
Nośwarniyjso
z Polan

W tym roku na Podhalu panuje
Marysia Karpiel z Kościeliska!

Podsumowanie
kadencji

Mijają cztery lata od ostatnich wy-
borów samorządowych. 21 paździer-
nika pójdziemy wybrać lokalne władze
na kolejnych 5 lat. Czas zatem na pod-
sumowanie pracy radnych i wójta. O
mijającą kadencję pytamy Romana
Krupę, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Kościelisko oraz radnych – Sta-
nisława Stosela i Romana Ra-
tułowskiego. Przyglądamy się też temu,
jak zmieniła się gmina Kościelisko na
przestrzeni lat.
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Sport

O puchar
sołtysa

Już po raz IX na Orliku w
Kościelisku odbył się Turniej
Piłki Nożnej w Polanach o Puchar
Sołtysa Wsi Kościelisko.

Turniej zapoczątkował Józef
Bukowiski-Tyrała. Biorą w nim
udział przedstawiciele poszcze-
gólnych polan, które wystawiają
swoje reprezentacje. Sportowe
umiejętności prezentują zarówno
dorośli, jak i – po raz pierwszy –
również młodzież.

W tegorocznej edycji wzięło
udział 5 drużyn. Zwyciężyła re-
prezentacja Gronia.

rkw

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku świętuje w tym roku jubileusz
stulecia istnienia. Są powody do zadowolenia. Wyremontowana
strażnica, specjalistyczny sprzęt, nowoczesne umundurowanie i wielu
przeszkolonych i oddanych służbie ludzi... czytaj str. 6

czytaj str. 9

Kościelisko

Sto lat na straży gminy

Kultura

Narodowe czytanie Żeromskiego
8 września na scenie Domu Ludowego w Kościelisku po raz kolejny obchodziliśmy święto polskiej li-
teratury – Narodowe Czytanie.

Po zeszłorocznej prawie teatralnej
inscenizacji „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego, tym razem czytającym
przyszło zmierzyć się z znacznie trud-
niejszym zadaniem – lekturą powieści
Stefana Żeromskiego „ Przedwiośnie”.
To proza nawiązująca wprost do
wyjątkowej rocznicy tego roku – 100-
lecia odzyskania niepodległości. Nie
miała co prawda takich walorów sce-
nicznych jak dramat Wyspiańskiego,
dedykowany przecież teatralnej scenie,

ale zawierała kilka legendarnych scen,
jak choćby opowieść starego Baryki o
„szklanych domach”, czy dyskusje Ce-
zarego Baryki z Szymonem Gajowcem.
I te właśnie sceny zostały odegrane jako
żywe dialogi, a uzupełniło je czytanie
fragmentów „czystej” prozy.

Tak jak w poprzednich latach w
Narodowe Czytanie zaangażowała się
cała społeczność naszej gminy. Między
innymi starego Barykę czytał radny
Stanisław Stosel, Cezarego Barykę –

przewodniczący Rady Roman Kru-
pa, a Szymona Gajowca – sołtys Koś-
cieliska Mateusz Nędza-Kubiniec. Ale
w czytaniu uczestniczyli także ucznio-
wie, urzędnicy, przedstawiciele sto-
warzyszeń i chętni mieszkańcy.

Narodowe Czytanie w Kościelisku
zostało jak co roku zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Kościelisku przy wsparciu Urzędu
Gminy.
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Cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności – wybory sa-
morządowe odbywają się w 100-lecie odzyskania nie-
podległości. W roku wspomnienia podniosłych chwil
powrotu Rzeczpospolitej na mapę świata, obchodzimy
święto wolności w jego najbardziej praktycznym wy-
miarze – po prostu korzystając z naszych obywatelskich
praw możemy wybrać sobie przyszłość. Oczywiście jest
w tym trochę ryzyka, bo owa przyszłość zakamuflowana
jest w figurach reprezentantów, w ich rozumie i su-

mieniach, a z tym różnie przecież może być. Jak wie-
my dobrze demokracja to dość niedoskonały system,
z tym, że do tej pory nikt nic lepszego nie wymyślił –
sentencja Winstona Churchilla jest ciągle wyjątkowo ak-
tualna.

Na szczęście można spojrzeć na to z drugiej stro-
ny – demokracja to także system z zasady optymis-
tyczny, zakłada, że władze sprawować będą zawsze
mądrzy i rozsądni, czyli tacy, którzy nie wywiodą nas
na manowce. I jeszcze to, że opiera się również na
mądrości nas, wyborców, którzy ostatecznie pozosta-
wieni sam na sam z kartką do głosowania zakreślą od-
powiednie okienko.

Tak czy inaczej szacownej jubilatce należy się od nas
jakiś wyjątkowy prezent. Proponuję udział w wyborach,
na pewno się ucieszy.

MKi
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Szacownej jubilatce
z życzeniami

Z życia RADY
Najważniejsze posiedzenia i uchwały Rady
Gminy Kościelisko na sesjach od 24 maja
2018 r.

Sesja XXXVII – 19.07.2018
�w sprawie przejęcia od Województwa

Małopolskiego zadania zarządzania drogą
wojewódzką nr 958 na terenie Gminy
Kościelisko na cztery sezony utrzymania

�w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Małopolskiego na rea-
lizację zadań pn. „Budowa asfaltowej
ścieżki rowerowej łączącej Dolinę Koście-
liską z Doliną Chochołowską” oraz „Bu-
dowa utwardzonego pobocza z kostki bru-
kowej w rejonie przysiółka Kojsówka w m.
Witów” oraz przejęcia zarządzania drogą
wojewódzką

�w sprawie współpracy ze społecznością lo-
kalną Gminy Divion we Francji

�w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik
oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości, na których w
części zamieszkują mieszkańcy, a w częś-
ci nie zamieszkują mieszkańcy.

�w sprawie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady

�w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi za
rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

�w sprawie wniesienia wkładu niepie-
niężnego (aportu) do „SEWIK” spółki z o.o.
w zamian za udziały

�w sprawie ustalenia maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Kościelisko

Sesja XXXVIII – 10.08.2018
�w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków
�w sprawie zaciągnięcia kredytu długoter-

minowego
Sesja XXXIX – 20.09.2018
�w sprawie zmiany uchwały dotyczącej

przystąpienia do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy
Kościelisko ustalenie sieci prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

�w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany m.p.z.p. wschodniej części obsza-
ru wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko, w
rejonie „Polana” pod nazwą – MPZP
Dzianisz Polana II

�w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania , wychowania i opieki oraz usta-
lenia opłaty za świadczenia w publicz-
nych przedszkolach

�w sprawie określenia formatu elektronicz-
nego, warunków i trybu składania za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej
informacji i deklaracji na podatek od nie-
ruchomości, podatek rolny i podatek leś-
ny oraz deklaracji na podatek od środków
transportowych.
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Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –
Słowacja 2014-2020. Całkowita wartość projektu wy-
nosi 139 898,46 EUR, a jego dofinansowanie
99 999,41 EUR. Współfinansowanie z budżetu pań-
stwa to 9 854,67 EUR, a wkład własny partnerów
30 044,38 EUR.

Realizowane w ramach projektu zadania mają na
celu nie tylko zachowanie konkretnych obiektów, ale
również posiadają aspekty edukacyjne i popularyza-
torsko-promocyjne. Jednym z nich jest wskazanie
wartości kulturowych i krajobrazowych obiektów sa-
kralnych. Przekazanie informacji historycznych, iko-
nograficznych, różnych ciekawostek, opisanie i zilu-
strowanie poszczególnych obiektów w publikacji
książkowej, opatrzonej merytorycznym wprowadze-
niem znawcy i badacza sztuki Podhala dr hab. Zbig-
niewa Moździerza, powoduje że będzie to swoiste kom-
pendium tematyczne. Możliwość łatwego zlokalizo-
wania poszczególnych obiektów na mapie sprawi, że
projekt zyskuje charakter krajoznawczy, mogący służyć
zarówno mieszkańcom jak i turystom. Co ważne
książka i mapa będą miały opisy w trzech językach: pol-
skim, słowackim i angielskim, a cały nakład – 5000 sztuk
rozprowadzony będzie nieodpłatnie.

