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Powiat Tatrzański

Sportowa
rywalizacja
szkół

Powiat Tatrzański podsumo-
wał wyniki sportowej rywalizacji
szkół za rok szkolny 2019/2020. Ze
względu na obostrzenia wprowa-
dzone z powodu pandemii koro-
nawirusa nie odbyła się tradycyjna
uroczysta gala, najlepsze szkoły
otrzymały jednak nagrody finan-
sowe za wyniki swoich uczniów.
Środki te przeznaczone będą na wy-
posażenie placówek w sprzęt spor-
towo-rekreacyjny.

W Igrzyskach Dzieci Szkoła Pod-
stawowa w Kościelisku uplasowała
się na trzeciej pozycji. Zwyciężyła
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopa-
nem, na podium znalazła się również
Szkoła Podstawowa nr 10 przy Ze-
spole Szkół Mistrzostwa Sportowe-
go. Szkoła Podstawowa w Dzianiszu
uplasowała się na 11. pozycji, a
Szkoła Podstawowa w Witowie – 13.
W Igrzyskach Dzieci wzięło udział 27
szkół.

W Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr
10 w Zakopanem. Na podium zna-
lazły się również zakopiańskie szkoły
nr 3 i nr 5. Najlepsza w Gminie
Szkoła Podstawowa w Kościelisku
uplasowała się na 6. miejscu. Szkoła
Podstawowa w Witowie zdobyła 12.
miejsce, natomiast Szkoła Podsta-
wowa w Dzianiszu – 15. W Igrzys-
kach Młodzieży sklasyfikowanych
zostało 26 szkół.

LOT

Nowe władze
23 września odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sto-
warzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy Kościelisko.

Była to okazja do podsumowania
całej dotychczasowej działalności sto-
warzyszenia, która, przypomnijmy, na
zlecenie Gminy obsługuje Centrum In-
formacji Turystycznej w Kościelisku,
zajmuje się promocją, współpracuje z
przedsiębiorcami, organizuje imprezy
kulturalne oraz pozyskuje środki ze-
wnętrzne na działania ze sfery kultu-
ry, turystyki i promocji.

LOT ma na swoim koncie takie
projekty jak Music Trail Festiwal, Hokus
Krokus, Skitourowe Kościelisko, Filmo-
we Kościelisko, a w przygotowaniu jest
słuchowisko na podstawie książki „Na
Giewnot się patrzy” Barbary Caillot Du-
bus i Aleksnadry Karkowskiej.

Na projekty LOT pozyskał od po-
czątku swojego funkcjonowania w
2016 roku w sumie ok. 350 tys. zł.

Dokonano wyboru nowego Za-
rządu LOT. W jego skład wchodzą te-
raz: Stanisława Czubernat, Emilia Glis-
ta, Elżbieta Watycha, Karol Wagner,
Krzysztof Kotrys, Artur Bukowski i
jako prezes zarządu Mariusz Koperski.

MKi

Każdy kolejny rok przynosi wiele
bardzo ważnych nagród w dziedzinie
kultury dla działaczy i mieszkańców
naszej gminy. Tak jest i w tym roku.

Statuetka Marki Tatrzańskiej przy-
znawana za wyróżniający się produkt re-
gionalny promujący nasz region poza
jego granicami, w tym roku trafiła do
znanego cieśli i regionalisty Władysława
Trzebuni-Rząski. Uroczyste wręcze-
nie Marki miało miejsce podczas gali,

która odbyła się w kinie Sokół w Zako-
panem w maju, a laureatowi statuetkę
wręczył Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda.

Kolejny laur, w postaci Nagrody Sta-
rosty Powiatu Tatrzańskiego za zasługi
w dziedzinie krzewienia kultury regio-
nalnej stanowiącej szczególną wartość
naszego regionu trafił do Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kościeliska. Starosta
Piotr Bąk wręczył tę nagrodę naszym

gaździnom podczas Międzynarodo-
wych Targów Produktu Regionalnego,
które odbyły się w wakacje w Zakopa-
nem.

Jak co roku również teraz, ale już na
nowych zasadach została przyznana
Nagroda Wójta Gminy Kościelisko za
całokształt działalności kulturalnej oraz
za osiągnięcia i bieżącą działalność kul-
turalną. Nagrodę za całokształt otrzy-
mali: Mieczysław Jasiński – historyk, au-
tor monografii Kościeliska oraz Mi-
chał Różak – lutnik, laureat pres-
tiżowych wyróżnień w dziedzinie bu-
dowy instrumentów smyczkowych, na-
tomiast nagrodę za osiągnięcia i bieżącą
działalność otrzymał muzykant, in-
struktor gry na skrzypcach – Andrzej
Bzdyk z Witowa.

Pamiątkowe dyplomy i akty nada-
nia dla wyróżnionych zostaną wręczo-
ne niebawem.

Wszystkim laureatom tych jakże
ważnych trofeów bardzo serdecznie
gratulujemy.

(MKB)

Nasi mieszkańcy

Nagrodzeni w dziedzinie kultury
Koło Gospodyń Wiejskich z Kościeliska

Andrzej BzdykMichał RóżakMieczysław Jasiński
Władysław
Trzebunia-Rząska
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Po raz pierwszy w Gminie Koście-
lisko i w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Kościelisku mamy sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wolontariusze naszego sztabu cze-
kają już z niecierpliwością na 29 finał,
który odbędzie się 10 stycznia 2020 r.

Jednak wspierać WOŚP można już
wcześniej! W dniach od 15.12.2020 r. do
10.01.2021 r. w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym w Kościelisku przy ul.
Szeligówka 11 oraz w Urzędzie Gminy
Kościelisko przy ul. Strzelców Podha-
lańskich 44, wystawiona będzie Stacjo-
narna Puszka WOŚP, do której można
wrzucać datki. Puszki będą dostępne w
godzinach pracy szkoły i urzędu.

Gorąco zachęcamy do wspólnego
grania. Mamy nadzieję, że Kościelisko
nie zawiedzie.

Tytuł jest przewrotny, bo przecież
z pandemii wynikły same tragedie i
straty, a rany po tym okresie będą goić
się długo. Jest jednak obszar naszego
życia, który na przekór zarazie przeżył
w ostatnim roku pewne wzbogacenie,
a jest nim język.

Nie mam na myśli rzeczy oczy-
wistych, takich jak słowo „pandemia”,
które od lat czaiło się już w raportach
epidemiologów, wieszczących nadejś-
cie jakiejś nowej, podłej i podstępnej
grypy. Jest tego dużo więcej.

Na przykład z wielkim zaskocze-
niem przyjąłem zastosowanie słowa
„jednoimienny” w odniesieniu do
szpitali, które miały stać się tylko za-

kaźnymi, zajmującymi się pacjentami
chorymi na COVID-19. Podobno za-
wsze tak się nazywały, dla mnie jed-
noimiennym był jednak przede
wszystkim ktoś, komu rodzice na
chrzcie poskąpili drugiego imienia. A
tu, proszę, taka niespodzianka.
Człowiek uczy się jednak przez całe
życie.

Ogromną karierę zrobiło słowo
„zdalny”. Do tej pory zdalnie można
było co najwyżej otworzyć bramę albo
sterować modelem samochodu lub
samolotu. Teraz „zdalnie” dzieje się
wszystko. W „trybie zdalnym” odby-
wają się obrady sejmu, sesje rad, mniej
lub bardziej ważne spotkania. Ale naj-

bardziej „zdalna” stała się szkoła, i to
na każdym poziomie kształcenia, właś-
ciwie od przedszkola po uniwersy-
teckie wykłady.

Szybko zresztą słowo to nabrało za-
barwienia lekko pejoratywnego, a przy
okazji naświetliło pozytywnie jego
przeciwieństwo, czyli „stacjonarny”.
Krótko mówiąc „zdalny” to niedo-
brze, bo za pośrednictwem internetu,
a „stacjonarny” to w porządku, bo to
prawdziwy bezpośredni kontakt z lu-
dźmi.

Oczywiście może być również
„hybrydowo”. I nie chodzi już o tech-
nologiczny rozwój silników w samo-
chodach, który nabrał rozpędu w

ostatnich latach, tylko o różne warianty
łączenia trybu „zdalnego” ze „stacjo-
narnym”.

Ale moim ulubionym słowem epo-
ki pandemii stał się „reżim”. Brzmi na-
dal groźnie, to prawda, ale nie oznacza
już rządów komuny, tylko surowe za-
sady bezpieczeństwa i rygory sani-
tarne. Czyli tym razem zmiana raczej
na plus, bo przecież bezpieczeństwo i
zdrowie to cele najsłuszniejsze ze
słusznych.

Ja jednak, jak wszyscy, tęsknię do
„normalności” (o tym słowie z kolei
można by napisać niejeden doktorat)
i czasami, kiedy wszystko wróci na
swoje miejsce. Kiedy otworzę jakiś
tekst i przeczytam takie oto zdanie:

„Jednoimienny bohater dojechał
swoim hybrydowym samochodem do
domu, nacisnął przycisk pilota i zdal-
nie otworzył bramę. Zanim wysiadł z
auta, wysłuchał jeszcze do końca wia-
domości w radio. Właśnie mówili, że
reżim w Korei Północnej znowu od-
graża się USA”.
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Bogactwo z pandemii, czyli o naszej
(nowo) mowie ojczystej

Akcje charytatywne

Kościelisko gra z WOŚP

Rok 2020 to dla naszej gminy czas
dużych inwestycji o wartości prze-
kraczającej 20 mln zł. Dobrze pamię-
tamy tę niepewność w pierwszym
półroczu tego roku, z pojawiającym się
pytaniem czy i na ile inwestować
biorąc pod uwagę pandemię. Władze
Gminy uznały, że każda inwestycja to
rozwój, dlatego też nie odłożono na bok
żadnego z zaplanowanych zadań, sta-
rając się o pozyskanie dodatkowych
środków. To zaprocentowało. Teraz
można to powiedzieć jednoznacznie.

Najważniejsze inwestycje realizo-
wane w roku 2020:

Dzianisz: przebudowa drogi
głównej (3-kilometrowy górny odci-
nek), rewitalizacja boiska sportowego
przy szkole wraz z zagospodarowaniem
skarpy, projektowanie oświetlenia w
Borkach, projektowanie budynku re-
mizy OSP Dzianisz Dolny, zabezpie-
czenie drogi w Malcach.

Kościelisko: przebudowa stadionu
biathlonowego na potrzeby ogólno-
dostępnej rekreacji, remont (komple-

ksowy) ulicy Mocarni, projektowanie
przebudowy drogi na Salamandrze,
rozbudowa sieci wodociągowej.

