
Po wyborach

Słowo wójta

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za
okazane mi zaufanie w wyborze na sta-
nowisko Wójta Gminy Kościelisko.
Dziękuję wszystkim, którzy uczestni-
czyli w ostatnich wyborach samo-
rządowych.

Poznaj swoich
radnych

Kim są i jakie priorytety w swojej
pracy na rzecz gminy mają nowo wy-
brani radni?
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Gminny kwartalnik

Zmieniamy
się tak jak
chcecie

Mijają dwa lata od ukazania się
pierwszego numeru Nowin Gmi-
ny Kościelisko. To dobry czas na
krytyczne spojrzenie na funkcjo-
nowanie naszego kwartalnika w
społeczności gminy, szczególnie
ze strony Państwa, naszych drogich
czytelników.

Jeśli więc macie Państwo uwa-
gi do formuły gminnej gazety, treś-
ci w niej zawartych, lub po prostu
sugestie ciekawych lub ważnych te-
matów, o których powinniśmy na-
pisać, prosimy o podzielenie się z
nami tymi pomysłami i uwagami.

Czekamy na nie pod adresem:
sekretarz@gminakoscielisko.pl.

MKi

70 urodziny świętował w Domu Ludowym w Kościelisku zespół regionalny
z Kościeliska im. Stanisława Nędzy-Kubińca – „Polany”. Były podziękowania, kwiaty,
okolicznościowe dyplomy i wielki tort. Nie zabrakło także obecnych i byłych
członków zespołu i jego wielu sympatyków.

czytaj str. 7

czytaj str. 3

czytaj str. 4-5

Kultura

„Polany” są z nami od 70 lat!



Wygląda na to, że wszystko mamy nowe. Nowego
wójta, nowych (w większości) radnych, a za chwilę doj-
dzie do tego całkiem nowy rok ciągnąc za sobą nowy
budżet. Mamy też trochę nowych sytuacji wokół
funkcjonowania Rady Gminy, które wynikają z nowych
przepisów.

Szykuje się nam przede wszystkim zupełnie nowa
transparentność, posiedzenia Rady będą bowiem już
teraz transmitowane i każdy mieszkaniec będzie mógł

na bieżąco śledzić poczynania tych, którym zawierzył
los gminy oddając nań swój głos. Trudno powie-
dzieć, jak ta przejrzystość odbije się na pracach Rady,
ale należy być dobrej myśli, bo, na zdrowy rozum, cóż
może komu zaszkodzić, że wszyscy widzą, co robi i jaki
jest.

Mi się ta transparentność bardzo podoba, uważam,
że powinna być coraz większa, bo informacja o
działaniach wszelkich gremiów i urzędów od samej góry
(prezydent, premier, itd.) po sam dół (samorządy i urzę-
dy gminne) to podstawa demokracji, taka sama jak wol-
ność słowa i wolne media.

Nie zazdroszczę tylko mieszkańcom dylematów, bo
już widać, że kalendarze będą gęste od transmisji i częs-
to trzeba będzie wybrać, czy oglądać obrady w Koś-
cielisku, czy w powiecie, a może w jakiejś sąsiedniej gmi-
nie?

No cóż, życzę wszystkim, żebyśmy w Nowym
Roku mieli tylko takie problemy. MKi
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O tym, że idzie nowe
i teraz wszystko
będzie widać

Z życia RADY
Rada Gminy Kościelisko,

kadencja 2018-2023
Najważniejsze posiedzenia i uchwały
Rady Gminy Kościelisko na sesjach

od 22 listopada 2018 r.

Sesja I – 22.11.2018
�w sprawie wyboru przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego Rady
Sesja II – 7.12.2018
�wybór przewodniczącego i składu osobo-

wego Komisji Rewizyjnej
�wybór przewodniczącego i składu osobo-

wego Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gos-
podarczego

�wybór przewodniczącego i składu osobo-
wego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji

�wybór przewodniczącego i składu osobo-
wego Komisji d.s. Planu, Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Inwentaryzacji Mie-
nia Komunalnego

�wybór przewodniczącego i składu osobo-
wego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

�wybór przewodniczącego i składu osobo-
wego Komisji do Spraw Obywatelskich

�w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gmi-
ny Kościelisko.
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I tak w najbliższym czasie:
– We współpracy z Zakopiańskim Alarmem Smogo-

wym zorganizowane zostaną spotkania edukacyjne
z dziećmi we wszystkich szkołach gminnych, na te-
mat zachowań proekologicznych w życiu codziennym.

– Od stycznia kontynuowana będzie weryfikacja
tego czym palimy, w szczególności w obiektach, co
do których występują uzasadnione podejrzenia o pa-
lenie śmieciami. Gmina Kościelisko podpisała
umowę z laboratorium w Rudzie Śląskiej, do któ-
rego będą wysyłane próbki pobrane z pieców przez
Straż Gminną.

– Planowane jest także zainstalowanie stałej aparatu-
ry mierzącej poziom szkodliwych pyłów w powiet-
rzu na terenie gminy, np. przy szkołach i przed-
szkolach, celem podnoszenia naszej świadomości o
jakości powietrza którym oddychamy.

– Ponadto gmina angażuje się w akcję informacyjną na
temat rządowego programu Czyste Powietrze, dzię-
ki któremu właściciele domów jednorodzinnych
mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomo-
dernizację budynków i wymianę pieców.

Gmina Kościelisko podjęła współpracę z Fun-
dacją „Dom Energii”, która przeprowadzi cykl spotkań
z mieszkańcami na temat programu, a jej specjaliści
będą pełnić dyżury, podczas których doradzać będą za-
interesowanym, jak mogą z niego skorzystać, a także
pomogą wypełnić wniosek o dotacje.

Terminy spotkań:
08.01.2019 – 17:00, Sołectwo Dzianisz – Szkoła Pod-

stawowa w Dzianiszu
08.01.2019 – 19:00, Sołectwo Witów – Szkoła Pod-

stawowa w Witowie
09.01.2019 – 17:00, Sołectwo Kościelisko – Szkoła

Podstawowa w Kościelisku.
Dyżury Fundacji w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej ul. Nędzy-Kubińca 140, Kościelisko.
– Środa 16.01.2019 12:00 – 17:00
– Środa 23.01.2019 12:00 – 17:00
– Środa 30.01.2019 12:00 – 17:00
– Środa 06.02.2019 12:00 – 17:00
Zadbajmy wspólnie o lepszy stan powietrza w na-

szej gminie.
MKi

Nowości

Sesja teraz
na żywo
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
sesje Rady Gminy muszą być transmito-
wane na żywo, a ich zapis musi być do-
stępny na oficjalnej stronie internetowej
gminy.

Na transmisję zapraszamy każdorazowo na
stronę: www.gminakoscielisko.pl, nagrania ses-
ji dostępne są na stronie: http://www.gminako-
scielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/za-
pis-sesji-rady-gminy, tam też można zapoznać
się z raportami głosowań nad poszczególnymi
uchwałami. Ponadto na stronie http://www.gmi-
nakoscielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualno-
sci/rada-gminy-informacje umieszczane są in-
terpelacje radnych i odpowiedzi wójta.

Zapraszamy do śledzenia poczynań Państwa
reprezentantów!

MKi

Ochrona środowiska

Czyste powietrze
w Gminie Kościelisko
Gmina Kościelisko kontynuuje działania, których celem jest poprawienie jakości powietrza.

Redakcja: Joanna Korta, Regina Korczak-Watycha, Małgorzata
Karpiel-Bzdyk, Stanisława Czubernat, Mariusz Koperski, Anna
Zadziorko, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku

DTP: Ryszard Wachel
Zdjęcia: Kronos Media

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku, Centrum Tradycji i Turystyki
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Urząd Gminy Kościelisko
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Gmina strona www

Zapytaj wójta
Właśnie pojawiła się nowa

zakładka na gminnej stronie inter-
netowej www.gminakoscielisko.pl
– „Zapytaj wójta”.

Po kliknięciu zakładki otwiera się
formularz, w którym mieszkańcy
mogą wpisać swoje pytanie do wój-
ta w sprawie związanej z funkcjo-
nowaniem urzędu gminy, z inwe-
stycjami i z planami na kadencję.

Wójt zaprasza do zadawania py-
tań i obiecuje, że żadne nie pozo-
stanie bez odpowiedzi.

