Nasz samorząd winien nieustannie podejmować działania motywujące i
wspierające mieszkańców w zakresie wprowadzania w życie pozyskanej wie-
dzy ekologicznej poprzez realizacje różnych programów oferujących dofi-
nansowania do wymiany źródeł ciepła.

Narcyz Sadłoń
Działalność wielu osób i środowisk przez ostatnich kilkanaście, a nawet

kilkadziesiąt lat, doprowadziła do rozpowszechnienia wiedzy o szkodliwoś-
ci substancji zawartych w dymie z palenisk domowych. Zjawisko smogu, kie-
dyś abstrakcyjne i uważane za wyłączny atrybut życia w mieście, stało się po-
wszechnie znane i doświadczane, również na Podhalu. Analizy i badania po-
pulacyjne pozwoliły jednoznacznie wykazać, że wiele chorób, szczególnie prze-
wlekłych, a nawet istotna ilość zgonów, mają jednoznaczny związek z jakoś-
cią powietrza, którym oddychamy.

Wiedza na ten temat wydaje się dziś powszechna, jednak skuteczne za-
stosowanie dostępnych metod eliminacji substancji trujących z powietrza nie
postępuje dostatecznie szybko. Winą są przyzwyczajenia, aspołeczne postawy,
a także abstrakcyjne przekonanie, że skoro od tylu lat dało się żyć, to po co
zmieniać standardy.

Nadzieją na skuteczną zmianę jest młode pokolenie. Edukacja naszych dzie-
ci powinna zatem być powszechna i nieustanna. Czy taka jest? Wydaje się, że
obecnie stosowany model pozostawia wciąż wiele do życzenia. Mogę zatem
apelować do każdego z nas, aby każdą sposobność wykorzystywać do
dobrych zmian w środowisku. Najlepiej możemy to czynić dając innym
przykład, jak postępować. Wymieńmy piec na nowoczesny, segregujmy od-
pady, roztropnie planujmy zakupy, ograniczajmy korzystanie z pojazdów spa-
linowych, itd. Przez przykład mamy szansę osiągnąć najlepszy efekt środo-
wiskowy i edukacyjny. not. jk

Radni o roli edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych
w kontekście walki o czyste powietrze

We współpracy z Podhalańskim
Alarmem Smogowym, w szkołach na
terenie gminy zostaną przeprowadzo-
ne warsztaty antysmogowe dla dzieci
i młodzieży. Na zajęciach dzieci do-

wiedzą się co to jest smog, jaki ma
wpływ na zdrowie oraz jak walczyć z
zanieczyszczeniami powietrza. Cykl
warsztatów zakończony zostanie kon-
kursem plastycznym oraz wystawą

plenerową prac dla młodszych oraz
konkursem wiedzy o smogu dla star-
szych dzieci.

Gmina Kościelisko ma ambitne
cele w walce o czyste powietrze. Edu-

kacja najmłodszych to doskonały spo-
sób na dotarcie do rodziców i zwró-
cenie ich uwagi na problem.

MKi

Zajęcia z uczniami szkół w Gminie Kościelisko na temat zachowań ekologicznych
poprowadzi Jolanta Sitarz Wójcicka z Podhalańskiego Alarmu Smogowego.



W pięknej słonecznej, zimowej
scenerii na Polanie Sywarne zapre-
zentowało się kilkadziesiąt zaprzęgów
konnych. Każdy z nich to odrębna
barwna historia wpleciona w podha-
lańską tradycję. Zarówno sama para-
da jak i zawody zachwyciły licznie
zgromadzoną publiczność.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, za stworzenie tak
pięknego i niepowtarzalnego wido-
wiska.

Dziękujemy wszystkim, którzy
to widowisko ubarwili poprzez
swoją pracę i sponsoring. Nieza-
stąpionym konferansjerom – Zosi
Kubiniec-Stanuch i Andrzejowi Ja-
kubcowi-Kuboskowi, dziękujemy
pytacom i muzyce oraz jurorom i
sędziom, a także obsłudze tech-
nicznej . Szczególne podziękowania
kierujemy do służb medycznych,
weterynaryjnych i porządkowych,
dzięki którym wydarzenie to było
bezpieczne.

Gorące podziękowania kierujemy
w stronę sponsorów: F.H.U. Brutal ,
Firmie Góralskie Praliny, MW Sound
, Willi Cztery Pory Roku, TOP Mar-
ket Bukowscy, Firmie Hajan, Cu-
kierni Samanta, IGI Irlandzka Grupa

Inwestycyjna, AMW Rewita, Karcz-
mie Witowianka – dzięki Państwa
Pomocy Parada w Kościelisku na-
brała kolorytu.

Gratulując wyników laureatom te-
gorocznej Parady w Kościelisku przed-
stawiamy Państwu jej wyniki :

PARADA – ZAPRZĘGI PARO-
KONNE – nagrody finansowe i pu-
chary

1. Edward Staszel, 2. Wójt An-
drzej, 3. Łukasz Komperda

KUMOTERKI –nagrody finanso-
we i puchary

1. Józef Galica Teremulka, 2. Ta-
deusz Styrczula Maśniak, 3. Janusz
Stoch Gronkowian

DODATKOWA KATEGORIA
ZAPRZĘGI JEDNOKONNE – przy-
znano nagrody książkowe ufundowa-
ne przez SOŁTYSA WSI KOŚCIELI-
SKO

1. Andrzej Stopka Kolesar, 2. Jan
Stanuch, 3. Ryszard Stanuch

PUCHAR WÓJTA GMINY KOŚ-
CIELISKO oraz męskie łapawice dla
Najstarszego uczestnika Parady – Ta-
deusz Styrczula Maśniak

NAGRODA DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTU-
RY REGIONALNEJ KOŚCIELISKO
oraz damskie łapawice dla Noparad-
niyjsyj Kumoski – Joanna Galica–
Dorula

PUCHAR PREZESA ZWIĄZKU
PODHALAN W KOŚCIELISKU oraz
słodycze dla Najmłodszego uczestni-
ka – Bartuś Rusnak

Sponsorska Nagroda od Firmy Ta-
rant dla najmłodszego uczestnika –
Bartuś Rusnak

Dodatkowo dla każdego zaprzęgu
HURTOWNIA BRUTAL ufundowała
paczki z owocami i słodkościami, a
FIRMA GÓRALSKIE PRALINY ze-
stawy czekoladek dla dzieci.