Warto podkreślić, że konserwacja krzyży i kapli-
czek przydrożnych jest po raz pierwszy wykonywana
jako kompleksowe zadanie prowadzone przez gminę.
Tak znaczna liczba obiektów objętych projektem, po
stronie polskiej aż 18, dowodzi wagi i znaczenia jakie
ma dla gminy zachowanie obiektów zabytkowych, kraj-
obrazu oraz świadomości potencjału turystycznego ja-
kie one stanowią. Autorem i wydawcą albumu jest Jan
Michalski Fabryka Grafiki z Krakowa, natomiast
mapę opracowuje zespół słowacki.

Na terenie gminy Kościelisko prowadzone są pra-
ce konserwatorskie przy 18 obiektach, a na terenie Twar-

doszyna przy 5. Renowacje krzyży i figur kamiennych
wykonują na terenie naszej gminy konserwatorki Re-
gina Mrowca z Kościeliska i Ida Skowrońska-Mazurek
z Zakopanego, natomiast prace remontowe przy ka-
pliczkach domkowych w Dzianiszu i Witowie wyko-
nała już firma budowlana BOBAK Daniela Bobaka z
Zakopanego.

W ramach projektu przywrócona zostanie również
świetność trzem dzwonnicom, które zostaną oświetlone
i wyposażone (dwie z nich) w elektroniczne urządze-
nia uruchamiające dzwony. Wykonawcą tych zadań jest
firma Bells Construction sp. z o. o. z Rzeszowa.

Prace konserwatorskie i wydawnicze są w toku. Za-
kończenie projektu zaplanowane jest na 30 listopada
2018 r.

Agnieszka Grzegorczyk
Koordynator Merytoryczny Projektu

UG Kościelisko

W ramach polsko-słowackiego projektu

Remontujmy
kapliczki
W ramach wspólnego projektu pod nazwą: „Szlakiem obiektów sakralnych
pogranicza polsko-słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošin”
realizowane są prace konserwatorskie przy 23 obiektach sakralnych –
krzyżach, kapliczkach, figurach przydrożnych, a także opracowywana jest ok.
130 stronicowa publikacja albumowa związana z takimi obiektami oraz mapa
wskazująca ich lokalizacje.



– Jest pan przykładem osoby, któ-
ra mimo młodego wieku może po-
chwalić się już dość dużym doświad-
czeniem pracy w samorządzie. Jak to
się zaczęło?

– Zaczęło się od młodzieńczej chę-
ci działania i widzenia potrzeby zmian.
Czyli można powiedzieć, że klasycznie.

I tak trwa to już 12 lat. Właśnie kończy
się moja trzecia kadencja radnego. W
trakcie pierwszej byłem przewod-
niczącym Komisji Ekonomiki i Rozwoju
Gospodarczego, a ostatnie dwie ka-
dencje to sprawowanie przeze mnie
funkcji przewodniczącego Rady Gminy
Kościelisko.

– Zapewne każda z tych trzech ka-
dencji była inna. Co szczególnego
było w tej ostatniej, która właśnie do-
biega końca?

– To prawda. Każda kadencja miała
swoją specyfikę. Dla mnie pierwsza ka-
dencja, zwłaszcza jej początki, to poz-
nawanie samorządu, zasad, które wiążą
się z jego funkcjonowaniem. Z kolei dwie
ostatnie kadencje, w których byłem
przewodniczącym, to inny rodzaj obo-

wiązków a co za tym idzie odpowie-
dzialności. Bo oprócz bycia radnym, na
przewodniczącym spoczywają dodat-
kowe zadania, związane z reprezento-
waniem Rady na zewnątrz, czy prowa-
dzeniem obrad i staraniem się o wy-
pracowanie kompromisu przy oma-
wianiu ważniejszych tematów z punktu

widzenia funkcjonowania gminy. Od-
bieram to przede wszystkim jako cen-
ne doświadczenie.

Wracając do samych kadencji, rze-
czywiście były różne, bo na przestrze-
ni lat zajmowaliśmy się przecież częs-
to odmiennymi tematami. Składy oso-
bowe poszczególnych rad również
różniły się między sobą, co też miało
wpływ na poszczególne kadencje. Ostat-
nia kadencja to kadencja tematów trud-
nych w zakresie planowania prze-
strzennego i decyzji z nich wyni-
kających. Zdecydowanie materia naj-
trudniejsza.

– A jak by pan ocenił tę ostatnia ka-
dencję? Czy można powiedzieć, że
udało się dużo zrobić w ciągu tych czte-
rech lat?

– Na pewno nie zrobiliśmy
wszystkiego, co chcieliśmy. Mimo to
uważam, że była to dobra kadencja, bo
wiele z zadań, które zaplanowaliśmy,
udało się zrealizować: nowe chodni-
ki, remont i budowa nowych dróg, bu-
dynek wielofunkcyjny w Dzianiszu,
budowa nowych lamp, podnoszenie
wyposażenia naszych jednostek OSP,
itd. Należy wspomnieć, że wiele pro-
jektów zostało przy pomocy obecnej
rady przygotowanych, a ich rozpo-
częcie nastąpi w przyszłym roku: bu-
dowa rolkostrady i trasy biegowej na
stadionie biathlonowym, budowa
chodnika na Kojsówkę i na Białym
Potoku, rewitalizacja terenu przy
dawnym WDW.

W zakresie planowania przestrzen-
nego trwają prace nad planem zagos-
podarowania przestrzennego dla całego
sołectwa Kościelisko i kolejna rada bę-
dzie się musiała z tą problematyką
zmierzyć i doprowadzić sprawę do koń-
ca.

– No właśnie, jakimi sprawami
nowi radni powinni według pana
zająć się w pierwszej kolejności?

– Po pierwsze wspomniany już
przeze mnie miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla Koście-
liska, „kodeks reklamowy” dotyczący
szeroko pojętej estetyki i ładu na terenie
naszej gminy — oczywiście po wcześ-

niejszych konsultacjach z mieszkańca-
mi poszczególnych sołectw, a trzecia
sprawa to kwestia planu miejscowego dla
Polany Biały Potok. Te, jak również
inne tematy zostawiamy kolejnej radzie,
z wypracowanymi przez nas wnioskia-
mi.

– Zmieniła się ustawa regulująca
funkcjonowanie samorządu, wiadomo,
ze wkrótce zmieni się także regulamin
rady. Jak w pana opinii wpłynie to na
funkcjonowanie rady? Czy to będą ko-
rzystne zmiany?

– Rzeczywiście nowelizacja ustaw sa-
morządowych wprowadza wiele zmian.
Będzie to wymagało od pracowników
urzędu i radnych szybkiej adaptacji do
nowych zasad. Zmiany wchodzące w
życie wiążą się m. in. z obowiązkiem
transmisji i udostępniania nagrań obrad
rady co z punktu widzenia jawności ob-
rad oceniam pozytywnie. Jestem za
zmianami, które wprowadzają pełną
czytelność i większą transparentność w
działaniach rady i urzędu. To co się może
nie podobać to zwiększająca się w takim
przypadku biurokracja. Jednak tutaj
mamy klasyczny przypadek realizacji za-
sady: coś za coś. Generalnie zmiany w
tym zakresie oceniam pozytywnie.
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Świętujemy Niepodległość
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych

mieszkańców do udziału w gminnych
obchodach 100 rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości.
W sobotę, 10 listopada o godz.

18:00 w Domu Ludowym w Kościelis-
ku będzie miało miejsce otwarcie wy-

stawy jubileuszowej, wręczenie nagród
w konkursie plastycznym, koncert pieśni

patriotycznych w wykonaniu Hanki Rybki
z zespołem. Wstęp wolny.

W niedzielę, 11listopada godz. 11:00 w
Kościele Parafialnym w Kościelisku – uroczysta Msza Święta za Oj-
czyznę, Apel Poległych i złożenie wiązanek pod pomnikiem Krzyż
Polski.

Rada Gminy
– czas na podsumowanie
Z Romanem Krupą, przewodniczącym Rady Gminy Kościelisko o mijającej
kadencji rozmawia Anna Zadziorko.

Zapoznaj się z projektem

Powstaje KODEKS
REKLAMOWY
Trwają przygotowania do wprowadzenia w gminie Kościelisko
kodeksu reklamowego.

