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Słodkie
gospodynie

Rąbanica Bacy, Góralskie SPA,
Diabelska Rozkosz, Zimny Drań i Let-
ni Sztywniak pod Pierzynką. To tylko
niektóre z prawie siedemdziesięciu
ciast, które przygotowały podhalańskie
gaździny na V Konkurs Ciast „Góral-
skie Słodkości” w Kościelisku.

Kultura

Nagrodzeni
przez wójta

6 maja, podczas Przednówka w Po-
lanach, wręczono Nagrody Wójta za
całokształt działalności kulturalnej.
Przeczytaj, do kogo powędrowały w
tym roku.
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Urząd Gminy

E-urząd
już jesienią

Przypominamy, że gmina Koś-
cielisko jest w trakcie realizacji
projektu „Rozwój cyfrowych usług
publicznych w Gminach Kościeli-
sko i Czarny Dunajec”.

Przedmiotem projektu jest uru-
chomienie świadczeń drogą elek-
troniczną usług publicznych skie-
rowanych dla obywateli i biznesu
oraz wdrożenie rozwiązań infor-
matycznych, które będą służyć cyf-
ryzacji procesów i procedur ad-
ministracyjnych. Celem projektu
jest rozwój elektronicznej admi-
nistracji w zakresie elektronizacji
usług publicznych oraz udostęp-
nienia usług elektronicznych.

Już od jesieni będzie można
drogą elektroniczną m.in. potwierdzić
profil zaufany, sprawdzić zaległe ra-
chunki na rzecz gminy, złożyć wnio-
sek w sprawie i uzyskać odpowiedź.

W przygotowaniu są także inne
e-udogodnienia. Ostateczne uru-
chomienie wszystkich funkcji e-
urzędu ma nastąpić w pierwszym
kwartale 2019 roku. MKi

19 czerwca sala konferencyjna Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku pękała
w szwach. Pojawili się wszyscy, którym na sercu leży edukacja w naszej gminie. Byli
rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkola, samorządowcy i oczywiście
ci najważniejsi – uczniowie. Spotkali się, żeby porozmawiać o przyszłości edukacji
w gminie Kościelisko.

czytaj str. 4

czytaj str. 3

czytaj str. 7

Kościelisko, Dzianisz

Otwieramy placówki wsparcia
17 maja w Centrum Tradycji i Tu-
rystyki odbyła się konferencja z
okazji otwarcia projektu „Pla-
cówki wsparcia dziennego w
Gminie Kościelisko”. Podczas
konferencji skarbnik gminy Sta-
nisława Czubernat przedstawiła
założenia i cele projektu:

– Zaplanowaliśmy otwarcie pla-
cówki opieki dziennej w Kościelisku na
25 osób i w Dzianiszu także na 25 osób
– powiedziała Stanisława Czubernat.
– Teraz przeprowadzamy rekrutację i
diagnozę osób, które zgłosiły się do
projektu i w oparciu o tę diagnozę
każdy uczestnik będzie miał opracowany
indywidualny program wsparcia.

Zaproszonym przedstawili się
również przedstawiciele podmiotów,
które dla gminy Kościelisko będą
realizować projekt: Rafał Majcher
ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Aktywności Społecznej „Zrozum
by pomagać” i Michał Czerski z Kra-
kowskiej Fundacji Psychoterapii i
Rozwoju „Dom Terapii”. Obaj wyra-
zili dużą satysfakcję z faktu, że dzię-
ki współpracy z gminą Kościelisko
będzie można w tak aktywny i in-
tensywny sposób wspierać młodzież
i rodziny. – To spełnienie naszych ma-
rzeń i długoletnich zabiegów o otwar-
cie tego typu placówki na Podhalu –
mówił Rafał Majcher działający

także od wielu lat jako kurator sądo-
wy i członek zespołów interdyscy-
plinarnych do spraw przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji wystąpiło
także dwóch znanych specjalistów te-
rapii rodzinnej: pedagog, psycho-
log kliniczny i psychoterapeuta Ry-
szard Izdebski oraz psychiatra i psy-
choterapeuta Krzysztof Szwajca. Ry-
szard Izdebski wygłosił wykład na te-
mat: „Nowe dziecko. Nowa rodzina.
Doniesienia z frontu rodzicielstwa”,
a Krzysztof Szwajca „Zmieniająca
się młodzież w zmieniającym się
świecie”.

MKi

Kościelisko

Otwarcie i szczerze o szkole

Urząd Gminy

W kasie
można już
płacić kartą

W kasie Urzędu Gminy Kościelisko
można już uiszczać opłaty przy pomocy
kart płatniczych. W ten sposób miesz-
kańcy mogą zapłacić za wodę, wywóz
odpadów, podatki, a także za przed-
szkole. Zapraszamy do korzystania z tej
nowej możliwości płatniczej. MKi



W celu poprawy jakości usług
świadczonych przez IB Odpady Sp. z
o.o., a w szczególności jej termino-
wości, od dnia 1 lipca 2018 roku na-
stąpiła zmiana harmonogramu od-
bioru odpadów komunalnych z te-
renu sołectwa Kościelisko z wyłącze-
niem ul. Sobiczkowa, Sobiczkowa
Bór, Karpielówka.

Jednocześnie przypominamy, że
odpady komunalne należy wysta-
wiać zgodnie z harmonogramem,
poza ogrodzoną część nierucho-
mości, do godziny 7:00 rano w dniu
odbioru, w zawiązanych workach i
oznaczonych odpowiednim kodem
kreskowym.

Zwracamy również uwagę, że
do pojemnika lub worka na odpady
pozostałe po segregacji (niesegre-
gowane zmieszane odpady komu-
nalne) nie wolno wrzucać żadnych
selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych tj. opakowań z two-
rzyw sztucznych, opakowań wielo-
materiałowych, metali, opakowań ze
szkła, odpadów kuchennych, od-
padów z ogrodów, papieru, tektury,
odpadów niebezpiecznych, chemi-
kaliów, przeterminowanych lekarstw,
baterii i akumulatorów, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych,
odpadów wielkogabarytowych,

żużlu i popiołu, odpadów budow-
lanych.

Szczegółowe zasady dotyczące se-
gregacji odpadów komunalnych znaj-
dują się w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Kościelisko – (Biuletyn Informa-
cji Publicznej – zakładka Gospodar-
ka odpadami) https://bip.malopol-
ska.pl/ugkoscielisko,m,229611,gdzie-
i-jak-zalatwic-sprawy.html. Szcze-
gółowych informacji udzielają pra-
cownicy Urzędu Gminy Kościelisko,
pok. 2 lub pod nr telefonu 18 20 220 37.

Katarzyna Gał UGK

Pisałem o edukacji już w po-
przednim numerze Nowin, ale temat
wydaje mi się na tyle ważki, że
chciałbym do niego wrócić. Zwłaszcza,
że jesteśmy w Gminie Kościelisko po
debacie na temat przyszłości naszych
szkół, podczas której delikatnie
włożyliśmy kij w mrowisko.

To oczywiste, że wszyscy chcą
szkoły atrakcyjnej i nowoczesnej, ale
sprawa nie jest prosta. Wystarczy pro-
ste obliczenie:

Dzisiejsi siedmiolatkowie, którzy
pojawią się w szkole podstawowej 1
września 2018 roku, skończą swoją
edukację w roku 2033 (8 klas podsta-
wówki + 4 klasy szkoły średniej +3 lata
studiów licencjackich), a o ile nic nie
zmieni się w systemie emerytalnym
pracować skończą w roku 2071 (ko-
biety) lub 2076 (mężczyźni)! Czy to nie
brzmi jak historia science fiction? A nie
mówimy przecież o wyimaginowa-
nych przyszłych pokoleniach, tylko o

dzieciach, które już są i właśnie za-
czynają swoją naukę!

Jestem absolutnie przekonany o
słuszności tezy, że szkoła powinna
przede wszystkim przygotowywać do
życia, do dobrego funkcjonowania na
rynku pracy i do bycia świadomym
obywatelem. To odpowiedź na pytanie:
Po co jest szkoła? Niestety to chyba jed-
na z tych sytuacji, kiedy z prostej od-
powiedzi, wynika od razu mnóstwo
dodatkowych pytań i to pytań tym ra-
zem wyjątkowo trudnych.

Bo co zrobić w sytuacji, kiedy roz-
pędzony technologicznie świat zmie-
nia się z taką prędkością, że nie jes-
teśmy w stanie przewidzieć przemian,
które nastąpią już za lat kilka? Wy-
starczy pomyśleć, jak jeden wynalazek
telefonu komórkowego (zwłaszcza w
wersji smartfon) błyskawicznie zmie-
nił oblicze całych społeczeństw.

Czym więc zaskoczy nas jutro?
Jakie będą kolejne generacje uczniów,

które pojawią się w szkołach? Jakie
będą ich oczekiwania? Jaki będzie ich
język komunikacji? I jak, na miły Bóg,
przygotować już dziś do pracy człowie-
ka, którą będzie wykonywał dajmy na
to w 2060 roku?

Nie wiemy tego, a jednak musi-
my się do tego przygotować. To jest
właśnie nowoczesna szkoła – ta któ-
ra będzie te wyzwania podejmo-
wać. Nie chodzi jednak tylko o jej
wyposażenie w interaktywne tablice,
najnowsze komputery i szybkie in-
ternetowe łącza. O wiele ważnie-
jsze jest to, że nowoczesny musi być
nauczyciel i dyrektor, który nim
kieruje. Oznacza to, że czeka ich
nieustanne doskonalenie i poszu-
kiwanie metod pracy atrakcyjnych
dla coraz szybciej zmieniających się
generacji uczniów. I mnóstwo
ciężkiej pracy!

Żeby zrozumieć, jak trudne to za-
danie, znów możemy uciec się do wy-
liczeń: przyjmując średnią wieku nau-
czyciela na 40 lat, odejdzie on na eme-
ryturę w roku 2038 (kobiety) lub 2043
(mężczyźni)!

Znam wiele filmów science fiction,
których akcja dzieje się w mniej od-
ległych czasach.

MKi
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Jeszcze o edukacji przyszłości
– czyli trochę science fiction

Z życia RADY
Najważniejsze posiedzenia i
uchwały Rady Gminy Kościelisko
na sesjach od 28 marca 2018 r.
Sesja XXXV – 28.03.2018
�w sprawie określenia szcze-

gółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opie-
kuńcze

� Statut Ośrodka Opieki Społecznej
�Program opieki nad zwierzętami

w 2018 roku
� zmiana planu zagospodarowania

przestrzeni dla wschodniej częś-
ci obszaru wsi Dzianisz – „Knu-
piarze”

� zmiana planu zagospodarowania
przestrzeni dla wschodniej częś-
ci obszaru wsi Dzianisz – „Nad
potokiem Dzianiskim 1”

� podział gminy na okręgi wybor-
cze, ustalenie ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybie-
ranych w każdym okręgu

� podział gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenie ich granic i
numerów i siedzib obwodowych
komisji wyborczych

Sesja XXXVI – 24.05.2018
� utworzenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Dzianiszu
� ustalenie tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin za-
jęć pedagogów, psychologów, lo-
gopedów, terapeutów pedago-
gicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w przedszkolach i
szkołach

� ustalenie sieci prowadzonych
przez gminę publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych

�w sprawie nagród za wysokie wy-
niki szkoleniowe i osiągnięcia w
działalności sportowej

� zmiana uchwały w sprawie usta-
nowienia stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnię-
te wyniki sportowe

� zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za
rok 2017

�UDZIELENIE ABSOLUTO-
RIUM z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok

� ustalenie dopłat do taryf za zbio-
rowe odprowadzanie ścieków

� podjęcie działań w sprawie zaku-
pu akcji PKL S.A. MKi

Sołectwo Kościelisko

Odbiór śmieci po nowemu
1 czerwca 2018 roku nastąpiła zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne z terenu sołectwa Kościelisko (w rejonie obsługiwanym dotychczas
przez firmę TESKO Sp. z o.o.). Nowym przedsiębiorcą jest IB Odpady Sp. z o.o.
z Nowego Targu.