Witów: budowa kanalizacji sani-
tarnej – Stara Droga, remont Starej
Drogi w zakresie budowy odwodnie-

nia, budowa oświetlenia na Kojsówce,
zabezpieczenie korpusu drogi w Roz-
tokach, projektowanie budynku wie-
lofunkcyjnego.

Realizowane są również inwestycje
o znaczeniu dla całej Gminy, w tym

m.in. przebudowa i adaptacja ist-
niejącego budynku z przeznaczeniem
na cele społeczne (Centrum Aktywnej
Integracji i Interwencji Kryzysowej, sie-
dziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, siedziby Urzędu Gminy
Kościelisko), wraz z zagospodarowa-
niem terenu wokół budynku.

Rok 2020 to również proces gazy-
fikacji naszej gminy. W tym zakresie w
mijającym roku wybudowano ponad
8 km sieci gazowej: Kościelisko – ul.
Mocarni, Dzianisz (górny odcinek),
Kościelisko ul. Salamandra, Kościeli-
sko ul. Nędzy-Kubińca. Zakończono
również projekt wymiany systemów
grzewczych w indywidualnych gos-
podarstwach domowych.

W ocenie wójta Romana Krupy
kończący się rok to czas intensywnej
pracy całego zespołu Urzędu w celu
realizacji zaplanowanych zadań in-
westycyjnych, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem infrastruktury drogowej.
– Pozyskaliśmy ponad 11,5 mln zł. do-
datkowych środków w trakcie roku
budżetowego. Bardzo za to wszyst-
kim pracownikom Urzędu i jednostek
dziękuję. Dziękuję także radnym, sołty-
som, oraz wszystkim mieszkańcom
naszej gminy za współpracę i zrozu-
mienie dla tego co jest realizowane na
terenie naszego samorządu – mówi
wójt.

Raport

Inwestycje w dobie pandemii
Mimo pandemii koronawirusa, gmina Kościelisko podjęła starania, aby jak najlepiej wykorzystać możli-
wości, jakie pojawiały się na horyzoncie.

Nowa kładka dla narciarzy przy stadionie biathlonowym w Kirach



W związku z rezygnacją Narcyza
Sadłonia z mandatu radnego Gminy
Kościelisko, ogłoszone zostały wybo-
ry uzupełniające do Rady w okręgu wy-
borczym nr 1. Odbyły się one 27
września 2020 r.

Wybory dotyczyły części sołectwa
Kościelisko (okręg nr 1): Dolina Koś-
cieliska, Groń, Kiry, Królewska od nr
1 do 21A i od nr 22 do nr 48 parzyste,
Rysulówka od nr 1 do nr 55 i nr 57,
Strzelców Podhalańskich.

Siedzibą Obwodowej Komisji Wy-
borczej był Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Kościelisku.

W wyborach zgłoszone zostały
dwie kandydatury: Krzysztofa Pitonia
i Marzeny Tylki.

Wyniki wyborów przedstawiają
się następująco: Krzysztof Pitoń – 79
głosów, Marzena Tylka – 40 głosów.
Frekwencja wyborcza wyniosła 28,3 %.
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Z życia RADY
Najważniejsze posiedzenia

i uchwały Rady Gminy Kościelisko
na sesjach od 27 lutego 2020

do 26 listopada 2020
Sesja XIII – 27.02.2020
�w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za za-

jęcie pasa drogowego,
�w sprawie opłaty reklamowej,
�w sprawie pozyskania nieruchomości na rzecz

Gminy Kościelisko (Witów garaże),
�w sprawie nabycia na rzecz Gminy majątku spółki

wodno-wodociągowej w Kościelisku,
�w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru de-

klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez właścicie-
la nieruchomości,

�w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za rok od dom-
ku letniskowego lub od innej nieruchomości wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe.

Sesja XIV – 30.04.2020
�w sprawie przedłużenia wskazanym grupom

przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19, terminów płatności rat podat-
ku od nieruchomości,

�w sprawie zwolnienia od podatku od nierucho-
mości wskazanym grupom przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsek-
wencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

�w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Małopolskiego na realizację zada-
nia „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Woje-
wództwa Małopolskiego,

�w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Małopolskiego na realizację zada-
nia „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 – Po-
lana Biały Potok”,

�w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gmi-
ny Kościelisko,

�w sprawie diet dla radnych Gminy Kościelisko,
�w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania sty-

pendiów Wójta Gminy Kościelisko za wyniki w
nauce dla uzdolnionych uczniów.

Sesja XV – 04. 06.2020
�w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt w 2020 roku,

�w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kościelisku,

�w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbioro-
we odprowadzenie ścieków,

�w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Zakopane,
przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji
obszaru i granic aglomeracji Zakopane,

�w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Czarny Duna-
jec, przy realizacji zadania polegającego na ak-
tualizacji obszaru i granic aglomeracji Czarny Du-
najec,

�w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
�w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację za-

dania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami we wsi Witów w gminie Kościelisko–
zadanie II, część 1”,

�w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsek-
wencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

�w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Kościelisko” dla: Władysława Stopki, Bohdana Pi-
tonia, Władysława Długosza i Józefa Szwaba.

Sesja XVI – 29.06.2020
�w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko

wotum zaufania za 2019 rok,
�w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kościelisko za rok 2019,

�w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Kościelisko za rok 2019,

�w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w transporcie drogowym, ob-
jętej dofinansowaniem w ramach „Funduszu

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej”.

Sesja XVII – 24.09.2020
�w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny

na lata 2020-2022,
�w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustano-

wienia stawek opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub za-
rządzającym jest Gmina Kościelisko,

�w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kościelisko w drodze przetargu.

Sesja XVIII – 29.10.2020
�w sprawie Rocznego Programu Współpracy Sa-

morządu Gminy Kościelisko z Organizacjami
Pozarządowymi,

� o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego zasady i tryb postępowania o udzie-
lenie dotacji celowych z budżetu Gminy Koście-
lisko na realizację zadań w ramach programu w
zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym, na ogrzewanie proekologiczne (pa-
liwa gazowe, biomasa) oraz sposób jej rozliczenia
i sposób kontroli realizacji zadania,

�w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego południowo – za-
chodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie
Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia,

�w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kościelisko pod
nazwą „Piąta Zmiana Studium”,

�w sprawie zmiany składu osobowego komisji do
spraw obywatelskich i Komisji skarg, wniosków i
petycji (dopisano Krzysztofa Pitonia).

Sesja XIX – 26.11.2020
�w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru me-

tody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i usta-
lenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia spo-
sobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w częś-
ci nie zamieszkują mieszkańcy

�w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbioro-
we odprowadzenie ścieków,

�w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla środkowej częś-
ci Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Koś-
cielisko pod nazwą Biały Potok V,

�w sprawie apelu Rady Gminy do premiera RP o
ratowanie branży turystycznej.
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Wójt, Urząd Gminy, Rada Gminy
Przez cały czas pandemii Urząd

Gminy Kościelisko pracował przyj-
mując strony, podejmując jedynie ko-
nieczne działania, mające na celu pod-
niesienie bezpieczeństwa klientów i
pracowników. Staraliśmy się o takich
działaniach informować mieszkań-
ców na bieżąco.

Wójt przyjmował strony prak-
tycznie bez ograniczeń, nie przebywał
ani jeden dzień na kwarantannie lub sa-
moizolacji.

Przez krótki okres w szczycie
pierwszej fali pandemii należało wcześ-
niej zadzwonić do konkretnego referatu
i umówić się na spotkanie z urzędni-
kiem, ale od dłuższego czasu strony
przyjmowane są znowu na bieżąco.
Prawie wszyscy urzędnicy pracują sta-

cjonarnie i są na co dzień do dyspozycji
mieszkańców.

Nadal polecamy jednak – w mia-
rę możliwości ze względów bezpie-
czeństwa – załatwianie spraw przez in-
ternet i dokonywanie płatności online.
Na terenie Urzędu obowiązuje zakry-
wanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz
dystans społeczny.

Z wiosennych zebrań wiejskich
odbyło się tylko to w Dzianiszu, wkrót-
ce potem wprowadzono ogranicze-
nia, które uniemożliwiły organizację
kolejnych w Witowie i w Kościelisku,
natomiast jesienią zebrania odbyły się
już we wszystkich trzech sołectwach.
Oczywiście i tu zadbano o odpowied-
ni dystans społeczny i przestrzeganie
pozostałych rygorów sanitarnych.

Ostatnią sesją Rady Gminy Koś-
cielisko, która odbyła się stacjonarnie

była ta w dniu 27 lutego (XIII sesja).
Od tamtej pory sesje i posiedzenia ko-
misji odbywają się w trybie zdalnym,
przy wykorzystaniu platformy inter-
netowej. Nie miało to jednak więk-
szego wpływu na harmonogram
działań Rady – nawet najtrudniejsze
komisje (ze względu na konieczność
prezentowania materiałów i duże za-
interesowanie osób z zewnątrz) od-
bywały się regularnie. Co ważne,
mimo zdalnego trybu, nadal w po-
siedzeniach sesji i komisji możliwy jest
udział w nich mieszkańców. Otrzy-
mują oni na żądanie dostęp do plat-
formy internetowej, na której odbywa
się spotkanie.

Niestety obowiązujące przepisy
(zakaz organizacji zgromadzeń po-
wyżej 5 osób) wykluczyły przepro-

wadzenie uroczystej sesji Rady Gmi-
ny, na której miały zostać wręczone
wyróżnienia dla zasłużonych dla Gmi-
ny Kościelisko i nagrody za działal-
ność kulturalną. O osobach, które
otrzymały te wyróżnienia piszemy
na stronie 10.

Szkoły i przedszkola
Pierwsza fala pandemii zasko-

czyła szkoły tak samo, jak inne insty-
tucje. Wiosenny okres nauki zdalnej
był wielkim wyzwaniem, zarówno dla
nauczycieli, jak i dla uczniów i rodzi-
ców. Wydaje się jednak, że mimo
trudności, nasze szkoły i przedszkola
dobrze zdały ten egzamin. Wiele zajęć
odbywało się w sieci w czasie rzeczy-
wistym, a nauczyciele przechodzili
przyspieszony, wymuszony przez sy-
tuację kurs nauczania zdalnego. Oczy-

wiście wszyscy jesteśmy tego świado-
mi, że nic nie zastąpi nauki stacjo-
narnej, ale panowało ogólne zrozu-
mienie dla priorytetu bezpieczeń-
stwa, który zdominował wszystkie
dziedziny naszego życia i to pozwoliło
dotrwać do wakacji.