Obwieszczeniem wójta z dnia 19 września 2018 r. do publicznego wglądu
wyłożony został projekt uchwały ustalającej warunki i zasady sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów ma-
teriałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały będzie wyłożony do dnia 25 października 2018 r. w Urzę-
dzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, w pokoju 18 w go-
dzinach pracy urzędu.

Ponadto projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu w zakładce planowanie przestrzenne.

W czasie wyłożenia projektu oraz w terminie 14 dni potem, czyli do 8
listopada 2018 r. można wnosić uwagi do projektu z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy organizacyjnej podmiotu , które należy składać do wójta
gminy Kościelisko w następujących formach:

- pisemnej na adres Urzędu Gminy
- ustnie do protokołu w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy
- na adres: rolnictwo @gminakoscielisko.pl
Zapraszamy do zapoznania się z projektem i składania uwag.

Agnieszka Grzegorczyk

To dobra kadencja, bo wiele z zadań, które
zaplanowaliśmy, udało się zrealizować: nowe
chodniki, remont i budowa nowych dróg,
budynek wielofunkcyjny w Dzianiszu, budowa
nowych lamp.

W zakresie planowania przestrzennego trwają
prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego dla całego sołectwa
Kościelisko i kolejna rada będzie się musiała z
tą problematyką zmierzyć i doprowadzić
sprawę do końca.
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Lata 2002-2018

Podsumowanie działalności
Wójta Gminy Kościelisko
W momencie obejmowania stanowiska Wójta Gminy Kościelisko pod koniec 2002 roku, gmina Kościelisko liczyła
7883 mieszkańców. Budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 9 932 017 zł, zaś po stronie wydatków
kwotą 9 215 731 zł. Z ogólnej sumy wydatków kwota 1 098 617 zł (11,06% wydatków ogółem) stanowiła
środki przeznaczone na inwestycje. W roku 2002 gmina Kościelisko zaciągnęła kredyt na kwotę 248 500 zł oraz
spłaciła kredyty zaciągnięte w latach poprzednich na kwotę 268 888 zł.

W tamtym czasie gmina bory-
kała się z problemami finansowymi,
takimi jak bardzo mały budżet na
wydatki inwestycyjne, problemy z
utrzymaniem płynności finansowej
skutkujące koniecznością zaciągania

kredytów na działalność bieżącą (np.
na podwyżki wynagrodzeń dla nau-
czycieli). Od tamtego czasu sytuacja fi-
nansowa gminy zmieniła się diamet-
ralnie. I choć ciągle się może wydawać,
że budżet przeznaczony na inwestycje

jest skromny w stosunku do potrzeb,
to w chwili obecnej gmina nie posia-
da zatorów płatniczych, ani również
problemów z płynnością finansową. O
zaciąganiu kredytów na działalność
bieżącą nie ma mowy. I choć zadłu-

żenie gminy w przeciągu 16 lat znacz-
nie wzrosło, to podkreślić należy, że
kredyty były zaciągane wyłącznie na
sfinansowanie inwestycji, w tym na za-
pewnienie wkładu własnego do pro-
jektów współfinansowanych ze środ-
ków europejskich.

W ciągu 16 lat liczba ludności
gminy wzrosła o 864 osoby, co stano-
wi około 11% ludności zamieszkującej
gminę pod koniec 2002 roku.

Dochody budżetu gminy wzrosły
o 33 493 592 zł, tj. blisko 5-krotnie w
stosunku do wartości osiągniętej na ko-
niec 2002 roku.

Wydatki budżetu wzrosły o kwo-
tę 38 103 039 zł, tj. ponad 5-krotnie w
stosunku do wykonania za rok 2002.
Wydatki majątkowe zaplanowane na
rok 2018 na kwotę 11 871 003 zł, tj. bli-
sko 11-krotnie więcej niż w roku 2002.
Wydatki majątkowe w roku 2018 będą
stanowiły około 25 % wszystkich wy-
datków planowanych do poniesienia w
roku 2018.

W latach 2003-2018 na inwesty-
cje wydatkowano kwotę około 92
mln złotych. Wartość brutto majątku
trwałego wzrosła o około 99 mln
złotych. W latach 2008-2015 zreali-
zowano 29 projektów współfinan-
sowanych ze środków unijnych, na
które otrzymano około 23 mln
złotych dofinansowania unijnego. W
roku 2018 rozpoczęto realizację ko-
lejnych 10 projektów, na które otrzy-
mano 20 mln dofinansowania unij-
nego.

Dochody budżetu Gminy Kościelisko
w latach 2002-2018

Wydatki budżetu Gminy Kościelisko
w latach 2002-2018

Stadion Orlik przy Szkole Podstawowej w Kościelisku
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Najważniejsze efekty zrealizowa-
nych inwestycji i projektów unijnych:
– budowa stacji uzdatniania wody na

potoku Kirowa Woda wraz ze zbior-
nikami wody i magistralą wodo-
ciągową,

– kompleksowe zabezpieczenie Dol-
nego Witowa przed powodzią,

– modernizacja ponad 20 km dróg
gminnych poprzez położenie no-
wej nakładki asfaltowej,

– wybudowanie ponad 10 km chod-
ników przy drogach gminnych,

– budowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego przy wszystkich
głównych drogach we wszystkich
sołectwach,

– skanalizowanie większej części
miejscowości Witów oraz przygo-
towanie dokumentacji projekto-
wej dla pozostałej części i rozpo-
częcie w roku 2018 budowy kolej-
nego odcinka kanalizacji sanitarnej
w Witowie,

– skanalizowanie polan: Kiry, Groń,
Rysulówka, Gronik, Mała Łąka,

– wykonanie projektów budowlanych
dla kanalizacji sołectwa Dzianisz,

– rozbudowa szkoły podstawowej w
Kościelisku,

– przebudowa dachu w szkole pod-
stawowej w Witowie,

– termomodernizacja szkoły podsta-
wowej w Dzianiszu,

– wymiana systemów grzewczych z
węglowych na olejowe i opalane
biomasą we wszystkich szkołach, w
ośrodku zdrowia w Kościelisku oraz
w Urzędzie Gminy,

– wybudowanie sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Witowie,

– wybudowanie boisk sportowych ze
sztuczną nawierzchnią oraz placów
zabaw przy wszystkich szkołach w
każdym sołectwie,

– utworzenie 200 miejsc w przed-
szkolach (75 w Dzianiszu oraz 125 w
Kościelisku) zapewniających opiekę
dzieciom w wieku 3-6 lat przez 9 go-
dzin dziennie,

– objęcie opieką wychowawczą i spe-
cjalistyczną 50 dzieci w placówkach
wsparcia dziennego,

– wybudowanie budynku wielofunk-
cyjnego w Dzianiszu, w którym bę-
dzie znajdować się: przedszkole, oś-
rodek zdrowia, biblioteka, sala wi-
dowiskowa oraz placówka wsparcia
dziennego,

– budowa centrum tradycji i turysty-
ki w Kościelisku,

– budowa sceny plenerowej w Koś-
cielisku oraz modernizacja siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury Regio-
nalnej w Kościelisku,

– wymiana pokrycia dachowego w
budynku Domu Ludowego w Koś-
cielisku,

– modernizacja pomieszczeń dla oś-
rodka zdrowia w Witowie,

– montaż siłowni zewnętrznych przy
szkole podstawowej w Kościelisku
oraz przy scenie plenerowej,

– wykonanie projektu rozbudowy sta-
dionu biathlonowego oraz pozys-
kanie środków na wykonanie I eta-
pu rozbudowy obejmującego trasy

biegowe waz z oświetleniem, wy-
konanie rolkostrady i mostu nad
drogą gminną umożliwiającego
połączenie tras zlokalizowanych po
dwóch stronach drogi, przebudowa
płyty stadionu i trybun,

– zakup budynku biurowego oraz wy-
konanie projektu budowlanego dla
potrzeb adaptacji budynku pod sie-
dzibę urzędu gminy,

– estetyczne zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrum wsi
Kościelisko poprzez budowę miejsc
postojowych przy kościele i zagos-
podarowanie terenu przy remizie
OSP w Kościelisku na miejsca po-
stojowe, plac zabaw dla dzieci oraz
miejsce rekreacji i odpoczynku,

– dofinansowanie zakupu 7 samo-
chodów pożarniczych dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Kościelisku, Dzianiszu i Witowie,

– wykonanie instalacji solarnych w
291 gospodarstwach domowych
położonych na terenie gminy,

– wymiana systemów grzewczych w
137 gospodarstwach domowych
położonych na terenie gminy,

– rozpoczęcie projektowania sieci
ciepłowniczej geotermalnej w Koś-
cielisku,

– demontaż, transport i utylizacja po-
nad 200 t. odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z gospodarstw
domowych położonych na terenie
gminy,

– zapewnienie dostępu do Internetu
dla 75 gospodarstw domowych
położonych na terenie gminy, do-
posażenie szkół i instytucji kultury w
sprzęt komputerowy,

– zakup i wdrożenie oprogramowania
ułatwiającego kontakt z urzędem
ze pomocą Internetu (możliwość
załatwiania spraw przez Internet,
sprawdzania zobowiązań wobec
urzędu i regulowania płatności przez
Internet).