MKi

Kto jest kim
w nowej
Radzie
Gminy?
Na pierwszym inauguracyjnym
posiedzeniu Rady Gminy Koś-
cielisko w dniu 22 listopada 2018
r. na Przewodniczącego Rady
wybrano Artura Bukowskiego,
Wiceprzewodniczącym został
Piotr Kopeć.Podczas II sesji 7 grudnia 2018 r.
radni wybrali spośród siebie prze-
wodniczących komisji, a także uchwa-
lili ich składy. Poniżej przedstawiamy
skład osobowy wszystkich komisji:

Komisja Rewizyjna: Długosz
Władysław – przewodniczący, Lasak
Małgorzata, Michniak Paweł, Tracz Adam

Komisja Ekonomiki i Rozwoju
Gospodarczego: Kopeć Piotr – prze-
wodniczący, Bukowski Artur, Czernik
Janusz, Długosz Władysław, Krzep-
towski Maciej, Mądry Ryszard , Mich-
niak Paweł, Nędza-Kubiniec Mateusz,
Nędza-Kubiniec Tadeusz, Staszel Sta-
nisław, Tracz Adam, Urbaś Wojciech

Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Promocji: Krzeptow-
ski Maciej – przewodniczący, Dzierzęga
Mieczysław, Kopeć Piotr, Lasak Małgo-
rzata, Michniak Paweł, Nędza– Kubi-
niec Mateusz, Nędza– Kubiniec Tade-
usz, Sadłoń Narcyz

Komisja do Spraw Obywatel-
skich: Tracz Adam – przewodniczący,
Dzierzęga Mieczysław, Krzeptowski
Maciej, Michniak Paweł, Sadłoń Nar-
cyz, Staszel Stanisław

Komisja Planu, Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Inwentaryzacji
Mienia Komunalnego: Czernik Ja-
nusz – przewodniczący, Bukowski Ar-
tur, Długosz Władysław, Dzierzęga
Mieczysław, Lasak Małgorzata, Mądry
Ryszard, Nędza-Kubiniec Mateusz,
Nędza-Kubiniec Tadeusz, Sadłoń Nar-
cyz, Tracz Adam, Urbaś Wojciech

Komisja Skarg, Wniosków i Pe-
tycji: Michniak Paweł – przewod-
niczący, Bukowski Artur, Czernik Ja-
nusz, Staszel Stanisław

MKi

Szanowni mieszkańcy
Gminy Kościelisko

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie w wyborze na stanowisko Wójta Gminy
Kosìcielisko. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnich wyborach samorządowych.

Program, który przedstawiłem Państwu w kampanii i który zyskał akceptację większości z
Państwa, mam zamiar realizować z energią i stanowczością. Liczę przy tym na Państwa
przychylność i zrozumienie. Wiem, że nie zawsze będzie to zadanie łatwe i proste, tym niemniej
bardzo zależy mi na jego realizacji. W trakcie mojej kadencji będę zabiegał także o szacunek
tych mieszkańców, którzy z różnych względów nie głosowali na mnie w pierwszej i drugiej turze
wyborów. Będę się starał nie lekceważyć żadnego z głosów. Gmina Kosìcielisko to nasza wspólna
wartość.

Z dużą odpowiedzialnością i pokorą podchodzę do nowego rozdziału mojego życia, bo tak
traktuję objęcie przeze mnie funkcji Wójta Gminy Kościelisko.

To zadanie będę chciał wypełniać godnie i na odpowiednim poziomie, licząc na współpracę
całej Rady, i wszystkich osób, którym leży na sercu rozwój naszych trzech sołectw. Mam
świadomość tego co przede mną. Świadomość pracy, odpowiedzialności i konieczności
podejmowania trudnych decyzji.

Podejmując takowe, będę starał się je jasno Państwu uzasadniać, korzystając z wszystkich
dostępnych sposobów komunikowania się z Państwem. Jednym z nich są właśnie Nowiny. Nasz
kwartalnik postrzegam jako źródło informacji dla mieszkańców o tym, co dzieje się w naszej
gminie, ukazania problemów do rozwiązania, a także przedstawienia naszych mieszkańców i
istotnych spraw, którymi na co dzień żyją.

Nie wszyscy mamy dostęp do internetu i nie wszyscy z niego korzystamy. Dlatego też
zadecydowałem o kontynuowaniu wydawania naszego kwartalnika przez kolejny rok, po którym,
również po uzyskaniu opinii od Państwa, będę chciał podjąć ostateczną decyzję o jego
przyszłości.

Dla mnie ostatnie dni to intensywne spotkania organizacyjne z kierownikami referatów,
jednostkami organizacyjnymi i z pracownikami urzędu. Bardzo wnikliwie analizuję ich pracę.
O wszystkich ewentualnych zmianach w sferze organizacji pracy urzędu będę Państwa na bieżąco
informował.

Zapoznaję się także szczegółowo z zakresem i terminami już rozpoczętych inwestycji. Okres
zimowy to bowiem czas przygotowań do prowadzenia zaplanowanych inwestycji i remontów.
Na wiele zadań muszą być ogłoszone przetargi. Całość dokumentacji może być jednak
sporządzona dopiero po uchwaleniu budżetu na rok 2019, co nastąpi wkrótce.

Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś: „Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną
kombinację sukcesu”. Będę o tym pamiętał, pracując dla Państwa jako wójt naszej gminy.

Dziękuję Państwu za dobre słowa i życzenia. Przyjmuję, że to życzenia dla całej naszej gminy,
a ja mam obowiązek zadbać, aby się spełniły.

Zrobię wszystko, żeby nie zawieść nadziei, które są we mnie pokładane.

Z wyrazami szacunku,
Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko
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– Czy jest Pan zadowolony z wy-
ników wyborów?

– Jest mi niezmiernie miło, że
zostałem po raz drugi wybrany na
radnego z okręgu Karpielówka. To
bardzo duże wyróżnienie. Jeżeli cho-
dzi o pozostałych kandydatów z naszej
listy Przyszłość i Rozwój – również
uzyskali dobre wyniki i jest nas w su-
mie ósemka w radzie. Czujemy, że na
naszych barkach spoczywa duża od-

powiedzialność za to, jakie decyzje
będą podejmowane przez najbliższe
pięć lat. Trzeba jednak podkreślić, że
Rada Gminy Kościelisko w dotych-
czasowej historii nie była radą z silnymi
podziałami. Radni różnili się w nie-
których sprawach, ale potrafili
współpracować i z reguły uchwalać de-
cyzje jednomyślnie i na taką radę liczę.

– A czy jest Pan zaskoczony wy-
nikiem wyborów?

– Czy jestem zaskoczony? De-
mokracja rządzi się swoimi prawami
i ja akceptuje wyniki wyborów. Jestem
zadowolony, że wraz z pozostałymi
radnymi i wójtem Romanem Krupą
będziemy mogli realizować przed-
stawiony w kampanii program i roz-
wijać naszą gminę. Musimy podej-
mować takie decyzje, żeby za pięć lat
widząc efekty naszych działań miesz-
kańcy zechcieli ponownie na nas
zagłosować.

– Jak ocenia Pan nową radę? Czy
dużo jest nowych radnych, czy łatwo
będzie prowadzić posiedzenia?

– Nie miejsce i nie czas na ocenę
rady VI kadencji. Oceniać naszą pra-
ce będą przede wszystkim mieszkańcy.
W składzie rady jest kilku radnych, z
którymi miałem przyjemność
współpracować w poprzedniej ka-
dencji, podobnie jak ja byli zaan-
gażowani i pracowici. Część radnych ze
składu było już samorządowcami w na-
szej gminie i na pewno skorzystam z ich
doświadczenia. Jest radny z
najdłuższym stażem samorządowym –
Władysław Długosz, pamiętający po-
czątki gminy Kościelisko. W składzie

jest też kilku nowych radnych, ale
myślę, że szybko odnajdą się w samo-
rządowej rzeczywistości. Rada jest
zróżnicowana, dużo jest silnych oso-
bowości, ale najważniejsze jest mery-
toryczne podejście do problemów. Po-
kazała to już pierwsza sesja. Istotne jest
przestrzeganie statutu rady, który jas-
no określa, co wolno przewodniczące-
mu, jakie są prawa i obowiązki radnych.
Od tej kadencji interpelacje i zapytania

radnych mają formę pisemną i wraz z
odpowiedziami zamieszczane są w
BIP– ie UG Kościelisko. Na drugim po-
siedzeniu było z tym trochę kłopotu, ale
myślę, że radni się przyzwyczają.

Według mnie dużym plusem jest
relacja z sesji na żywo w internecie i jej
nagrywanie. Zyskała na tym transpa-
rentność działania rady. Mam nadzie-
ję ,że dzięki temu wzrośnie nie tylko za-
interesowanie, ale także zaangażowa-
nie mieszkańców .

– Czy uważa Pan, że składanie
wniosków w formie pisemnej nie
jest ograniczeniem demokracji?

– Moim zdaniem nie jest. Jeżeli
problem czy też propozycja dotyczy
sprawy bieżącej i nie jest skompliko-
wana, widzę możliwość zgłoszenia jej
w punkcie wolne wnioski. Natomiast
gdy radni poruszają poważne proble-
my związane z sytuacją w gminie i wy-
magają one obszerniejszej odpowiedzi
Wójta, to forma pisemna jest wręcz
wskazana. Dopuszczone są oczywiście
również wolne wnioski mieszkańców.

– A jak by Pan zachęcił miesz-
kańców do uczestniczenia w sesjach?

– Będzie mi niezmiernie miło goś-
cić na sesjach każdego mieszkańca
,który zechce uczestniczyć osobiście w
obradach rady. Zapraszam również
do aktywnego uczestniczenie w pra-
cach komisji, gdzie sprawy gminne są
omawiane i dyskutowane. Terminy
komisji i sesji ogłaszane są na stronie
internetowej gminy wraz z ich tema-
tyką. Osobiście jestem zawsze otwar-
ty na rozmowę o naszej gminie, bo to
nasza wspólna mała ojczyzna.

– Jaka jest dla Pana idealna rada
dla gminy Kościelisko? To trzy różne
sołectwa.

– Idealna rada to miejsce, gdzie
radni i mieszkańcy nawzajem się prze-
konują, spierają, a finalnie podejmują
jednomyślne decyzje lub wypraco-
wują wspólne stanowisko. Wiem, że to
ciężkie zadanie, ale mam nadzieję, że
nie będzie twardych, nieprzejedna-
nych postaw. Dlatego chcę współpra-
cować ze wszystkimi, wsłuchać się w
różne głosy i każdemu dać możliwo-
ść wypowiedzenia się oraz realizacji
swoich wizji gminy. Liczę też na miesz-
kańców, że nie będą przychodzić tyl-
ko z problemami, ale również z po-
mysłami.