Druga fala zachorowań i ograni-
czenia w nauczaniu stacjonarnym
została przyjęta z dużo większym spo-
kojem, a szkoły i rodziny znały już
dobrze trudności i ograniczenia z
nimi związane. Zresztą zapowiedzi
pojawienia się kolejnej fali zachorowań
jesienią spowodowały, że przez wa-
kacje i szkoły i samorządy je pro-
wadzące, starały się jak najlepiej do
tego przygotować.

Uporządkowano więc we-
wnątrzszkolne kanały komunikacji

online, te między nauczycielami i
uczniami (tak aby w danej szkole
wszyscy korzystali z jednej platformy
i uczniowie nie musieli przełączać się
z jednej do drugiej przy kolejnej lek-
cji), te między nauczycielami i rodzi-
cami i wreszcie te między dyrektora-
mi i nauczycielami. Opracowano także
zasady nadzoru pedagogicznego i
sprawozdawczości z przeprowadza-
nych lekcji.

Od samego początku problemem
było zapotrzebowanie na sprzęt kom-
puterowy do nauki zdalnej, zarówno
dla uczniów jak i dla nauczycieli. Re-
zerwy szkół w tym względzie były nie-
duże, dlatego musiały zwrócić się o
wsparcie do gminy. Na szczęście dość
szybko uruchomiono program rządo-
wy „Zdalna szkoła”, a następnie
„Zdalna szkoła plus”, w których Gmi-

na Kościelisko pozyskała środki na za-
kup 62 laptopów i 10 komputerów sta-
cjonarnych. Wszystkie przekazano
do szkół, a te bezzwłocznie użyczyły
je uczniom i nauczycielom. W mię-
dzyczasie również Województwo
Małopolskie uruchomiło program fi-
nansowego wsparcia dla samorządów
na zakup sprzętu w ramach Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej i Gmina
Kościelisko wystąpiła w nim o środ-
ki na zakup kolejnego sprzętu. Cze-
kamy na rozstrzygnięcie konkursu
na grant.

Wsparcie dla przedsiębiorców
– Pakiet „Oddech i rozwój”

W związku z rozprzestrzenianiem
się COVID-19, Rada Gminy Kościeli-
sko na sesji w dniu 30 kwietnia 2020
roku podjęła decyzję o przesunięciu
płatności rat podatku od nierucho-
mości związanych z działalnością gos-
podarczą należnych za miesiące kwie-
cień, maj i czerwiec do dnia 30 wrześ-
nia 2020 roku. Podjęto również decyzję
o zwolnieniu z podatku od nierucho-
mości od budynków i gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności
gospodarczej na okres 45 dni przypa-
dających na miesiące kwiecień, maj i
czerwiec 2020 roku, co oznacza, że zo-
bowiązanie podatkowe za II kwartał
2020 w stosunku do gruntów i bu-
dynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej zostało ob-
niżone o 50%. Podjęte zostały również
decyzje o obniżeniu czynszu dzierżaw-
nego od nieruchomości gminnych
wydzierżawianych na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Równolegle do działań nakiero-
wanych na odciążenie przedsiębiorców
zostały podjęte decyzje ograniczające
wydatki budżetowe w roku 2020. Wy-
razem tych działań są obniżenie diet
radnych na okres 3 miesięcy o 50
proc. oraz obniżenie o połowę dodat-
ku specjalnego dla wójta Gminy Koś-
cielisko.

Inwestycje
Wójt i radni postanowili o konty-

nuowaniu realizacji inwestycji samo-
rządowych, jako niezbędnego wa-
runku rozwoju i utrzymania miejsc
pracy. Dzięki pozyskanemu ze-
wnętrznemu dofinansowaniu w roku
bieżącym kontynuowano wiele
ważnych dla mieszkańców wszyst-
kich sołectw inwestycji, takich jak
chociażby budowa kanalizacji w Wi-
towie, remont starej drogi w Witowie,
przebudowa drogi głównej w Dziani-
szu, remont drogi Mocarni w Koście-
lisku, budowa nowego budynku urzę-
du gminy czy przebudowa stadionu
biathlonowego i budowa tras nar-
ciarskich w Kirach.

MKi

Pandemia

Raport z Gminy Kościelisko
Rok 2020 mija pod znakiem pandemii koronawirusa. Jak wpłynął on na funkcjonowanie urzędu, szkół
i prowadzone inwestycje?

Strażacy OSP dezynfekują plac zabaw
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Romana Krupy,
wójta Gminy Kościelisko

– Ile kosztowała do tej pory pandemia koro-
nawirusa Gminę Kościelisko?

Od początku pandemii z budżetu gminy wy-
datkowaliśmy kwotę około 40 000 złotych z prze-
znaczeniem na środki do dezynfekcji oraz środki
ochrony osobistej. Kwota ta dotyczy wydatków
zrealizowanych w urzędzie gminy oraz we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych (szkoły, przed-
szkola, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej).

Kwotę 15 000 zł przeznaczyliśmy na dopłaty do
linii regularnych w celu utrzymania połączeń
ważnych dla mieszkańców z punktu widzenia do-
jazdów do pracy. Natomiast kwotę 165 000 złotych
przeznaczyliśmy na zakup sprzętu komputerowego
do nauki zdalnej dla uczniów w ramach programu
„Zdalna Szkoła”. Zakup został w całości sfinanso-
wany z pozyskanych na ten cel środków dotacyjnych.

W sumie po stronie wydatkowej budżetu gmi-
ny koszty związane z pandemią zamknęły się kwotą
120 000 zł.

Po stronie dochodowej zanotowano skutki
udzielonych ulg w podatkach lokalnych w wysokości
89 421 złotych. Są to zwolnienia i umorzenia po-
datków udzielone przedsiębiorcom w związku z pan-
demią, na podstawie uchwały Rady Gminy Koście-
lisko lub na podstawie ordynacji podatkowej.

– Co było w tym czasie dla Państwa najwięk-
szym wyzwaniem?

– Pierwsze miesiące pandemii to na pewno kwes-
tia zbierania informacji, o samej chorobie i zagrożeniach
oraz próba dopasowania do tych okoliczności funk-
cjonowania urzędu i poszczególnych jednostek.

W trakcie całego tego okresu pozostawaliśmy do
dyspozycji naszych mieszkańców. W określonym

reżimie, ale jednak. Generalnie jestem zdania, że na
pracownikach urzędu, na urzędzie jako takim ciążą
dodatkowe obowiązki, zwłaszcza w takim czasie.

Największe wyzwania w tym okresie to po-
czątek pandemii, kiedy odpowiedzialnie trzeba było
wyjaśniać i komunikować się z mieszkańcami. Dla
przykładu, w Kościelisku na początku pandemii mie-
liśmy pojedyncze zachorowania, gdzie indziej nie no-
towane. To zrodziło dużo niepotrzebnego niepoko-
ju i niepewności.

Teraz biorąc pod uwagę zdalne nauczanie i po-
trzeby z tym związane staramy się wspólnie z dy-
rektorami zabezpieczyć każdą potrzebującą rodzinę
w sprzęt do nauki zdalnej.

– Jaki wpływ będzie miała pandemia na przy-
szłoroczny budżet?

– W tej chwili jesteśmy w trakcie procedury
związanej z uchwaleniem budżetu na 2021 rok. Pla-
nujemy kontynuację realizowanych aktualnie zadań
(ich dokończenie) i rozpoczęcie kolejnych z nich.
Wszystko zależy oczywiście od możliwości budżeto-
wych w zakresie ich realizacji. Nadchodzące miesiące,
zima – jednoznacznie odpowie nam na pytanie na
ile i jakie finalnie będą możliwości.

W momencie oddawania projektu budżetu na
rok 2021 nie można było realnie ocenić skutków eko-
nomicznych pandemii dla budżetu na przyszły
rok. Kwoty dotacji, subwencji, czy udziałów we
wpływach w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych zgodnie z otrzymanymi informacjami od
Ministra Finansów oraz od Wojewody Małopol-
skiego były wyższe lub porównywalne z dochoda-
mi planowanymi na ten rok. Również analiza do-
chodów wykonanych z 10 miesięcy bieżącego roku
nie wskazywała spadku wpływów z podatków i opłat
lokalnych w stosunku do zakładanego planu. Oczy-
wiście wystąpiły wahnięcia w poszczególnych po-
zycjach (spadek we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, czy w niewielkiej ska-
li spadek dochodów z podatku od nieruchomości
w związku z udzielonymi ulgami), ale jednocześnie
zanotowano znaczące zwiększenie wpływów z po-

datku od czynności
cywilnoprawnych.
Już dziś wiemy, że
wykonanie docho-
dów zaplanowanych
na rok 2020 będzie
wyższe niż zakłada-
no. Mając takie dane
i nie posiadając wie-
dzy dotyczącej pla-
nowanego za-
mknięcia branży
hotelarskiej na se-
zon zimowy trud-
no było zakładać
spadki dochodów budżetowych na rok 2021, nie
mając ku temu racjonalnych podstaw, wynikających
z założeń makroekonomicznych, czy też własnej ana-
lizy bieżących wpływów. Stąd przedłożony Radzie
Gminy Kościelisko projekt budżetu na rok 2021
zakłada plan dochodów bieżących na poziomie
zbliżonym do planowanego wykonania za rok
2020. Szacowanie w tym momencie skutków pan-
demii dla budżetu na rok 2021 byłoby wysoce nie-
odpowiedzialne. Nie można bowiem niczego real-
nie oszacować nie mając do tego odpowiednich da-
nych. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy nie wie-
my jak długo będą zamknięte obiekty hotelarskie i
gastronomiczne. Zamknięcie gospodarki w mie-
siącach marzec-maj nie miało dużego wpływu dla
budżetu gminy. Był to okres między zimowym a let-
nim sezonem turystycznym. Straty poniesione w tym
okresie przedsiębiorcy w dużym stopniu odrobili w
okresie letnim. Całkiem inaczej sytuacja może wy-
glądać w przypadku zamknięcia obiektów tury-
stycznych w szczycie sezonu zimowego. Taka decyzja
mocno odbije się na sytuacji ekonomicznej przed-
siębiorców, a to może przynieść ubytki w dochodach
gminy liczone w milionach złotych. Czas pokaże, ile
z naszych planów inwestycyjnych będziemy mogli
zrealizować, ale ostatnie decyzje rządu dotyczące za-
mykania poszczególnych branż gospodarki nie na-
pawają nas optymizmem.