Odpady komunalne należy wystawiać zgodnie
z harmonogramem, poza ogrodzoną część
nieruchomości, do godziny 7:00 rano w dniu
odbioru, w zawiązanych workach i
oznaczonych odpowiednim kodem kreskowym.



Za wymyślnymi tytułami, szła for-
ma plastyczna. Z czekoladowej Dia-
belskiej Rozkoszy wyrastały marcepa-
nowe rogi, w SPA kąpał się lukrowany
różowy prosiaczek, Zimny Drań kusił
słodką czerwoną różą i kakaowymi
meandrami kłębiącymi się na śmieta-
nowej polewie. A samą Rąbanicę aż
strach było próbować, tyle było na niej
rozkosznego karmelu. Śmiałków jed-
nak znalazło się wielu. Do Domu Lu-
dowego na Chotarzu w Kościelisku
ściągnęły tłumy miłośników słodkoś-
ci. Aromat wanilii, czekolady, mig-
dałów, drożdży łechtał podniebienia,

ale wszyscy dzielnie przetrwali część
oficjalną wdzięcznie prowadzoną przez
gospodynię Annę Nędzę Kubiniec,
przewodniczącą KGW Ewę Słodyczkę
i Andrzeja Jakubca Kuboska, a czas
oczekiwania na werdykt jury wypełnił
mini recital Martyny Kasprzyckiej i
Marcina Leśniaka.

Jury nie miało łatwo. Każdy mu-
siał spróbować i ocenić: 15 ciast
drożdżowych, 23 kruche i 29 tortów!
Wśród ekscentrycznych nowości zna-
lazły się też ciasta tradycyjne: kołacze,
serowce, szarlotki, makowce, które w
niczym nie ustępowały Draniom,

Sztywniakom i Diabłom. Na wer-
dykt czekały też autorki ciast. Do
gospodyń z Kościeliska dołączyły w
tym roku koleżanki z Bukowiny Tat-
rzańskiej, Witowa, Dzianisza, Pod-
czerwonego, Czerwiennego, Sieroc-
kiego, Harklowej, Ochotnicy, Raby,
Łososiny, Gronkowa, Zakopanego, a
nawet dalekich: Łubna i Kamesznicy.
Tylko czekać, aż będzie to konkurs
międzynarodowy, bo przecież górale
mieszkają też po południowej stronie
Tatr. A było na co czekać. Na autorki
najlepszych ciast czekały wartościowe
nagrody w postaci sprzętu kuchen-

nego oraz tablet. Do ich ufundowania
przyłożyła się gmina, Gminny Ośro-
dek Kultury Regionalnej i Stowarzy-
szenie Rozwoju Turystyki.

Konkurs wymyśliły i przygoto-
wały gaździny z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Kościelisku. Jego projekt sfi-
nansowano z środków gminnych w ra-
mach programu „Aktywne Gospo-
dynie w Gminie Kościelisko.”

3N O W I N Y G M I N Y K O Ś C I E L I S K O

Mapa Atrakcji czyli…

Pakiet Korzyści
bliżej ludzi
Pakiet Korzyści jest rozwiązaniem, które funk-
cjonuje na terenie gminy Kościelisko od kilku se-
zonów. Program miał na celu łączyć przedsię-
biorców, zarówno kwaterodawców, jak i usługo-
dawców. Efektywność tych działań nie była jed-
nak zadowalająca. Dlatego ostatnie miesiące
były okresem intensywnych prac – rozmów z tu-
rystami, kwaterodawcami i przedsiębiorcami,
głębokich analiz, poszukiwania rozwiązań, któ-
rych celem było zoptymalizowanie programu w
sposób odpowiadający faktycznym potrzebom.

To turyści powiedzieli nam, że najcenniejszym ele-
mentem dla nich jest możliwość otrzymania przewodni-
ka – informatora po atrakcjach. Jako przewodnik po oko-
licy Pakiet Atrakcji sprawdził się nie najgorzej. Mapa, ad-
resy, telefony, oferta – tego oczekuje turysta. Dlatego po-
stanowiliśmy zaproponować nowy układ, bardziej logiczny,

z podziałem na kategorie: gastronomia, noclegi, sport,
transport, etc. Ponadto postanowiliśmy ujednolicić i zin-
tegrować przekaz.

I tak Pakiet Korzyści stał się Mapą Atrakcji, będącą in-
tegralną częścią oferty turystycznej. Ponadto pracując nad
aplikację na urządzenia mobilne, postanowiliśmy, że
możliwość korzystania ze zniżek będzie połączona z apli-
kacją na telefony i urządzenia mobilne. To nowość od tego
sezonu! Już nie kod, a aktywna aplikacja pozwoli na ko-
rzystanie z rabatów i zniżek. W ślad za tym została za-
projektowana cała komunikacja, która promować ma
postawę gdzie to turysta prosi o aktywację aplikacji mo-
bilnej, którą wcześniej zainstalował na swoim urządzeniu
mobilnym (telefon, tablet). Funkcjonalność pozwalająca
na aktywację kodu zostanie dodana do systemu ESPOM.
To kolejne ułatwienie i oszczędność czasu każdego z kwa-
terodawców. Wszystko ma być prostsze, nowocześniejsze,
nawiązujące wprost do postaw i zachowań konsumenckich.
Przy okazji, dzięki aplikacji, dajemy sobie dodatkową możli-
wość promocji wszystkich wydarzeń – sportowych i kul-
turalnych, akcji i inicjatyw, historii naszej gminy.

Broszury, plakaty są dostępne w Centrum Informacji
Turystycznej w Kościelisku. Linki do aplikacji można po-
brać z: www.gminakoscielisko.pl.

Daniel Wahl, CIT

Wyniki konkursu:
Ciasta drożdżowe: 1. Anna Mi-
chalik z Kościeliska – „Babecka do
Mlycka”, 2. Maria Kuchta z Buko-
winy Tatrzańskiej – „Drożdżowe
skrętki”, 3. Teresa Wilk z Łubna –
„Nadzieja”, wyróżnienie: Anna
Czajka z Ochotnicy – „Kakaowo
Babka”
Ciasta Kruche: 1. Zofia Styrczula
z Kościeliska – „Swojska Babecz-
ka”, 2. Katarzyna Maśnica z Raby
Wyżnej – „Smak Wakacji”, 3. Zo-
fia Bukowska z Dzianisza – „Ro-
dzina w Sadzie”, wyróżnienie: Bro-
nisława Obrochta z Kościeliska –
„Zimny Drań”
Ciasta Tortowe: 1. Katarzyna Maś-
nica z Raby – „Niebanalny Duet”,
2. Barbara Pabin z Kościeliska –
„BezoLOVE”, 3. Justyna Kowalska
z Kościeliska – „Diabelska Roz-
kosz”, wyróżnienie dla Anny Jur-
kowskiej z Ochotnicy – „Borów-
kowy Raj”
Królową Wypieków Kinga Kula z
Czerwiennego za „Góralskie SPA”.
Za najzabawniejszą nazwę uzna-
no: Letni Sztywniak pod Pierzyną
Anny Leśniak. Nagrodę Los
Szczęścia (tablet) otrzymała Eu-
genia Furca z Harklowej – „Ma-
rysieńka. az

Kościelisko

Słodkie gospodynie
Rąbanica Bacy, Góralskie SPA, Diabelska Rozkosz, Zimny Drań i Letni Sztywniak pod
Pierzynką. To tylko niektóre z prawie siedemdziesięciu ciast, które przygotowały
podhalańskie gaździny na V Konkurs Ciast „Góralskie Słodkości” w Kościelisku.

Ciekawe publikacje

Warto
przeczytać

G i n ą c e
z w y c z a j e
podhalańskie
w scenariu-
szach filmo-
wych to naj-
nowsza publi-
kacja Tadeu-
sza Bukow-
skiego Gros-
ka, autora kil-
ku książek o
t e m a t y c e
podhalańskiej. Jest to, jak sam autor
pisze, ,,zbiór scenariuszy filmowych
obrazujących piękno Tatr, Podhala,
ludzi i obyczajów tu panujących”.
Autor przelewając na papier wspom-
nienia o dawnych zwyczajach prag-
nie uchronić je przed zapomnie-
niem. Dotąd ukazały się m.in.:
Słownik Gwary Skalnego Podhala
Górali z Kościeliska, Moje Spiewec-
ki uoschódźcie się precki czy Wiyr-
se z zycio wziynte.

Małgorzata Lizoń- Gąsienica

Stoły uginały się od słodkości przygotowanych przez gospodynie.
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Spotkali się, żeby porozmawiać o
przyszłości edukacji w gminie Koś-
cielisko. Otwarcie i szczerze. Pytań
było kilka, wszystkie niezmiernie
ważne: co uczynić, żeby nasze szkoły
były lepsze?; jaka powinna być szkoła
XXI wieku?; jaki powinien być no-
woczesny nauczyciel?; jaka jest praw-
dziwa szkoła marzeń uczniów?

Debata to wynik zaangażowania
się gminy Kościelisko w projekt „Vul-
can kompetencji” zorganizowany przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji, a reali-
zowany przez firmę Vulcan. W ramach
projektu grupa samorządowców z
gminy uczestniczy w cyklu szkoleń,
mających przygotować wprowadzenie
zmian w szkołach. W jej skład
wchodzą: przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i
Promocji Zofia Leśnik, kierownik
Centrum Usług Wspólnych Agniesz-
ka Pawlikowska, przewodniczący Rady
Gminy Roman Krupa i sekretarz gmi-
ny Mariusz Koperski. Samorządowcy
biorący udział w projekcie wraz z
osobami reprezentującymi wszystkie
szkoły i zainteresowane środowiska
mają opracować Plan podniesienia ja-
kości usług edukacyjnych w gminie.

Punktem wyjścia do wspomnia-
nego planu są tzw. „kompetencje
kluczowe”, czyli zestaw najważnie-
jszych kompetencji (przy założeniu, że

kompetencje to połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw), którymi po-
winien dysponować młody człowiek
po zakończeniu swojej edukacji, aby
mógł dobrze funkcjonować na rynku
pracy i radzić sobie w dorosłym życiu.
Są to: porozumiewanie się w języku oj-
czystym, porozumiewanie się w języ-
kach obcych, kompetencje matema-
tyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, kompetencje
informatyczne, umiejętność uczenia
się, kompetencje społeczne i obywa-
telskie, poczucie inicjatywy i przed-

siębiorczość, świadomość i ekspresja
kulturowa.