WYŚCIGI – wyniki do 3 miejsca:
SKI SKIRING – nagrody finanso-

we i puchary: 1. Łukasz Bobek , Mar-
cin Rączka – Ząb, 2. Damian Skupień,
Stanisław Skupień – Biały Dunajec; 3.
Jessica Michalczewska, Stanisław Gał
– Ząb

SKIRING – nagrody finansowe i
puchary: 1. Łukasz Bobak, 2. Sta-
nisław Skupień, 3. Stanisław Gał

WYŚCIG KUMOTEREK – na-
grody finansowe i puchary: 1. Da-
mian Skupień, 2. Stanisław Gał, 3.
Marek Gąsienica Górka MKB
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Gminny Ośrodek Kultury Regio-
nalnej Kościelisko zainaugurował
w lutym program mający na celu
wzmocnienie świadomości rodzi-
mego dziedzictwa kulturowego,
własnych korzeni i tradycji po-
przez spotkania uczniów z gminy
Kościelisko z osobami starszymi,
które przekażą najmłodszym swo-
je własne doświadczenia obyczaje
i zwyczaje, wśród nich te, które kie-
dyś otrzymali od swoich rodziców.

Takie międzypokoleniowe spot-
kania pozwolą rozwijać się dzieciom i
młodzieży poprzez wrastanie w kulturę,
w tym w tradycję, a naszym seniorom
pomogą się zaktywizować i czuć po-
trzebnymi poprzez przekazywanie ob-
rzędów, zwyczajów, opowiadań , co
stworzy swoistą więź kulturową.

Program polega na organizacji
spotkań seniorów z dziećmi i młod-
zieżą, które odbywać się będą w
szkołach na terenie gminy.

Program rozpoczął się spotkania-
mi dla klas drugich i trzecich szkół
podstawowych, podczas których Józef
Fudala z Dzianisza uczył najmłod-
szych sztuki bibułkastwa i opowiadał
o tradycjach zdobienia kwiatami z bi-
buły chałup góralskich.

Kolejne spotkania edukacyjne, któ-
re będą miały miejsce w każdej szko-
le raz na kwartał łączyć będzie wspól-
na nazwa: „ Przekozali nom zwycaje,
obycaje dziadkowie ...”. MKB

Kultura

„Przekozali nom zwycaje,
obycaje dziadkowie…”

Tradycje

ParadnienaPolanieSywarne
10 lutego odbyła się XII Parada Gazdowska w Kościelisku. Jej organizatorami byli wójt gminy Kościelisko,
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, Związek Podhalan oddział w Kościelisku oraz Za-
rząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kościelisko. Wsparcia jak co roku udzieliła Tat-
rzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury.
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W wojskowych butach
Drugi raz włożył narty już po woj-

nie. Razem z bratem Stanisławem za-
pisali się do CWKS (Centralny Woj-
skowy Klub Sportowy, późniejszy
WKS) na pobliskim Groniku. Dzięki
temu dostali porządne ubranie i buty.
Takie były czasy. Życiorysy pisała bie-
da. Skończona szkoła podstawowa i
praca w gospodarstwie nie gwaranto-
wały niczego. Uprawa ziemniaków,
owsa, dwie krowy ledwo pozwalały na
wyżywienie rodziny.

Chłopcy zaskarbili sobie sympatię
przygotowaniem ternu pod boisko na
Groniku. Trzy miesiące karczowania i
równania ziemi. Ale żeby zostać człon-
kiem klubu trzeba było mieć dwóch
wprowadzających. Zostali nimi „Dzia-
dek” Marusarz i Józef Ciaptak. Roz-
poczęły się treningi. Biegi przez lasy i
wykroty w ciężkich wojskowych bu-
tach. – Takich specjalnych, jak dzisiaj w
ogóle nie było – wspomina pan Józef.
Nikomu jednak nie przyszło do głowy
narzekać. Przyszedł też pierwszy suk-
ces. Złoty medal na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Iwoniczu, w sztafecie.
Biegali na starym sprzęcie odziedzi-
czonym po seniorach. Był tak zużyty,
że często rozpadała się sam z siebie. Za
to Sobczak zakwalifikował się też na
dwutygodniowy obóz treningowy na
Groniku.

Potem przyszło powołanie do woj-
ska. Najpierw do Orzysza, na szczęś-
cie na krótko, bo wojsko i klub spro-
wadzili do z powrotem na Gronik,
gdzie mógł równolegle odbyć służbę i
trenować. Wysiłek nie poszedł na mar-
ne, wkrótce Sobczak powołany został
do kadry narodowej.

Olimpijczyk
Igrzyska w Cortinie w 1956, to

pierwsza olimpiada i jednocześnie
pierwszy wyjazd w świat. Podróż po-
ciągiem przez Czechosłowację i Wie-
deń do Włoch. – Pamiętam, że w po-
ciągu było tak gorąco, że nasze jedzenie
się albo popsuło, albo wyschło. Woda
szybko się skończyła, więc piliśmy tą z
pociągu, albo wyskakiwaliśmy na sta-
cjach. Dojechaliśmy strasznie wygłod-
zeni – opowiada.