Trzy
pytania do

23 lipca w Kościelisku miało
miejsce podpisanie porozumienia o
współpracy pomiędzy dyrektorem
Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi – Karolem Kra-
jewskim i wójtem Gminy Kościelisko
– Romanem Krupą. Porozumienie
dotyczy współpracy związanej z
działalnością promującą dziedzic-
two kulturalne, hodowlane, histo-
ryczne i przyrodnicze terenów Pod-
hala.

Rozpoczęta inicjatywa Narodo-
wego Instytutu Kultury i Dziedzictwa
Wsi – „Jagnięcina podhalańska” będzie
bezpośrednio związana z gminą Koś-
cielisko. Ma ona na celu odbudowę pol-
skich owczych stad, utrzymanie ho-
dowli i tradycyjnego wypasu owiec, jak
również przypomnienie tradycji
spożywania potraw z jagnięciny oraz
szeroką popularyzację dań kuchni gó-
ralskiej.

Dla potrzeb realizacji zadania w na-
szej gminie utworzono zespół roboczy,
który 18 września w siedzibie Naro-
dowego Instytutu Kultury i Dzie-

dzictwa Wsi w Warszawie spotkał się
z przedstawicielami zespołu ze strony
NIKiDW.

Gminę Kościelisko reprezentowa-
li: wójt Roman Krupa, Małgorzata
Karpiel-Bzdyk, Ewa Słodyczka, Małgo-
rzata Lasak oraz Maciej Krzeptowski.
Obecni byli także Narcyz Sadłoń,

Małgorzata Sadłoń i Agnieszka Wójcik-
Mańko z Kościeliska.

Inicjatywa „Jagnięcina Podha-
lańska” to projekt długofalowy z
rozłożeniem na okres kilkuletni.
Pierwsze akcje będą wprowadzane już
w najbliższym czasie.

(MKB)

Współpraca

Jagnięcina podhalańska
w centrum uwagi

Spotkanie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
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Polana Biały Potok kiedyś i dziś
Historycznie rzecz ujmując Polana

Biały Potok była tzw. letnią wsią, bez
stałej funkcji mieszkalnej, gdzie gospo-
darowano od kwietnia do października.
Atrakcyjność i uroda polany oraz od-
chodzenie od gospodarki rolnej stały się
powodami coraz silniejszej presji na jej
inne niż rolne zagospodarowanie. Nie-
którzy właściciele decydowali się na
sprzedaż ojcowizny. Na przestrzeni
ostatnich lat zmieniały się też przepisy
budowlane. Chęć posiadania drewnia-
nego domku u stóp gór, dla potrzeb
własnych lub dla profitów z wynajmu,
powodowała obchodzenie przepisów i
przy tzw. milczącej zgodzie organu ar-
chitektoniczno-budowlanego starosty,
stosując tryb zgłoszenia budowlanego
niepoprzedzonego decyzją o warun-
kach zabudowy, na polanie zaczęła po-
jawiać się nowa zabudowa rekreacyjna
czyli budynki o powierzchni do 35m2.
W rzeczywistości są to budynki miesz-
kalne, całoroczne, przeważnie prze-
znaczane na turystyczny wynajem. Bu-
dziło to uzasadniony sprzeciw wielu osób
zdających sobie sprawę ze skutków ja-
kie wywoła tego rodzaju zabudowa, na
chronionej z wielu powodów polanie.
Sprawa zabudowy Białego Potoku była
też głośna medialnie.

Zabudowa a stabilność ekosystemu
Zabudowywanie polany, nawet

niewielkimi, domkami świadczący-
mi usługi noclegowe dla turystów ma
dla poszczególnych elementów śro-
dowiska szereg negatywnych konsek-
wencji. To nie tylko oszpecanie ma-
lowniczej przestrzeni przypadkowo
lokalizowanymi budynkami o nie-
prawidłowych proporcjach, to przede
wszystkim powodowanie trwałej zmia-
ny podstawowej funkcji polany, z
którą związany jest określony ekosys-
tem. To istotne naruszanie jej wartości
przyrodniczych i przestrzennych. Po-
lana rolnicza, pasterska zmienia się w
teren zabudowany. W ślad za tym
zwiększa się antropopresja na różne
elementy środowiska. Przede wszyst-
kim zmniejsza się powierzchnia upra-
wy łąk i wypasu. Wraz z nową zabu-
dową pojawiają się samochody i inne
uciążliwości związane z pobytem lu-
dzi: zanieczyszczenie powietrza będące
efektem ogrzewania domów i ruchu
aut, śmieci, ścieki, a także studnie i po-
bór wody do celów bytowych. Teren
Polany Biały Potok jest szczególnie
wrażliwy na osuszanie, a każdy głęb-
szy wykop czy studnia powodują lo-
kalne obniżenie poziomu wód i na-
ruszają stabilność ekosystemu. Zmia-
ny stanu wód gruntowych powodują
zmiany w świecie roślin, i drobnych
zwierząt prowadząc do znikania nie-
których gatunków lub pojawiania się
nowych.

Plan na Polanę
Niekorzystne zmiany w obrębie po-

lany zaczęły być widoczne około 2015
roku i wtedy Rada Gminy Kościelisko
podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego o charakterze ochron-
nym, do czego zobowiązuje Studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Koś-
cielisko uchwalone w 2010 roku.

Plan zagospodarowania przestrzen-
nego jest prawem miejscowym okreś-
lającym przeznaczenie terenów i zasady

ich zagospodarowania. Prace planis-
tyczne nad MPZP Biały Potok V trwały
długo, bo zgodnie z wiążącymi przy opra-
cowywaniu planów zagospodarowania
ustaleniami obowiązującego studium, nie
można w tym terenie wprowadzać no-
wej zabudowy, co budziło wiele dys-
kusji i sprzeciwów. Podstawową funkcją
polany jest ekstensywna uprawa łąk i wy-
pas owiec, kóz, krów, chroniony jest także
historyczny układ ruralistyczny i zabu-
dowa inwentarska.

Opracowanie planu powierzono
doświadczonemu urbaniście Antonie-

mu Matuszko reprezentującemu pra-
cownię Ekogeoplan, który wcześniej
opracował plan ochronny dla Siwej Po-
lany. Plan zagospodarowania powstał
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, a do jego opracowania przygotowano
się starannie. Na podstawie zdjęć lotni-
czych (od 1970 roku) i literatury fa-
chowej przeprowadzono analizę zagos-
podarowania tego terenu, wykonano do-
kumentację fotograficzną wszystkich
obiektów oraz inwentaryzację przyrod-
niczą.

W efekcie, po bardzo wielu pełnych
emocji spotkaniach i obradach, w któ-
rych brali udział właściciele działek
położonych na polanie, ostatecznie wy-
pracowane zostały ustalenia planu za-
gospodarowania będące kompromi-
sem pomiędzy zachowaniem wartości
polany i sposobem jej użytkowania.

Ustalenia dokumentu
W planie nie wyznaczono terenów

przeznaczanych pod zabudowę i nie
wprowadzono stałej funkcji mieszkalnej,
dla istniejących budynków ustalono
zasady zagospodarowania. Ustalono
nakaz ochrony ich funkcji, bryły, formy
architektonicznej, materiału, konstruk-
cji i sposobu wykończenia, z możliwością
ich przebudowy, odbudowy i remontu,
pod warunkiem zachowania lub przy-
wrócenia funkcji pasterskiej.

W południowo-wschodniej części
polany od lat, w zimie, funkcjonuje
stacja narciarska z wyciągami i trasami
narciarskimi. Zgodnie z ustaleniami
uchwalonego planu funkcjonowanie
stacji narciarskiej zostało przedłużone,
a teren powiększony, a w nim dopusz-
czona została możliwość lokalizowania
nowych wyciągów i tras narciarskich. Na
całej polanie mogą być prowadzone
narciarskie trasy biegowe. Właściciele
tych działek będą więc mogli liczyć na
korzyści z dzierżaw gruntów w okresie
zimowym.

Agnieszka Grzegorczyk
Naczelnik Referatu Gospodarki

Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Po pięciu latach prac

Plan Polany Biały Potok uchwalony
26 listopada 2020 roku Rada Gminy Kościelisko jednogłośnie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok. Ze względu na unikatowy charakter i wartość tej polany
konieczna jest jej ochrona, aby można było przekazać to dziedzictwo następnym pokoleniom.

Zabudowywanie polany, nawet niewielkimi,
domkami świadczącymi usługi noclegowe dla
turystów ma dla poszczególnych elementów
środowiska szereg negatywnych
konsekwencji. To nie tylko oszpecanie
malowniczej przestrzeni przypadkowo
lokalizowanymi budynkami o nieprawidłowych
proporcjach, to przede wszystkim
powodowanie trwałej zmiany podstawowej
funkcji polany.

Niekorzystne zmiany
w obrębie polany
zaczęły być widoczne
około 2015 roku i
wtedy Rada Gminy
Kościelisko podjęła
uchwałę o
przystąpieniu do
sporządzania planu
zagospodarowania
przestrzennego.



W ramach projektu LIFE w gminach
zatrudniani są ekodoradcy. Głównym za-
daniem ekodoradcy jest realizacja w
gminie zadań służących wdrażaniu Pro-
gramu ochrony powietrza poprzez ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
zwłaszcza pochodzących ze źródeł in-
dywidualnych.

W swoim zakresie obowiązków eko-
doradca realizuje m.in. następujące
działania:
– nadzór nad wdrażaniem przyjętej w

gminie strategii gospodarki niskoe-
misyjnej poprzez inicjowanie działań i
inwestycji służących ograniczeniu emis-
ji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów
cieplarnianych;

– pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia
finansowego dla gminy na realizację zi-
dentyfikowanych potrzeb w zakresie in-

westycji i działań ograniczających emis-
ję zanieczyszczeń (program„Stop
Smog”), podnoszących efektywność
energetyczną i budujących świado-
mość społeczną w tym zakresie;

– pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia
finansowego na realizację programów
pomocowych dla mieszkańców
służących ograniczaniu emisji zanie-
czyszczeń oraz instalacji OZE („Czys-
te Powietrze”, „Mój prąd”), w tym
również pomoc dla mieszkańców w
skorzystaniu z tych programów oraz
prawidłowym wypełnieniu wniosku o
dotację lub pożyczkę;

– udzielanieporadmieszkańcomwzakresie
wymianyźródłacentralnegoogrzewania
iciepłejwodyużytkowej(optymalizacja
doborurodzajuimocyźródłaciepła)oraz
modernizacjienergetycznejbudynku(z

możliwościąwykorzystaniabadaniaka-
merą termowizyjną);

– prowadzenie edukacji mieszkańców,
organizacja spotkań w zakresie oszczę-
dności zużycia energii oraz ekologicz-
nych i zdrowotnych korzyści z wymiany
źródeł ciepła;

– prowadzenie wraz ze Strażą Gminną
kontroli palenisk oraz jakości stoso-
wanego paliwa.