Przed debatą zespół samo-
rządowców odbył spotkania z dyrek-
torami szkół, a następnie w każdej
szkole gminnej i w przedszkolu w
Kościelisku osobno z nauczycielami,
rodzicami i uczniami, wprowadzając
temat kompetencji kluczowych, a na-
stępnie zadając w ankiecie dwa pyta-
nia: jakie kompetencje kluczowe są
według ankietowanego najważniejsze
i jakie są najlepiej realizowane w da-
nej szkole?

Okazało się, że zdecydowana więk-
szość ankietowanych (w sumie na
pytania odpowiedziało 158 osób) oce-
nia jako najważniejsze kompetencje
porozumiewania się w języku obcym,
kompetencje matematyczne i nauko-
wo-techniczne, inicjatywność i przed-
siębiorczość oraz kompetencje ucze-
nia się.

Warto zaznaczyć, że debatę pro-
wadzili uczniowie i uczennice szkół
gminnych. Pokazali się jako od-
ważni i mądrzy młodzi ludzie świa-
domi tego, jak ważne jest, czego i jak
uczą się w szkole. Mówili o szkole
swoich marzeń, o tym jaki według
nich powinien być nauczyciel, żeby
go lubili i szanowali. Swoje zdanie
na temat szkoły XXI wieku wyrazi-
li także rodzice, nauczyciele i sa-
morządowcy. W wielu obszarach te
wyobrażenia pokrywają się ze sobą.
To dobry punkt wyjścia do dalszych
działań.

Z przebiegu debaty wynika więc,
że czas zmian w szkołach nadszedł.
Zebrani rozeszli się w poczuciu, że
uczynili pierwszy ważny krok w kie-
runku zmiany spojrzenia na edukację
w gminie Kościelisko. I że od nas
wszystkich zależy, jakie będą kroki na-
stępne i dokąd nas zaprowadzą.

MKi

Radni o poziomie edukacji w gminie Kościelisko i jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat
ZofIa LEśNIK
Moim zdaniem edukacja w naszej gminie stoi naprawdę na wy-
sokim poziomie – zarówno jeśli chodzi o bazę dydaktyczną, jaką
dysponują szkoły, jak i ludzi – nauczycieli i pedagogów oraz dzie-
ci, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Niedawno
temu tematowi poświęcona była debata z udziałem uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców. Ta roz-
mowa była bardzo potrzebna, bo pozwoliła jasno i głośno
określić wzajemne oczekiwania wszystkich stron wobec siebie i
odpowiedzieć na pytanie o szkołę na miarę naszych czasów.
Uczniowie zwracali np. szczególną uwagę na budowanie właś-
ciwych relacji na linii nauczyciel – uczeń. Ich zdaniem nauczy-
ciel powinien bazować na swoim autorytecie wynikającym z po-
siadanej wiedzy i doświadczenia, ale z drugiej strony musi być
także przystępny i otwarty na potrzeby młodych ludzi, a w swo-
jej pracy stronić od schematów i rutyny. Trudno się z naszą młod-
zieżą w tej kwestii nie zgodzić. Na szczęście w gminie Kościeli-
sko mamy wielu nauczycieli – pasjonatów, którzy tą pasją potrafią
zarazić uczniów. Większość z nich cały czas się dokształca i roz-
wija, a gmina dba o to, by mieli fundusze na ten cel.
Cieszy mnie, że od lat samorząd znajduje środki rozwój infra-
struktury oraz doposażanie szkół i przedszkoli. Uczniowie
mają dobre warunki do nauki. Jest coraz więcej miejsca w przed-
szkolach – w odpowiedzi na rosnące potrzeby we wrześniu uru-
chomione zostaną kolejne dwa odziały w Dzianiszu. Przy
przedszkolach są place zabaw, przy szkołach – boiska. W planach
na najbliższą przyszłość jest budowa sali gimnastycznej w
Dzianiszu. Wszystkie te nakłady finansowe i inwestycje zwra-
cają się z nawiązką jeśli popatrzymy na wyniki, jakie osiągają dzie-
ci z gminy Kościelisko nie tylko w szkołach podstawowych i gim-
nazjach, ale także na dalszych etapach kształcenia, czego do-
wodem są m.in. coroczne stypendia naukowe dla uczniów z te-
renu Gminy Kościelisko.

ELżbIETa WaTyCha
Należałoby zacząć od tego, że w naszej gminie jest duża liczba bardzo uzdolnionych dzie-
ci i wyjątkowej młodzieży. Widać to zarówno w wynikach nauczania (wyniki egzami-
nów są wyższe niż w powiecie, a niejednokrotnie porównywalne z wojewódzkimi), jak
również w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Jest to oczywiście zasługa
nauczycieli, a także rodziców, którzy poświęcają wiele czasu i wysiłku na rozwijanie za-
interesowań swoich pociech.
Nie znaczy to jednak, że stan edukacji w Gminie Kościelisko jest doskonały i nie wymaga
zmian. Są one potrzebne w wielu dziedzinach. Pierwszą z nich jest praca z uczniem zdol-
nym. Wielu uczniów przejawia ponadprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach. Naj-
częściej jednak są one rozwijane przez rodziców, inwestujących w zajęcia pozalekcyjne
dodatkowo płatne. Problem pojawia się, kiedy rodziców nie stać na ich opłacenie. W
szkołach naszej gminy jest wciąż zdecydowanie zbyt mało zajęć pozalekcyjnych, na któ-
rych dzieci mogłyby rozwijać swoje talenty i pogłębiać wiedzę.
Kolejny problem to opieka nad dzieckiem z trudnościami i deficytami rozwojowymi. Nie-
stety pozostawia ona wiele do życzenia. Szkoły nie są dostatecznie przygotowane do pracy
zarówno pod względem merytorycznym, kadrowym jak i lokalowym. Brakuje osób, które
wiedzą jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością, a bariery architektoniczne piętrzą
się w każdej ze szkół. Wobec tego istnieje tendencja do odsyłania uczniów z niepełnosprawnością
do innych placówek spoza gminy. Jako pedagog specjalny uważam, że każde dziecko powinno
mieć szansę uczęszczania do szkoły w swojej miejscowości, w której jest znane, ma przyja-
ciół i kolegów, może czynnie uczestniczyć w życiu społecznym. Obowiązkiem nas – dorosłych
jest zapewnienie mu optymalnych warunków rozwoju. Brak możliwości uczenia się w swo-
jej szkole macierzystej pogłębia izolację społeczną dzieci z niepełnosprawnością czy deficy-
tami rozwojowymi i wyrzuca je poza nawias życia społeczności lokalnej.
Ostatni znaczący problem dotyczy nie tylko naszej gminy, ale niestety całego systemu
edukacji w Polsce. Od pierwszych klas szkoły podstawowej uczymy dzieci podziałów. Ścisły
podział na przedmioty i bardzo częsty brak synchronizacji między nimi powoduje, że
dzieci postrzegają świat jak podzielony na szufladki, a przejście między nimi jest dla nich
ogromnie trudne. Skutkuje to brakiem myślenia innowacyjnego, złym radzeniem sobie
z sytuacjami i wyzwaniami niestandardowymi – a właśnie tego oczekują od młodych lu-
dzi współczesne rynki pracy.
Jak widać mamy jeszcze sporo pracy przed sobą.

Kościelisko

Debata – otwarcie i szczerze o szkole
19 czerwca sala konferencyjna Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku pękała w szwach. Pojawili się wszyscy, którym na sercu leży edu-
kacja w naszej gminie. Byli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkola, samorządowcy i oczywiście ci najważniejsi – uczniowie.

W debacie nie mogło zabraknąć uczniów i spostrzeżeń na temat współczesnej szkoły.
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„Polany” i „Mali Witowianie”
z sukcesami

Podczas odbywającego się w Za-
kopanem w maju br. Tatrzańskiego Fes-
tiwalu Zespołów Złote Kierpce, gmi-
nę Kościelisko reprezentowały dwa
dziecięce zespoły regionalne – „Pola-
ny” z Kościeliska i „Mali Witowianie”.
Obie grupy zostały na tym festiwalu
dostrzeżone i nagrodzone. „Polany”
zostały laureatem drugiej nagrody –
czyli „Srebrnych Kierpiec” natomiast
„Mali Witowianie” otrzymali brąz. Co
więcej oba zespoły zostały zakwalifi-
kowane do 42. edycji Karpackiego
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Re-
gionalnych w Rabce, gdzie mieliśmy do
czynienia z kolejnym sukcesem.

Jury festiwalu po obejrzeniu kil-
kunastu prezentacji grup dziecięcych
zarekomendowało Szkolny Zespół Pie-
śni i Tańca im. Stanisława Nędzy-Ku-
bińca „Polany” jako przedstawiciela
folkloru górali podhalańskich, na 27.

Międzynarodowy Festiwal Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych, który
odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu
2019 r. Dla zespołu dziecięcego jest to
najwyższe wyróżnienie jeśli chodzi o
nagrody zdobywane za bieżącą działal-
ność i przygotowane programy arty-
styczne.

Z nagrodami ministra
Wydawałoby się, że to już wszyst-

kie nagrody, którymi zespół „Polany”
mógł być uhonorowany w ostatnim
czasie. Przypomnijmy, że w tym roku
świętuje 70-lecie swojej działalności i
jest laureatem wielu prestiżowych na-
gród, w tym tych z ubiegłych lat, czy-
li Nagrody Wójta Gminy Kościelisko za
całokształt działalności kulturalnej i
Okolicznościowej Nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Okazało się jednak, że w związku z Ju-
bileuszem Minister Kultury Piotr
Gliński odznaczył Zespół Odznaką

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od-
znaka ta została wręczona laureatom
podczas uroczystej gali, która odbyła
29 czerwca 2018 r. w zakopiańskim ki-
nie Sokół.

Wśród laureatów tej nagrody zna-
lazł się jeszcze jeden przedstawiciel
Kościeliska – znany artysta, rzeźbiarz
i malarz Andrzej Bukowski „Palorz”,
którego prace znane są nie tylko w Pol-
sce, ale i na całym świecie.

Wnioski o wspomniane odznacze-
nia przygotował wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Tatrzańskiego , a zarazem
sołtys wsi Kościelisko Mateusz Nędza-

Kubiniec, którego praca społeczna zos-
tała w tym roku również dostrzeżona i
wielokrotnie nagrodzona.

Sołtys Roku 2017
Mateusz Nędza– Kubiniec podczas

Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przy-
susze, odznaczony został przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztofa Jurgiela jako jedyny sołtys
z województwa małopolskiego hono-
rową odznaką „Zasłużony dla Rol-
nictwa”, zaś 11 czerwca 2018 r. pod-
czas odbywającej się w senacie konfe-
rencji „Sołectwo, sołtys – kompeten-
cje, obowiązki“ połączonej z Galą XVI
edycji konkursu „Sołtys Roku”, znalazł
się w gronie 12 sołtysów z całej Polski
– laureatów konkursu „Sołtys Roku
2017”.