Mamy sprawiedliwy budżet, jest
wypracowany klucz, są parytety dla po-
szczególnych sołectw i póki co, nie
słyszałem, żeby były zgłaszane kry-
tyczne uwagi. Budżet jest dzielony
proporcjonalnie wg klucza dochodów.
Żadne sołectwo nie jest pokrzywdzo-
ne, a jeśli trzeba w jednym z nich coś
więcej zrobić w danym roku, to w na-
stępnych latach większe środki pro-
porcjonalnie wykorzystujemy w po-
zostałych miejscowościach.

– A sesje będą rano, czy po
południu?

– Chciałbym by sesje w tej kaden-
cji rozpoczynały się o 9 rano. Podob-
ne rozwiązania istnieją w większości
gmin sąsiednich. Patrząc na plusy to
fakt, że wszyscy naczelnicy wydziałów
urzędu gminy, kierownicy jednostek
będą mogli w miarę potrzeb uczestni-

czyć w pracach rady. Wiem ,że z pun-
ktu organizacji poszczególnych rad-
nych będzie to wymagało dostosowa-
nia i przyzwyczajenia, ale mam na-
dzieję że z czasem wszyscy przekonają
się do tej zmiany.

– Jakie są według Pana trzy naj-
ważniejsze rzeczy do realizacji w tej
kadencji?

– Zawsze priorytetem są drogi,
chodniki, oświetlenie, kanalizacja,
wodociągi. Oprócz tych zadań ważne

jest stworzenie możliwości ekologicz-
nego ogrzewania naszych domów –
geotermią i gazem. Po drugie uru-
chomienie dobrego, skoordynowane-
go transportu pomiędzy naszymi
miejscowościami i Zakopanem. W
poprzedniej kadencji nie udała nam się
organizacja tego zadania, choć były na
to zagwarantowane pieniądze. Teraz do
tego powrócimy. I trzeci punkt: nowa
siedziba urzędu gminy. Jest już zaku-
piony budynek, na WDWu, ale ko-
nieczny jest jego remont oszacowany
na 6 mln złotych. Mamy na to część po-
trzebnych pieniędzy w budżecie, ale są
problemy z pozyskaniem środków ze-
wnętrznych. Ważne też będzie uchwa-
lenie kodeksu reklamowego, tak by za-
panował ład wizualny i informacyjny
na terenie całej gminy Kościelisko.

– A czym dla Pana osobiście jest
wybór na przewodniczącego?

– To ogromne wyróżnienie i zara-
zem duża odpowiedzialność. Mam
zamiar, pomimo rozbieżności po-
mysłów radnych, tak kierować praca-
mi rady, by decyzje przez nią podej-
mowane były najlepsze z możliwych.
Przez cztery ostatnie lata byłem ak-
tywnym radnym, brałem udział w
pracach wszystkich komisji, przez co
czuję się na siłach, by podjąć wyzwa-
nie bycia przewodniczącym rady i

kierowania jej pracami. Nadal czuję się
przede wszystkim radnym, przybyło
tyko trochę papierkowej roboty i więk-
sza odpowiedzialność.

– A rodzina?
– Rodzina jest dla mnie naj-

ważniejsza. Wsparcie, za które dziękuje,
akceptacja i partnerskie relacje dają mi
siłę i wiarę w to co robię i co chcę
osiągnąć w mojej działalności.

Rozmawiała:
Anna Zadziorko

Chcę najlepiej jak potrafię
służyć naszej gminie
Rozmowa z Arturem Bukowskim, przewodniczącym Rady Gminy Kościelisko

Idealna rada to miejsce, gdzie radni
i mieszkańcy nawzajem się przekonują,
spierają, a finalnie podejmują jednomyślne
decyzje lub wypracowują wspólne stanowisko.
Chcę współpracować ze wszystkimi, wsłuchać
się w różne głosy i każdemu dać możliwość
wypowiedzenia się oraz realizacji swoich wizji
gminy.

Przez cztery ostatnie lata byłem aktywnym
radnym, brałem udział w pracach wszystkich
komisji, przez co czuję się na siłach, by podjąć
wyzwanie bycia przewodniczącym rady i
kierowania jej pracami. Nadal czuję się
przede wszystkim radnym, przybyło tyko
trochę papierkowej roboty i większa
odpowiedzialność.



Artur Bukowski: lat 42, żona Katarzy-
na, córki: Kasia i Ola. Wykształcenie
wyższe: manager, przedsiębiorca wice-
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Tury-
styki w Gminie Kościelisko, radny gmi-
ny Kościelisko w latach 2014-18. Rozwój
gminy jest dla mnie priorytetem. Przez
ostatnie lata dbałem o poprawę podsta-
wowych warunków życiowych miesz-
kańców poprzez inwestycje m.in. drogo-
we i postrzeganie naszych miejscowości,
przy zachowaniu racjonalności wydatków.
Maciej Krzeptowski: lat 36, żona Mag-
da, pięcioro dzieci: Marysia, Jasiu, Ka-
sia, Helenka i Maciuś. Prowadzi własną
działalność, prezes Związku Podhalan w
Kościelisku, kierownik i instruktor ze-
społu „Polaniorze”. Regionalista, mu-
zykant podhalański, działacz społeczny
na rzecz kultury. Najważniejsze jest dla
mnie dbać o kulturę ludową, która jest wi-
zytówką Kościeliska i naszej gminy na
całym świecie.
Ryszard Mądry: lat 40, ur. w Zakopa-
nem. Wykształcenie zawodowe, od trzy-
dziestu lat pracownik Polskich Kolei Li-
nowych. Jako radny będę dążył aby po-
wstały nowe wyciągi, naśnieżane trasy
narciarskie, biegowe i ścieżki rowerowe.
Mateusz Nędza-Kubiniec: lat 43, ur. w
Nowym Targu, żonaty, troje dzieci,
prawnik. W latach 2006 – 2014 radny
gminy Kościelisko, 2014 – 2018 wice-
przewodniczący Rady Powiatu Tat-
rzańskiego. Od 2012 sołtys wsi Koście-
lisko. Członek Związku Podhalan O/
Kościelisko od 1997. Prowadzi własną
działalność gospodarczą. Jako rady gmi-
ny Kościelisko będę nadal promował ar-
tystów i twórców ludowych, pozyskiwał
środki finansowe dla zespołów regional-
nych, wspierał jednostki OSP i inne sto-
warzyszenia oraz pozyskiwał darmowe
sadzonki drzew. Będę dążył do podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa, poprawy
jakości usług medycznych, usprawnienia
komunikacji i systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Przede wszyst-
kim będę blisko ludzi i zajmował się pro-
blemami, które mieszkańcy zgłaszają.
Tadeusz Nędza-Kubiniec: 53 lata, Żona-
ty, piątka dzieci. Zawodowo zajmuje się

stolarstwem regionalnym i artystycznym,
pasjonat sportu. Czworo z jego dzieci
uprawia wyczynowo sport, a syn Andrzej
był olimpijczykiem w Pjongczang (w
biathlonie).
Narcyz Sadłoń: lat 43, żonaty, cztery
córki. Podróżnik, taternik, alpinista,
lekarz. Uczestniczył w wyprawach wy-
sokogórskich w Himalajach, Alpach i na
Kaukazie. W latach 2009-2010 lekarz
osobisty prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. W wolnych chwilach uprawia tu-
rystykę wysokogórską oraz angażuje się
amatorsko w różnorodne dyscypliny
sportowe. Moje priorytety to budowa
centrum Kościeliska, w oparciu o okoli-
cę kościoła i szkoły (placówka medycz-
na, gmina, GOKR i inne instytucje w naj-
bliższej, wspólnej lokalizacji). Wsparcie
dobrego rozwoju placówek oświaty i
opieki medycznej w gminie. Pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych na istotne in-
westycje. Troska o rozbudowę istotnej dla
gminy infrastruktury: kanalizacja, wodo-
ciągi, geotermia, gaz, itp. Otwartość na
doraźne potrzeby mieszkańców.
Adam Tracz: lat 28, ur. w Zakopanem,
żona Małgorzata, dwójka dzieci – Ty-
moteusz i Aniela. Pełni służbę w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zakopanem. Kończy studia
inżynierskie w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie. Dla mnie
ważne jest w tej kadencji, by dbać o bez-
pieczeństwo i komfort życia mieszkańców
w każdej dziedzinie, za którą odpowia-
da gmina Kościelisko.
Wojciech Urbaś: lat 35, ur. w Zakopa-
nem, żonaty, syn Klemens. Absolwent
Politechniki Krakowskiej na Wydziale
Inżynierii Środowiska. Pracuje jako In-
spektor Referatu Inwestycji w Wydzia-
le Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Za-
kopane. Jest członkiem Małopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Moje priorytety jako radnego to:
zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców, rozwój sieci gazowej i geo-
termalnej oraz uregulowanie gospodar-
ki wodno – kanalizacyjnej gminy.
Janusz Czernik: lat 43, żonaty, dwoje
dzieci, z wykształcenia mgr inż. geode-