Rozpowszechnianie wiedzy o za-
grożeniach związanych ze smogiem i

przyczynach jego powstawania są nie-
zbędne do skutecznej likwidacji proble-
mu. Największym wyzwaniem jest zmia-
na mentalności mieszkańców poprzez
edukację i rozmowę, ponieważ nawet naj-
lepsze programy nie będą skuteczne,
jeżeli mieszkańcy nie będą o nich wie-
dzieli i nie mieli świadomości korzyści,
które płyną z pozbycia się „kopciucha”.

Funkcję ekodoradcy w Gminie Koś-
cielisko pełni Jan Słodyczka, pokój nr 19,
tel. 182079100 wew. 45. MKi

7N O W I N Y G M I N Y K O Ś C I E L I S K O

Ochrona powietrza

Ekodoradca doradzi w gminie
Gmina Kościelisko dołączyła do zintegrowanego projektu ochrony po-

wietrza LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Piotr Kopeć
wiceprzewodniczący Rady Gminy Kościelisko
Jako radni z Witowa podobnie jak wszyscy pozostali radni obecni na ostatniej
sesji byliśmy za przyjęciem uchwały w sprawie planu zagospodarowania prze-
strzennego Polany Biały Potok. Jak nazwa wskazuje jest to polana, czyli tereny
łąk i pastwisk na południowych krańcach Witowa, tuż pod Tatrami. Dlatego mamy
przekonanie, jakie wyraził wójt Roman Krupa, że jest to wyjątkowe miejsce i
takich nie mamy wiele w gminie, poza Tatrami. Obszar sąsiaduje z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym oraz lasami Wspólnoty Leśnej 8 Uprawnionych Wsi i pod-
legał uzgodnieniom z wieloma instytucjami, które nie wyraziły zgody na za-
budowanie tego terenu. Ja osobiście wiele lat temu występowałem, aby na tej
polanie nie stała wielka reklama jednego z banków i nie zasłaniała widoku na
Tatry. Pamiętam też czas, gdy na polanie w okresie zimowym były trasy biegowe.
Potem pojawiły się płoty i kolejne zabudowania. Radni poprzedniej kadencji
podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu wiedząc, że Studium za-
gospodarowania przestrzennego ma charakter ochronny i nie można wprowadzać
terenów budowlanych na tym obszarze. Prace bardzo się przedłużały i aż dwu-
krotne były tzw. publiczne wyłożenia i uzgodnienia. W tej kadencji jako rad-
ny z Witowa prosiłem, aby uszanować działalność wyciągu narciarskiego, bo
to ważne dla rozwoju miejscowości i dla przedsiębiorcy. Projektant poprawił wie-
le zapisów utrudniających działalność wyciągu. Ale z drugiej strony nie popieramy
dalszej zabudowy tej podreglowej polany. Budujmy niżej w Witowie, gdzie mamy
tereny budowlane, gdzie jest szkoła, ośrodek zdrowia, remiza, kościół, sklepy.
Obecnie chcemy dokończyć kanalizację i kompleksowo zmodernizować dro-
gi oraz rozpocząć projekt wodociągu. To bardziej korzystne dla mieszkańców,
niż zabudowa każdej polany z dala od zwartej zabudowy Witowa. Zostawmy
kawałek gminy i Witowa niezabudowany z tatrzańskimi widokami.

Janusz Czernik
przewodniczący Komisji Planu Zagospodarowania Przestrzennego
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Po wielu trudnych spotkaniach wypracowany został dokument, który jest kom-
promisem pomiędzy oczekiwaniami właścicieli nieruchomości położonych na
Polanie Biały Potok a możliwościami jakie daje Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko oraz stanowis-
ka organów uzgadniających. W trakcie prowadzonych prac próbowano kreś-
lić różne scenariusze w zakresie możliwości zagospodarowania terenu Polany
Biały Potok, co wynikało z szeroko omawianych wniosków i sugestii płynących
od osób zainteresowanych przyszłością tej Polany. Jednak ograniczenia wyni-
kające z ustaleń Studium uwarunkowań powodowały brak możliwości tworzenia
dowolnych rozwiązań projektowych dla tego terenu. Uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok ma
charakter ochronny do czego zobowiązywało aktualne Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelisko.

Radni o planie miejscowym
dla Polany Biały Potok

Ostatnie pożegnanie…
Rok 2020 przyniósł wiele trudnych chwil i momentów, w których przy-

szło nam się pożegnać z najbliższymi.
W tym roku zmarło 82 mieszkańców naszej gminy i wiele osób, któ-

re były z nią związane.
Wśród nich znaleźli się:

† Śp. Marian Murzydło – nasz kolega, pracownik Gminy
Kościelisko.

† Śp. Kazimierz Michniak – druh OSP Dzianisz Górny, je-
den z najbardziej zasłużonych strażaków w tej jednostce,
główny inicjator powstania remizy w Dzianiszu Górnym.

† Śp. Tadeusz Styrczula-Maśniak – muzyk, tancerz, śpie-
wak, członek kilku zespołów regionalnych, działacz społecz-
ny, wieloletni pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym Nagrody Wój-
ta Gminy Kościelisko za Całokształt Działalności Kultu-
ralnej.

† Śp. Kazimierz Wąsik – radny I kadencji Rady Gminy Koś-
cielisko w latach 1994-98, działacz społeczny, jeden z po-
mysłodawców reaktywowania Gminy Kościelisko, zaan-
gażowany i w swoim czasie inicjujący budowę sieci wodo-
ciągowej w sołectwie Kościelisko.

† Śp. Wojciech Pilch – wieloletni sekretarz Gminy Kościeli-
sko – od zawsze związany z samorządem. Najpierw z Gminą
Kościelisko-Witów, następnie z Gminą Tatrzańską, a od roku
1995 z Gminą Kościelisko. Zawsze uśmiechnięty, radosny i życz-
liwy wszystkim przyjaciel, który dla naszej wspólnoty praco-
wał przez ponad 20 lat, służąc chętnie wszystkim pomocą i radą.

Dla wielu z nas, którzy pracowaliśmy z nim od początku powstania Gminy
Kościelisko, a nawet dłużej, skończyła się jakaś epoka.

† Śp. Józef Rysula – wybitny narciarz klasyczny, biegacz, trzy-
krotny olimpijczyk igrzysk w Squaw Valley 1960, Innsbrucku
1964 i Grenoble 1968, dwudziestokrotny mistrz Polski od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

† Śp. Ryszard Nędza– Kubiniec – zacny gazda, fiakier, człowiek przychylny
wszystkim, miłujący tradycje podhalańskie, dla którego ko-
nie były całym życiem i który tą miłością zarażał młodsze po-
kolenia, zawsze chętnie pomagający przy wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie Kościeliska, po-
siadający przywilej wożenia najwybitniejszych postaci od-
wiedzających Podhale.

† Śp. Genowefa Herzig – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego w oddziale przedszkolnym tzw. zerówki w Szko-
le Podstawowej w Dzianiszu, bardzo związana ze szkołą i gro-
nem nauczycielskim. Z nią 14 roczników dzieci rozpoczęło
„swoją przygodę” ze szkołą.

† Śp. Anna Dziedziech – nauczycielka ze SP w Witowie, gdzie
przez 42 lata uczyła matematyki. Zawsze życzliwa, ciepła i
uśmiechnięta.

Każda z historii osób, które przyszło nam pożegnać jest zu-
pełnie inna – ale wszystkie były bardzo ważne dla życia na-

szej gminnej społeczności. Pokój Ich Duszom [*]
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5 marca 1995 roku odbyły się wy-
bory na wójta. Największe poparcie
uzyskał Władysław Stopka. Jego prze-
ciwnikami byli Władysław Długosz, Jó-
zef Bukowski Tyrała i Wiesław Tatar.

Wcześniej odbyły się wybory na
radnych. W Kościelisku frekwencja
wyniosła 41 proc. Radnymi zostali:
Krzysztof Ciesielski (94 głosy), Józef Bu-
kowski Tyrała (44), Kazimierz Wąsik
(53), Tadeusz Trzebunia (49), Andrzej
Kowalczyk (76), Bohdan Pitoń (83),
Andrzej Szczepaniak (82), Józef Pitoń
(72). Bogusław Słowiński (52), Jan
Sieczka (76), Jan Bartoszek (92), Maria
Kołtaś (40), Stanisław Styrczula (74),
Władysław Długosz (107), Jan Truchan
(61), Jan Kobiela (64), Andrzej Koenig
(36), Maria Bzdyk (54) i Jan Piczura
(79).

W ten sposób po 18 latach Koś-
cielisko odzyskało samorządność i nie-
zależność od Zakopanego. Warto wie-
dzieć, że kiedyś było odwrotnie, to
Zakopane podlegało utworzonej w
1867 roku gminie w Kościelisku.

Nowa gmina otrzymała majątek z
podziału Gminy Tatrzańskiej propor-
cjonalnie do liczby mieszkańców, któ-
rych wówczas było 7,5 tys. Nie było tego
dużo i pierwszy samorząd borykał się
z poważnymi kłopotami finansowymi.
Dostał do utrzymania trzy szkoły pod-
stawowe i jedno przedszkole. Brako-
wało ośrodka kultury, ośrodków zdro-
wia, nawet siedziba gminy była (i po-
zostaje nadal) prowizoryczna. Przed no-
wym samorządem było mnóstwo pra-
cy. Gmina musiała właściwie wszystko
zbudować od nowa. Nie było to łatwe,
tym bardziej, że czasy były bardzo
trudne. Rosło bezrobocie, ludzie ma-
sowo wyjeżdżali do pracy za granicą. Na
początku gmina znalazła siedzibę w…
zakopiańskim urzędzie miasta. Na-
prędce wyremontowano stary budynek
dzisiejszego GOKR-u, aż wreszcie prze-
prowadzono się do opuszczonego
domu wczasowego. Dom kultury od
roku 1997 zaczął funkcjonować w wy-
remontowanej „Ludówce”, czyli Domu
Ludowym Związku Podhalan. Trzeba
było się uporać z „białymi plamami” w
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
brakiem dróg i chodników. Nie było
kompletnego planu zagospodarowania
przestrzennego. W rezultacie gmina za-
częła popadać w długi i na początku no-
wego stulecia zaczęto nawet mówić o
bankructwie. W rankingu samo-
rządowym Kościelisko zajmowało 1033
miejsce na 2478 gmin w Polsce. Dzisiaj
zajmuje 657 miejsce wśród gmin wiej-
skich. Na punktację w tym rankingu
(dane z 2020 roku) składa się: trwałość

ekonomiczno-finansowa czyli m.in.
zdolność samorządu do zwiększania
dochodów własnych poprzez podatki
i korzystania z innych źródeł finanso-
wania, trwałość społeczna, trwałość
środowiska i jakość zarządzania. Dla
porównania Zakopane jest na 226
miejscu wśród gmin wiejsko-miej-
skich.