Polska sztafeta biegowa z Józefem
Sobczakiem zajęła 9. miejsce. Miała pe-
cha. Jeden z zawodników złamał nar-
tę, a sam Sobczak przewrócił się i
spadł z mostku. Była to wina złego
sprzętu i braku odpowiednich do al-
pejskiego śniegu smarów. Wiele do
życzenie pozostawiało też ubranie.

Kombinezony – szyte zresztą przez
krawcowe z Kościeliska – szybko na-
makały i przepuszczały wiatr, a gdy
spadała temperatura zamarzały i sta-
wały się jak zbroja.

Sprytni górale szybko jednak po-
radzili sobie z brakiem sprzętu. Po ko-
lejnych zawodach w Zakopanem, po-
zamieniali z Finami spirytus na narty.
Klub przymknął oko na takie roz-
wiązanie. Długo jednak nie przymykał
oczu na samych zawodników pod-
czas zagranicznych wyjazdów. Agen-
tów bezpieki było często więcej niż
sportowców. Nie wolno było wycho-
dzić samemu nigdzie, a do sklepu tyl-
ko grupą i pod specjalną opieką.
Zresztą najskuteczniejszym hamul-
cem był brak pieniędzy. Przydziałowy
1 dolar dziennie.

Józef Gąsienica Sobczak jako bie-
gacz wystartował jeszcze w kolejnej
olimpiadzie w Squaw Valley i na po-
czątku lat sześćdziesiątych podjął de-
cyzję, że zostanie biathlonistą. Zmia-
na dyscypliny odbyła się z wielką fan-
tazją, z której Sobczak zresztą słynął nie
tylko w Kościelisku. W czasie zako-
piańskiego FIS, podczas wolnego dnia
pobiegł na nartach do Kir, wystartował
w biegu na 20 km, wygrał i wrócił do
Zakopanego. Awantura po tym wy-
czynie przesądziła decyzję.

Sobczak nie tylko dobrze biegał, ale
i strzelał. Szkolili go najlepsi polscy
snajperzy. Często „na sucho”. Korygo-
wali przyłożenie i celowanie. Ostre
strzelanie, zanim powstał stadion w Ki-
rach trenowali po lasach, na Białym Po-
toku.

W kolejnych igrzyskach, w In-
sbrucku w 1964 wystartował już jako
biathlonista. Był to jednak pechowy
start. W trakcie znakomitego biegu wy-
wrócił się na zjeździe. Niegroźny upa-
dek przestawił jednak celownik i nie-
celne strzały sprawiły, że zajął dopie-
ro 20 miejsce. Gdyby nie to, miałby
srebrny medal olimpijski. Pechowy
był również start na olimpiadzie Gre-
noble. Tym razem szanse na medal
przekreślił urwany spust w karabinie.

O wiele szczęśliwsze były dla nie-
go starty w mistrzostwach świata.
Szczególnie w Oberhofie, gdzie wresz-
cie zdobył złoty medal i srebrny w Gar-
misch-Partenkirchen. Te lata można
uznać za najważniejsze w jego karie-
rze sportowej, ale nie tylko. W 1964
roku bierze ślub z Zofią Marusarz,
zakłada rodzinę, zaczyna budowę
domu. W 1966 rodzi się pierwszy syn
Wojciech.

Góral
– Zawsze byłem niezależny. Nie

wykorzystałem swojego nazwiska i
imienia do niczego. O nic nie prosiłem
– mówi z dumą pan Józef. Pewnie dla-
tego po zakończeniu kariery sportowej
w 1970 roku wyjechał do pracy do
Ameryki, do Chicago. Pracował w
masarni. Po powrocie skończył budo-
wać dom, na który sam z ojcem wy-
rabiali cegły.

Należał też do zespołu góralskiego
Polaniorze. Był znakomitym tance-
rzem. Samoukiem. – Kto tam kogo
ucył? Podpatrywałeś starych i sameś tre-
nował na łące po dwa, po trzy, po śty-
ry – mówi. Do legendy przeszło jego
wbieganie podczas tańca po ścianie, aż
do sosrębu.

Jednak, jak dla prawdziwego gaz-
dy, najważniejsze było gospodarstwo.
I praca – ciężka, bo na tej ziemi ledwo
trochę ziemniaków, owsa wyrośnie. Już
lepiej mieć krowy i oddawać mleko do
mleczarni. Pola więc coraz bardziej
zmieniały się w łąki do koszenia siana.
Gazdówka pana Józefa ma ponad 200
lat. Jego pradziadek, Stanisław dostał
kawałek tej ziemi od wdowy po kon-

federacie barskim, który się tu ukrywał.
Przeprowadził się więc z Sobczaków-
ki w Zakopanem do Kościelisk i zbu-
dował drewniany dom. Dziadek, Jan
Gąsienica Sobczak dokupił jeszcze
ziemi i zmeliorował ją. Był też strzel-
cem wyborowym w armii austriackiej.
Ojciec, Józef Gąsienica Sobczak zaj-
mował się z kolei fiakierką. Zawsze pra-
cowali na swoim.

Inny czas
– Teraz przysły inne casy – wzdy-

cha zapatrzony w okno. – Zawodników
nie ma. Starzy się powycofywali. A ci
młodzi…. Szkoda godać. Kożdy ino
patrzy co z tego bedzie mioł.