Laureaci Marki Tatrzańskiej
Pod koniec czerwca miała również

miejsce uroczystość, w trakcie której
spotkaliśmy się z nominowanymi i
laureatami statuetki „Marka Tatrzań-
ska” przyznanej za rok 2017. Wśród
laureatów znalazło się aż pięciu przed-
stawicieli gminy Kościelisko. W kate-
gorii II „Wyroby i Produkty Ręko-
dzielnicze” nagrodę otrzymali: Anna
Nędza – Kubiniec za tradycyjny haft
podhalański, Wojciech Karpiel –
usługi stolarskie i Szczepan Król– Jó-
zaga za stolarstwo artystyczne, nato-
miast w kategorii III – „Baza gastro-
nomiczna, handlowa, noclegowa oraz
usługowa na terenie Powiatu Tatrzań-
skiego” statuetka trafiła do Anity i

Wojciecha Styrczuli Hotel ECO Tatry
oraz Firmy Usługowo-Budowlanej
„SIKOŃ” Macieja Krzeptowskiego.

Podczas tej uroczystości sołtys
Kościeliska odczytał list gratulacyjny,
z którego dowiedzieliśmy się, że Gó-
ralski Zespół „Polaniorze” uhonoro-
wany został w ostatnim czasie Spe-
cjalną Nagrodą Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego związaną z
jubileuszem 40. lecia działalności.

Festiwalowa Baszta
Koniec czerwca przyniósł jeszcze

jedną miła niespodziankę – na 52. Fes-
tiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym Muzyka Maćka
Obrochty z Kościeliska w składzie:
Maciej Obrochta, Andrzej Bzdyk, Ma-
rek Łowisz i Tadeusz Gocał zdobyła
główną nagrodę – Basztę.

Wszystkie te nagrody świadczą o
wielkim zaangażowaniu i ciężkiej pra-
cy poszczególnych osób i grup, są też
niesamowitą promocją – nie tylko
kultury podhalańskiej, ale także gmi-
ny Kościelisko i naszego regionu na te-
renie całej Polski.Wszystkim laureatom
jeszcze raz gratulujemy nagród i życzy-
my kolejnych sukcesów.

(MKb)

Docenieni za talent, zaangażowanie i przedsiębiorczość

Grad nagród i wyróżnień
dla mieszkańców gminy
Drugi kwartał roku 2018 to czas obfity we wszelkiego rodzaju nagrody
i wyróżnienia, jakie przypadły w udziale mieszkańcom gminy Kościelisko. Były to
nagrody z zakresu kultury, działalności rolniczej, społecznej i gospodarczej.

Zespól Polany podczas dekoracji Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Andrzej Bukowski Palorz podczas dekoracji Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Laureaci Marki Tatrzańskiej.



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

To trzeba napisać. Gmina Koście-
lisko liczy niespełna 9 tysięcy miesz-
kańców żyjących w trzech rozłożonych
na obszarze 136 tysięcy kilometrów
kwadratowych wsiach: Kościelisku,
Witowie i Dzianiszu. W ubiegłym
roku trzy czwarte z nich wzięło udział
w 53 imprezach kulturalnych. Daje to
średnio jedną imprezę tygodniowo. Ich
organizatorem, bądź współorganiza-
torem był Gminny Ośrodek Kultury
Regionalnej Kościelisko. Wynik w
pełni zaprzeczający obiegowemu twier-
dzeniu, że na wsi się nic nie dzieje.

A wszystko zaczęło się pod koniec
ubiegłego wieku. W 1997 roku kończy
się remont historycznej siedziby
Związku Podhalan, Domu Ludowego
zwanego powszechnie „Ludówką”.
Duża sala ze sceną, zapleczem i biu-
rami. Na dole restauracja „Polany”. Nic

dziwnego, że Marysia Karpiel-Bęt-
kowska, która wówczas tam gospoda-
rowała jako prezes Związku Podhalan
oddział Kościelisko postanowiła tchnąć
nowego ducha w historyczne ściany.
Zaczęła organizować spotkania, po-
siady, wystawy, koncerty. Wiele wy-
kraczało swoją tematyką poza gminę
i kulturę ludową, ale większość była z
nią bezpośrednio związana. Zresztą to
podział nieco miastowy. Kościelisko to
bowiem jedna z tych wsi, które były i
są żywym przykładem tej specyficznej
mieszanki prawdziwych tradycji gó-
ralskich z intelektualną filozofią szu-
kania źródeł narodu polskiego i bu-
dowania na nich nowoczesnego
społeczeństwa. Mówiąc w skrócie i
uproszczeniu tego co wielu nazywa fe-
nomenem kultury podhalańskiej. Rów-
nolegle działał wydział kultury świeżo
reaktywowanej gminy Kościelisko,
który z dnia na dzień rozszerzał działal-
ność kulturalną na terenie trzech wsi,
wspierając jednocześnie miejscowe
oddziały Związku Podhalan. W roku
2002 władze gminy postanowiły utwo-
rzyć instytucję kultury; nazwa miała
przywoływać to, co najważniejsze dla
naszych mieszkańców – korzenie. I tak
w roku 2003 powstał Gminny Ośrodek
Kultury Regionalnej Kościelisko, któ-
ry w swej działalności połączył do-
tychczasową działalność zainicjo-
waną przez Marię Bętkowską, pełniącą
od tego momentu funkcję dyrektora
GOKR Kościelisko oraz tę prowa-
dzoną dotychczas przez Gminę. Po-

wstały filie ośrodka w Witowie i Dzia-
niszu. Działalność kulturalna i wspie-
ranie inicjatyw rozszerzyła się zatem na
teren całej gminy. Z biegiem lat po-
szczególne wydarzenia cykliczne ewo-
luowały i przybywało nowych po-
mysłów, za którymi szły kolejne im-
prezy. Były więc wystawy pokazujące
stare stroje góralskie i współczesne in-
spiracje nimi. Koncerty wybitnych
muzyków ludowych, folkowych i nie
tylko. Wystawy malarstwa na szkle i
dorobku znanych artystów, absolwen-
tów akademii, koncerty jazzowe i za-
bawy ludowe, występy zespołów re-
gionalnych miejscowych – podhalań-

skich i słowackich – oraz europej-
skich. Promocje książek wydawnictw
regionalnych, choćby Oficyny Podha-
lańskiej i ogólnopolskich, konkursy re-
cytatorskie i plastyczne, wieczory po-
etyckie, konferencje międzynarodowe.
Odbywały się też spotkania naukow-
ców, jak choćby specjalistów od stro-
ju ludowego, którzy zjechali na Cho-
tarz w ramach obywającego się w Za-
kopanem Europejskiego Forum Kul-
tury. Ludówka, a w kolejnych latach
także nowe miejsca na mapie kultu-
ralnej gminy, tętniły życiem i gościn-
nością. Występowali w nich Grecy,
Hiszpanie, Szkoci, Norwegowie, Fran-
cuzi, Gruzini, Bułgarzy, a nawet Hin-
dusi czy Koreańczycy. Ludzie filmu –
Krystyna Feldman, Peter Fudakowski,
gwiazdy rocka – De Press, Reprezen-
tacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego, czy wschodzące sławy mu-
sicalu takie jak Agnieszka Przeku-
pień. Przez piętnaście lat udało się zor-
ganizować kilkaset wystaw, koncertów,
festynów, posiadów, konkursów, spot-
kań międzynarodowych. GOKR zrea-
lizował też kilka projektów dofinan-
sowanych z europejskich funduszy.
Regularnie występują Trebunie Tutki,
a od niedawna odbywają się, niczym w
Wiedniu koncerty noworoczne Tat-
rzańskiej Orkiestry Klimatycznej.

GOKR Kościelisko współpracuje z
lokalnymi instytucjami i stowarzysze-
niami. Wspiera kilka bardzo cen-
nych programów reanimujących od-
chodzące w zapomnienie zwyczaje,
jak choćby jesienny osod, dzianiszań-
skie wykopki, czy spotkania przy wat-
rze w Witowie. Na wykłady zaprasza-
ni są specjaliści sztuki ludowej, etno-
grafowie, muzycy, instruktorzy tańca,
architekci, którzy uczą młode pokole-
nia istoty kultury góralskiej ulegającej
ostatnimi czasy popkulturowym
prądom.

– Może jestem tradycyjna – mówi
Małgorzata Karpiel Bzdyk – która dy-
rektoruje GOKR-owi od marca 2008
roku – ale uważam, że musimy chronić
nasze dziedzictwo, dopóki są ludzie,
którzy pamiętają stare czasy i czują na
czym polega duch kultury góralskiej.
Stąd tak wiele działań mających na
celu kultywowanie tradycji podhalań-
skich. Nauka gry na skrzypcach w
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GOKR świętuje!

Kulturalno-regionalny
jubileusz
Kultura jest pojęciem bardzo indywidualnym. Każdy pojmuje ją inaczej, każdy może ułożyć jej defi-
nicję i każdy określić swój do niej stosunek. Wszyscy się chyba zgodzą, że jedną z jej cech jest łącze-
nie oraz kreowanie nowych wartości. I nie ma tu znaczenia czy dzieje się to w jednym z wielkich na-
rodowych teatrów czy na małej wiejskiej scenie. W jednej chwili mamy możliwość dotknąć czegoś i
przeżyć coś, co zbliża nas do istoty naszego życia. Zrozumiałam to przed laty na jednym z koncertów
w Domu Ludowym w Kościelisku. Jego organizator sprawił, że tłum przybyłych zapomniał, że jest w
małym wiejskim ośrodku kultury. Ten organizator – Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
– obchodzi w tym roku piętnastolecie swojego działania.

Byli i obecni pracownicy GOKR Kościelisko podczas jubileuszu 10-lecia ośrodka. Od lewej stoją: Małgorzata Karpiel-Bzdyk, Maria Fatla,
Agnieszka Bednarz, Maciej Gąsienica– Mracielnik, Elżbieta Filipiec, Maria Krupa, Joanna Suchowian, Barbara Iwnaiec, Danuta Pyziak,
Małgorzata Karpiel, Zofia Zarycka, Bronisława Gach, Iwona Kiwacka– Majerczyk, Janina i Marian Trzebunia.

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę założycielki i pierwszej dyrektorki GOKR
Kościelisko Ś.P. Marii Bętkowskiej.
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każdej wsi, zatrudnianie instruktorów
w dziecięcych zespołach regionalnych
działających przy szkołach w Witowie,
Kościelisku i Dzianiszu, wspieranie
działalności wszystkich zespołów re-
gionalnych, a także konkursów i warsz-
tatów: poetyckich, recytatorskich, mu-
zycznych, tanecznych, plastycznych,
rękodzielniczych, kulinarnych, wiedzy,
czy związanych z świętami – na ozdo-
by choinkowe i koszyczek wielkanocny.
A jest od kogo się uczyć; w Gminie Koś-
cielisko jest w tej chwili ponad osiem-
dziesięciu artystów i twórców ludo-
wych.

Pani Małgosia związana jest z
GOKR od samego początku. Wcześniej
bowiem prowadziła Wydział Kultury
w Urzędzie Gminy i brała udział we
wszystkim, co się działo.