Jakie było te 25 lat dla gminy? Na
pewno aktywne. Pokazuje to choćby
skok w rankingu. Powstały nowe dro-
gi i chodniki z odwodnieniami. Naj-
bardziej widoczne jest to chyba w Wi-
towie i Dzianiszu. Dzianisz i Witów
łączy wreszcie nowy most. Zrealizo-
wany został program „Drogi z wido-
kiem na Tatry”. Projekt zakładał mo-
dernizację dróg gminnych na odcinku
około 3 km na ulicach: Rysulówka, Kró-
lewska, Kiry, Groń, wykonanie chod-
nika przy tych drogach na odcinku
około 1,5 km, modernizację oświetle-
nia ulicznego na ulicach Rysulówka i
Kiry Groń, na odcinku około 1,5 km i
remont mostu na potoku Antałowskim.
Nowy wygląd uzyskało też 5 km ulicy
Nędzy Kubińca.

Niezwykle istotna była budowa
magistrali wodociągowej Kirowa Woda.
Powstały zbiorniki wody pitnej, sieć
wodociągowa, zabezpieczono skarpy
potoków, wykonano sieć przy ul. Bu-
dzówka, budynek pompowni przy
zbiornikach kontaktowych, komorę
zapasów przy zbiornikach wody pitnej.
Wykonano prace związane z techno-
logią stacji uzdatniania wody dla wodo-
ciągu.

Od ubiegłego roku Dzianisz ma
wspaniały ośrodek wielofunkcyjny z
salą teatralną, salami zajęć i przed-
szkolem. W Witowie dzieci ćwiczą w
nowej sali gimnastycznej. Kościelisko
przy Zespole Szkół ma też swojego „Or-
lika”, a Dzianisz i Witów nowe boiska.
W Kościelisku powstało Centrum Tra-

dycji i Turystyki i już wkrótce do no-
wej siedziby przeprowadzi się urząd
gminy. Obok Domu Ludowego stanęła
scena plenerowa. Dzięki przychylnoś-
ci mieszkańców uruchomione zostały
zimowe trasy biegowe i ścieżki rowe-
rowe. Jako jedna z pierwszych gmin w
Polsce, Kościelisko zaprowadziło po-
rządek w szpecących krajobraz rekla-
mach.

Jak przystało na gminę o sporto-
wych tradycjach, organizowane są za-
wody: Memoriał im. Stanisławy Staszel
Polankowej w Biegach Narciarskich i
Memorial im. Bukowskiego Dziadka.
Gmina była też w 2000 roku współor-
ganizatorem Mistrzostw Europy w
biathlonie oraz organizatorem Mist-
rzostw Świata Juniorów Młodszych
2003.

Imponująca jest działalność kultu-
ralna gminy. Liczba wydarzeń an-
gażujących mieszkańców trzech
sołectw: Dzianisza, Kościeliska i Wi-
towa wystarczyłaby na kilka powiato-
wych miast. Gmina nie tylko organizuje
je samodzielnie – Przegląd Dziecięcych
Zespołów Regionalnych, Konkurs Re-
cytatorski im. St. Nędzy Kubińca, kon-
certy, wernisaże prac artystów profes-
jonalnych i miejscowych artystów lu-

dowych, wspólne czytanie, ale aktyw-
nie współpracuje z organizacjami po-
zarządowymi wspierając słynne Przed-
nówki, Osody, Wykopki w Dzianiszu,
Witowiańskie Watry, Majowe Grania,
przeglądy i konkursy kulinarne i wie-
le innych. Od kilku lat, 1 stycznia, na
koncercie Tatrzańskiej Orkiestry Kli-
matycznej władze gminy i mieszkańcy
wspólnie witają nowy rok, a potem ba-
wią się na koncertach karnawałowych
przy dźwiękach miejscowych zespołów
ludowych i gości często zapraszanych
z innych krajów oraz zaprzyjaźnio-
nych gmin: słowackiego Twardoszyna,
francuskiego Divion, Kobylnicy, a także
w ramach projektu Twin Town: Dur-
buy z Belgii, Uusikaupunki i Orimat-
tila z Finlandii, Valga z Estonii, Valka
z Łotwy i Osthammar ze Szwecji i
Weissenburg z Niemiec. Gmina ko-
rzystnie wypada też w realizacji pro-
gramów unijnych. W tej chwili jest ich
łącznie jedenaście! Z funduszy UE
zrealizowano Centrum Tradycji i Tu-
rystyki oraz rozbudowano ośrodek w
Dzianiszu, projekt rowerem po kultu-
rowym i przyrodniczym dziedzictwie
pogranicza, szlak obiektów sakralnych
pogranicza polsko-słowackiego (wy-
remontowane zostały wszystkie przy-
drożne kapliczki!), rozwój cyfrowych
usług publicznych oraz zapewnienie do-
stępu do Internetu dla osób za-
grożonych wykluczeniem cyfrowym.
Przełomowym, zwłaszcza dla jakości
powietrza będzie projekt wymiany
źródeł ciepła w indywidualnych gos-
podarstwach oraz demontaż i utyliza-
cja wyrobów azbestowych. Z progra-
mowego wsparcia działają też placów-
ki wsparcia dziennego. No i chyba
największa inwestycja – przebudowa i
modernizacja stadionu biathlonowego.
Łączna suma realizowanych i zreali-
zowanych projektów to niemal 20 mln
euro.

Ale gmina to przede wszystkim
ludzie. Jest ich w tej chwili prawie dzie-
więć tysięcy. Wśród nich nietuzinkowe
osobowości: artyści, choćby Sebastian
Karpiel Bułecka, wybitne środowisko
opierające się na znamienitych rodach
kultywujących wielopokoleniowe tra-
dycje, twórcy ludowi, znakomici mu-
zykanci, literaci, dziennikarze, reżyse-
rzy, scenografowie, animatorzy kultu-
ry, naukowcy, alpiniści i toprowcy,
wreszcie pokolenia najlepszych pol-
skich sportowców. Tworzą oni specy-
ficzne środowisko – wszyscy się prze-
cież znają – budujące niepowtarzalny
klimat Dzianisza, Witowa i Kościeliska.

Anna Zadziorko

Nowa stara gmina
– Doprowadziłem do porodu trójki dzieci – powiedział w marcu 1995 roku Franciszek
Bachleda Księdzulorz, ustępujący burmistrz Gminy Tatrzańskiej. Miał na myśli
podział gminy na trzy odrębne jednostki samorządowe: Zakopane, Kościelisko i
Poronin. 1 grudnia 1994 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu
w Polsce nowych gmin. Wśród nich znalazła się Gmina Kościelisko obejmująca swym
zasięgiem wsie Kościelisko, Witów i Dzianisz. Tak naprawdę to nastąpił powrót do
stanu z połowy XIX wieku.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Kościelisko – 18.11.2002 r.
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To kolebka talentów, zwłaszcza w
konkurencjach klasycznych, czyli bie-
gach narciarskich, kombinacji nor-
weskiej, skokach, a także biathlonu.
Dlaczego to miejsce miało w tej dzie-
dzinie tak ogromny potencjał? Odpo-
wiedź jest stosunkowo prosta. Góry są
tutaj dosłownie na wyciagnięcie ręki.
Widać Giewont – śpiącego rycerza, jak
na dłoni. I strome zerwy północnych
ścian Czerwonych Wierchów. Poroś-
nięty lasem Hruby Regiel i jego mniej-
szego brata – Mały Regiel, co nad
Doliną Kościeliską wrasta. A góry
sprzyjają treningom, wysiłkowi i temu,
by piąć się wyżej…

Zima trwa cztery-pięć miesięcy
w roku, jest długa i mroźna. Rozwija-
ne są bogate tradycje narciarskie od po-
nad 90 lat. W Kościelisku zapina się

narty za progiem domu. Najważnie-
jszym jednak elementem tej opowie-
ści są ludzie. Różni. Rośli i niskiego
wzrostu. Silni i uparci. Górale i góral-
ki z Kościeliska. Dla nich uprawianie
narciarstwa było czymś zupełnie na-
turalnym. Ich sprawność fizyczna,
upartość i zawziętość w walce na nar-
ciarskich trasach, czyniły z nich zna-
komity materiał na wyczynowych
sportowców. Zapisywali się do klubów
i stawali się reprezentantami Polski.
Pięli się po szczeblach kariery aż
osiągnęli szczyt – start na zimowych ig-
rzyskach olimpijskich, który jest ma-

rzeniem każdego sportowca. Tymi ta-
lentami kierowali świetni trenerzy:
Stanisław Zięba – mistrz biathlonu, Ja-
nusz Fortecki – trener podniebnych
orłów, czy Edward Budny – trener bie-
gaczy.

Jest tu wielu utalentowanych w
sporcie ludzi. Świadczy o tym przede
wszystkim wysoka liczba olimpijczy-
ków pochodzących z Polan, jak kiedyś
nazywano Kościelisko. To ewenement
w skali naszego kraju, ale i w skali świa-
towej. Pierwszymi z nich byli: Andrzej
Krzeptowski, 13. w biegu na 50 km na
II. ZIO w Saint Moritz (1928). Polski
narciarz, biegnący na drewnianych
biegówkach, pokazał wtedy światową
klasę, w końcówce biegu mocno przy-
spieszył i zanotował bardzo dobry wy-
nik. Był też człowiekiem gór. Po za-

kończeniu kariery sportowej Andrzej
z żoną Marią prowadził schronisko w
Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ko-
lejnym olimpijczykiem był Stanisław
Karpiel – biegacz narciarski z Kir i
uczestnik IV zimowych igrzysk w
1936 roku. Najwybitniejsi sportowcy
Kościelisk to: brązowy medalista MŚ w
konkurencjach klasycznych z Falun
(1974) Jan Staszel, który zdobył brąz na
dystansie 30 km i Józef Łuszczek –
mistrz świata na 15 km. Józef Gąsie-
nica-Sobczak zanotował aż cztery star-
ty olimpijskie. Mistrz świata juniorów
Jan Szpunar i jego koledzy: Wojciech

Truchan, Ludwik Zięba, Andrzej Ra-
pacz i wielu innych. Wielu tutejszych
olimpijczyków ma na koncie po dwa i
trzy starty olimpijskie. Są to wspaniałe
tradycje sportowe rodów góralskich,
które mamy taką nadzieję nadal będą
kontynuowane.