Na gazdówce też czuć zamiany. –
Teraz jest wszystko. A wtedy, jak się
nie udały ziemniaki, tośmy jedli ino
owsiankę. Było bardzo ciężko. Trójka
dzieci pana Józefa już nie gospoda-
ruje. Syn, Wojtek i córka Danuta
zajmują się sportem. Najmłodszy
Maciej jest w Ameryce, więc pan Jó-
zef, mimo swoich 85 lat gospodaru-
je sam.

tekst i foto:
Anna Zadziorko

Pierwsze narty wystrugał mu wujek. Jeździł na nich jeden dzień, bo jak ojciec się o tym dowiedział, sprawił mu
takie lanie, że pamięta do dziś. Potem je połamał i zakopał w lesie. Była wojna i posiadanie nart było nielegalne.
Od tego czasu minęło ponad siedemdziesiąt lat. Pan Józef o nartach już nie myśli. Ale to one ułożyły jego życie.
I ciężka praca.

Józef Gąsienica Sobczak
Czterokrotny olimpijczyk, trzykrotny medalista mistrzostw świata, mistrz Polski w biathlonie i narciarstwie klasycznym, popularnych
biegach. Józef Gąsienica Sobczak. On i nieżyjący już Stanisław Marusarz, to jedyni Polacy, którzy tyle razy byli na igrzyskach olimpij-
skich. Począwszy od Cortiny D’Ampezzo (1956), Squaw Valley (1960), Insbruck (1964) po Grenoble (1968). Wliczając starty na zawodach
krajowych i mistrzostwach – siedemnaście lat kariery sportowej.



Główna działalność straży to oczy-
wiście akcje ratownicze. Jednostki
OSP z Gminy Kościelisko w roku 2018
wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 322
razy, w tym OSP Kościelisko 201, Wi-
tów 42, Dzianisz Górny 46, a Dzianisz
Dolny 33 razy.Największą liczbę zda-
rzeń odnotowano na terenie sołectwa
Kościelisko.

Powodem wyjazdów było naj-
częściej miejscowe zagrożenia, czyli ak-
cje po wypadkach drogowych, usu-
wanie powalonych drzew, zalane domy,
piwnice, a także pomoc pogotowiu ra-
tunkowemu. Zdarzenia poza pożara-
mi to 143 wyjazdy.

Działo się…
Do poważniejszych zdarzeń na

terenie gminy Kościelisko możemy
zaliczyć: akcję poszukiwawczą zagi-
nionego mężczyzny w Kościelisku na
Polanie Sywarne, podobną akcję na
Groniu w Kościelisku, usuwanie plamy
substancji ropopochodnej na drodze
wojewódzkiej 958 z Gronika do Wi-
towa, ewakuację obozu harcerskiego w
Witowie podczas nawałnicy w lipcu, w
sierpniu pożar budynku mieszkalno-
gospodarczego w Kościelisku przy ul.
Nędzy Kubińca w Kościelisku, pożar
kotłowni w budynku mieszkalnym w
Dzianiszu, pożar budynku mieszkal-
nego przy ul. Rysulówka w Kościelis-
ku, pożar budynku mieszkalnego w
Kościelisku przy ul. Pitoniówka i pożar
zabudowań mieszkalno-gospodar-
czych w Witowie. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje akcja gaśnicza
podczas pożaru kotłowni w budynku
mieszkalnym w Kościelisku przy ul.
Karpielówka, w czasie której druh z
OSP Kościelisko Maciej Kończal ewa-
kuowało dzieci po drabinie przystaw-
nej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że
jednostki wyjeżdżały do wielu zdarzeń
poza gminą Kościelisko, na teren mias-
ta Zakopane, gminy Poronin i gminy
Bukowina Tatrzańska.

Jednostki OSP brały udział w licz-
nych uroczystościach kościelnych i
państwowych, np.: we mszy św. z okaz-
ji dnia 3 maja w Kościele Parafialnym
w Dzianiszu, obchodach dnia 3 maja
w Sanktuarium na Krzeptówkach,
msza św. 11 listopada z okazji 100-le-
cia odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz akademii przygotowanej
przez OSP Kościelisko, czy opłatku
strażackim w Dzianiszu Górnym.

Ten rok był szczególny dla
strażaków z Kościeliska, gdyż obcho-

dzili 100-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w tej miejscowości. Z tej
okazji nadano i poświęcono nowy
sztandar jednostki.

Strażacy OSP wielokrotnie zabez-
pieczali imprezy plenerowe, a także za-
wody promujące gminę Kościelisko
oraz Ochotnicze Straże Pożarne z na-
szego terenu. Warto tu wspomnieć
chociażby o zabezpieczeniu kumoterek
na polanie Sywarne w Kościelisku,
czy o dwudniowym zabezpieczeniu
„Dnia krokusa” w Dolinie Cho-

chołowskiej. Strażacy brali także udział
w akcjach charytatywnych, np. w ak-
cji „Caritas” rozwożenia żywności
wspólnie z Gminą Kościelisko oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Dowodem uznania dla pracy
strażaków było zwycięstwo druha OSP
Kościelisko Grzegorza Gadowskiego w
konkursie na najlepszego strażaka po-
wiatu tatrzańskiego organizowanym
przez Gazetę Krakowską.

Podnosimy kwalifikacje
Tak sprawne i wszechstronne

działania nie byłyby możliwe, gdyby nie
regularny udział w szkoleniach w celu
podniesienia kwalifikacji i sprawnoś-
ci w działaniu.

Do najważniejszych w ubiegłym
roku należały m.in. 3-dniowe ćwi-
czenia gaszenia pożarów wewnętrz-
nych, które były organizowane przez
OSP Kościelisko, Komendę Powia-

tową Państwowej Straży Pożarnej Za-
kopane oraz Komendę Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarnej w Kra-
kowie. Strażacy z naszych jednostek
ćwiczyli wspólnie z funkcjonariusza-
mi PSP z całej Małopolski. Gmina
użyczyła budynek do ćwiczeń, dru-
howie z Kościeliska sprzęt i kierowców
do obsługi. Były to pierwsze tego typu
ćwiczenia na terenie Małopolski. In-
struktorami była grupa oficerów, któ-
ra na co dzień ma do czynienia z
pożarami.