Czy coś się zmieniło przez te lata?
Ośrodek od 2009 roku ma inną siedzi-
bę. Nie mieści się już w „Ludówce”, choć
na mocy porozumienia ze Związkiem
Podhalan w pełni korzysta z jej po-
mieszczeń. Dzisiaj to niewielkie biuro
i takaż sala wystawowa. – Nie narzeka-
my jednak – mówi dyrektor. Jesteśmy w
centrum miejscowości w bardzo dogod-
nym miejscu. Przez ostatnie lata stwo-
rzyliśmy tu miejsce, do którego ludzie
chcą wracać. Jego klimat tworzą artyś-
ci i twórcy oraz ludzie, którzy w trakcie
całej naszej działalności stali się częścią
pewnego rodzaju wspólnoty. Jednak na-
sza działalność nie ogranicza się jedynie
do pomieszczeń biurowych i sali wysta-
wowej . Dzięki Ludówce, scenie plene-
rowej, filii w Witowie, scenom w Wito-
wie i Dzianiszu, sali w nowopowstałym

CiT w Kościelisku, a przede wszystkim
dzięki współpracującym z nami stowa-
rzyszeniom i instytucjom z terenu gmi-
ny i nie tylko, możemy poszerzać swoją
działalność i docierać do szerszego gro-
na odbiorców.

Klimat GOKR Kościelisko, dzię-
ki któremu rodzą się nowe przyjaźnie
owocujące nowymi inicjatywami i
pomysłami, tworzyli i tworzą też
jego pracownicy – w większości ko-
biety. Przez te lata nauczyły się wielu
nowych rzeczy. Skończyły m.in. kur-
sy découpage-u, filcowania czy haf-
towania. Dzięki temu same mogą
prowadzić warsztaty. Oszczędzają
tym samym na zatrudnieniu in-
struktorów. Same też wykonują pro-
jekty materiałów informacyjnych,
piszą teksty promocyjne, prowadzą

imprezy. Gdyby trzeba było zatrudnić
do tego ludzi z zewnątrz budżet oś-
rodka na pewno by nie wystarczył.
Ciężko? Na pewno. Ale nie narzekają,
bo najcenniejsza jest w tym wszystkim
satysfakcja. Taka jest bowiem praca w
kulturze. Wszędzie.

Jest jednak coś, czego w tym całym
zabieganiu nie widzą. Gmina, a zwłasz-
cza Kościelisko żyją kulturą, o co trud-
no jest nawet w sąsiednim Zakopanem.
Organizowane z takim zaangażowa-
niem i zapałem imprezy ściągają liczną
i wierną publiczność, także z Zakopa-
nego. I rzecz niebywała. Wystarczy
przyjechać kilka razy i wszyscy witają
cię jak swojego. Czujesz się po prostu
kościeliczanem. I czy można zaprze-
czyć w siłę kultury.

anna Zadziorko

6 maja, podczas
Przednówka w Polanach,
wręczono Nagrody Wójta
za całokształt działalności
kulturalnej.

W roku 2018 po zaopiniowaniu
przez Komisję Oświaty, Kultury i Spor-
tu Gminy Kościelisko, Wójt Gminy
przyznał pięć Nagród za całokształt
działalności w dziedzinie upowszech-
nienia, ochrony i rozwoju kultury oraz
twórczości artystycznej i promocji
Gminy. Otrzymali je: Związek Podha-
lan oddział Kościelisko, Anna Stopka
Słowińska z Kościeliska, Józef Zych
„Ptoś” z Witowa, Stanisław Topór z Wi-
towa i Józef Fudala Z Dzianisza.

W kolejnych numerach „Nowin”
będziemy przybliżać Państwu sylwet-
ki poszczególnych laureatów.

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. (MKb)

Anna Stopka-Słowińska
Anna Stopka-Słowińska urodziła się na Groniku,

kościeliskiej polanie, wychowała się i mieszka w Koście-
lisku. Zaczęła malować na szkle w 1987 roku, pod
wpływem stryja męża – Adama Słowińskiego, znanego ar-
tysty malarza.

Pierwsze jej prace to sceny rodzajowe z życia miesz-
kańców Podhala: codzienne prace, wesela, tańce, polo-
wania, portrety górali, zbójnickich frajerek, legendarnych
postaci. Swoje obrazy pokazała na wystawie w Muzeum
Tatrzańskim w Zakopanem w 1989 roku. Zapoczątkowało
to ciąg wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kra-
ju i za granicą.

Obrazy na szkle Anny Słowińskiej trafiły również do
Watykanu. Zostały wręczone papieżowi Janowi Pawłowi
II w 1990 i 1995 roku. Artystka ma w swoim dorobku sze-
reg nagród i wyróżnień. Znawcy sztuki wysoko oceniają
poziom prac Anny Słowińskiej. Od 1989 roku artystka na-
leży do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 1995
roku do Klubu Plastyka Amatora „Wizja” w Nowym Tar-
gu.

Fascynacja malarstwem na szkle u Anny Słowińskiej
trwa już prawie 30 lat. Przez ten czas wykrystalizował się
jej styl i tematyka. Obecnie jej malarstwo to przede wszyst-
kim postacie świętych i szczególnie ulubione Madonny:
w góralskim gorsecie i chuście, w kwietnym wieńcu, w kró-
lewskich szatach, radosne i bolesne. Niebo i jego miesz-
kańcy pozostają mistyczni, idealni i odmienni od ziemian.
Więcej jest tu zadumy i powagi, natomiast brak błyszczącej

dekoracyjności. Zdecydowanemu, niekiedy wręcz pre-
cyzyjnemu rysunkowi towarzyszą motywy kwiatowe,
nawiązujące do tradycyjnego malarstwa na szkle i pod-
halańskiej rzeźby. Oprócz tematyki sakralnej przedstawia
kwiaty i ptaki na tle górskiego pejzażu.

W obrazach artystki dominują kolory: szary, niebie-
ski i zielony. Sprawia to pozorne wrażenie, że są ciemne.
Przy bliższym jednak kontakcie widać, że dominuje w nich
jakieś wewnętrzne światło. Mają przez to niepowtarzal-
ny charakter, równocześnie nawiązujący do tradycji pod-
halańskiego malarstwa na szkle. Natomiast kilkanaście ob-
razów malowanych na starych szybach, oprawionych w
spłukane latami ramy okienne jest malowane, jak gdyby
spłowiałą, wyblakłą farbą stwarzając pozory starości.

Anna Stopka-Słowińska udostępnia zwiedzającym
swoją pracownię, w której gościli między innymi sławni
artyści i krytycy: Władysław Hasior, Roman Reinffus, Ale-
ksander Jackowski, Krystyna Kwaśniewicz, Marian Po-
kropek, Andrzej Kreutz Majewski oraz wiele innych
znakomitości, których wpisy zawiera pamiątkowa kronika.

Pracownia Pani Anny znajduje się na „szlaku dzie-
dzictwa kulturowego Podtatrza”. Pani Anna jest bardzo
płodną malarką, która poprzez swoją twórczość promu-
je Kościelisko.

Miała kilkadziesiąt indywidualnych i zbiorowych
wystaw. Jest laureatką wielu nagród, w tym m.in. Nagro-
dy im. Oskara Kolberga i Odznaki Honorowej Zasłużona
dla Kultury Polskiej.

Wniosek przygotował Mateusz Nędza-Kubiniec.

Kultura

NagrodyWójta wręczone
Laureaci Nagrody Wójta za całokształt działalności kulturalnej.
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Sołtysem jest od roku 2012. Wy-
startował w wyborach namawiany przez
znajomych, niezbyt przekonany do
tego pomysłu. Był już radnym gmin-
nym, teraz jest radnym Powiatu Tat-
rzańskiego i pełni funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady. Jest też druhem w
miejscowej OSP. Pracy ma wystar-
czająco dużo, zwłaszcza że okazał się
wielce utalentowanym autorem pro-
gramów i wniosków o dotacje i nagro-
dy. Sędziwy poprzednik, Józef Bukow-
ski Tyrała zrezygnował z tej funkcji, na
dodatek w dwóch poprzednich wybo-
rach nie wyłoniono żadnego kandyda-
ta, bo nie było wystarczającej frekwen-
cji. Miał szczęście. Nie dość, że dopisali
wyborcy, to udało mu się wygrać. – Wi-
docznie dziadek czuwał nade mną – żar-
tuje. Mateusz Nędza-Kubiniec jest bo-
wiem w prostej linii wnukiem słynne-
go poety i działacza społecznego Sta-
nisława Nędzy-Kubińca, który w uzna-
niu zasług dla górali otrzymał w Koś-
cielisku ulicę swojego imienia.

Biedny a przecież bogaty -
gdzie drugi taki widok z okien mo-

jej chaty?
Mateusz Nędza-Kubiniec mieszka

w domu, który jego dziadek postawił
pod reglem prawie sto lat temu, po po-
wrocie z Syberii, gdzie trafił jako jeniec
wojenny w roku 1920. Okazałym, pięt-
rowym z wieloma pokojami, bo za-
mierzał przyjmować letników. I przy-
jeżdżali z całej Polski, głównie na lato.
Szczególnie upodobali sobie dom pro-
fesorowie uniwersyteccy ze Lwowa,
Wilna i Krakowa. Każdy z nich miał tu
swój pokój. Gazdę Stanisława odwie-
dzał też prezydent Ignacy Mościcki i
inni politycy, był przecież posłem na
sejm, prezesem Związku Podhalan,
radnym, wójtem, dziennikarzem i
uznanym poetą. Jego żona (wnuczka
Sabały) prowadziła tu też sklep. W

domu zachowało się mnóstwo pa-
miątek z tamtych czasów, a przede
wszystkim pokaźna biblioteka. Dzisiaj
są eksponatami muzeum z pietyz-
mem prowadzonym przez pana Ma-
teusza i jego żonę Martę.

Wątek rodzinnej tradycji jest w tym
wypadku bardzo istotny. Nie zawsze
zdarza się tak, że kolejne pokolenia idą
w ślady swoich przodków. Zaan-
gażowanie społeczne było jednak w tej
rodzinie istotą wielu działań. Ojciec
pana Mateusza, Jan Nędza-Kubiniec, a
także jego ciotka Zofia, z powodzeniem
kontynuowali działalność ojca. Jan,
był wójtem Białego Dunajca i naczel-
nikiem miasta Nowy Targ. Zofia ak-
tywnie działała przeciwko wywłasz-
czeniom górali.