Stanisława Czubernat
Skarbnik Gminy Kościelisko

Nowooddane przedszkole w Dzianiszu

Remont ulicy Nędzy-Kubińca w Kościelisku



Uroczystość jubileuszu rozpo-
częła się zbiórką pocztów sztandaro-
wych pod remizą. Następnie prowa-
dzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Bis-
kupice z dyrygentem Markiem Ko-
narskim na czele strażacy przema-
szerowali do kościoła parafialnego w
Kościelisku. Obchody rozpoczęły się
uroczystą mszą św., a po jej zakoń-
czeniu delegacja jednostki oraz za-
proszeni goście udali się na pobliski
cmentarz złożyć wieńce na grobie
Prezeski OSP Kościelisko śp. Heleny
Rysuli w 5. już rocznicę jej śmierci.
Następnie kompania prowadzona
przez mł. bryg. Adama Romanow-
skiego ruszyła spod kościoła kro-
kiem defiladowym pod remizę, gdzie
odbyła się część oficjalna obchodów.
Po wciągnięciu flagi na maszt i ode-
graniu Hymnu Państwowego prezes

jednostki druh Adam Tracz przywi-
tał zaproszonych gości: m.in. wice-
prezesa Rady Ministrów Piotra Gliń-
skiego, posła na Sejm RP a zarazem
prezesa zarządu wojewódzkiego
ZOSP RP Edwarda Siarkę, radnego
Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Jana Piczurę, Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Krakowie nadbryg. Stanisław Nowa-
ka i wielu innych szacownych gości,
w tym strażaków i mieszkańców Koś-
cieliska.

Prezes jednostki na wstępie
przeczytał 100-letni rys historyczny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koś-
cielisku. Kolejnym i najważniejszym
punktem uroczystości było poświę-
cenie i przekazanie nowego sztanda-
ru, który został ufundowany przez
mieszkańców wsi Kościelisko z Fun-

duszu Sołeckiego. Projekt tego sztan-
daru był wykonany na indywidualne
zamówienie. Rysunek św. Floriana
wykonał Radosław Cygan. Natomiast
wyhaftowany został przez specjalną
firmę Haftina sp z. o.o sp k. z Piotr-
kowa Trybunalskiego. Sołtys Koś-
cieliska Mateusz Nędza-Kubiniec od-
czytał akt ufundowania. Poświęcenia
sztandaru dokonał ks. Andrzej Kor-
da, dh Andrzej Stopka odczytał akt
nadania sztandaru, a przekazania
dokonał dh Edward Siarka – prezes
zarządu wojewódzkiego ZOSP RP.
Sztandar przyjął prezes OSP Koś-
cielisko Adam Tracz, a potem prze-
kazał druhom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kościelisku mówiąc:
„Strzeżcie tego sztandaru jak źreni-
cy oka”, a druhowie przyrzekli w
imieniu wszystkich strażaków: „że

honoru tego sztandaru nie splamimy”.
Następnie Ochotnicza Straż Pożarna
w Kościelisku z rąk dh Edwarda Siar-
ki została odznaczona Złotym Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych za wieloletnią, ofiarną
działalność w ochronie przeciw-
pożarowej dla dobra społeczeństwa
i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość jubileuszu była także
okazją do odznaczenia zasłużonych
członków i działaczy OSP Kościelisko.
Złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymał dh Andrzej Stopka,
srebrny medal dh Bartłomiej Rysula,
a brązowy otrzymali: dh Andrzej
Drąg, dh Krzysztof Długopolski, dh
Hubert Możdżeń, dh Krzysztof Sob-
czyk, dh Stanisław Obrochta, dh Mi-
chał Tracz. Wręczenia dokonali dh
Edward Siarka oraz Małopolski Ko-
mendant Wojewódzki PSP w Krako-
wie nadbryg. Stanisław Nowak.

Odznakę „Strażak Wzorowy”
otrzymali dh Adam Bendkowski, dh
Sławomir Walczak, dh Szymon Węg-
rzyniak z rąk Prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP Po-
wiatu Tatrzańskiego Adama Tracza
oraz Komendanta Powiatowego PSP
w Zakopanem Grzegorza Worwy.

Na zakończenie uroczystości
przemawiali zaproszeni goście. Ze
względu na kapryśną aurę przema-
wiający skracali swoje przemówienia.
Po uroczystym apelu przy góralskiej
muzyce podano na remizie ciepłą
herbatę i gorący poczęstunek.

MKi
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Jubileusze

100-lecie OSP w Kościelisku
w 100-lecie niepodległości
26 sierpnia 2018 r. świętowaliśmy w Kościelisku uroczystość 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku.
Początki nie były łatwe jak wszędzie. Według źródeł historycznych założona w 1918 r. przez Jana
Krzeptowskiego Sabałę straż dysponowała w pierwszym okresie działalności 4 hełmami, 4 toporkami i 4 pasami,
które służyły do celów reprezentacyjnych w uroczystościach kościelnych. Po tych dziesiątkach lat ciężkiej pracy,
OSP Kościelisko posiada wyremontowaną strażnicę, nowe samochody strażackie, specjalistyczny sprzęt,
nowoczesne umundurowanie oraz wielu przeszkolonych ludzi, co jest powodem do dumy dla wszystkich
mieszkańców sołectwa.



Tegorocznej edycji towarzyszy hasło
„Na styku kultur”, co świetnie od-
zwierciedla skład festiwalu. Nie za-
braknie zarówno bardziej tradycyjne-
go podejścia do muzyki folkowej, jak i
jej nowoczesnej odsłony z wpływami
muzyki elektronicznej czy alternatyw-
nej. Pojawią się zarówno uznani artyś-
ci jak i nieznani szerszej publiczności.

Pierwszego dnia imprezy wystąpią
Henry No Hurry, Helaine Vis i Misia

Furtak. Pierwszy z nich to jednooso-
bowy projekt Wawrzyńca Jana
Dąbrowskiego znanego z takich ze-
społów jak Letters From Silence czy
Henry David’s GUN (występowali w
grudniu 2017 roku w Kościelisku).
Helaine Vis to 22-letnia wokalistka, au-
torka tekstów i muzyki. Jej materiał to
zbiór osobistych, szczerych, pełnych
emocji, wspomnień i przemyśleń opi-
sywanych na przestrzeni ostatnich kil-

ku lat. Misi Furtak nie trzeba nikomu
przedstawiać. Przez lata związana z for-
macją Tres.b, w której była wokalistką
i gitarzystką, od dłuższego czasu rea-
lizuje się solo. Na koncie ma jeden al-
bum „Epka”, a także gościnne występy
u takich artystów jak HV/NOON,
Mazolewski Quintet czy dr.no.

20 października zobaczymy kon-
certy Kapeli Maliszów, Polaniorzy i
Goorala. Rodzinną Kapelę Maliszów z

Męciny Małej w Beskidzie Niskim
tworzą Jan Malisz i jego dzieci – Zu-
zanna i Kacper. Kapela inspiruje się tra-
dycyjną muzyką wiejską swojego re-
gionu, ale również tańcami i przy-
śpiewkami z różnych obszarów Polski.
Polaniorze zaprezentują tradycyjne
podejście do góralskiego folku, a Goo-
ral da przedsmak nadchodzącego al-
bumu „Ethno elektro 2”, z którego
pochodzi singiel „Pokochali” nagrany
z Maciejem „Kamerem” Szymonowi-
czem.