Natomiast 24 maja odbyły się ćwi-
czenia powiatowe – pożar lasu na po-
lanie Biały Potok w Kościelisku, w
których udział brały wszystkie jedno-
stki naszej gminy, jednostki z powia-
tu tatrzańskiego będące w Krajowym
Systemie Ratownictwa oraz komendy
powiatowe z Nowego Targu i Suchej
Beskidzkiej.

Strażacy szkolili się także w
działaniach specyficznych dla zda-
rzeń w naszym regionie. I tak odbyły
się kolejne ćwiczenia polegające na
ewakuacji z wyciągu kszesełkowego; w
maju na stacji narciarskiej Witów, a w
czerwcu na stacji Szymoszkowa. W
ćwiczeniach udział brały wszystkie
jednostki OSP z Gminy Kościelisko.

W grudniu przeprowadzono z ko-
lei szkolenie z ratownictwa medycz-
nego na terenie naszych czterech jed-
nostek. Szkolenie było związane z za-
kupem nowych zestawów ratowni-
czych PSPR1 oraz defibrylatorów i w

jego ramach przeszkolonych zostało
około 50 strażaków z naszej gminy.

W 2018 roku zakupiono nowy
ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy SCANIA do OSP Dzianisz Górny,
a samochód VOLVO będący do tej
pory na wyposażeniu tej jednostki
pozyskało OSP Witów. W OSP Dzia-
nisz Dolny wyremontowano nato-
miast samochód ciężki JELCZ i za-
montowano na nim nowy sprzęt.

Pomysł na remizy
Remizy w Kościelisku, Witowie i

Dzaniszu Górnym to duże obiekty, któ-
re w dzisiejszych czasach nie są w
pełni wykorzystane. Dlatego nadcho-
dzi czas na nowe pomysły na zagos-
podarowanie tego typu obiektów na
potrzeby społeczności gminnej. Świet-
nym przykładem, jak to może wy-
glądać jest remiza w Kościelisku, gdzie
w 2018 roku utworzono Placówkę
Wsparcia Dziennego dla dzieci z te-
renu gminy. Oferuje ona wsparcie dla
dzieci i ich rodziców, (np. pomoc w od-
rabianiu lekcji i liczne zajęcia dodat-
kowe), a także wsparcie psycholo-
giczne dla najbardziej potrzebujących.

Na te cele zagospodarowano całe pięt-
ro w remizie, zrobiono tam nową toa-
letę i kuchnię, odnowiono klatkę scho-
dową, zainstalowano nowe ogrzewanie
na pellet, a w otoczeniu remizy wy-
konano parking i plac zabaw dla dzie-
ci i nowe ogrodzenie. Zarząd OSP po-
zyskał na to środki unijne z Podha-
lańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Podsumowanie pracowitego roku
2018 w działalności wszystkich jed-
nostek OSP z terenu gminy Kościeli-
sko potwierdza prawdę znaną miesz-
kańcom Dzianisza, Kościeliska i Wi-
towa już od dawna – trudno sobie dzi-
siaj wyobrazić sprawne i bezpieczne
życie w Naszej Gminie bez druhen i
druhów z OSP. Dziękujemy za Wasza
służbę i oddanie.

MKi

na podstawie raportu Gminnego
Komendanta OSP Gminy

Kościelisko Andrzeja Garbulińskiego
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OSP

Pracowity rok
druhów i druhen
W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kościelisko odbyły się spotkania spra-
wozdawcze członków, na których jednym z najważniejszych punktów była informacja Komendanta Gmin-
nego OSP Andrzeja Garbulińskiego na temat działań strażaków w ubiegłym 2018 roku. Okazało się,
że to był dla naszych druhów i druhen bardzo pracowity rok.

Jednostki OSP z terenu
gminy Kościelisko należą

do najlepiej wyposażonych
w powiecie, przez co rośnie

ich gotowość bojowa
i skuteczność



Akcja „Hokus Krokus” polega na
realizacji konkretnych działań, wza-
jemnie się uzupełniających, zmie-
rzających do rozwoju zrównoważonej
turystyki przyrodniczej w gminie
Kościelisko. Zapraszamy już teraz do
odwiedzenia strony internetowej:
www.hokuskrokus.pl. To kompen-
dium wiedzy o stanowiskach kroku-
sowych na terenie Dzianisza, Koście-
liska, Witowa i okolic (teren Tat-
rzańskiego Parku Narodowego). Wit-
ryna zawiera interaktywną mapę po-
zwalającą na wyświetlanie lokalizacji
krokusów, zawiera moduł bazy noc-
legowej, propozycję gotowych wy-
cieczek dla turystów. Na stronie będzie
aktualizowany codziennie komunikat
turystyczny, prognoza pogody oraz in-
formacja o aktualnym stanie kwit-
nienia krokusów.

Dodatkowo została wydana bro-
szura edukacyjna – praktyczny prze-
wodnik turystyki przyrodniczej w

okresie wiosennym z uwzględnie-
niem zasad bezpieczeństwa i ochro-
ny przyrody. Broszura będzie bezpłat-
nie dystrybuowana wśród turystów
korzystającym z kwater na terenie
gminy Kościelisko oraz osobom od-
wiedzającym Centrum Informacji
Turystycznej w Kościelisku. Już teraz
zapraszamy Państwa do Centrum
Informacji Turystycznej po odbiór
materiałów. W ubiegłym roku
ogromną popularnością cieszyły się
bezpłatne wycieczki, które zorgani-
zowaliśmy dla naszych gości. Nad-
chodzącej wiosny również zaprasza-
my wszystkich chętnych na wędrów-
ki po tatrzańskich szlakach w towa-
rzystwie przewodników. Trasy wy-
cieczek będą przebiegać przez rejony
reglowe Tatr Zachodnich, w rejonie
Doliny Kościeliskiej i Doliny Małej
Łąki. Propozycje wycieczek będą tak
skonstruowane, aby przekierować
ogromny ruch z okolic Doliny Cho-

chołowskiej na inne obszary gminy.
Wszytko to zostanie spięte klamrą
wspólnych działań promocyjnych
Gminy Kościelisko i Tatrzańskiego
Parku Narodowego.