ta, zamieszkały w Dzianiszu. Prowadzi
własną działalność gospodarczą w za-
kresie usług geodezyjnych i kartogra-
ficznych. Od roku 2014 radny gminy
Kościelisko. Ważne zadania do realiza-
cji w moim okręgu to budowa sali gim-
nastycznej i starania o budowę parkingu
koło szkoły oraz remonty dróg bocznych
wraz z uzupełnieniem i budową no-
wych punktów oświetlenia. Jednocześnie
chciałbym zaangażować się w realizację
zadań ważnych dla całej miejscowości
Dzianisz (kanalizacja sanitarna, droga
główna i inne) jak również dla całej gmi-
ny Kościelisko. Ponadto dużo uwagi po-
święcić chcę procom związanym z pla-
nowaniem przestrzennym na terenie na-
szej gminy.
Władysław Długosz: lat73, żonaty, tro-
je dzieci – Danusia, Basia i Krzysiek .
Dawny pracownik Lasów Państwo-
wych, pracuje w gospodarstwie rol-
nym, od 1982 radny (w tym 8 lat prze-
wodniczący), przez 18 lat ławnik i pre-
zes GS w Zakopanem przez 5 lat. Rad-
ny to osoba, która służy mieszkańcom, ma
mandat zaufania i realizuje ich potrze-
by. Dobry radny ma mieć w sercu dobro
mieszkańców i poprawiać ich los. Będę ak-
tywnie wspierał mieszkańców, pomagał
im – wspólnie zrobimy więcej. Chciałbym
zmodernizować drogę w Dzianiszu i
chodnik, dokończyć kanalizację i wodo-
ciąg w Dzianiszu Górnym i oświetlenie
w osiedlach.
Mieczysław Dzierżęga: lat 59, żonaty, 4
dzieci - 3 córki i syn, 4 wnuków. Wy-
kształcenie średnie techniczne, wieloletni
pracownik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Zakopanem. Od trzech
kadencji Sołtys wsi Dzianisz.
Najważniejszymi priorytetamu na roz-
poczynającą się kadencję jest skanalizo-
wanie wsi Dzianisz oraz poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców poprzez bu-
dowę chodników i modernizację drogi
głównej.
Paweł Michniak: lat 38, żona Ewa, cór-
ki: Hania i Zosia. Przedsiębiorca, histo-
ryk, działacz społeczny. Absolwent Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. Wiceprezes Związku Podhalan w

Dzianiszu, członek: OSP Dzianisz Dol-
ny, Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego w Nowym Targu oraz Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej w Kościelisku.
Właściciel Karczmy Biały Krokus w
Dzianiszu. Moje priorytety to budowa po-
bocza w kierunku Pindeli i Zagród, re-
mont drogi głównej, oświetlenie osiedla
Śkamrawy. oraz budowa nowej remizy
OSP Dzianisz Dolny.
Piotr Kopeć: lat 49, wykształcenie
wyższe. Żona Krystyna, dzieci – Ma-
teusz, Tomasz, Jan i Ania. Nauczyciel
od 24 lat, zaangażowany społecznie w
pracy Związku Podhalan i parafii.
Piąty raz wybrany na radnego. Wice-
przewodniczący Rady Gminy oraz
przewodniczący Komisji Ekonomiki i
Rozwoju Gospodarczego. Najważnie-
jszymi priorytetami są dla mnie: bu-
dowa kanalizacji i sieci wodociągowej
w Witowie i całej Gminie. Działania w
kierunku budowy nowej infrastruktu-
ry: dróg, chodników, ścieżek pieszo-ro-
werowych, tras narciarskich. Promocja
i wsparcie nowoczesnych rozwiązań
proekologicznych. Działanie na rzecz
utrzymania wysokiego poziomu oś-
wiaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia.
Dobra współpraca w radzie gminy i fa-
chowa obsługa w urzędzie dla dobra
mieszkańców.
Małgorzata Lasak: lat 43, ur. w Zako-
panem, mąż Władysław, dzieci Magda-
lena, Ewelina, Szymon. Wykształcenie
średnie – technik technolog żywienia.
Recepcjonistka w Polskie Tatry S.A.
Pensjonat „Anatłówka” w Zakopanem.
Moimi priorytetami są poprawa bezpie-
czeństwa poprzez remonty dróg, budowę
chodników i oświetlenia oraz aktywiza-
cja młodzieży.
Stanisław Staszel: lat 58, wykształcenie
zawodowe, dwoje dzieci, dwie wnucz-
ki: Amela, Lena. Pracuje w Schronisku
Młodzieżowym w Zakopanem. Prze-
wodniczący Rady Sołeckiej, członek
Oddziału Związku Podhalan w Witowie,
sekretarz Oddziału Z.P. – Zgoda budu-
je, zamęt rujnuje. Przy zgodzie i dobrej
woli mieszkańców można wspólnie wie-
le zrobić.
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Poznaj swoich radnych



W wydarzeniu wzięła udział naj-
bliższa rodzina śp. Marka, jego przy-
jaciele i – jak co roku – spora pub-
liczność. Wszyscy artyści wystąpili
nieodpłatnie. Na scenie zaprezentowali
się „Polaniorze”, kapela Zbigniewa
Wałacha z Istebnej, Martyna Kas-
przycka i Maciej Czemplik oraz kape-
la Hurda – czyli Jan Karpiel „Bułecka”
z przyjaciółmi, który wprowadził pub-
liczność w świat muzyki Podpolania na

Słowacji – ulubionego regionu Marka
Łabunowicza „Mai”.

– Bardzo wzruszającym momen-
tem było – jak co roku – zaświecenie
świecy przez córkę ś. Marka pod jego
portretem namalowanym przez ma-
larkę z Kościeliska – Monikę Sta-
nisławską-Pitoń – mówi Małgorzata
Karpiel-Bzdyk, dyrektor GOKR Koś-
cielisko i dodaje, że dzięki zaproszo-
nym artystom koncert był różnorod-

ny – ludowy, nastrojowy, żywiołowy.
Nie zabrakło też ulubionej melodii śp.
Marka, którą w wersji podpolańskiej
wykonał Jan Karpiel-Bułecka z ze-
społem.

Podczas Majowego Grania udało
się zebrać ponad 4 tys. zł. W przepro-

wadzeniu zbiórki pomogła po raz ko-
lejny Fundacja Karola Stopki. Orga-
nizatorem wydarzenia była Gmina
Kościelisko, GOKR Kościelisko i
Związek Podhalan oddział w Koście-
lisku.

a
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XVII Majowe Granie

Wspomnienia
i pomoc dla dzieci
Już po raz 17. odbyło się Majowe Granie – wydarzenie poświęcone
pamięci Marka Łabunowicza „Mai” połączone z akcją charytatywną.
W tym roku uczestnicy wydarzenia wsparli Izę i Adasia – kolegów
ze szkoły, którzy muszą się zmagać z ciężką chorobą.

Na wystawie

Strzępki, hafty i obrazki
W Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku trwa wystawa prac
twórców ludowych z Witowa. Podziwiać możemy na niej zarówno
tradycyjne wyroby stolarskie, strzępki do szali, obrazki na szkle, jaki
dość nowatorskie wyroby hafciarskie.

Wystawa jest kolejną odsłoną prezentacji dorobku twórczego mieszkańców
gminy. Po Kościelisku i Dzianiszu przyszedł czas na Witów. W wystawie, otwar-
tej w połowie października bierze udział ponad dziesięciu artystów zaj-
mujących się rzemiosłem artystycznym i twórczością ludową. Zdecydowanie
najwięcej jest prac hafciarskich i szali ozdobionych misternymi strzępkami, z
których zresztą Witów słynie na całym Podhalu. Są też obrazy na szkle, wyro-
by snycerskie ozdobione często popularną w tym regionie pirografią. Zobaczyć
również możemy meble, te tradycyjne i dostosowane do nowoczesnych rozwiązań
technicznych. Rodzynkami są wyroby kowalskie. Jest też kilka prac zadziwiających,
jak na twórczość ludową, choćby wykonany haftem krzyżykowym wizerunek
seksownej dziewczyny.

Jest jeszcze czas, żeby wystawę zobaczyć. Czynna będzie do 31 stycznia przy-
szłego roku, a na 4 stycznia zaplanowano uroczysty finisaż wystawy.

(aza)



Organizatorem obchodów była
Gmina Kościelisko i Szkoła Podsta-
wowa w Kościelisku, przy udziale
Gminnego Ośrodka Kultury Regio-
nalnej Kościelisko, Sołtysa i Rady
Sołeckiej, Związku Podhalan w Koś-
cielisku oraz Rady Rodziców i Koła
Gospodyń Wiejskich z Kościeliska.

Przybyłych gości przywitała pro-
wadząca imprezę, była członkini na-
szego zespołu – Zofia Kubiniec-Sta-
nuch wraz z dyrektorem szkoły i kie-
rownikiem zespołu.

Każdy przybywający uczestnik ob-
chodów otrzymał folder zawierający
historię i osiągnięcia „Polan”. Zespół
przez 70 lat działalności reprezentował
folklor Podhala na terenie kraju i Eu-
ropy (Jugosławia, Węgry, Hiszpania,
Czechy, Słowacja, Bułgaria, Macedonia,
Włochy, Francja ) zdobywając uznanie
za żywiołowość i piękno folkloru gó-
ralskiego.

Licznie zgromadzona w „Ludówce”
publiczność miała okazję podziwiać

występy seniorów oraz byłych i obec-
nych członków zespołu, których wiek
mieści się w przedziale od 6 do 84 lat.