Kościelisko to mekka biegów nar-
ciarskich. Do biegaczy, którzy starto-
wali z powodzeniem na Zimowych Ig-
rzyskach należeli także między inny-
mi: Stanisław Bukowski, Józefa Pęksa-
Czerniawski, Helena Lewandowska,
Zofia Gąsienica-Bukowa, Tadeusz
Kwapień, Andrzej Mateja, Józef Rysu-
la, Weronika i Edward Budny i Małgo-
rzata Ruchała trzykrotna olimpijka
(1992, 1994, 1998), wraz z mężem
Andrzejem, trenerzy WKS Zakopane.
Na najtrudniejszych trasach alpej-
skich startowali w latach 50. i 60. al-
pejczycy: Jan Gąsienica-Ciaptak (olim-
pijczyk: 1948, 1952, 1956) i jego syn
Maciej, którzy zdobyli w sumie 50.
złotych medali na Mistrzostwach Pol-
ski, Maria Kowalska i Maria Gąsieni-
ca-Daniel-Szatkowska oraz Jan Za-
rycki.

Kościelisko ma także piękny wkład
w kombinację klasyczną i skoki, a tu-
tejsi zawodnicy: Kazimierz Długopol-
ski, Józef Gąsienica-Daniel, Józef Kar-
piel, Roman Gąsienica-Sieczka zaj-
mowali wysokie lokaty podczas Zi-
mowych Igrzysk. Syn Romana Gąsie-
nicy-Sieczki, Bartłomiej, zawodnik
WKS Zakopane, zdobył dwa medale
podczas Zimowej Uniwersjady 1993 r.
w Zakopanem.

Sześciu zawodników z Kościeliska
było chorążymi reprezentacji Polski
podczas ceremonii otwierania Igrzysk
w: Cortinie d` Ampezzo (1956) biało-
czerwoną niósł Tadeusz Kwapień, w
Squaw Valley (1960) Józef Karpiel, w

Grenoble (1968) Stanisław Szczepa-
niak, w Innsbrucku (1976) Wojciech
Truchan, Józef Łuszczek (1980, 1984)
i na Zimowych Igrzyskach w Nagano
(1998) Jan Ziemianin. Kościelisko to
miejsce, gdzie dzięki działalności płk.
Stanisława Zięby powstał polski biat-
hlon.

Dzisiaj sport nadal jest bardzo
ważnym elementem promocji gminy
Kościelisko. Zarówno sport wyczy-
nowy, jak i amatorski.

W Kościelisku-Kirach znajduje się
stadion biathlonowy, najważniejszy
obiekt sportowy gminy, na którym w
1969 r. odbyły się Mistrzostwa Świata
w biathlonie, Mistrzostwa Europy Za-
kopane Kościelisko 2000, Mistrzostwa
Świata juniorów w roku 2003, w któ-
rych reprezentanci Polski zdobyli wie-
le medali. Odbywają lub odbywały się
na nim także Mistrzostwa Polski w biat-
hlonie letnim i zimowym i inne zawo-
dy, jak na przykład Memoriał im. Bro-
nisławy Staszel-Polankowej. Jest to
najważniejszy obiekt sportowy Koś-
cieliska i jeden z najważniejszych na
Podhalu. Obiekt jest obecnie przebu-

dowywany i nadal będzie z powodze-
niem służył sportowcom, ale też i ama-
torom biegów narciarskich. Na tych cze-
kają wspaniałe trasy biegowe w Koś-
cielisku, które mają coraz więcej ama-
torów. Są poprowadzone w pięknej
górskiej scenerii, łatwo dostępne, a
Kościelisko słusznie może się nimi
chlubić.

Na turystów czekają także wyciągi
narciarskie w ośrodku narciarskim
Witów-Ski oraz w paśmie reglowym,
oferujące trasy narciarskie o różnym
stopniu trudności, od łatwych po trud-
niejsze.

Oprócz tego w okolicach Koście-
liska turyści mogą uprawiać zimą nar-
ciarstwo biegowe i śladowe (Nędzów-
ka, Dolina Kościeliska, Dolina Cho-
chołowska, Chochołów) oraz ski-al-
pinizm (turystykę narciarską w Tatrach
Zachodnich). Latem są tutaj organi-
zowane także zawody w rowerach gór-
skich, biegi przełajowe. Kościelisko,
miejsce, w którym przebogata trady-
cja uprawiania sportowego wyczynu
przeplata się z turystyką, zaprasza w
swoje progi wszystkich miłośników
"białego szaleństwa".

Wojciech Szatkowski
/Muzeum Tatrzańskie/

Tradycje i osiągnięcia mieszkańców

Sport w Kościelisku
Kościelisko to jedna z „kolebek” polskiego narciarstwa. To miejsce, gdzie sporty zimowe zawsze były
czymś niezwykle istotnym. To tradycja, góralskie rody, które na przestrzeni kilku pokoleń trwale za-
pisały się w historii polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. To duma tej wsi, bo jest się czym pochwalić.

Kościelisko ma także piękny wkład
w kombinację klasyczną i skoki, a tutejsi
zawodnicy: Kazimierz Długopolski, Józef
Gąsienica-Daniel, Józef Karpiel, Roman
Gąsienica-Sieczka zajmowali wysokie lokaty
podczas Zimowych Igrzysk.

W Kościelisku-Kirach
znajduje się stadion
biathlonowy,
najważniejszy obiekt
sportowy gminy,
na którym w 1969 r.
odbyły się
Mistrzostwa Świata
w biathlonie,
Mistrzostwa Europy
Zakopane Kościelisko
2000, Mistrzostwa
Świata juniorów
w roku 2003.



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

Jest to nagroda przyznawana przez
Radę Gminy i w tym roku trafiła do
czterech osób, które na przestrzeni
ostatnich 25 lat w sposób szczególny
przyczyniły się do rozwoju naszej lo-
kalnej wspólnoty. Tymi osobami są
wójtowie gminy Kościelisko –
Władysław Stopka, pełniący funkcję
wójta przez dwie pierwsze kadencje ist-
nienia gminy i Bohdan Pitoń, związa-
ny z samorządem od początku– pier-
wotnie jako radny, następnie jako
wójt.

Tytułem Zasłużony uhonorowani
zostali również: Władysław Długosz –
pełniący najdłużej (bo od ponad 30 lat)
funkcję radnego, związany z gminą
Kościelisko od samego początku oraz
wieloletni radny powiatowy – Józef
Szwab.

Niestety sytuacja w jakiej obecnie
się znajdujemy nie pozwoliła na zor-
ganizowanie uroczystego wręczenia
aktów nadania i dyplomów, które to
wręczenie miało się odbyć na nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy w paź-
dzierniku tego roku.

Mamy nadzieję, że już niedługo bę-
dziemy mogli spotkać się z laureatami
i być świadkami wręczenia tych naj-
ważniejszych w naszej wspólnocie ty-
tułów.

Wszystkim Zasłużonym serdecz-
nie gratulujemy.

(MKB)

Władysław Stopka
urodził się 20 lipca 1949 w Kościelis-
ku. Ukończył studia na Wydziale Elek-
troniki Politechniki Wrocławskiej. W
latach 1990-1994 pełnił funkcję dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Koś-
cielisku, następnie Sekretarza Gminy
Tatrzańskiej , a od 1995 do 2002 roku
Wójta Gminy Kościelisko. Po zakoń-
czeniu dwóch kadencji pracował jako
nauczyciel matematyki w Zespole
Szkół w Dzianiszu.
Bardzo szeroka jest jego działalność
społeczna. Rozpoczyna się w latach 80-
tych i obejmuje takie funkcje jak Prze-
wodniczący Rady Sołeckiej w Koście-
lisku, Radny Gminy Tatrzańskiej 2-ga
kadencja, po 1989 – delegat do sejmi-
ku wojewódzkiego w Nowym Sączu,
Radny Powiatu Tatrzańskiego i członek
Zarządu w latach 2002-2010, Członek
Rady Nadzorczej Specjalistycznego
Szpitala Chorób Płuc.

Władysław Stopka był jednym z ini-
cjatorów reaktywacji Gminy Kościeli-
sko, pracował przy jej tworzeniu, a na-
stępnie objął urząd wójta. Mieszkań-
cy i pracownicy zawsze wypowiadają
się o nim jako o uczciwym człowieku
i dobrym szefie. Przez wiele lat z
dużym zaangażowaniem działał na
rzecz gminy.

Bohdan Pitoń
od urodzenia mieszka w Kościelisku.
Ukończył studia ekonomiczne na Uni-
wersytecie im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Pracę w samorządzie roz-
począł od momentu reaktywowania
gminy Kościelisko w roku 1995. W la-
tach 1995-1998 r. reprezentował gmi-
nę w sejmiku wojewódzkim, jako Rad-
ny Wojewódzki-delegat Gminy. W
tym samym czasie byt również Rad-
nym Gminy Kościelisko. Następnie w
latach 1998-2002 był Radnym Powia-
tu Tatrzańskiego (Członek Zarządu).
Od 2002, aż do 2018 r. pełnił funkcję
Wójta Gminy Kościelisko. Władzę w
Gminie sprawował przez cztery ka-
dencje, realizując wiele potrzebnych
działań. Swoją działalnością bez wątpie-
nia przyczynił się do rozwoju Gminy
Kościelisko.
Ważniejszymi inwestycjami, które zrea-
lizowane zostały w trakcie jego kadencji
są: projekt unijny pod nazwą „Góral-
ski”, wybudowanie magistrali wodo-
ciągowej wraz z ujęciem na Kirowej
Wodzie, stacji uzdatniania z prze-
pompowniami, zbiornikami o dużej
pojemności i zasilenie istniejącej sieci,
wykonanie systemu zabezpieczającego
mieszkańców Witowa przed powo-
dzią. Pozyskane środki z budżetu pań-
stwa wykorzystano na regulację poto-
ków, wybudowania systemów odpro-
wadzających wody zlewiska Magury
Witowskiej do rzeki Czarny Dunajec.
Zasługą Bohdana Pitonia jest także
budowa budynku wielofunkcyjnego
w Dzianiszu, zakup działki i budynku
w celu przeznaczenia go po moderni-
zacji na siedzibę urzędu gminy; remont
budynku na Wojdyłówce; rozpoczęcie
budowy kanalizacji sanitarnej w Wi-
towie; remont szkół: w Witowie, Dzia-
niszu i Kościelisku; budowa boisk spor-
towych ze sztuczną nawierzchnią; bu-
dowa placów zabaw dla dzieci; budo-
wa chodników; rozbudowa oświetlenia
ulicznego; budowa i remonty dróg.