W ubiegłym roku powstał film
promujący naszą gminę w reżyserii
Jana Wierzejskiego. Obraz ten można
znaleźć na oficjalnym kanale gminy
Kościelisko na YouTube. To będzie dla
nas punkt wyjścia do świadomej i ce-
lowej promocji naszych miejscowoś-
ci w mediach. Tegoroczna strategia
promocji zakłada ścisłą współpracę z
Tatrzańskim Parkiem Narodowym,
wspólny komunikat do mediów i za-
rządzaniem treściami w możliwie
efektywny sposób. Fenomen kroku-
sowy ma ogromny, pozytywny, me-
dialny potencjał, który już w ubiegłym
roku staraliśmy się przekuć w sukces
naszej gminy. Specjalne hasło #ho-
kuskrokus stało wiosennym symbo-
lem Gminy Kościelisko na Instagra-
mie. Już teraz jesteśmy przygotowani
do tego, aby zwielokrotnić zasięgi i
dzięki przyrodniczemu bogactwu
opowiedzieć o pięknie Dzianisza,
Kościeliska i Witowa. Krokus nasz bo-
hater!

Zapraszamy kwaterodawców do
Centrum Informacji Turystycznej po
odbiór materiałów – folderów na-
klejek, plakatów.

Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronach:

www.hokuskrokus.pl
www.facebook.com/AkcjaHo-

kusKrokus

Daniel Wahl
– Centrum Informacji

Turystycznej w Kościelisku
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KAZIMIERY
BZDYK, SOŁTYSA
WSI WITÓW

1.Od czterech lat
jest pani sołty-

sem Witowa. Z jakimi
sprawami najczęściej

zgłaszają się do pani mieszkańcy?
Najczęstszymi problemami, z któ-

rymi przychodzą do mnie mieszkań-
cy są problemy międzysąsiedzkie – nie-
porozumienia wynikające z trudnego
góralskiego charakteru, nieraz na-
warstwiające się przez wiele lat. W
związku z tym mamy wiele problemów
z kontynuacją oraz rozpoczęciem no-
wych inwestycji. Brak zgód miesz-
kańców skutkuje zatrzymaniem in-
westycji, a często z zaprzepaszczeniem
funduszy na dany cel. Jak to mówił, je-
den z góralskich twórców:

Telekomunikacyjo, kanalizacyjo
Jo jes zawse – za tym!
Ino nie po moim,
a po sąsiadowym.

2.Czy kobiecie na tym stanowisku
jest łatwiej czy trudniej? Z jed-

nej strony kobiety łagodzą obyczaje,
ale z drugiej ta funkcja wymaga prze-
cież silnego charakteru...

Powiedziałabym, że ani łatwiej,
ani trudniej. Płeć nie ma tu decy-
dującego znaczenia. Wszystko zależy
od predyspozycji danej osoby. Naj-
ważniejszy jest dobry kontakt z ludź-
mi, otwartość, umiejętność rozwiązy-
wania konfliktów oraz zdolności or-
ganizacyjne.

3.Na jakie inwestycje czeka naj-
bardziej pani sołectwo?

Naszą inwestycją priorytetową, na
której ukończenie czeka dużo miesz-
kańców jest ukończenie kanalizacji Wi-
towa. Drugą ważną inwestycją jest bu-
dowa budynku wielofunkcyjnego, któ-
ry mógłby być wykorzystany na po-
trzeby ośrodka zdrowia, punkt infor-
macji turystycznej czy miejsce urzędo-
wania sołtysa. A może nawet bibliote-
ka lub miejsce spotkań Koła Gospodyń
Wiejskich. Nowym tematem z ostatniej
chwili jest gazyfikacja Witowa, pomysł
bardzo dobry, czy do zrealizowania?-
zobaczymy. Pomysłów jest wiele, cza-
sami jednak brakuje funduszy.

not. jk

Trzy
pytania do

Zebrania wiejskie i konsultacje
na temat statutów sołectw

Zbliżają się terminy zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Kościelisko.
Plan zebrań wygląda następująco:
17.03.2019 r. (niedziela), godz. 12.15 – Witów, Szkoła Podstawowa w Witowie
24.03.2019 r. (niedziela), godz. 12.15 – Dzianisz, Budynek wielofunkcyjny w Dzia-
niszu
31.03.2019 r. (niedziela), godz. 12.15 – Kościelisko, Szkoła Podstawowa w Kościelisku
Jednocześnie wójt gminy Kościelisko Roman Krupa zarządzeniem z dnia 12 marca
2019 r. ogłosił konsultacje społeczne na temat zmian w statutach sołectw.
Projektystatutówsądostępnenastronie internetowejUrzęduGminy ,będąteżoma-
wiane na zebraniach wiejskich.
Wybory sołtysów w Dzianiszu i Witowie odbędą się w pierwszej połowie maja.