Trzeci dzień koncertów to wystę-
py Niewte, Dagadany i Tęgich
Chłopów. Członkowie Niewte tworzą
muzykę własną, aktualną, a zarazem
wypływającą z archaicznego polskiego
idiomu. Z kolei Tęgie Chłopy konty-
nuują tradycje muzyki tanecznej Kie-
lecczyzny w jej autentycznej i niesty-
lizowanej formie. DAGADANA już od
dziesięciu lat znakomicie łączy ele-
menty kultury ukraińskiej i polskiej za
pomocą jazzu, elektroniki czy world
music. Do Kościeliska przywiozą ma-
teriał z albumu „Meridian 68”.

6 listopada odbędzie się ostatnie
spotkanie z Music Trail Festival – na
styku kultur. Jego gwiazdą bądą Tre-
bunie Tutki i gruziński Quintet Urmu-
li. Oba zespoły wykonają swój projekt
„Ducha Gór” łączący tradycje podha-
lańskie z kaukaskimi.
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STANISłAW STOSel, radny, wiceprzewodniczący Komisji ekonomiki
Wszyscy chyba zgodnie potwierdzą, że jako radni wykazaliśmy się dużą chę-
cią współpracy. Poza kilkoma wyjątkami zawsze staraliśmy się dogadywać, iść
na kompromisy i rozwiązywać problemy. Odzwierciedleniem tego były głoso-
wania na sesjach, kiedy to prawie 99,9 procent uchwał było podejmowanych
jednogłośnie. W przeciągu tej kadencji udało nam się wiele zrobić dla gminy,
ale są też rzeczy, które nie zostały zrealizowane. Wśród sukcesów według mnie
należy wymienić: wyremontowanie wielu dróg w Kościelisku, rozpoczęcie prac
nad Planem Zagospodarowania w Kościelisku, pozyskanie zgód i zaprojekto-
wanie kanalizacji w sołectwach Witów i Dzianisz – obecnie w Witowie konty-
nuujemy budowę II etapu, budowę budynku wielofunkcyjnego w Dzianiszu i
doposażenie jednostek OSP w nowoczesne samochody oraz sprzęt.
Natomiast wśród rzeczy, z których osobiście jestem niezadowolony, należy
wskazać: powolność w pracach nad pozostałymi planami zagospodarowa-
nia (hotel przy Termach, budynek wielofunkcyjny w Witowie), zła gospo-
darka odpadami komunalnymi, zwłaszcza odpadami wielkogabarytowymi,
fatalny stan dróg gminnych w Witowie i Dzianiszu.
Trzeba zaznaczyć, że mimo usilnych starań, na wiele rzeczy nie mieliśmy wpływu.
Uważam, że jako radni tej kadencji byliśmy mocno zaangażowani w pracę na
rzecz gminy Kościelisko, niezliczoną ilość razy spotykaliśmy się z mieszkań-
cami, pomagaliśmy w rozwiązywaniu problemów. Mam nadzieję, że praca więk-
szości z nas w Radzie Gminy, zostanie oceniona pozytywnie.

ROMAN RATułOWSKI, radny
Myślę, że mijająca kadencja była udana. Pomimo tego, że nie udało się
zrobić wszystkiego co zaplanowaliśmy, a niektóre rzeczy nie poszły po na-
szej myśli, to jednak w ogólnym rozrachunku jest in plus. Oprócz inwe-
stycji, które są widoczne jak: nowe chodniki, nowe nawierzchnie asfal-
towe, budynek wielofunkcyjny w Dzianiszu itp., jest wiele inwestycji, któ-
re zostały przygotowane lub którym nadaliśmy bieg. Mam tutaj na myś-
li rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka kanalizacji w Witowie, projekt
kanalizacji w Witowie i Dzianiszu, prace nad projektem budynku wie-
lofunkcyjnego w Witowie, projekt przebudowy stadionu biathlonowego,
budowa ścieżki rowerowej na Białym Potoku czy chodnika na Kojsów-
ce. Rozpoczęto również prace nad budową wodociągu w Witowie.
Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie od-
wiertu, który mam nadzieję w nieodległym czasie zostanie wykonany i
będziemy mogli kontynuować inwestycję. Oczywiście tematów, nad
którymi pracowaliśmy było znacznie więcej, nie sposób tutaj wszystkich
wymienić.
Moim zdaniem warta podkreślenia jest również merytoryczna praca radnych
na komisjach w sprawach ważnych dla gminy oraz próby rozwiązywania pro-
blemów wspólnymi siłami. Mam nadzieję, że kolejna rada gminy będzie kon-
tynuować rozpoczęte działania i wzbogaci je nowymi pomysłami i działania-
mi, aby nasza gmina rozwijała się pomyślnie.

Jak pan ocenia mijającą kadencję władz samorządowych gminy Kościelisko?

Kościelisko Music Trail Festival

Na styku kultur
Po raz kolejny będziemy mieli okazję spotkać się w Gminie Kościelisko przy okazji cyklu koncertów
i imprez w ramach Kościelisko Music Trail Festival – na styku kultur. Po dwóch świetnych koncertach
Zagi i Zuzanny, które odbyły się w Domu Ludowym w sierpniu i wrześniu, przyszedł czas na finał. Te-
goroczna edycja będzie miała rozszerzoną formułę, a wszystko to za sprawą dofinansowania, które Lo-
kalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko pozyskała z Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.

Program koncertów:
19.10.2018, godzina 19:00, Zię-
bówka w Witowie: Henry No
Hurry, Helaine Vis, Misia Furtak
20.10.2018, godzina 18:00, Dom
Ludowy w Kościelisku: Kapela
Maliszów, Polaniorze, Gooral
21.10.2018, godzina 18:00, Dom
Ludowy w Kościelisku: Niewte,
Dagadana, Tęgie Chłopy
06.11.2018, godzina 20:00, Kościół
św. Kazimierza w Kościelisku:
Trebunie Tutki & Quintet Urmu-
li – „Duch Gór”

Szczegóły na
www.musictrailfestival.pl



Oficjalnie, zgodnie z dokumen-
tami zespół powstał w roku szkol-
nym 1947/48. Inicjatorką jego
założenia była Helena Knurowska,
nauczycielka języka polskiego i sios-
tra poety Stanisława Nędzy Kubiń-
ca. Pierwszym sukcesem było owo
historyczne nagranie dla Polskiego

Radia. Przyjąć więc należy, że zespół
od początku miał wysoki poziom i
artystyczny i merytoryczny. Do tego,
co w tamtych czasach było nowością,
program wykraczający poza zwykły
schemat sceniczny. Te cechy do dzi-
siaj wyróżniają „Polany” spośród
tysięcy dziecięcych zespołów

działających przy szkołach. Ale nie
tylko to.

Ukochanie
Zespoły folklorystyczne działające

przy szkołach były jednym ze sztan-
darów państwa ludowego. Sam po-
mysł i idea były słuszne, ale jak to

bywa z obowiązkiem, realizacja po-
zostawiała wiele do życzenia. Były
jednak wyjątki. Do takich niewątpli-
we należą „Polany”. Zespół od po-
czątku miał szczęście do pro-
wadzących i instruktorów. Byli nimi
rozkochani w tańcu, muzyce i trady-
cjach góralskich pasjonaci. Do tego
oddani całym sercem pracy społecz-
nej. Wspomniana już Halina Knu-
rowska, Halina i J. Mrusarzowie, Ka-
zimierz Mateja, Józef Pitoń, Halina
Urbaś, Marian, Władysław i Andrzej
Maśniakowie, Roman Gąsienica

Sieczka, Zofia Leśnik i Wojciech Kar-
piel, którym pomagają Marak Łabu-
nowicz „Maja” i Tomek Michalik,
Janina Gąsienica Sobczak z Małgo-
rzatą Karpiel Bzdyk i Marcinem
Krupą oraz Marią i Stanisławem Kru-
pami, Andrzejem Karpielem Replo-
nem, Tadeuszem Bukowskim Gro-
skiem i wreszcie, w latach ostatnich
Haliną Urbaś, Katarzyną Michalik,
Ewą Nędzą Kubiniec, Tadeuszem
Stopką, Bartłomiejem Gąsienicą
Sieczką i Andrzejem Tylką. Dzisiej-
sze „Polany” prowadzi Danuta Mi-
chalik razem z Katarzyną Cukier i
Bartłomiej Sieczka wspomagani przez
Katarzynę Szpilkę. Wielu z nich
zdarło kierpce w „Polanach” jako
dzieci, a życie zespołowe stało się ich
drugim życiem rodzinnym. Ta au-
tentyczność i szczerość działała na
dzieci jak magnes. Nigdy nie było spe-
cjalnego problemu z naborem. Dość
powiedzieć, że przez te siedemdzie-
siąt lat przez zespół przewinęło się bli-
sko dwa tysiące dzieci, które też od-
dawały pracy całe serce. Trudno się
dziwić, że zespół zdobył w swojej his-

torii wiele nagród i zawsze był wizy-
tówką Kościeliska.