Góry we mgle, wioski w dymie,
pamięć o nim nie zaginie.
Ale rośnie ciągle żywa,
jego nutę wnuk zaśpiewał.
Mateusz Nędza-Kubiniec, tak jak

ojciec, skończył prawo. Ma też za sobą
studia podyplomowe z zarządzania w
administracji publicznej i doktoranckie
z zakresu gospodarki, prawa i finansów
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W
czasie studiów działał w studenckim ze-
spole „Skalni” i był prezesem Akade-
mickiego Związku Podhalan. Po po-
wrocie do domu pracował jako
pełnomocnik procesowy burmistrza
Zakopanego, w biurze pracy, ban-
ku, Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w
Nowym Targu. Wreszcie roz-
począł własną działalność gos-
podarczą. Nie ma jednak wątpli-
wości, że ważniejsze jest dla nie-
go życie radnego gminy Kościeli-
sko, działalność w Związku Podha-
lan (wielokrotny jego delegat m.in. na
Światowy Zjazd Górali), zespole „Po-
laniorze”, a teraz sołtysa. Z dumą po-

kazuje wszystkie nagrody otrzymane za
działalność społeczną, a wśród nich na-
grodę w XVI konkursie „Sposób na
Sukces” za aktywizację społeczności lo-
kalnej do podejmowania ważnych ini-
cjatyw społecznych oraz utworzenie i
prowadzenie Izby Twórczej im. Sta-
nisława Nędzy-Kubińca oraz hono-
rową odznakę „Zasłużony dla Rol-
nictwa”. Teraz przyszła pora na najlep-
szego sołtysa. Co to znaczy? Przede
wszystkim to, że od sześciu lat stara się
być – jak to mówi – non stop dostęp-
nym. Bo to jakim się jest sołtysem za-
leży wyłącznie od człowieka. Jedynymi
obowiązkami urzędowymi są: udział w
zebraniach wiejskich i ustalaniu wy-
datków z funduszu sołeckiego i zbie-
ranie podatków. Dla pana Mateusza to
jednak minimum. – Sołtys powinien ak-

tywnie uczestniczyć w życiu wsi – mówi.
Jak trzeba jest negocjatorem w sporach,
inicjatorem rozmaitych działań – od
gospodarczych po kulturalne, pisze
wnioski – od programowych do Unii
Europejskiej, po te zwykłe o nagro-
dzenie czyjejś działalności. – Bo naj-
większym skarbem są ludzie i ich pra-
ca. Często robią wspaniałe rzeczy w do-
mowym zaciszu i nawet sami nie zdają
sobie sprawy, jak cenna i wartościowa
jest to robota – dodaje. Sołtys jest rów-
nież takim człowiekiem od wszyst-
kiego. – Dzwonią do mnie i informują
o dziurach w drodze, nieodśnieżonych
chodnikach, śmieciach, braku prądu. Co-
raz częściej i śmielej sięgają też po
skromny sołecki fundusz. W tym roku
udało się kupić trochę płyt pod budo-
wę drogi na Groniku, wsparcie działal-
ności Koła Gospodyń Wiejskich, ufun-
dować sztandar dla OSP, które obcho-
dzi 100-lecie istnienia, jubileusz szkol-
nego zespołu „Polany”, kupić pilarkę dla
strażaków, i rzutnik multimedialny
dla szkoły, dołożyć się do remontu
„Ludówki”, a także dofinansować kil-
ka imprez. Mateusz Nędza-Kubiniec
współorganizuje organizuje też co roku
turniej piłki nożnej o Puchar Sołtysa.
Grają całe rodziny, koledzy, sąsiedzi. A
pielgrzymka? Czemu nie. Z okazji stu-
lecia parafii św. Kazimierza w Koście-
lisku zorganizował samodzielnie wyjazd
do Wilna. Po słynnym halnym w 2013
roku rozpoczął akcję rozdawania sa-
dzonek drzew i teraz przyjeżdżają do
niego po jodły i buki nawet z Zakopa-
nego. Rozdaje ich rocznie około 15 ty-
sięcy. U sołtysa w domu odbywają się
też, organizowane zresztą z jego ini-
cjatywy, szkolenia dla rolników i ze-
brania. Opłat za wynajęcie izby nie
pobiera, podobnie zresztą jak za
udostępnianie zimą ziemi pod
biegowe trasy narciarskie.

Czy ma czas dla siebie? Nie-
wiele, ale się zdarza. Pytam czy pi-
sze wiersze. – Teraz, nie – odpo-

wiada – ale kiedyś pisałem. Tak dla
siebie – dodaje – może jeszcze kiedyś

będę miał na to czas.
anna Zadziorko

Cytaty pochodzą z wierszy
Stanisława Nędzy-Kubińca.

– Co na boisku w Kościelisku zmieniło się wraz
z nowym operatorem?

– Na samym początku przede wszystkim
chciałem to boisko doprowadzić do lepszego stanu,
poprawić stan murawy, załatać dziury i zadbać o jego
otoczenie. Na boisku została wysypana tona kau-
czuku, choć zmieściłoby się jeszcze dużo więcej. Ta-
kie prace powinny być wykonywane przynajmniej
raz w roku, a nie były robione od 5 lat, przez co boi-
sko się trochę zaniedbało. Ale udało nam się to na-
prawić, boisko jest jeszcze w dobrym stanie.

– Czy na boisku beda odbywać się zajęcia dla
dzieci?

– Zajęcia już zaczęliśmy z dziećmi w klasach
młodszych, 1-4. Cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Na razie mamy przerwę wakacyjną, ale po-
wrócimy do nich w nowym roku szkolnym. Bę-
dziemy również myśleć o organizacji turniejów mię-
dzyszkolnych w ramach naszego powiatu.

– Jak boisko będzie działać w czasie wakacji?
– W wakacje mamy duże obłożenie w związku

z przebywającymi u nas koloniami. Każdy w mia-
rę wolnego terminu może sobie boisko na konkretną
godzinę zarezerwować i grupy często z tego ko-
rzystają. Będziemy organizować tradycyjne turnieje
piłki nożnej – o Puchar Sołtysa, czy jeżeli się uda,

o Puchar Wójta. Chcielibyśmy również powtórzyć
zeszłoroczny turniej tenisowy.

Korzystanie z boiska jest bezpłatne. Podobnie
jest zresztą w czasie roku szkolnego, kiedy po
skończeniu zajęć, popołudniami i wieczorami
różne grupy przychodzą do nas pograć w piłkę, siat-
kówkę, czy tenisa – bo nasze boisko jest wielo-
funkcyjne.

– Jakie prace są jeszcze konieczne do wyko-
nania na boisku?

– Najpilniejszą sprawą jest zamontowanie
monitoringu. Poza godzinami funkcjonowania
szkoły, kiedy nie ma tutaj nikogo, kto mógłby pil-
nować porządku, zdarza się, że przychodzi tutaj
młodzież, śmiecąc i niszcząc elementy wypo-
sażenia. Poza tym boisko jest w dobrym stanie,
można ewentualnie pomyśleć o wymianie siatek
w bramkach. Poza tym – nie wymaga większych
nakładów.

Rozmawiała:
Regina Korczak-Watycha

Sport

Orlik z nowym operatorem
Mateusz Chowaniak został nowym operatorem Orlika przy Szkole Podstawowej w Koś-
cielisku. Przez najbliższy rok to on będzie zarządzał harmonogramem korzystania z bo-
iska i organizował wydarzenia sportowe.

Sołtys roku 2017

Trzeba doceniać ludzi
Jest ich w Polsce czterdzieści i pół tysiąca. Wybrano spośród nich dwunastu najlepszych, a w ich gro-
nie znalazł się Mateusz Nędza-Kubiniec z Kościeliska. Sołtys roku 2017. Nagrodę odebrał w Senacie
RP przy akompaniamencie muzyki góralskiej.



W roku 2017 poszczególne jednostki
wyjeżdżały do zdarzeń w sumie 267
razy, w tym: OSP Kościelisko 164 razy,
OSP Witów 57 razy, Dzianisz Górny 27
razy i Dzianisz Dolny 19 razy. Większe
zdarzenia na terenie gminy Kościelisko
to pożar ukryty budynku mieszkalno –
gospodarczego w Dzianiszu, pożar dwóch
budynków mieszkalno – gospodarczych
w Dzianiszu, pożar ukryty budynku
mieszkalnego w Kościelisku, pożar ukry-
ty budynku mieszkalno – gospodarcze-
go w Witowie oraz pożar budynku gos-
podarczego na Polanie Biały Potok, w któ-
rym była jedna ofiara śmiertelna.

Poza tym jak co roku w marcu,
wrześniu i grudniu, na terenie naszej gmi-
ny siał spustoszenie wiatr halny. Naj-
więcej zdarzeń zanotowano w Kościelis-
ku – strażacy z OSP Kościelisko tylko w
grudniu wyjeżdżali do działań 32 razy.

Jednostki brały udział w licznych
uroczystościach kościelnych i pań-
stwowych, m.in.: we mszach św. z okaz-
ji dnia 3 Maja w kościele w Dzianiszu i w
Sanktuarium na Krzeptówkach, 11 lis-
topada – we mszy św. w Kościelisku oraz
akademii przygotowanej przez strażaków
z Kościeliska, w opłatkach strażackich –
w Dzianiszu Górnym i na Krzeptówkach
w Zakopanem, w jubileuszu 110-lecia
OSP Witów i przekazaniu nowego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego i w
wielu uroczystościach poza gminą.

Strażacy z gminy Kościelisko mają
także na koncie liczne działania pre-
wencyjne oraz zabezpieczenia imprez
plenerowych, zawodów promujących
gminę Kościelisko oraz Ochotnicze Straże
Pożarne.

W miesiącach od kwietnia do listo-
pada zostały zamontowane lub zmo-
dernizowane hydranty na terenie gmi-
ny Kościelisko, powstał zbiornik prze-
ciwpożarowy w Dzianiszu Górnym na
osiedlu Malce, wyczyszczono i odmulo-
no zbiornik przeciwpożarowy w Dzia-

niszu Dolnym (prace te wykonali strażacy
z OSP Dzianisz Dolny).

Nasi strażacy startowali w zawo-
dach gminnych oraz powiatowych, a
także w turnieju wiedzy pożarniczej
OTWP, brali udział w ćwiczeniach
gminnych oraz powiatowych. Strażacy z
Kościeliska zabezpieczali także zawody
pucharu świata w skokach narciarskich,
jednostki z Witowa, Kościeliska i Dzia-
nisza Dolnego brały czynny udział w ak-
cji „Caritas” rozwożenia żywności wspól-
nie z gminą Kościelisko oraz Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Strażacy
z Kościeliska i Witowa zabezpieczali
również wizytę prezydentów Polski i
Słowacji na stacji narciarskiej Witów-
ski. Ochotnicy uczestniczyli w szeregu
szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji
dotyczących kursów pierwszej pomocy,
dowódców OSP, naczelników OSP oraz
podstawowe OSP.

W zabezpieczeniu kumoterek na
polanie Sywarne w Kościelisku brały
udział jednostki OSP Kościelisko, Witów,
Dzianisz Dolny. Z kolei za zabezpiecze-
nie półmaratonu podhalańskiego od-
powiedzialne były jednostki OSP Koś-
cielisko, Dzianisz Dolny i Dzianisz Gór-
ny. Nad pielgrzymką pieszą do Ludź-
mierza czuwały jednostki OSP Kościeli-
sko i Dzianisz Górny. Wszystkie jedno-

stki z terenu gminy brały udział w: piel-
grzymce samochodowej do Ludźmierza,
w uroczystościach Bożego Ciała i za-
bezpieczeniu Tour de Pologne.

Inne imprezy zabezpieczane przez
strażaków to: Dzień Dziecka przy scenie
plenerowej – (OSP Kościelisko), wyścig
rowerowy Tatra Road Race (OSP Koś-
cielisko, Dzianisz Górny i Dzianisz Dol-
ny), zawody nordic walking (OSP Koś-
cielisko), koncert „lato w Kościelisku”
(OSP Kościelisko), międzynarodowa
wystawa psów (OSP Kościelisko), „Po-
laniarski Osod” (OSP Kościelisko), bieg
„Perły Małopolski” (OSP Kościelisko i
Witów), „Majówka i Wykopki” w Dzia-
niszu (OSP Dzianisz Górny i Dolny),
„Święto Lasu” (OSP Witów), „Dzień
Krokusa” i zawodównarciarskich„Puchar
Witowa” (OSP Witów), biegowe zawody
narciarskie (OSP Kościelisko i Dzianisz
Górny).