Po zakończonych występach nad-
szedł czas na podziękowania dla kie-
rowników i instruktorów, którzy na
przestrzeni lat działalności zespołu
udzielali się w pracy z młodzieżą. Po-
dziękowania otrzymały również in-
stytucje i osoby, które pomagały w
działalności zespołu oraz w organiza-
cji tego Jubileuszu.

My również otrzymaliśmy mnó-
stwo podziękowań i gratulacji, m.in. to
najważniejsze wyróżnienie – nagrodę
specjalną od Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotra Glińskie-
go, którą wręczył nam sołtys Mateusz
Nędza –Kubiniec, na którego wniosek
przyznano nam tę nagrodę.

Gratulacje otrzymaliśmy również
od starosty Powiatu Tatrzańskiego
Piotra Bąka, które wręczyła dyrektor
TARPiK-u Helena Buńda, od dyrektora
Małopolskiego Centrum Kultury So-

kół Antoniego Malczaka , dyrektora
Delegatury Kuratorium Oświaty w
Nowym Targu Bożeny Bryl, wójta
Gminy Kościelisko Romana Krupy i
przewodniczącego Rady Artura Bu-
kowskiego, sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi
Kościelisko, dyrektor GOKR Koście-
lisko Małgorzaty Karpiel-Bzdyk, pre-
zesa Związku Podhalan w Kościelisku
Macieja Krzeptowskiego, Rady Ro-
dziców w Kościelisku, Koła Gospodyń
Wiejskich w Kościelisku, dyrektora
szkoły w Dzianiszu Józefa Kunca i
Zespołu Mali Dzianiszanie, Zespołu
„Małe Klimki”, pana Rafała Sonika i
wielu innych osób i instytucji.

Dotarły do nas również gratulacje
z USA od Zarządu Związku Podhalan
Koło 54 Kościelisko wraz z życzenia-
mi od prezesa Janusza Nowaka.

Z pełnym uznaniem przyjęliśmy
słowa naszego proboszcza Jacka Moli,
który powiedział podczas uroczystej
mszy rozpoczynającej uroczystość, że
człowiek nie posiadający rodzimej kul-
tury i tradycji nie ma swojej narodo-

wości. Ksiądz proboszcz dziękował
nam za to, że poprzez śpiew, taniec, mu-
zykę nie tylko podtrzymujemy trady-
cje naszego regionu, ale i odciągamy
młodych od zagrożeń cywilizacyjnych.

Jesteśmy zaszczyceni, że przy okaz-
ji Jubileuszu otrzymaliśmy portret
założycielki Zespołu pani Heleny Knu-
rowskiej (1913-2001), ufundowany
przez jej wychowankę panią Halinę
Urbaś, która w ten sposób chciała po-
dziękować za to, że będąc jako młoda

dziewczyna w zespole pod jej kierow-
nictwem nie tylko pokochała folklor
góralski, ale w późniejszym czasie –
przez 23 lata pełniła funkcję kierownika
tego Zespołu. Pani Halino – serdecz-
nie dziękujemy.

Na zakończenie uroczystości
wszyscy goście bawili się przy muzy-
ce góralskiej – nie tylko podhalańskiej,
ale też muzyce łuku Karpat, a wspom-
nieniom nie było końca.

Pragniemy szczególne słowa po-
dziękowania skierować do: Rady Ro-
dziców działającej przy Szkole Pod-
stawowej w Kościelisku i jej przewod-
niczącej Magdaleny Zwatrzko oraz
Anny Krzeptowskiej Jasinek, a także
wszystkich rodziców oraz pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Kościeliska za
przygotowanie poczęstunku dla uczest-
ników obchodów.

Dziękując za pomoc wszystkim
wspierającym i sponsorom naszego Ju-
bileuszu składamy wyrazy wdzięcz-
ności i wielkiego uznania gminie Koś-
cielisko, starostwu tatrzańskiemu

,Gminnemu Ośrodkowi Kultury Re-
gionalnej Kościelisko , Sołtysowi i Ra-
dzie Sołeckiej, Radzie Rodziców ,
Karczmie ,,Polany” , Firmie Brutal,
,,Gazdówce pod lasem ‘’Małgorzata
Bachleda Wala , Firmie – Majerczyk ze
Skrzypnego, Piekarni Karpiel, FUB
Bakies -Stanisław Bzdyk.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kościelisku Bogdan Juraszek

Kierownik Zespołu
Anna Danuta Michalik
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– Sto lat niepodległości Polski świę-
towaliśmy przez cały rok, na wiele spo-
sobów. W maju zorganizowaliśmy Kon-
kurs Piosenki Patriotycznej, przy okaz-
ji Majówki w Dzianiszu. Wierszy pat-
riotycznych można było także posłuchać
podczas Konkursu Recytatorskiego im.
Stanisława Nędzy-Kubińca. Koło Gos-
podyń Wiejskich z Kościeliska przy na-
szym wsparciu zorganizowało z kolei
konkurs plastyczny „Niepodległość w
Kościelisku”, a w Domu Ludowym zor-
ganizowało wystawę fotograficzną „Sto
lat temu w Kościelisku” – opowiada
Małgorzata Karpiel-Bzdyk, dyrektor
GOKR Kościelisko.

10 listopada GOKR i Stowarzy-
szenie „Blisko Tatr” zorganizowali
wieczór patriotyczny, połączony z
otwarciem wspomnianej wcześniej
wystawy fotografii. Był on okazją do
wręczenia nagród zwycięzcom kon-
kursu plastycznego oraz wysłuchania
krótkiego słowa o wolności, które
skierował do zebranych prof. Stanisław
Hodorowicz. Na zakończenie razem z
zespołem Hanki Rybki wszyscy śpie-
wali najpiękniejsze pieśni wojskowe i
patriotyczne.

Wydarzenia 11 listopada zainau-
gurowała uroczysta msza św. za oj-
czyznę. Potem zebrani przemaszerowali

pod pomnik Krzyż Polski obok koś-
cioła, gdzie odbył się Apel Poległych. Po
przemówieniu wójta popis swoich
umiejętności dali laureaci konkursów
recytatorskiego i pieśni patriotycznej.

We wszystkie wydarzenia zaan-
gażowały się instytucje i stowarzysze-
nia z terenu gminy Kościelisko, za co
serdecznie dziękujemy.

a

100 lat niepodległości Polski

Patriotyczne świętowanie
Przez cały rok trwało świętowanie przypadającej w tym roku set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem
jubileuszowych wydarzeń organizowanych w gminie Kościelisko były
te przypadające na dni 10 i 11 listopada.

Jubileusz „Polan”

Zespół dziękuje
1 grudnia 2018 w Domu Ludowym w Kościelisku Szkolny Zespół Pie-
śni i Tańca im. Stanisława Nędzy– Kubińca obchodził jubileusz 70-
lecia istnienia.



WOJCIECHA STRYCZULI,
prezesa Podhalańskiej
Lokalnej Grupy Działania

1.Stowarzyszenie Podha-
lańska Lokalna Grupa

Działania działa od 2006 r., a
dzięki strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez

społeczność (LSR), mieszkańcy pięciu gmin
położonych w powiecie tatrzańskim i nowotar-
skim: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko, Szaf-
lary, Czarny Dunajec mogą realizować projekty,
poprawiające jakość życia na obszarach wiej-
skich. Jak dużo projektów udało się w tym czasie
zrealizować i za jaką kwotę?

– W latach 2009 – 2015 w ramach strategii pro-
jekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe,
gminy, mieszkańców i przedsiębiorców opiewały na
kwotę przeszło 6 mln zł. Obecna strategia dotyczy
realizacji projektów w ramach działania Wdrażanie
strategii rozwoju lokalnego na lata 2014 – 2020.
Łącznie na obszar działania LGD Urząd Mar-
szałkowski przyznał nam do rozdysponowania
kwotę 6 650 000 zł na same projekty dla przedsię-
biorców, mieszkańców i organizacji z obszaru.
Pierwsze nabory jakie przeprowadziliśmy w grud-
niu 2016 r. skierowaliśmy do przedsiębiorców. Wy-
braliśmy do realizacji przeszło 15 projektów na łączna
kwotę około 2 mln zł. Taki sam nabór miał miejs-
ce w marcu w 2018 r. Chętnych było znacznie wię-

cej jednak strategia jasno określa w jakim czasie i na
jakie kwoty maksymalnie możemy ogłaszać nabo-
ry. W 2017 r. z kolei odbył się nabór dla organiza-
cji pozarządowych na dofinansowanie niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Tu
z kolei przyznaliśmy blisko 800 000 zł. Projekty są
obecnie w trakcie realizacji lub nawet rozliczania.
W 2018 roku z kolei zweryfikowaliśmy stan reali-
zacji projektów w ramach przedsiębiorczości i gdy
dowiedzieliśmy się, że część wnioskodawców z
2016 r. zrezygnowała z realizacji oraz że jest potrzeba
wsparcia rozwoju branży spożywczej, zdecydowa-
liśmy się na ogłoszenie kolejnych naborów aby jak
najszybciej rozdysponować te środki zaplanowane
w strategii. W lipcu tego roku z kolei ogłosiliśmy na-
bory na łączną kwotę 900 000 zł na wspieranie or-
ganizacji pozarządowych, inicjatywy promujące
zdrowy i aktywny tryb życia oraz niekomercyjną in-
frastrukturę rekreacyjną.