Psoty i góralska noc
Prowadzenie folklorystycznego

zespołu dziecięco-młodzieżowego
nie jest jednak bułką z masłem.
Najmłodsi członkowie mają 5-6 lat,
najstarsi 14-15. To dwa światy. Do
tego dzisiejsze czasy kuszą o wiele
bardziej atrakcyjnymi propozycjami
spędzenia czasu. Dawne zwyczaje,
związane najczęściej z pomaganiem
w pracy, domu, zapomnianymi ry-
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Jubileusze

Wiecznie młody
siedemdziesięciolatek
W 1946 roku dla mieszkańców zrujnowanej Warszawy wystąpili młodzi górale,
dziewczęta i chłopcy z Kościeliska. Występ był zachwycający. Niespotykana formuła
artystyczna programu z przeplatającym się śpiewem, muzyką oraz deklamacją poezji
i gawęd góralskich skłoniła ekipę Polskiego Radia do nagrania audycji. Takie były
początki obchodzącego siedemdziesiąte urodziny szkolnego zespołu pieśni i tańca
„Polany” z Kościeliska”.

Prowadzenie folklorystycznego zespołu
dziecięco-młodzieżowego nie jest jednak
bułką z masłem. Najmłodsi członkowie mają
5-6 lat, najstarsi 14- 15. To dwa światy.
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Kultura

Nośwarniyjso z Polan!
W tym roku pochodząca z Kościeliska Marysia Karpiel została nową miss

Podhala – czyli nośwarniyjsom góroleckom.
Młoda polaniorka wygrała wybory w Białym Dunajcu, walcząc o koronę z

13 innymi góralskimi pannami.
Podczas tegorocznego Polaniarskiego Osodu Marysia jako gość honorowy

zaśpiewała i zatańczyła wspólnie z Harnasiem Roku – Łukaszem Strama z Za-
kopanego.

Obojgu serdecznie gratulujemy zdobytych tytułów.

Nagrody

Odznaka od ministra
Podczas tegorocznego Polaniarskiego Osodu miało miejsce wręczenie kil-

ku nagród. Pośród nagrodzonych znalazł się Edward Staszel z Dzianisza, któ-
ry odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystej dekoracji dokonali wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tat-
rzańskiego Mateusz Nędza-Kubiniec i członek Zarządu Powiatu Andrzej Lasz-
czyk. Pan Edward odebrał też gratulacje od starosty tatrzańskiego – Piotra Bąka,
przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko – Romana Krupy oraz dyrektora
GOKR Kościelisko – Małgorzaty Karpiel-Bzdyk.

Bardzo cieszymy się z kolejnych sukcesów naszych mieszkańców i serdecznie
gratulujemy tej prestiżowej nagrody.

(MKB)

Zespół „Polany” im. Stanisława Nędzy Kubińca jest laureatem wie-
lu nagród zdobytych w konkursach i festiwalach. Brał udział w pres-
tiżowym Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regio-
nalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, kilkakrotnie Złote, Srebrne i Brązowe
Kierpce w Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. W
2014 roku uhonorowany został Nagrodą Ministra Kultury I Dziedzictwa
Narodowego za całokształt działalności, a w czerwcu tego roku otrzymał
odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla
Kultury Polskiej.

tuałami, naiwnymi zabawami nie
stanowią wielkiej atrakcji. Wyrwanie
dwóch godzin w tygodniu na próby,
to dla młodych ludzi spore poświę-
cenie. Zajęcia trzeba więc tak opra-
cować, by były ciekawe, przynosiły sa-
tysfakcję i spełnienie, a do tego
spełniły swoją edukacyjną rolę. Pro-
wadząca obecnie zespół Danuta Mi-
chalik wyjmuje wielki zeszyt i poka-
zuje swoje notatki: – Jak tylko mam
trochę wolnego czasu to wymyślam
programy, rozpisuję na dialogi, przy-
śpiewki, powiedzonka, układam pró-
by – mówi. W tych zeszytach spisa-

ne są takie programy jak: „Sianoko-
sy”, „Janosik” wg Anieli Gut-Stapiń-
skiej, „Jasełka”, „Młócenie owsa”. Pró-
by muszą składać się z nauki i zaba-
wy. Stąd obok ćwiczeń, czas na pso-
ty i od czasu do czasu ulubioną gó-
ralską noc, czyli wspólny nocleg na
sali gimnastycznej lub ognisko. Po-
czucie wspólnoty i wzajemnej odpo-
wiedzialności to też występy chary-
tatywne dla seniorów z jasełkami, czy
specjalnie przygotowanym „Mi-
kołajem”. Przez ostatnie lata współpra-
cuje z zespołem i wspiera go finan-
sowo Rafał Sonik. Są też występy
komercyjne. Zespół zbiera pieniądze,
które wspomagają jego wyjazdy za-
graniczne. Bo „Polany” to grupa o eu-
ropejskiej sławie.

Od Ochrydu po Normandię
Udział w rozlicznych europejskich

festiwalach to nagroda za sumienną

pracę. „Polany” zapraszane są też do
krajów partnerskich gminy Kościeli-
sko, a także przez ludzi, którzy widzieli
ich występ na scenie i postanowili po-
kazać go także u siebie. W ten sposób
uczniowie z Kościeliska byli, tylko w
ostatnich latach we Włoszech, Mace-
donii, Francji – Paryżu i Normandii,
na Węgrzech, w Bułgarii i wielu miejs-
cach w Polsce m.in. w Teatrze Witka-
cego, warszawskiej „Romie”. Wyjazdy
są przygotowywane bardzo staran-
nie. Trasa podróży umożliwia zwie-
dzenie jak najwięcej znanych miejsc.
Każde z nich jest szczegółowo pre-

zentowane i omawiane, a w drodze po-
wrotnej wiedza sprawdzana jest w
specjalnym quizie z nagrodami. W ten
sposób przepracowano Wenecję,
Rzym, Paryż, czy Ochryd. Każdy
członek zespołu dostaje też przed wy-
jazdem mini-rozmówki, by móc po-
wiedzieć swoim gospodarzom: dzię-
kuję, proszę, dzień dobry.

Jubileusz
Obchody siedemdziesięciolecia

rozpocznie wernisaż wystawy zdjęć 30
listopada. Na 1 grudnia zaplanowano
główne uroczystości, które zaczną
się mszą świętą, a skończą wspólną
kolacją. Na jubileusz zjadą byli człon-
kowie zespołu i dadzą wspólny występ
w Domu Ludowym. Nie zabraknie też
niespodzianek. Przygotowania roz-
poczną się już wkrótce. Czasu zostało
niewiele.

Anna Zadziorko

Udział w rozlicznych europejskich festiwalach
to nagroda za sumienną pracę. „Polany”
zapraszane są też do krajów partnerskich
gminy Kościelisko, a także przez ludzi, którzy
widzieli ich występ na scenie i postanowili
pokazać go także u siebie.



– Przed miesiącem ruszyła świet-
lica terapeutyczna w Kościelisku…

-3 września tego roku uruchomiliś-
my placówkę w formie opiekuńczej, od
4 września dzieci przychodzą już na za-
jęcia. Zaczynają o godzinie 12:00 i są ob-
jęte opieką do godziny 18:00. Organizu-
jemy dowóz dzieci ze szkół do placówki,
a mniej więcej od trzeciego tygodnia
działalności na wniosek rodziców od-
wozimy także dzieci po zajęciach, czyli o
godzinie 18:00 wyjeżdża bus i odwozi
podopiecznych do domu. Dzięki temu
oni są wcześniej w domu po zajęciach.

– Jak wyglądają zajęcia w placów-
ce?