MKi

Hokus Krokus

Magia Gminy Kościelisko!
Nadchodzi wiosna, a jej nieodłącznym symbolem w Gminie Kościelisko jest krokus.
Fenomen ten z sezonu na sezon przyciągają coraz więcej gości. Dlatego też
Centrum Informacji Turystycznej przygotowało w 2018 roku projekt, którego celem
było wykorzystanie owego fenomenu na wielu poziomach. Do ścisłej współpracy
zaproszono Tatrzański Park Narodowy, którego merytoryczne wsparcie było i jest
fundamentalne. Głównym celem naszych działań jest promocja turystyki
krokusowej, walor edukacyjny i prezentacja szerokiej oferty noclegowej Dzianisza,
Kościeliska i Witowa.



W samo południe organizatorzy:
wójt Roman Krupa, radni, sołtys,
członkowie oddziału Związku Podha-
lan, Ochotnicza Straż Pożarna i Stacja
Narciarska Witów-Ski rozpoczęli ofi-
cjalnie zawody. Zagrała kapela góral-
ska z Witowa, a błogosławieństwa
startującym udzielił ks. Tadeusz Hor-
wat, który zjechał ze stoku w towa-
rzystwie ubranych po góralsku nar-
ciarzy.

Rozpoczęli najmłodsi w wieku do
10 lat, potem młodzież i starsi. Za-
wodnicy startujący w strojach góral-
skich (mężczyźni obowiązkowo w
„bukowych” portkach, a kobiety w
spódnicach) mogli liczyć na bonifika-
tę 2 sekund. Sędzią zawodów był Ta-
deusz Mniszak, a zawody prowadzili:
Kazimiera Bzdyk i Piotr Kopeć, w
czym pomagała także Magda Lasak.

Ciekawa była rywalizacja w kate-
gorii rodzinnej, w której liczyły się wy-
niki czterech najlepszych członków
rodziny (rodzice+dzieci). W tym roku
trzem rodzinom udało się ukończyć za-
wody w komplecie. Na podium zaleź-
li się: I miejsce – Mniszakowie, II
miejsce – Sieczkowie, III miejsce – Wo-
robiakowie.

Najmłodszym uczestnikiem za-
wodów była Zosia Szczechowicz, naj-
starszym – Józef Puch. Najszybszy
zawodnik, Jan Zięba, który uzyskał

czas 27,08 sek., otrzymał w nagrodę
narty. Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary i medale oraz pamiątkowe dy-
plomy.

Nagrody rzeczowe ufundowała
Spółdzielnia „Społem” w Zakopanem
i Stacja Witów-ski, a medale i pucha-
ry Gmina Kościelisko. Dziękujemy
sponsorom: Cukierni Marduła, Hur-
towni spożywczej BRUTAL, Hurtow-
ni Mięsa i Wędlin BIELA, Hurtowni
DELTA Ewa i Bogdan Barnowscy,
Piekarni KARPIEL, Hurtowni IGLO-
MEN, Firmie ROSSIGNOL, Delikate-
som POKUSA Klaudia i Kazimierz
Leja.

Piotr Kopeć, oprac. RKW

Najszybciej dystans 3 km prze-
biegła najmłodsza para: Natalia To-
maszewska i Łukasz Sidorowicz z

Polanicy Zdroju. Drugie miejsce za-
jęli: Marta Naglik i Radosław Bieda z
Zakopanego, a trzecie – Maria i Ra-

fał Nędzowie z Kościeliska. Najstar-
sza para, Władysław i Ewa Łukasz-
czykowie z Zakopanego wywalczyła

znakomite 15 miejsce. Zwycięzcy
otrzymali piękne bukiety kwiatów
podarowane przez Kwiaciarnię Sza-
rotka w Kościelisku i malinowe tor-
ty w kształcie serca od Cukierni Sa-
manta.

Uczestnicy oceniani byli także w
kategorii najbardziej oryginalnego
stroju. Podobnie jak w poprzednich
latach, tak i w tym roku wybór też był
niesamowicie trudny. Przyjechali do
nas m. in: Faraon i Kleopatra, Wilk z
Czerwonym Kapturkiem, Janosik z
Maryną, Mikołaj i Mikołajka z wor-
kiem cukierków i dwa Bobasy z
własną wanienką i zapasem pam-
persów. Ostatecznie pierwszą nagro-
dę przyznano Rumcajsowi i Hance,
drugą – przesympatycznym Boba-
som, którzy dzielnie dźwigali swoje
akcesoria na trasie biegu a trzecią –
uroczemu Czerwonemu Kapturkowi,
który chyba zaprzyjaźnił się z Wil-
kiem.

Organizator biegu – Stowarzy-
szenie Rozwoju Turystyki w Gminie
Kościelisko, przygotowało też upo-
minki do wylosowania wśród wszyst-
kich zawodników. Nikt nie odszedł z
pustymi rękami.

Po dekoracji wszyscy mogli po-
silić się przy grillu i zjeść kawałek
pysznego tortu. Muzyka grała, hu-
mory dopisały, pogoda też nie za-
wiodła, wszyscy bezpiecznie ukoń-
czyli bieg i zapowiedzieli powrót za
rok.

Jolanta Glista, oprac. RKW
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Za nami

W Walentynki biegali parami
Za nami 5. edycja Walentynkowego Biegu Parami. W zawodach wzięło udział 39 par
– mieszkańcy Kościeliska i okolic oraz turyści z różnych stron Polski.

Sport

RywalizowalioPucharWitowa
6 stycznia 2019 r. na terenie stacji narciarskiej Witów Ski rozegrany został XIV Puchar Witowa. Do za-
wodów zgłosiło się około 70 zawodników, którzy podzieleni zostali na 6 kategorii wiekowych w sla-
lomie gigancie i 2 kategorie w snowboardzie.



11N O W I N Y G M I N Y K O Ś C I E L I S K O

Pożegnania
† Stanisław Chowaniec – Kościelisko – 6.12.2018 r.