10 września w Nowym bystrym
zostały przeprowadzone zawody gmin-
ne i powiatowe, które zakończyły się na-
stępującymi wynikami:

– zawody na szczeblu gminnym: I
miejsce Dzianisz Górny, II miejsce Dzia-
nisz Dolny, III miejsce Kościelisko, IV
miejsce Witów.

– zawody na szczeblu powiatowym:
I miejsce Dzianisz Górny, III miejsce

Dzianisz Dolny, IV miejsce Kościelisko,
XI miejsce Witów.

Strażacy ochotnicy nieustannie się
szkolą. Ćwiczenia gminne przeprowa-
dzono i przygotowano na obiektach:
WOSZ Gronik – pożar magazynu i sta-
cji paliw oraz ewakuacja na stacji nar-
ciarskiej Witów-ski. W ćwiczeniach brały
udział wszystkie jednostki z terenu gmi-
ny.

29 września nasze jednostki (OSP
Witów, Kościelisko, Dzianisz Górny)
brały udział w ćwiczeniach powiato-
wych na Polanie Zgorzelisko, a w lipcu w
jednostce OSP Kościelisko odbyło się
szkolenie ukraińskich kandydatów na
strażaków trzech gmin obwodu Ro-
wiańskiego.

W październiku strażacy z Koście-
liska – Grzegorz Gadowski, Andrzej
Drąg, z Dzianisza Dolnego – Maciej
Tylka, Andrzej Krupa i Witowa – Edward
Kalisz i Michał Zięba na mocy porozu-
mienia wójta gminy Kościelisko i staro-
sty kartuskiego wyjechali do działań
związanych z usuwaniem skutków na-
wałnic, które przeszły nad powiatem w
gminie Sulęczyno. Strażacy przekazali
gminie Sulęczyno cztery piły motorowe
ufundowane przez gminę Kościelisko.

W grudniu delegacja strażaków z
gminy Kościelisko wyjechała na ćwicze-
nia gminne oraz opłatek strażacki do Ko-
bylnicy.

Komendant Gminny OSP Andrzej
Garbuliński dziękuje wójtowi gminy
Kościelisko, sekretarzowi gminy, skarb-
nikowi gminy, radnym, sołtysom Gmi-
ny, Komendzie Powiatowej PSP Zako-
pane, Komedzie Wojewódzkiej PSP Kra-
ków, Komendzie Głównej PSP w War-
szawie, prezesowi Zarządu Powiatowego
OSP, Zarządowi Wojewódzkiemu OSP
RP Małopolska oraz druhnom i druhom
wszystkich jednostek OSP Gminy Koś-
cielisko za zaangażowanie i poświęcony
czas na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Za pomoc w przygotowaniu ćwiczeń
Komendant składa podziękowania: Ada-
mowi Traczowi, Andrzejowi Stopce,
Bartłomiejowi Rysuli, Wojciechowi Paw-
likowskiemu, Grzegorzowi Zychowi oraz
Romanowi Krupie.

andrzej Garbuliński
Komendant Gminny oSP
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24 maja odbyły się zorganizowane
przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej Zakopane oraz Ko-
mendę Wojewódzką PSP Kraków ćwi-
czenia, których celem było ugaszenie
pożaru lasu oraz budowanie punktów
czerpania wody i dostarczanie jej na
długich odcinkach. W ćwiczeniach
brały udział wszystkie jednostki OSP z
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaś-
niczego z Powiatu Tatrzańskiego oraz
jedna jednostka spoza tj. OSP Dzianisz
Dolny, a także zastępy z PSP Powiatu Tat-
rzańskiego, Nowotarskiego i Suskiego.
Z naszej jednostki na ćwiczenia udały się
zastępy: GCBARt Scania, GLM Ford
Ranger oraz Quad. W ćwiczeniach bra-

li udział strażacy z Komendy Woje-
wódzkiej w Krakowie, wszystkie ko-
mendy powiatowe, miejskie oraz jed-
nostki ratowniczo-gaśnicze z całego

województwa małopolskiego oraz
strażacy z gminy Kościelisko tj. OSP Koś-
cielisko, OSP Dzianisz Górny, OSP
Dzianisz Dolny oraz OSP Witów.

Łącznie w ćwiczeniach brało udział 80
strażaków.

W dniach od 28 do 30 maja w obiek-
cie AMW Rewita oraz obiekcie gminy
Kościelisko odbywały się organizowane
przez Komendę Wojewódzką w Krako-
wie, Komendę PSP Zakopane, gminę
Kościelisko oraz jednostkę OSP Koście-
lisko ćwiczenia teoretyczno-praktyczne
z pożarów wewnętrznych CFBT pod
nazwą: ,,Czerwony Kur”. Warsztaty po-
prowadzili instruktorzy CFBT z całej Pol-
ski. Były to dopiero po raz drugi organi-
zowane tego typu ćwiczenia w Polsce.

Natomiast 28 czerwca strażacy z
wszystkich jednostek z terenu gminy
uczestniczyli w ćwiczeniach powiato-
wych na wyciągu stacji narciarskiej Wi-
tów-Ski. Ćwiczenia dotyczyły ewakua-
cji ludzi z kolei w razie jej ewentualne-
go zatrzymania.

MKi

Podsumowanie 2017 r.

Pracowity rok strażaków OSP
Na zebraniach w jednostkach OSP z terenu gminy Kościelisko Andrzej Garbuliński, komendant gmin-
ny OSP podsumował ubiegły rok działalności naszych strażaków – ochotników.

Szkolą się, żeby było jeszcze bezpieczniej
Strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Kościelisko poza codziennymi akcjami biorą intensywny udział
w szkoleniach, które podnoszą ich gotowość bojową.

Pomoc przy wypadkach to tylko cześć codziennej pracy strażaków-ochotników

Majowe ćwiczenia w AMW Rewita oraz obiekcie gminy Kościelisko.

fot. facebook OSP Kościelisko
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Fenomen kwitnienia
krokusów to jeden z sym-
boli gminy Kościelisko.
W tym roku krokusy
można było podziwiać
przez ponad dwa tygod-
nie. Między innymi dzię-
ki temu, zainicjowana
przez Lokalną Organi-
zację Turystyczną Gminy
Kościelisko wspólnie z
TatrzańskimParkiemNa-
rodowym, akcja Hokus
Krokus przyniosła, w
zgodnej opinii organiza-
torów i turystów, zaplanowany efekt.

Tak długi okres dobrych warunków
atmosferycznych przyczynił się do rów-
nomiernego rozłożenia ruchu tury-
stycznego na dwa weekendy, a i w ty-
godniuodwiedzających było sporo,costa-
nowiło swego rodzaju nowość względem
lat ubiegłych. W ramach szeregu działań,
które były zaprojektowane tak, aby każdy
z kwaterodawców mógł wykorzystać
wprost jako zachętę dla swoich gości, war-
to zwrócić szczególną uwagę na popu-
larność oficjalnych wycieczek, w których
wzięło udział ponad 300 osób i gotowych
propozycji tras, z których turyści bardzo
chętnie korzystali, poznając uroki Dzia-
nisza, Kościeliska i Witowa.

Podsumowaniem działań był film w
reżyserii Jana Wierzejskiego, mieszkań-
ca Kościeliska, laureata Srebrnego Delfina,
prestiżowej nagrody przyznawanej na fes-
tiwalu w Cannes. Obraz można zobaczyć
na oficjalnym kanale You Tube gminy
Kościelisko, który przy tej okazji został
odświeżony z myślą o kolejnych publi-
kacjach.

Realizacja projektu była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie", Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Mi-

nister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Projekt „Akcja
krokus - nowatorskie
podejście do turystyki i
ekologii w gminie Koś-
cielisko" realizowanego
przez Lokalną Organi-
zację Turystyczną Gminy
Kościelisko współfinan-
sowanego z środków
Unii Europejskiej w ra-
mach działania : Wspar-
cie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy
LEADER. PROW 2014-

2020.
Praca nad akcją Hokus Krokus spra-

wiała że zadaliśmy sobie pytanie o wie-
lość narracji, które oferuje nam przyro-
da i natura. Uznaliśmy, że hasło to nie tyl-
ko opisuje krokusy, ale również wszyst-
kie zjawiska zachodzące wokół nas. Dla-
tego też postanowiliśmy wprowadzić do
oferty Centrum Informacji Turystycznej
gotowe pakiety na okres lata.

Zapraszamy zatem na wycieczki
przyrodnicze po Tatrach Zachodnich. Ich
celem nie jest „zaliczenie” trasy, ani zdo-
bycie szczytu - najważniejszy jest kontakt
z przyrodą. W Centrum Informacji Tu-
rystycznej czekają na Państwa i turystów
specjalnie przygotowane materiały.

Daniel Wahl, CIT

Pożegnania
† Jan Szczechowicz, zm. 09.04.2018 r.

† bronisława Paleczek, zm. 09.04.2018 r.
† Kazimierz Jagła, zm. 09.04.2018 r.

† Władysława Nędza-Kubiniec, zm. 12.04.2018 r.
† Józef bukowski, zm. 14.04.2018 r.

† Janina Zborowska, zm. 19.04.2018 r.
† Czesław świderski, zm. 21.04.2018 r.
† Zofia Długopolska, zm. 22.04.2018 r.
† Stanisław Gruszka, zm. 23.04.2018 r.

† anna bocoń, zm. 01.05.2018 r.
† anna bukowska, zm. 09.05.2018 r.

† franciszka obrochta, zm. 10.05.2018 r.
† helena bukowska, zm. 11.05.2018 r.

† Maria Krzeptowska-Sabała, zm. 17.05.2018 r.
† andrzej Krupa , zm. 17.05.2018 r.
† anna Styrczula, zm. 23.05.2018 r.
† Wojciech Urbaś, zm. 24.05.2018 r.

† Józef Stopka, zm. 19.06.2018 r.
† bronisława Pabin, zm. 28.06.2018 r.

baRbaRa SToPKa, zm. 21.06.2018
24 czerwca na Cmentarzu Parafialnym w Kościelisku z wielkim

żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę, długoletnią pracownicę
urzędu Gminy Kościelisko.

Barbara Stopka urodziła się 62 lata temu w Jaksicach w województwie kie-
leckim. W 1971 roku rozpoczęła naukę w Technikum Budowlanym w Zakopanem.
Zamieszkała u swojej ciotki.

Jeszcze przed maturą poznała swojego przyszłego męża Józefa Stopkę. Uro-
dziła dwoje dzieci. Zamieszkali w Kościelisku na Groniku. Swoje życie zawodowe
związała z samorządem. W 1985 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Tat-
rzańskiej w Zakopanem. Po podziale Gminy Tatrzańskiej przeniosła się do Urzę-
du Gminy Kościelisko. Pracowała tu w Referacie Geodezji i Budownictwa.