– O 12:00 są już tutaj wychowawcy,
którzy czekają na dzieci. Najpierw jest
chwila odpoczynku , a potem zaczynają
się zajęcia. To głównie odrabianie lekcji
i powtórka tego, co danego dnia było w
szkole, ponowne wytłumaczenie mate-
riału, jeśli jest taka potrzeba.

Od drugiego tygodnia września
wprowadziliśmy także obiady. O 15.30
przyjeżdża firma cateringowa i dostar-
cza ciepły posiłek. Dzieci są chyba za-
dowolone z posiłków, porcje są obfite.
Bardzo nam zależało na tym, żeby to był
prawdziwy dwudaniowy obiad. Oprócz
tego codziennie staramy się organizować
dzieciom jeszcze jeden dodatkowy po-
siłek. Czasami przygotowują go sobie

wspólnie. Dostarczamy im gotowe pro-
dukty w postaci na przykład świeżych
owoców, poza tym dzieci mają do dys-
pozycji dużo wody mineralnej, są ak-
tywne, więc chce im się ciągle pić.

Prócz zajęć z wychowawcami, któ-
re polegają głównie na odrabianiu lekcji,
mają także inne zajęcia typowo rozwo-
jowe, na przykład zajęcia plastyczne, a
także terapie zajęciowe, dzieci przyswa-
jają sobie nowe umiejętności. Wyłonio-
na została grupa, która dwa razy w ty-
godniu ma spotkania z logopedą, w tej
dziedzinie potrzeby są naprawdę duże.
Również dwa razy w tygodniu jest
możliwość kontaktu z psychologiem,
dotyczy to zarówno dzieci, jak i rodziców.
W placówce funkcjonuje cały czas opie-
ka pedagogiczna, czyli wszystkie sytua-
cje, które mają miejsce w szkole lub tu na
miejscu w placówce, a wymagają inter-
wencji pedagoga, są na bieżąco prze-
pracowywane.

– Ale praca placówki zaczęła się
właściwie już w wakacje? Odbyły się
wakacyjne wyjazdy z dziećmi?

– Tak. Wakacje to był dla nas taki
moment, kiedy odbyło się nasze pierw-
sze spotkanie z dziećmi, bo już wtedy
udało nam się zorganizować zajęcia in-
tegracyjne. A w lipcu pierwsza grupa po-
jechała do ośrodka kolonijnego w Sia-
nożętach nad samym morzem, dobrze

przygotowanym na podjęcie dzieci,
dobrze wyposażonym. Na ten turnus po-
jechała grupa 22 uczestników i spędzili
tam 12 dni. Druga grupa 20 dzieci po-
jechała w sierpniu. Pogoda się udała,
wszyscy wrócili cało i bezpiecznie, był to
więc bardzo udany pobyt. Dla nas jako
organizatorów i wychowawców to był
wspaniały czas, bo mieliśmy okazję po-
być z dziećmi i dobrze je poznać. Byliś-
my z nimi 24 godziny na dobę, mogliś-
my je obserwować w codziennym funk-

cjonowaniu, zobaczyć jakie mają pro-
blemy i na co trzeba będzie zwracać uwa-
gę w trakcie pracy z nimi.
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Pożegnania
† Staszel Maria – Witów – 9.07.18

† Korzeń halina Danuta – Kościelisko – 10.07.18
† Dąbrowski Wiesław Stanisław – Kościelisko – 10.07.18

† Koenig Antonina – Witów – 17.07.18
† Walczak Andrzej – Kościelisko – 19.07.18

† Gruszka Józef – Dzianisz – 22.07.18
† Chramiec Zofia – Kościelisko – 30.07.18
† Michniak Tadeusz – Dzianisz – 05.08.18

† Janur Tadeusz Jan – Witów – 5.08.18
† Kadlczyk Zofia – Kościelisko – 7.08.18

† figus Janina Stanisława – Kościelisko – 11.08.18
† Palenica Bronisław – Dzianisz – 17.08.18

† Styrczula Anna – Witów – 18.08.18
† Korczyc Zygmunt Kazimierz – Witów – 22.08.18

† urbaś Andrzej – Kościelisko – 26.08.18
† Szczepaniak Danuta – Kościelisko – 01.09.18
† Nagel Stefania Miranda – Dzianisz – 03.09.18

† Kapłon Andrzej – Kościelisko – 5.09.18
† Michniak Karol – Dzianisz – 7.09.18
† Para Marian – Kościelisko – 17.09.18

† Kula Józef – Dzianisz 25.09.18

27 września pożegnaliśmy na cmentarzu w Dzianiszu
śp. JóZefA Kulę, który odszedł od nas w wieku 97 lat.

Józef Kula po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął inte-
resować się rzemiosłem szycia kapcy i kierpcy. W roku1950 za-
czął praktyki w Cichem Górnym. W 1958 r. wyroby pana Józefa
zdobyły pierwsze miejsce na wystawie w Nowym Targu. Od 1960

r. szył kierpce i kapce do cepelii w Zakopanem, potem przyszły kolejne nagrody.
Śp. Józef swoją pasję realizował do samego końca, szyjąc obuwie góralskie przy

użyciu starych metod, ozdabiając go zgodnie z tradycyjnymi wzorami. Zawsze
przychylny i uśmiechnięty przekazywał też swoją wiedzę kolejnym pokoleniom.

Za wierność tradycjom i kultywowanie podhalańskiego rzemiosła w roku
2013 został uhonorowany Nagrodą Wójta Gminy Kościelisko za całokształt
działalności kulturalnej.

7 września 2018 r. w wieku 88 lat odszedł od nas
śp. KAROl MIChNIAK.

Śp. Karol uczęszczał do szkoły w Witowie, po wojnie ukoń-
czył kurs w szkole hotelarskiej w Zakopanem i kurs brakarza
lnu i wełny. Na początku lat 50-tych rozpoczął próby w zespole
góralskim Wojciecha Szwaba „Bajora” i dzięki temu brał

udział w eliminacjach i w teatrze „Morskie Oko” w 1951 r. Jako wybrany z ze-
społu z Witowa pojechał do Berlina na zjazd Młodzieży Świata. Po tym wy-
jeździe w wyniku naboru w 1957 r. został członkiem zespołu „Śląsk”. W la-
tach 1957-1961 przebywał w Koszęcinie jako instruktor zespołu „Śląsk” ucząc
tańca i śpiewu oraz wyjeżdżając na międzynarodowe występy .W 1961 r. po-
wrócił do Witowa, ożenił się z Anielą z rodziny Tatra z Podczerwonego, nau-
czycielką z Chochołowa.

Tutaj wspólnie założyli i prowadzili przez lata góralski zespół „Witowia-
nie”, który dzięki doświadczeniu obojga małżonków cieszył się dużą popu-
larnością i skupiał kolejne pokolenia młodzieży z Witowa.

Za oddanie rodzinie, tradycjom i młodzieży w roku 2012 został uhonorowany
Nagrodą Wójta Gminy Kościelisko za całokształt działalności kulturalnej.

Śp. Karola pożegnaliśmy na Witowskim cmentarzu 11 września 2018 r.

Rodzice o placówce:
– Jestem bardzo zadowolona z działania tej placówki. Jest tu dużo różno-

rakich zajęć, które wypełniają czas mojego syna. Chodzi głównie o zajęcia spor-
towe, na których mu bardzo zależało. Ale ważne jest także przebywanie z ró-
wieśnikami. To był dla nas pewien problem, bo miał mało do czynienia z dzie-
ćmi w jego wieku, z którymi mógłby spędzać czas. Syn z niecierpliwością cze-
ka na każdy kolejny dzień w świetlicy. Taka placówka była w naszej gminie
bardzo potrzebna. Nie było do tej pory u nas miejsca, gdzie dzieci mogłyby spę-
dzać po szkole czas poza domem, zwłaszcza w aktywny sposób.

– Moje dzieci stały się zdecydowanie bardziej otwarte. Wcześniej, kiedy wra-
cały ze szkoły na moje pytania o to, co wydarzyło się w szkole, odpowiadały
po prostu: „nic”. Teraz zaczynają same z siebie opowiadać. Kogo poznali, co
robili. Zaczęły w końcu cokolwiek o sobie mówić. Wcześniej były zamknięte w
sobie, a teraz widzę wyraźnie, że się otwierają.