† Andrzej Władysław Pająk – Dzianisz – 8.12.2018 r.
† Zofia Stoch Kościelisko – Kościelisko – 12.12.2018 r.

† Ryszard Wojda – Kościelisko – 19.12.2018 r.
† Anna Bzdyk – Witów – 21.12.2018 r.

† Władysław Bukowski – Kościelisko – 3.01.2019 r.
† Zofia Krzeptowska – Kościelisko – 12.01.2019 r.

† Józefa Knapczyk – Dzianisz – 12.01.2019 r.
† Józef Tylka – Dzianisz – 17.01.2019 r.

† Zofia Bukowska – Kościelisko – 17.01.2019 r.
† Anna Pabin – Dzianisz – 20.01.2019 r.

† Stanisław Rysula – Kościelisko – 25.01.2019 r.
† Maria Karpiel – Kościelisko – 1.02.2019 r.

† Aleksandra Michniak – Dzianisz – 2.02.2019 r.
† Jan Czuj – Witów – 5.02.2019 r.

† Władysław Tylka – Kościelisko – 5.02.2019 r.
† Wojciech Andrzej Obtułowicz – Kościelisko – 9.02.2019 r.

† Stanisław Palenica – Dzianisz – 9.02.2019 r.
† Kazimierz Marian Palijczuk – Kościelisko – 13.02.2019 r.

† Maria Anna Obrochta – Kościelisko – 19.02.2019 r.
† Grzegorz Kazimierz Andrzejak – Kościelisko – 21.02.2019 r.

† Tadeusz Budz – Kościelisko – 24.02.2019 r.

Andrzej Mateja
ur. 26 sierpnia 1935 w Kościelisku,
zm. 5 marca 2019 r.
Polski biegacz narciarski, ratownik górski,
olimpijczyk z Cortina d’Ampezzo 1956 i
Squaw Valley 1960. Wielokrotny medalista
mistrzostw Polski.
Ś.P. Andrzej Mateja spoczął na cmentarzu
w Kościelisku 9 marca 2019 r.
Pokój Jego Duszy.

POLECAMY

� Przednówek w Polanach
4-5.05.19r. , Dom Ludowy w Kościelisku
�Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych
16.05.19 r. – Dzianisz
�Majówka w Dzianiszu
26.05. – scena plenerowa Dzianisz-Borki
�Gminny Konkurs na Tradycyjny Koszyczek Wielkanocny
20.04.19 r. – w kościele św. Kazimierza w Kościelisku
� Finisaż wystawy fotografii Jerzego Kosiuczenko pt. „Gońba za
sztuką”
26.04.19r. sala wystawowa GOKR Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 76,
czynne od pn.-pt. 9:00 – 16:00
�Dzień Dziecka w Gminie Kościelisko
2.06.19r. scena plenerowa w Kościelisku
�Cykl wydarzeń „Zaczytane Piątki”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku zaprasza do uczestnictwa
w comiesięcznych piątkowych spotkaniach z książką. Szczegóły na
plakatach.
�Wystawa fotografii Jerzego Kosiuczenko pt. „Gońba za sztuką”
20.03 – 30.05.19 r. sala wystawowa GOKR Kościelisko, ul.Nędzy-
Kubińca 76, czynne od pn.-pt. 9:00 – 16:00
� Skitourowe Kościelisko – wycieczki
16.03 – Trzydniowiański Wierch, 17.03 – Przysłop Miętusi, 20.03 –
Trzydniowiański Wierch, 23.03 – Kopa Upłaziańska
�Hokus Krokus – wycieczki
szczegóły na www.hokuskrokus.pl
�Kościelisko Music Trail Festival i Tatrzański Park Narodowy
pomagają
Razem dla Adasia – koncert charytatywny
29.03.2019 r, godzina 19:00, Dom Ludowy w Kościelisku, Support:
White Elephant, Kapela Góralska TPN, Rogucki Solo / KRÓL Solo
Całkowity dochód będzie przekazany na leczenie Adasia – współpraca
z Fundacją im. Karola Stopki
�Wspólne bieganie – czyste góry – edycja III
Magura Witowska – wycieczka biegowa
13.04.2019, godzina 9:00, szczegóły na www.gminakoscielisko.pl

11.12.18r. Kolędowaniu w budynku CIT
organizowanym przez Fabrykę Talentów

20.12.18 r. Wigilijne Spotkanie
w Gminie Kościelisko

Grudzień 2018 r. Kiermasz Bożonarodzeniowy w GOKR Kościelisko

15.12.18 Koncert Sasha Boole
(Kościelisko Music Trail Festival – na szlaku)

Kultura w obiektywie
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4 1.01.19 r. Noworoczny Koncert
Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej

21.01.19r. Warsztaty Karykatur z Gminną
Biblioteką Publiczną w Kościelisku

29.01.18 r. Nagroda Województwa Małopolskiego
im. Władysława Orkana dla zespołu Polany z Kościeliska

10.02.19 r. XII Parada Gazdowska w Kościelisku

28.12.18 r. Wernisaż wystawy malarstwa
na szkle Marty Walczak - Stasiowkiej

30.12.19 r. Świąteczne Spotkania
z Folklorem z zespołem Trebunie Tutki

4.01.19 r. Finisaż wystawy Twórcy Ludowi z Witowa

23.01.19r. Warsztaty z tradycyjnej
obróbki wełny w Witowie

7.02.19 r. Folk Karnawał z zespołem Trebunie Tutki

Kultura w obiektywie

15.02.19 r. Walentynkowe warszaty z GOKR Kościelisko w Dzianiszu

17.02.19 r. V Walentynkowy Bieg Narciarski Parami 22.02.19 r. Dzianisz – spotkanie dzieci z Józefem Fudalą.