Jednym z wielu wyzwań jakich podjęła się wraz z koleżankami z referatu śp.
Barbara była inwentaryzacja budynków na terenie gminy niezbędna do opra-
cowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko. Po uchwa-
leniu przez Radę Gminy studium (było jednym z pierwszych uchwalonych w Pol-
sce) Referat Geodezji i Budownictwa przystąpił do przygotowania zmiany pla-
nów zagospodarowania przestrzennego.

Kolejne lata Barbary Stopki w samorządzie to żmudna i niezmiernie odpo-
wiedzialna praca przy postępowaniach podziałowych, rozgraniczeniowych i usta-
laniu granic. Rozbieżności między zapisami w mapach a granicami w terenie wy-
magały specjalnego negocjacyjnego podejścia i Barbara świetnie podołała temu
zadaniu.

W 2017 roku Barbara Stopka przeszła na zasłużoną emeryturę. W uznaniu
za wzorowe i sumienne wykonywanie pracy zawodowej Prezydent Rzeczypo-
spolitej polskiej odznaczył Barbarę stopkę złotym medalem.

W naszej pamięci Basia zostanie jako cudowna koleżanka, ale przede wszyst-
kim jako osoba o wielkiej wrażliwości na krzywdę innych, która zawsze jako pierw-
sza wyciągała do innych pomocną dłoń.

W imieniu pracowników Urzędu Gminy Kościelisko
bohdan Pitoń, Wójt Gminy Kościelisko

JóZEf bUKoWSKI – TyRała, zm. 14.04.2018
Zasłużony działacz społeczny: radny pierwsze kadencji Rady reak-

tywowanej w 1995 roku Gminy Kościelisko, sołtys wsi Kościelisko
od 1991 do 2006 r.

Miałem przyjemność od wielu lat znać Józefa Bukowskiego – Tyrałę, jesz-
cze jako młody chłopak podziwiałem jego zaangażowanie w działalność
społeczną Kościeliska. Był czynnym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pre-
zesował oddziałowi Związku Podhalan w Kościelisku. Był jednym z po-
mysłodawców „Przednówka w Polanach”. Brał udział w założeniu zespołu „Po-
laniorze”. Posiadał wyjątkową sprawność organizacyjną. Po naszemu mówimy,
że „mioł chłop dryk”.

Tak jak wielu z nas, był mężem, ojcem, dziadkiem. Pamiętam jak bardzo
przeżywał tragiczną śmierć syna. Na zewnątrz udawał twardziela, ale ten, kto go
znał, wyczuwał ogromny smutek w jego sercu.

Bliżej poznałem Józefa w 1995 roku. Przy dużym jego udziale jako Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej Kościeliska, Gmina Tatrzańska podzieliła się na trzy częś-
ci. W grudniu tamtego roku, reaktywowana została gmina Kościelisko. Zupełnie
niespodziewanie zostałem zaproszony na spotkanie, które odbyło się w salce, u
sołtysa, w jego domu na Wojdyłówce. Oznajmił zaproszonym, że powstała Gmi-
na Kościelisko, a nasze miejsce jest w jej strukturach samorządowych.

Józefowi Bukowskiemu się nie odmawiało i tak budowaliśmy wspólnie na-
szą małą ojczyznę. Uczyliśmy się od naszego sołtysa ogromnej wiary w sukces.
Cierpliwości w budowie nowej gminy. Solidność, punktualność. Józef miał ogrom-
ny dar przekonywania do słusznej sprawy, zarażał wszystkich do większego wy-
siłku.

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić radnych, którzy własnymi rękami i za swo-
je pieniądze przygotowują swój urząd do użytkowania. Józef Tyrała był zawsze
pierwszy do roboty. Jego zasługi dla gminy są ogromne.

Pewnego dnia przyszedł do mnie jako radnego powiatowego z zadaniem
do wykonania. Usłyszał w radiu, że zmieniła się ustawa o partiach politycz-
nych i te nie mogą posiadać majątku w nieruchomościach. On wie, że jest w
Kościelisku taki budynek, który wpisuje się w tę ustawę. Powiedział, że on tę
informację przekazuje mnie, a ja mam doprowadzić do tego, żeby przejąć ten
budynek i przeznaczyć go na Urząd Gminy. I tak się stało. Obecny urząd, w
którym urzędujemy jest w dużej mierze Józefa Bukowskiego-Tyrały zasługą.
Jako sołtys pomagał rozwiązać wiele sąsiedzkich sporów, był świetnym nego-
cjatorem. Często używał sformułowania „jesteś cudownym człowiekiem – ustąp”
i trafiało.

Jego szeroka działalność w OSP, w Związku Podhalan, ale przede wszystkim
jako radnego gminy i sołtysa Kościeliska została doceniona. Był odznaczany wie-
loma medalami za zasługi w kulturze, pożarnictwie i samorządzie. W ostatnim
czasie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Józefa Bukowskiego – Ty-
rałę za całokształt działalności społecznej Złotym Krzyżem Zasługi.

Ja osobiście bardzo wiele nauczyłem się od Józefa i jestem mu za to bardzo
wdzięczny.

Wspominał: b. Pitoń – wójt gminy Kościelisko.

Turystyka

Akcji Hokus Krokus ciąg dalszy

Plan wycieczek:
Ścieżka nad Reglami (wycieczka
dla rodzin z dziećmi): 12.07,
19.07, 26.07, 09.08, 16.08. 23.08.
Podglądanie kozic i świstaków:
21.07, 04.08, 18.08.
Przyroda Czerwonych Wierchów
28.07, 11.08, 25.08.
Szczegóły na:
www.gminakosicielisko.pl
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LIPIEC
– Kolorowe Dni
Wakacyjne warsztaty z GOKR Kościelisko i Gminną Biblioteką Publiczną
w Kościelisku
17.07 (wtorek), Witów – malowanie na tkaninie
20.07 (piątek), Kościelisko – podstawy malarstwa na szkle z Agnieszką Gór-
kiewicz
24.07 (wtorek), Witów – tradycyjna obróbka lnu, warsztaty z Pawłem Łoja-
sem
27.07 (piątek), Kościelisko – tradycyjna obróbka lnu, warsztaty z Pawłem
Łojasem
31.07 (wtorek), Witów – ozdoby z atłasowych wstążek i koralików
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko, Biblioteka Publiczna
w Kościelisku, wsparcie OSP Witów, Gminna Komisja ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych
– Wernisaż wystawy fotografii „Dawno temu w Dzianiszu”
27.07.2018 r. (piątek), godz.18:00
– Witowiańska Watra, 22.07.2018 r. (niedziela)
Watra Witowiańska organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę lipca. Ob-
chody tej uroczystości rozpocznie msza święta o godz. 11.00 w kaplicy pod
wezwaniem św. Anny na Płazówce. O godz. 15:00 oficjalne otwarcie na pla-
cu za remizą OSP Kościelisko. Tam nastąpi tradycyjne rozpalenie góralskiej
watry (czyli ogniska), a następnie zaplanowano występy zespołów regionalnych.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych konkursach, między inny-
mi w „Nieoficjalnych mistrzostwach świata w jedzeniu bundzu”.
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko , ZP. Witów, OSP
Witów

SIERPIEŃ
– Lato w Kościelisku
Cykl imprez kulturalnych w Gminie Kościelisko
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko
4 sierpnia, Kościelisko, Koncert zespołu Holeviaters
– Kolorowe Dni
Wakacyjne warsztaty z GOKR Kościelisko i Gminną Biblioteką Publiczną
w Kościelisku
03.08 (piątek), Kościelisko – malowanie na tkaninie
07.08 (wtorek), Witów – warsztaty z autorkami „Bananowych dzienników”
i „Na Giewont się patrzy” Aleksandrą Karkowską i Barbarą Caliot Dubus
10.08 (piątek), Kościelisko – warsztaty patriotyczne
14.08 (wtorek), Witów – warsztaty patriotyczne
17.08 (piątek), Kościelisko – warsztaty z tradycyjnej obróbki wełny z Pawłem
Łojasem
21.08 (wtorek), Witów – warsztaty z tradycyjnej obróbki wełny z Pawłem
Łojasem
24.08 (piątek), Kościelisko – ozdoby z atłasowych wstążek i koralików
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko, Biblioteka Publiczna
w Kościelisku, współorganizator OSP Witów, Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
– święto Lasu, 15 sierpnia
Impreza odbywa się co roku na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej.
Jej uczestnicy będą mogli podziwiać tradycyjne stroje, tańce i śpiewy gó-
ralskie. W programie liczne konkursy np. drwali (cięcie drzewa, skręca-
nie piły motorowej na czas) i na największego prawdziwka. Festyn na Si-
wej Polanie to również okazja do zabawy i tańców pod gołym niebem.
Organizator: Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 wsi
– Lato z ptakami odchodzi – koncert 25.08.2018 r.

WRZESIEŃ
– Wykopki w Dzianiszu
02.09.2018 r. (niedziela) scena plenerowa Dzianisz – Borki
Podczas tego wydarzenia organizowane są konkursy w zbieraniu rze-
py (ziemniaków), czy na najlepszą potrawę z ich wykorzystaniem.
Całość uświetnia góralska oprawa muzyczna i występy zespołów re-
gionalnych.
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko, ZP. Dzianisz
– Polaniarski osod
09.09.2018 r. (niedziela)
Nazwa imprezy związana jest z tradycją powrotu bacy z owcami z hal. W
czasie tego wydarzenia góralski zespół „Polaniorze” z Kościeliska przedstawi
zwyczaje towarzyszące temu pasterskiemu świętu. Będzie można także usłyszeć
brzmienie instrumentów pasterskich takich jak dudy i piscołki i skosztować
tradycyjnych wyrobów na bazie mleka owczego. „Polaniarski Osod” to okaz-
ja, by każdy mógł lepiej poznać tradycje i zwyczaje pasterskie.
Organizatorzy: Gmina Kościelisko, GOKR Kościelisko, ZP. Kościelisko

POLECAMY

Wernisaż wystawy twórczości Małgorzaty Mirgi-Tas 2.03.2018 r.

Kiermasz Wielkanocny w GOKR Kościelisko 19-28.03.2018 r.

Warsztaty w filii
GOKR w Witowie
malarstwa na szkle
z Agnieszką
Górkiewicz
22.03.2018 r.

Gminny Konkurs
na Tradycyjny Koszyczek
Wielkanocny 31.03.2018 r.

Kultura
w obiektywie
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XXVI Przednówek w Polanach 6.05.2018 r.

Konkurs Wiedzy o Gminie Kościelisko 14.05.2018 r.

Wernisaż wystawy
Izabelii Leśkiewicz
pt. Muszle 1.06.2018 r.

Obchody Światowego dnia Inwalidy w Kościelisku 20.06.2018 r.

Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych 26.04.2018 r.

Rozdanie nagród dla działaczy w dziedzinie kultury
i promocji z Gminy Kościelisko 11.05.2018 r.

Majówka w Dzianiszu 27.05.2018 r.

Dzień Dziecka w Gminie Kościelisko 3.06.2018 r.

Konkurs ciast Góralskie Słodkości organizowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku 23.06.2018 r.

Kultura w obiektywie

Spotkanie z Józefem
Pitoniem poświęcone
pamięci Józefa
Krzeptowskiego oraz
promocja książki Ujek
12.04.2018 r.