Dzieci o placówce:
– Ogólnie jest tu bardzo fajnie. Pomagają nam tutaj robić zadania. Poza

tym jest dużo fajnych zajęć, na przykład sportowych albo na placu zabaw, albo
chodzimy na basen. Poznaliśmy tez dużo fajnych osób. Byliśmy także na ko-
loniach nad morzem i tam też było super.

Dzienna placówka wsparcia
w Kościelisku już działa
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze NOWIN od wrześ-
nia w Kościelisku w budynku OSP funkcjonuje dzienna placówka
wsparcia, czyli świetlica terapeutyczna dla dzieci z terenu naszej
gminy. Druga zostanie za chwilę uruchomiona w nowootwartym wie-
lofunkcyjnym budynku w Dzianiszu. O działalności placówki w Koś-
cielisku Annie Zadziorko opowiada dyrektor Rafał Majcher.

Wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pi-
toń serdecznie dziękuje zarządowi
OSP Kościelisko i wszystkim dru-
hom jednostki za użyczenie lokalu
w budynku remizy na potrzeby
funkcjonowania dziennej placówki
wsparcia dla dzieci i młodzieży.
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Zapowiedzi imprez
5 października, godz. 17.00

Wieczór poetycki w Izbie Pamięci Stanisława Nędzy-Kubińca na
Nędzówce (ul. Strzelców Podhalańskich 20 )

11 października godz. 18.00
Promocja Albumu „Zakopiańskie malarstwo na szkle. Zdzisław

Walczak i Marta Walczak Stasiowska” – GOKR Kościelisko, Nędzy –
Kubińca 76

18 października godz. 10. 00
Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy– Kubińca,

Dom Ludowy w Kościelisku

25 października godz. 18.00
Promocja książki Bożeny Kamionki „Dzienniczek uwag autorki od

czterech boleści i jednego na końcu wiersza”, GOKR Kościelisko, Nędzy
Kubińca 76

27 października
70-lecie Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Polany” im. St. Nędzy-

Kubińca.

3 października -29 listopada
Wystawa twórczości Anny Malaciny – Karpiel, GOKR Kościelisko,

Nędzy Kubińca 76

15 października -31 stycznia 2019 r.
Wystawa „Twórcy Ludowi z Witowa”, Centrum Informacji Turystycznej

3 grudnia 2018 r. -31 grudnia 2019 r.
Wystawa malarstwa na szkle Marty Walczak – Stasiak, Centrum

Informacji Turystycznej

GMINNe OBChODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZeZ
POlSKę NIePODleGłOŚCI

10 listopada godz. 18:00
Otwarcie wystawy, wręczenie nagród w konkursie plastycznym,

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Hanki Rybki z zespołem –
Dom Ludowy

11 listopada
godz. 11:00 Kościół Parafialny w Kościelisku – Uroczysta Msza Święta

za Ojczyznę, Apel Poległych i złożenie wiązanek pod pomnikiem Krzyż
Polski

15 listopada
godz. 18:00, GOKR Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 76. Spotkanie
z Anną Malaciną – Karpiel i promocja jej książki „Ku prowdziy”

24 listopada, godz. 18:00
XXVI Majowe Granie, Dom Ludowy w Kościelisku

1 grudnia, godz. 18:00
Jubileusz 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca im. St. Nędzy – Kubińca

Polany z Kościeliska

ŚWIĄTeCZNe SPOTKANIA Z fOlKlOReM
14-20 grudnia

Kiermasz Bożonarodzeniowy

28 grudnia, godz. 18:00
wernisaż wystawy Malarstwa na szkle Marty Walczak – Stasiowskiej

30 grudnia, godz.19:00
Koncert świąteczny zespołu Trebunie Tutki

POLECAMYUKS Regle

Sportowe wakacje
Już po raz dwunasty uczniowie z Kościeliska wzięli udział w letnim
obozie w Ustroniu Morskim. W tym roku na Sportowe Wakacje z
Uczniowskim Klubem Sportowym Regle wyjechało ponad 40 osób.

– Pierwsze Sportowe Wakacje or-
ganizował Polski Związek Narciarski.
Od czterech lat robimy wszystko sami –
mówi Zofia leśnik, organizator wy-
jazdu.

Obóz wpisuje się w całoroczny
narciarski cykl treningowy. Uczest-
niczą w nim jednak nie tylko młodzi
zawodnicy, ale także ci, którzy dopie-
ro myślą o uprawianiu narciarstwa. Za-
jęcia dopasowane są więc do poziomu
i pierwszej i drugiej grupy dzieci.

– Sportowcy trzy razy dziennie od-
bywają trening – jeden z nich jest ty-
powo narciarski, pozostałe to treningi
uzupełniające – piłka nożna, czy basen.
Dla pozostałej części dzieci, którą chce-
my zachęcić nie tylko do uprawiania
narciarstwa, ale jakiegokolwiek sportu,

przewidziane są plażowanie, wyciecz-
ki rowerowe, czy łyżworolki. Czas wy-
pełniony mamy przez cały dzień, ale na
luzie – podkreśla trener Jerzy Leśnik.

Od wielu lat obóz organizowany
jest w tym samym ośrodku, który jest
udostępniony tylko grupie z Koście-
liska. Daje to możliwość pełnej swo-
body w organizowaniu zajęć, które
każdego roku pozwalają ocenić rozwój
uczestniczących w nim dzieci.

– W tym roku pojechaliśmy między
innymi na wycieczkę do Kołobrzegu. W
kolejnych latach, jeśli obozy będą or-
ganizowane, chcielibyśmy dodatkowo
wprowadzić naukę języka angielskiego
oraz zajęcia artystyczne, które uzu-
pełniałyby ofertę sportową – mówi Zo-
fia Leśnik. rkw

Konkurs rozstrzygnięty

Najładniejsze
podwórka wybrane

Podkreślenie znaczenia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa na posesjach,
rozpowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązków właś-
cicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz kształto-
wanie postaw proekologicznych – to główne cele, jakie przyświecają konkur-
sowi „Moje Podwórko”. W tym roku zgłoszenia przyjmowano w dniach 5-30
czerwca., a przegląd posesji odbył się 21 sierpnia.

Do konkursu „MOJE PODWÓRKO zgłoszonych zostało 14 posesji z tere-
nu całej gminy Kościelisko. Z sołectwa Dzianisz – 6 posesji, z sołectwa Witów
– 1 posesja i z sołectwa Kościelisko – 7 posesji.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać w każdym sołectwie jedną na-
grodę główną, jedno wyróżnienie oraz mniejsze kwoty za udział.

Biorąc pod uwagę liczbę punktów przyznaną podczas przeglądów posesji
przyznano:

– nagrody: w Kościelisku – Maria Kania, w Dzianiszu – Józefa Stopka Fak-
tor, w Witowie –Zofia Słodyczka – Piwowarczyk

– wyróżnienia: Anna Nędza Kubiniec i Zofia Smoleń
– za udział w konkursie: Małgorzata Łowisz, Katarzyna Jarząbek, Józefa Bo-

chula, Bogumiła Kalisz, Halina Curlej, Weronika Budny, Anna Buniowska, Woj-
ciech Nędza Kubiniec i Katarzyna Molek Szpilka.

Katarzyna Gał



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

Koncert Holeviaters i Harmony Trejo w Kościelisku 4.08.18 r.

Koncert Zuzanny w Domu Ludowym
w Kościelisku 15.09.18 r.

Podpisanie umowy
partnerskiej z Divion

Projekcja filmu Folowanie sukna 26.09.18. r.

Kolorowe Dni. Warsztaty Wakacyjne w Witowie

Koncert Lato z Ptakami Odchodzi 25.08.18 r.
Narodowe czytanie - Przedwiośnie 8.09.18 r.

Wernisaż wystawy - Dawno temu w Dzianiszu 27.07.18 r.

XIV Wykopki w Dzianiszu 2.09.18 r.

Witowiańska Watra 22.07.18 r.

XVII Polaniarski Osod

Polsko-słowacko-francuska konferencja w Kościelisku 7.08.18 r.

Święto Lasu organizowane przez Wspólnotę
Leśną 8 Wsi 15.08.18 r.

Kultura w obiektywie

Kolorowe Dni.
Warsztaty
Wakacyjne
w Kościelisku