2.Przez ten czas z pewnością nie brakowało po-
mysłów na rozwój regionu, różnych organi-

zacji lub firm. Jakie – pana zdaniem – były te naj-
ciekawsze?

– Z dużą pomysłowością spotkaliśmy się przy
wnioskach składanych przez Stowarzyszenia na
różnorodne inicjatywy aktywizujące czy promujące.
Są to przede wszystkim wnioski na działania warsz-
tatowe, szkoleniowe ale również wspierające lokalną
kulturę i promujące zasoby. Każdy na kwotę dofi-
nansowania do 50 tys. zł. Do tej pory zrealizowany
i rozliczony został jeden wniosek z tej grupy „Ak-
cja Krokus – nowatorskie podejście do turystyki i
ekologii w gminie Kościelisko” realizowany przez
miejscową LOT. Szczegóły projektu dostępne są na
stronie www projektu oraz na facebooku. Około 15

projektów złożonych przez Stowarzyszenia jest
obecnie w trakcie weryfikacji w Urzędzie Mar-
szałkowskim i w przygotowaniu na podpisanie
umów. W przyszłym roku możemy się spodziewać
realizacji miedzy innymi takich ciekawostek jak ra-
dio internetowe „Blisko Tatr”, warsztaty i wydaw-
nictwa promocyjne z zespołem Harnasie, warszta-
ty terenowe i promocja turystyki filmowej i ski-
tourowej w Kościelisku, warsztaty regionalne w
Białym Dunajcu z możliwością uczestnictwa ro-
dziców z dziećmi dzięki zaplanowaniu animacji dla
dzieci podczas zajęć dla dorosłych, warsztaty i lek-
cje edukacyjne po torfowoskach wysokich w Czar-
nym Dunajcu i Chochołowie i wiele innych. Oczy-
wiście wszystkie szkolenia i warsztaty dofinansowane
z EFRROW będą bezpłatne dla uczestników. Dzię-
ki lokalnym Stowarzyszeniom powstaną także nowe
obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
czyli ogólnodostępne obiekty tzw. małej architektury.

3.Jaka grupa – mieszkańcy, przedsiębiorcy
czy stowarzyszenia były najaktywniejsze na

polu pozyskiwania środków unijnych?
– Zdecydowanie przedsiębiorcy i osoby fizycz-

ne planujące działalność gospodarczą. W naborach
dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości, któ-
re mieliśmy w grudniu 2016 i w marcu 2018 było na-
wet trzykrotnie więcej chętnych niż środków jakie
mogliśmy przyznać przedsiębiorcom. Do tej pory
na działania Rozwijanie działalności gospodarczej
i Premia na start przyznaliśmy 4 miliony złotych.
Część wnioskodawców czeka jeszcze na podpisanie
umów z Urzędem Marszałkowskim, część jest już w
trakcie realizacji, kilku przedsiębiorców już się
rozliczyło i otrzymało refundację.

not. a
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Ostatni rok pokazał jak wiele takich
przeszkód pojawiło się w życiu na-
szych mieszkańców, ale udowodnił
również, że dzięki przychylności dru-
giego człowieka pokonanie wszelkiego
rodzaju barier jest łatwiejsze. Rok 2018
doświadczył kilka rodzin z terenu na-
szej gminy, ale wyzwolił też w jej miesz-
kańcach i nie tylko, ogromne pokłady
dobrej woli i szczerego serca.

Stowarzyszenia i instytucje oraz
szkoły z terenu gminy Kościelisko przy
wsparciu fundacji i sponsorów oraz ar-
tystów przeprowadziły w roku 2018 kil-
ka akcji charytatywnych.

Najczęściej były to akcje pomocy
chorym dzieciom – Krystianowi z Koś-
cieliska, Izie z Dzianisza, czy Adasiowi
z Witowa. Akcje polegające nie tylko na
zbiórce funduszy na leczenie, ale sku-
piające także osoby chętne podzielić się
tym najcenniejszym darem jakim jest
krew, czy dawstwo szpiku. Nie zabrakło
także akcji pomocy trzem rodzinom,
które straciły swój dobytek w pożarach.

Jest jednak jedna rzecz, która łączy
wszystkie te inicjatywy – nieoceniony
odzew ze strony społeczności, który
sprawił, że to co wydawało się nie-
możliwe stało się realne.

Państwa uczestnictwo w zbiórkach
publicznych na wydarzeniach kultu-

ralnych, zabawach charytatywnych,
kwestach, akcjach krwiodawstwa i in-
nych przerosło najśmielsze oczekiwania.

Przekazane przez Państwa dary
pomogły ratować życie, przeprowa-

dzić drogie leczenia, pomóc w odbu-
dowie domów, a przede wszystkim
sprawiły, że na twarzach potrzebujących
– zwłaszcza tych najmłodszych pojawił
się uśmiech i nadzieja na lepsze jutro.
I właśnie za spowodowanie tego uś-
miechu pragniemy wszystkim z całego
serca podziękować.

Dziękujemy tym, którzy poszcze-
gólne akcje organizowali i tym, którzy
je wsparli. Udowodniliście, że „Razem
Łatwiej”.

Przed nami zaplanowane kolejne
inicjatywy, mamy nadzieję, że rów-
nież podczas ich realizacji będziecie

Państwo służyć wsparciem, byśmy
mogli wspólnie cieszyć się zdrowiem i
dobrą sytuacją życiową osób, których
one dotyczą.

Dziękując za okazane dobro, życzy-
my, by to dobro wróciło do Państwa w
dwójnasób, a naszym najmłodszym
podopiecznym, życzymy szybkiego po-
wrotu do zdrowia. Niech nowy 2019 rok
przyniesie wiele dobrego.

W imieniu wszystkich organiza-
torów akcji charytatywnych

na terenie Gminy Kościelisko
Małgorzata Karpiel-Bzdyk

Trzy
pytania do

Dobroczynność

Razem łatwiej
Życie pełne jest niespodzianek– niekoniecznie tych miłych. Czasami
na naszej drodze pojawia się przeszkoda, która sprawia, że bez
wsparcia innych nie dalibyśmy rady jej pokonać.



Andrzej Blaszyński, zwany przez
większość Krawcem, mieszka z żoną
w niewielkim góralskim domu w Wi-
towie. Tuż przy drodze na Chochołów,
nieopodal kościoła. Dom stary, tak jak
leciwi są jego mieszkańcy. Oboje mają
dobrze po osiemdziesiątce i razem są
od ponad sześćdziesięciu lat. Kiedy
pytam o krawiectwo, też odpowiadają
razem. – Przeca ci pomagała. I obra-
białak dziurki, i syłam, jako było trza.

Gdyby nie ciężkie powojenne cza-
sy, pewnie pan Andrzej dalej sie-
działby na gospodarce na rodzin-
nych Zagrodach, skąd pochodzi. Tam
na wspólnej rodzinnej gazdówce do-
rastał. W roku 1946 czternastoletni
Andrzej wyjechał na Śląsk do Pisar, do
ciotki, która na Ziemiach Zachodnich
zaczęła prowadzić gospodarstwo.

– Gospodarka była bardzo fajna,
wszystkie były urządzenia – wspo-
mina pan Andrzej. – Ale zbudowań
Niemcy nie mieli ładnych, jako tu, my
górole. I ta ludność, zza Buga, z Ukrai-
ny, co pouciekali – to byli ludzie tak
grzecni. Za 10 lat, co ja tam siedział nie
było jednego zadraśnięcia. Nie było ta-
kiego chamstwa, jak u góroli. Jedno
drugiemu pomagali. I była panna Ste-
fania. Starsza dwa lata. Chodzili my po
zabawach, wyucyli mnie tońcyć. Ko-
leżeństwo było na całego, ale bez za-
lotów.

Po jednej z takich zabaw Pieter,
kolega z pobliskiego Boboszowa, zna-
komity mistrz krawiecki, poprosił go
o przedstawienie Stefanii. Młodzi
przypadli sobie do gustu, pobrali się,
a pan Andrzej drużbował na ich ślu-
bie. Wkrótce też, po skończeniu 18 lat,
został uczniem w warsztacie kra-
wieckim przyjaciela. Szycie nie było
mu obce. Pierwsze kroki robił po
okiem matki i potrafił już uszyć spod-
nie. – Szyłem wszystko z metra. Ino

trza było dobrze licyć. Nie było formy
zodnej i trza było samemu opanować
tą całą zagadkę. A ludzie są miarowi
i niemiarowi. Ale ja miał smykałkę i do
trzech miesięcy porządnie garnitur
odstawił.

Nie garnitury jednak pan An-
drzej szył, a mundury, bo wokół sta-
cjonowały aż trzy jednostki. Miał już
zdany krój, kiedy przyszło wezwanie
do wojska, do saperów, IV Łużyckie-
go Pułku Inżynieryjno-Saperskiego w
Gorzowie Wielkopolskim. Pan An-

drzej pilnie zaczął studiować nową
specjalność, dosłużył się nawet star-
szego kaprala i szefostwa kompanii.
Brał udział m.in. w rozminowaniu
Międzyrzeckiego Rejonu Uzbrojone-
go, jednej z największych podziem-
nych fortyfikacji na świecie. Szybko
jednak odkryto jego talent krawiecki
i powierzono magazyn gospodarczy.
– Papierkowej roboty było do diabła,
ale jazdy na rozminowania mniej.
Zaczął więc znowu szyć mundury. Dla
wszystkich oficerów, a też ich żon i ba-
bek. Jego praca tak się podobała, że za-
proponowano mu pozostanie w woj-

sku i własny dom z ogrodem. – Ale nie
dało się rady. Tu była gazdówka,
byłym jedynym żywicielem rodziny i
trza było wracać. A do tego czekała
dziewczyna – I ona mnie do chałpy
wziena – wskazuje pan Andrzej na
żonę.