Bohdana Pitonia należy uznać za
dużego zwolennika sportów zimo-
wych, w szczególności biathlonu. W
roku 2003 Gmina Kościelisko była
współorganizatorem Mistrzostw Świa-
ta Juniorów w biathlonie, które odbyły
się na stadionie w Kościelisku. W im-
prezie brało udział ponad 500 uczest-
ników z wielu krajów świata.
Od początku pełnienia funkcji wójta
prowadził politykę partnerskiej
współpracy z sąsiednimi gminami, a
szczególną uwagę zwracał na współpra-
cę z tymi, w których znaczną część
mieszkańców stanowią Polacy. Wska-
zać tutaj należy Divion w północnej
Francji i Szaterniki. Z uwagi na bliskość
oraz kilkunastoletni staż współpracy
najważniejsza dla Kościeliska była i jest
współpraca z Gminą Tvrdosin (Słowa-
cja). Dzięki realizowanym wspólnie
transgranicznym projektom, pod
główną nazwą „Tatry łączą, a nie
dzielą” udało się zmodernizować oś-
rodki kultury, ośrodki tradycji, rze-
miosła i kultury. Współpracą objęto
także szkoły w Tvrdosinie i Kościelis-
ku oraz przedsiębiorców. Jako przykład
można wskazać Meander Skipark w
Oravicach i WitówSki w Witowie.
Bohdana Pitonia zawsze cechowała
pracowitość, odpowiedzialność, so-
lidność i konsekwentne dążenie do rea-
lizacji zamierzonych celów. Przez wie-
le lat z dużym zaangażowaniem działał
na rzecz gminy.

Władysław Długosz
zamieszkały w Dzianiszu, jest wielo-
letnim działaczem społecznym. Jest
radnym o najdłuższym stażu na na-
szym terenie. Swą działalność
społeczną rozpoczął w roku 1980. Od
roku 1982 pełnił funkcję Radnego
Gminy Kościelisko, w latach 2002-
2010 był Przewodniczącym Rady, a w
latach 2010-2014 jej Wiceprzewod-
niczącym. Oprócz tego był V-ce Pre-
zesem Zarządu Gminnego OSP Gmi-
ny Kościelisko. Był członkiem komis-
ji lasowej w Uprawnionych sołectwa
Dzianisz. Jest osobą zasiadającą w Za-
rządzie Gminnym Ochotniczych Straży
Pożarnych i należy do OSP w Dziani-
szu Dolnym. Ponadto należy do Od-
działu Związku Podhalan. We wszyst-
kich organizacjach i podejmowanych
działaniach, cały czas czynnie bierze
dział.

Działając zawsze odznacza się dużą su-
miennością, zdyscyplinowaniem, obo-
wiązkowością. Na przestrzeni lat dał
się poznać jako osoba, której zależy na
rozwoju Gminy i jej mieszkańcach. W
trakcie wykonywania mandatu rad-
nego i Przewodniczącego Rady brał
udział w opracowaniu wielu planów
zagospodarowania przestrzennego
gminy, na etapie opracowania stu-
dium, wielu inwestycji. Poprzez swo-
je zaangażowanie i poświęcanie włas-
nego czasu na działania społeczne
przyczynił się do realizacji szeregu
przedsięwzięć służących społeczeń-
stwu.

Józef Szwab
urodził się 08.08.1955 roku w Witowie.
Studiował na Akademii Ekonomicznej.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w
Spółdzielni Społem w Zakopanem
gdzie pracuje nadal. Obecnie jest pre-
zesem tejże spółdzielni.
Od 2000 roku jest członkiem Od-
działu Związku Podhalan w Wito-
wie. Aktualnie drugą kadencję pełni
funkcję skarbnika Zarządu Głównego
Związku Podhalan w Polsce. Prawie od
20 lat działa społecznie w Oddziale
Związku, w tym od 2002 roku poma-
ga w prowadzeniu Witowiańskiej Wat-
ry i przez wszystkie lata zabiega o
sponsorów oraz wspomaga gminną
imprezę kulturalną osobiście. W latach
2010-2014 bardzo aktywnie uczest-
niczył w grupie teatralnej jako aktor i
wielokrotnie występował w czasie im-
prez kulturalnych i posiadów góral-
skich w Witowie. Czwartą kadencję re-
prezentuje mieszkańców Gminy Koś-
cielisko jako radny w powiecie tat-
rzańskim, systematycznie pełniąc
dyżury również w budynku Urzędu
Gminy Kościelisko.
Aktywnie wspiera społecznie działal-
ność Ochotniczej Straży Pożarnej w
Witowie, w tym poprzez doradztwo
i wspieranie finansowe. Od wielu
lat angażuje się w sprawy promocji
Gminy Kościelisko poprzez czynny
udział w organizacji Pucharu Wito-
wa w narciarstwie zjazdowym. Działa
również w radzie parafialnej w Wi-
towie.

(życiorysy nagrodzonych
opracowane na podstawie

złożonych wniosków)

Zasłużeni dla Gminy Kościelisko

Pierwsze tytuły przyznane
W roku 2020, kiedy to Gmina Kościelisko obchodzi swoje 25. urodziny, po raz pierwszy w historii przyznano
nagrodę Zasłużony dla Gminy Kościelisko.
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Kultura w obiektywie – wydarzenia

Finisaż wystawy ikon i rzeźb Andrzeja Ferenczaka Koncert Martyny Kasprzyckiej Osiecka Jazzowo Warsztaty gry na instrumentach pasterskich

Folk Karnawał - koncert zespołu Trebunie Tutki Koncert Noworoczny Konkurs fotograficzny Moja mama w obiektywie

Warsztaty muzyczne zespołu Turliki z Agnieszką Przekupień Święto Niepodległości w Gminie Kościelisko Laureaci konkursu literackiego Mój tata

Warsztaty wakacyjne z GOKR Kościelisko Jasełka - zespół Polany z Kościeliska Laureaci konkursu Moja mama w obiektywie

Wernisaż wystawy Cisza zapachu płócien Beaty Zalot Jesienne impresje - wystawa obrazów Magdaleny Gądek Laureaci konkursu plastycznego Wielkanocne Jajo

Wystawa ikon i rzeźb Andrzeja Ferenczaka Narodowe Czytanie - Balladyna Zimowe warsztaty artystyczne w Witowie z GOKR Kościelisko

Koncert kolęd w ramach festiwalu Muzyka zaklęta w drewnie
Spotkanie z Małym Królewicem - Mały Książę w tłumaczeniu
dr. hab Stanisławy Trebuni-Staszel Zajęcia z gry na skrzypcach
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Amatorskie Zawody o Puchar Witowa
Początek roku to Amatorskie Za-

wody o Puchar Witowa, które roze-
grane zostały po raz piętnasty. Na sta-
cji narciarskiej Witów-Ski do rywalizacji
stanęło 150 zawodników. Odbyły się
dwie konkurencje – narciarski slalom
gigant i snowboardowy slalom gigant.

Walentynkowy Bieg Narciarski Parami
W lutym na trasach biegowych na

Chotarzu zorganizowany został uwiel-
biany przez publiczność Walentyn-
kowy Narciarski Bieg Parami. W tym
roku, pomimo trudności związanych

z pandemią koronawirusa, na starcie
stanęły 32 pary. Z czasem 9 minut 55
sekund zwyciężyli Zuzanna i Franci-
szek Pabin.

Tour de Pologne
Podobnie jak w ubiegłym roku, w

Kościelisku gościła największa im-
preza kolarska w Polsce. Nasza gmina
znalazła się na trasie finałowego, piąte-
go etapu Tour de Pologne. Etap roz-
począł się w Zakopanem. Kolarze po-
jechali ulicami Powstańców Śląskich,
Nędzy Kubińca, Salamandra i dalej w
stronę Słodyczek, Zębu i Czarnego

Dunajca. Stamtąd wyścig udał się w
stronę Krakowa. Po zaciętej walce na
ostatnich metrach najszybszy okazał
się Davide Ballerini, który wyprzedził

Pascala Ackermanna oraz Alberto
Dainese. Najlepszy z Polaków, Szymon
Sajnok, uplasował się na dziewiątym
miejscu.

Tatrzański Festiwal Biegowy
Tatra Sky Marathon

Tatrzański Festiwal Biegowy Tatra
Sky Marathon to największa impreza

biegowa, jaką udało się rozegrać w tym
roku na Podhalu. Były to również
pierwsze Mistrzostwa Polski w Biegach
Górskich w Tatrach. Bieg rozpoczął się
i zakończył przy scenie plenerowej na
Chotarzu w Kościelisku. Uczestnicy
mieli do pokonania 42 km trasy
biegnącej po tatrzańskich szlakach, w
czasie której wbiegali na dwa tatrzań-

skie szczyty o wysokości ponad 2000
m. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył
Bartłomiej Przedwojewski. Na po-
dium znaleźli się również Bartosz Mi-
siak oraz Kamil Leśniak. Wśród kobiet
zwyciężyła Mirosława Witowska, a na
kolejnych stopniach podium uplaso-
wały się Martyna Kantor i Dominika
Stelmach.

Rok 2020 w sporcie

Kultura w obiektywie – online

Dzień dziecka w KościeliskuWykopki w Dzianiszu

Majowe Granie
w Pamięci PrzyjaciółPrzednówki w Polanach

- podziel się wspomnieniem

Polaniorski OsodWspomnienie Majówki
w Dzianiszu

Konkurs plastyczny
Jesień w Tatrach

Próby online grupy
tanecznej Szarotki

Czytanie poezji Anny
Karpiel w setną rocznicę

urodzin Jana Pawła II

Witowiańsko Watra