Wrócił w roku 1956. Gazdował i
szył. Trochę na Zagrodach, trochę w
Witowie. Szycia też było nie mało.
Głównie kurtki, garniturów nie wie-
le, tylko dla tych, którzy wyjeżdżali do
Ameryki, no i sutanny dla księży z

okolicznych parafii. Wtedy też za-
czął szyć bluzki, głównie z czarnej, rza-
dziej zielonej gabardyny. – Bo bluzka
góralska to od munduru się niewiele
rózni. To przesło z austriackich mun-
durów. Czasem nazywali to też kabo-
tem. Tu i tam kiesenie na wierzchu, za-
pinane pod szyję. Kołnierz na stójce,
albo kołnierzyk. Z tyłu pasek, za-
szewki, albo nic. Wszystko obrabiane
ręcznie, każda dziurka. Kie sie z tym
rusyło, to bieda se było dać rady. A szy-
cie jednego egzemplarza trwało od
trzech dni do tygodnia. Wszystko
zależało od tego, czy chłop był mia-

rowy, bo wszystko idzie z szerokości
piersi. Jak był nie miarowy, jakby go
wiater rozduł, trzeba więcej niż dwie
przymiarki i ręcznego rysowania na
papierze. Materiału też schodziło
więcej, niż zwykłe metr sześćdziesiąt.
Jeszcze płótno i włosianka do środka.
Dzisiaj w bluzkach pana Andrzeja
chodzą chochołowiany, witowianie, i
z Cichego. Bo bluzke można włożyć
i do góralskich portek i do zwykłych.

Nie przerwał szycia nawet, gdy
1965 trafiło mu się kierownictwo wy-
twórni wód gazowanych w Witowie.
Zwłaszcza, że oranżada szła głównie
latem, więc zimą był czas na kra-
wiectwo. Była też działalność w „So-
lidarności”. Dopiero wypadek przed
dziesięciu laty, odprysk wapna, który
strzelił prosto w oczy sprawił, że pan
Andrzej musiał przestać szyć. – Ale do
dzisiok widze na młodych chłopak
moją robotę.

Anna Zadziroko
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Według danych statystycznych
Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej każdego roku
odnotowuje się kilkanaście ty-
sięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eks-
ploatacją urządzeń grzewczych.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa
eksploatacja przewodów kominowych
grozi także zatruciem tlenkiem węgla,
popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018
Państwowa Straż Pożarna odnotowała
4343 zdarzeń związanych z tlenkiem
węgla, w tym 2651 osób zostało po-
szkodowanych, a 71 zmarło.

Również na terenie naszej gminy
dochodzi często do pożarów sadzy w
kominie. Od stycznia do listopada
tego roku siedem tego typu pożarów
maiło miejsce w Kościelisku, dwa w
Witowie i jeden w Dzianiszu. Zabez-
pieczeniem przed ich powstawaniem
jest regularne usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów kominowych przez wy-
kwalifikowanego kominiarza.

W imieniu straży pożarnej przy-
pominamy, że przepisy przeciw-
pożarowe nakazują w obiektach lub w
ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego
lub gazowego, obowiązkowe usuwanie

zanieczyszczeń z przewodów dymo-
wych i spalinowych w następujących
terminach:
– cztery razy w roku w domach opa-

lanych paliwem stałym (np. węglem,
drewnem),

– dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych.

– co najmniej raz w roku usuwamy za-
nieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych.

Warto także podkreślić, iż w przy-
padku pożaru lub zaczadzenia brak do-
kumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowić
podstawę odmowy wypłaty odszko-
dowania przez firmę ubezpieczeniową.

Dlatego namawiamy mieszkań-
ców gminy Kościelisko, by nie-
zwłocznie skorzystali z usług firm ko-
miniarskich i zadbali o kominy w
swoich domach i pensjonatach.
Zwłaszcza, że sezon grzewczy w pełni.

Informacja na temat usług pod te-
lefonem 18 20 79 100 / 104 wew. 27.

MKi

(Artykuł powstał na podstawie Ko-
munikatu Krajowej Izby Kominiarzy do
właścicieli i zarządców budynków w
związku z rozpoczęciem sezonu ogrzew-
czego 2018/2019 – więcej na: www.iz-
bakominiarzy.pl)

Bezpieczeństwo

Zaproś kominiarza i śpij spokojnie

Sylwetka

Tak Krawiec kraje...
Szył od osiemnastego roku życia. Wszystko. Sławę przyniosły mu dopiero góralskie bluzki. Nie wie
ile ich uszył przez ponad pięćdziesiąt lat, ale pozna każdą, która wyszła spod jego ręki.

Andrzej Blaszyński, zwany przez większość
Krawcem,mieszka z żoną w niewielkim
góralskim domu w Witowie. Tuż przy drodze
na Chochołów, nieopodal kościoła. Dom stary,
tak jak leciwi są jego mieszkańcy. Oboje mają
dobrze po osiemdziesiątce i razem są od
ponad sześćdziesięciu lat. Kiedy pytam o
krawiectwo, też odpowiadają razem. – Przeca
ci pomagała. I obrabiałak dziurki, i syłam, jako
było trza.



Tegorocznej edycji towarzyszyło
hasło „Na styku kultur”. Nie zabrakło
zarówno bardziej tradycyjnego pode-
jścia do muzyki folkowej, jak i jej no-
woczesnej odsłony z wpływami muzyki
elektronicznej czy alternatywnej. Po-
jawili się zarówno uznani artyści, jak
i nieznani szerszej publiczności. Fes-
tiwal współfinansowany był ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu „Kultura – Interwen-
cje 2018. EtnoPolska”.

Po trzech fantastycznych dniach
festiwalowych, między 19 a 21 paź-
dziernika, wystąpili: Gooral, Polanio-
rze, Dagadana, Niewte, Tęgie Chłopy,
Misia Furtak, Henry No Hurry i He-
laine Vis, natomiast 6 listopada odbył
się specjalny koncert w kościele św. Ka-
zimierza w Kościelisku, podczas któ-
rego wystąpili Trebunie Tutki oraz
gruziński Quintet Urmuli z projektem
„Duch Gór”.

Występy w Ziębówce miały ka-
meralny charakter nawiązujący wprost
do estetyki, która cechowała pierwszą
edycję festiwalu. Każdy z koncertów
miał swój niepowtarzalny urok i styl –
był nacechowany szczególną dla każde-
go z artystów wrażliwością. Pierwszy
dzień festiwalu pozostanie w naszej pa-
mięci głównie za sprawą występu Misi
Furtak, polskiej wokalistki i basistki,
laureatki Paszportu Polityki w kate-
gorii „muzyka popularna” i Fryde-
ryka w kategorii debiut roku, który
był niepowtarzalną okazją do przed-
premierowego spotkania z najnow-
szym albumem artystki. Płyta ukazała
się na rynku pod koniec listopada.

Zresztą okazja do wysłuchania utwo-
rów nowych, przedpremierowych,
miała też miejsce podczas występu
Goorala, który wraz Maciejem Szy-
monowiczem zaprezentował materiał
z zapowiadanej płyty „Ethno Elektro
2”. Ich występ był najbardziej energe-
tycznym akcentem festiwalu, a artyś-
ci z naturalną dla nich łatwością za-
prosili liczną publiczność do zabawy.
Występ Goorala był ostatnim w so-
botni wieczór. Wcześniej wystąpili
Kapela Maliszów, której „Wiejski Dżez”
zachwycił wszystkich, a ich intymne,
rodzinne opowieści wprowadziły ze-
branych w stan zadumy i zachwytu. Po-
laniorze zaprezentowali to co naj-
piękniejsze w kulturze i tradycji Pod-
hala, akcentując ogromną świadomo-
ść kulturową Kościeliska. Trzeci dzień
festiwalu należał do mazurków za
sprawą alternatywnej formacji Niewte
i tradycyjnego podejścia do formy za-
prezentowanego przez Tęgich
Chłopów. Niezwykle widowiskowy
był występ polsko-ukraińskiej forma-
cji Dagadana, której charakterystycz-
ne kompozycje były najmocniejszym
akcentem wieczoru.

6 listopada – wielki finał! Trebunie
Tutki i gruziński Quintet Urmuli –
„Duch Gór” to fantastyczne połącze-
nie tradycji podhalańskich z kauka-
skimi. Projekt „Duch Gór” powstał we
współpracy wydawnictwa Unzipped
Fly Records z Culture.pl oraz Polskim
Radiem Program 2. Podhalańscy Gó-
rale spod Giewontu i Gruzini spod
Kazbeku, to od wieków ”ślebodni”
czyli wolni i niezależni pasterze i wo-

jownicy; niepodlegli, dumni i hono-
rowi. Ich muzyka i mocny wie-
logłosowy męski śpiew, te cechy pod-
kreślają. „Duch Gór” to spotkanie
prastarych tradycji muzycznych.
Uczestniczą w nim dwa uznane w
swoich regionach zespoły – Trebunie-
Tutki z Zakopanego i Quintet Urmu-
li z Tibilisi. Wykorzystując pasterskie
instrumentarium i tradycyjną polifo-
nię śpiewają o zbójeckim życiu, miłoś-
ci i śmierci, wskrzeszając podhalańsko-
kakuazkie duchy przodków, legen-
darnych herosów gór. Trebunie-Tutki
od lat współpracują z zespołami z
całego świata. Na koncie mają wspól-

ne projekty z Twinkle Brothers z Ja-
majki, brytyjskim producentem Adria-
nem Sherwoodem, a także z Krzysz-
tofem Ścierańskim, Włodzimierzem
Kiniorskim i Voo Voo.

Koncert w kościele św. Kazimierza
w Kościelisku miał charakter szcze-
gólny, licznie przybyła publiczność
miała okazję po raz pierwszy
wysłuchać „Ducha Gór” na Podhalu,
w Kościelisku właśnie. Spotkanie tak
wybitnych artystów, zgodnie z ocze-
kiwaniami, przyniosło fantastyczny
efekt. To muzyka najwyższej próby,
płynąca z serca, oparta o wiedzę i
umiejętności artystów, ale też nazna-
czona ludzką przyjaźnią, szacunkiem,
wzajemną fascynacją i ogromną otwar-
tością. Utwory z albumu wybrzmiały
wspaniale w scenerii kościoła św. Ka-
zimierza, a efekt spotęgowała fanta-
styczna gra świateł i wizualizacje, któ-
re zostały specjalnie przygotowane na
koncert. Przemyślany scenariusz wi-
dowiska i szczera muzyka Trebuni
Tutków i Quintetu Urmuli zachwyciła
publiczność, a sam koncert stanowił
doskonałe zamknięcie tegorocznej,
drugiej edycji Kościelisko Music Tra-
il Festival.

Jesienna formuła koncertowa przy-
jęła się świetnie w gminie Kościelisko,
już teraz rozpoczęto starania i prace
nad kolejną edycją w roku 2019. „Na
styku kultur” to rodzaj filozofii, któ-
ra przyświecać będzie kolejnym
odsłoną festiwalu. Filozofia ta po-
zwala na stawianie pytań o rolę i kon-
dycję folkloru tu i teraz, znaczenie tra-
dycji i dialogu z tekstami przodków. To
również doskonały punkt wyjścia do
prowokowania kolejnych artystycz-
nych dialogów i nieoczywistych pro-
jektów.

O kolejnych muzycznych pod-
różach będziemy Państwa informować
już niebawem, a póki co składamy Pań-
stwu życzenia Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wielu radosnych
chwil w nadchodzącym 2019 roku –
niech brzmi wspaniale!

Daniel Wahl
– CIT/Lokalna Organizacja

Turystyczna Gminy Kościelisko
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Pożegnania
† Marian Para, Kościelisko, zm. 17.09.2018 r.

† Józef Kula, Dzianisz, zm. 25.09.2018 r.
† Władysława Sylwarz, Kościelisko, zm. 06.10.2018 r.

† Katarzyna Wetula, Witów, zm. 13.10.2018 r.
† Maria Pitoń, Kościelisko, 26.10.2018 r.

† Tadeusz Pabin, Kościelisko, 27.10.2018 r.
† Krystyna Rysula, Kościelisko, zm. 04.11.2018 r.

† Henryk Piwowarczyk, Kościelisko, zm. 05.11.2018 r,
† Zofia stopka, Kościelisko, zm. 17.11.2018 r.

† Janina Leńczowska, Kościelisko, zm. 18.11.2018 r.
† Kazimierz Gąsienica-Jędrzejczyk, Kościelisko, 18.11.2018 r.

† Anna Paździor, Kościelisko, zm. 23.11.2018 r.
† Józef Gruszka, Dzianisz, zm. 29.11.2018 r.

† Anna Rutkowicz, Kościelisko, zm. 03.12.2018 r.
† Robert Krupa, Kościelisko, zm. 05.12.2018 r.

† Stanisław Chowaniec, Kościelisko, zm. 06.12.2018 r.

Kościelisko Music Trail Festival 2018

Na styku kultur
Kościelisko Music Trail Festival po raz wtóry zagościł w gminie Kościelisko. Tegoroczny finał miał cha-
rakter festiwalowy w pełnym tego słowa znaczeniu. W Kościelisku i Witowie wystąpiło bowiem 10 ar-
tystów w ciągu 4 festiwalowych dni.



Nowością tegorocznych zawodów
był udział zawodników służb mundu-
rowych, dla których utworzona została
specjalna kategoria. Hart ducha woj-
skowych biegaczy świetnie pokazał
jeden z zawodników, którego na trasie

zawiódł sprzęt. Niezrażony przeciw-
nościami, połowę dystansu pokonał
na… jednej narcie!

Na uczestników czekała rekordo-
wa liczba nagród – 100 podarunków
przygotowanych przez organizatora

– Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w
Gminie Kościelisko oraz sponsorów
rozlosowanych zostało wśród bio-
rących udział w biegu zawodników.

Miłośnicy narciarskich zmagań
mogli również wziąć udział w biegu
Wokół Chochołowskich Term, który
po raz pierwszy organizowany był
wspólnie z gminą Kościelisko. W za-
wodach rywalizowało kilkadziesiąt
osób w różnych kategoriach biegowych.
Najmłodszy zawodnik tej rodzinnej
imprezy miał tylko 3,5 roku!

Rozpoczęcie sezonu to jednak nie
tylko emocje sportowe. 14 grudnia w
Gminnym Ośrodku Kultury Regio-
nalnej rozpoczął się tradycyjny Kier-
masz Świąteczny, na którym zakupić
można było pięknie zdobione pierni-
ki, bombki choinkowe, haftowane ser-
wetki , a także stroiki i ozdoby świątecz-
ne wykonane przez uczestników tera-
pii zajęciowej w Ośrodku Rehabilita-
cyjnym Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Zakopanem oraz
uczniów Zespołu Szkół w Kościelisku.

Kulturalnym uzupełnieniem roz-
poczęcia sezonu zimowego był koncert
w ramach Music Trail Festival, na
którym wystąpił ukraiński artysta Sas-
ha Boole.
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Sport

Walczyli o Puchar Kościeliska
Już po raz szósty sezon zimowy w Kościelisku rozpoczęły zawody w biegach narciarskich o Puchar
Kościeliska. Tegoroczna edycja, rozgrywana tradycyjnie na trasach zlokalizowanych na Chotarzu, zgro-
madziła rekordową liczbę uczestników – 192 osoby.

POLECAMY

Zapowiedzi imprez
WYSTAWY:

�Wystawa „Twórcy Ludowi z Witowa“ do 31.01.2019r. – sala wysta-
wowa

Centrum Informacji Turystycznej, Nędzy– Kubińca 136 w dni robocze godz.
9.00-16.00
�Wystawa malarstwa na szkle Marty Walczak – Stasiowskiej do

31.01.2019r.
sala wystawowa w GOKR Kościelisko, Nedzy Kubińca 76 w dni robocze
godz. 9.00-16.00

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA Z FOLKLOREM:
�Wernisaż wystawy Malarstwa na szkle Marty Walczak – Stasiowskiej

28.12.2018r.
godz. 18:00 sala wystawowa GOKR Kościelisko, Nędzy– Kubińca 76
�Koncert świąteczny zespołu Trebunie Tutki 30.12.2018r. godz.19:00
Dom Ludowy w Kościelisku, Chotarz 453
BILETY: 40zł, 25zł ulgowy (dzieci do 10lat)
rezerwacja i sprzedaż GOKR Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 76, tel: 18 20
70 051
� „Nowy Rok w Kościelisku”
Noworoczny koncert tenorów
Piotr KALINA / Jakub PAWLIK
oraz przeboje TATRZAŃSKIEJ ORKIESTRY KLIMATYCZNEJ
prowadzenie koncertu Agnieszka KREINER

1.01.2018r. godz. 19:00 DW REWITA , Nędzy– Kubińca 101
BILETY: 45zł, 35zł ulgowy (dzieci do 10lat)
rezerwacja i sprzedaż GOKR Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 76, tel: 18 20
70 051

� Finisaż wystawy twórców z Witowa 4.01.2018r. godz. 18:00 sala wy-
stawowa Centrum
Informacji Turystycznej, Nędzy– Kubińca 136

CYKL WYDARZEŃ; „FERIE Z FOLKLOREM” a w nim m.in. warszta-
ty plastyczne dla dzieci, Polaniarskie Kolędowanie, Parada Gazdowska
i inne – szczegóły na plakatach www.gminakoscielisko.pl oraz w GOKR
Kościelisko pod nr tel. 192070051
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18.10.18 r. XXII Międzygminny Konkurs Recytatorski
im. Stanisława Nędzy-Kubińca

Obchody 100-lecia niepodległości
koncert Hanki Rybki z przyjaciółmi

15.11.18 r. Spotkanie z Anną Malaciną-
Karpiel i promocja jej książki Ku prowdziy

1.12.18 r. 70 lat Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca
im. St. Nędzy-Kubińca Polany z Kościeliska

5.10.18 r. III Wieczór Poezji w Izbie
Pamięci St. Nędzy-Kubińca

11.10.18 r. Promocja
Albumu Zakopiańskie
malarstwo na szkle.
Zdzisław Walczak i Marta
Walczak Stasiowska

25.10.18 r. Promocja książki Bożeny Kamionki

10.11.18 r. Apel Poległych przy pomniku Krzyż Polski

24.11.18 r. XVII Majowe Granie

Kultura w obiektywie


