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Drodzy Mieszkańcy Gminy Czorsztyn oraz nasi Goście. 
 

W Jezusie Chrystusie Bóg przekroczył wszelkie granice ludzkiego myślenia, 
uwolnił nas od mocy śmierci i ukazał naszej drodze nowy cel. Tym celem 
jest nasz koniec w Bogu, który nazywa się Wypełnieniem, Zmartwychwsta-
niem i Wiecznym śyciem. Stąd właśnie płynie dla nas prawdziwa radość ! 

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy serdeczne Ŝyczenia tejŜe radości, miłości 
i wszelkiego dobra w codziennym Ŝyciu oraz by to, co najwaŜniejsze nie 
umykało naszej uwadze, w imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn składają: 

 
Rafał Jandura – Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy 

Reprezentacja Gminy Czorsztyn 
w zawodach w narciarstwie alpejskim 

 

W „Rejonowych 
zawodach w nar-
ciarstwie alpej-
skim o puchar 
Burmistrza Mia-
sta i Gminy 
Szczawnica”, 27 
lutego 2008 r., na 
stacji narciarskiej 
Palenica bardzo 
dobrze zaprezen-
towała się repre-

zentacja naszej gminy zajmując w klasyfikacji druŜynowej 
2 miejsce. W klasyfikacji indywidualnej 7 reprezentantów 
naszej gminy stawało na podium: Karolina Węglarz (SP 
Maniowy), Marcin Bednarczyk (SP Kluszkowce) i Paweł 
Bednarczyk (Gimnazjum Maniowy) na najwyŜszym podium; 
Jakub Złydaszyk, Edyta Leśnicka i Piotr Wojtaszek (wszyscy 
SP Kluszkowce) zajęli 2 miejsca, a Dariusz Bednarczyk (SP 
Kluszkowce) zajął 3 pozycję. 
 

VII Gminny Konkurs Literacki 
 

„A w tym kraju k ącik mały, a w tym kącie świat mój 
cały.”  Celem odbywającego się 29 lutego br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury juŜ po raz siódmy konkursu jest kształcenie 
umiejętności posługiwania się piękną, Ŝywą polszczyzną oraz 
próbą dostrzeŜenia walorów i piękna naszej gminy, stąd mot-
to konkursu, a jednocześnie jego podstawowa idea: piszemy 
o nas, o naszych zauroczeniach tą najbliŜszą ojczystą ziemią. 

Hasłem wiodącym w tej edycji konkursu było metafo-
ryczne sformułowanie „Z Ŝaru rodzi się lawa, która staje 
się skałą”. Inspiracją do podjęcia takiego tematu stała się 
góra WdŜar. 

 Do konkursu zgłoszono 94 prace. Przy ocenie prac brano 
pod uwagę: 

-    oryginalność pomysłu, 
-    umiejętność realizacji tematu, 
-    poprawność stylistyczno-językową , 
-    związek tekstu z naszym terenem. 
 
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach. 

• Uczniowie szkół podstawowych: 
– utwór poetycki - Natalia Kierpiec ze Szkoły Podsta-

wowej w Maniowach za utwór „Góral Felek”, 
– utwór napisany prozą - Marzena Janczak ze Szkoły 

Podstawowej w Maniowach za utwór „Baśń o wulka-
nie”. 

• Uczniowie gimnazjów: 
– utwór poetycki – Krystian Kocańda z Gimnazjum 

w Maniowach za utwór „WdŜar”, 
– utwór napisany prozą - Aleksandra Regiec z Gimna-
zjum w Sromowcach NiŜnych za utwór „A wszystko za-
częło się w Superpolsce”. 

 
 
 

Składamy 
jeszcze raz 
gratulacje 
wszystkim 
laureatom 
i Ŝyczymy 
dalszych 

literackich 
sukcesów.  

 
 

Więcej o konkursie na www.czorsztyn.pl. 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO śARNICZEJ 
„ZAPOBIEGAMY PO śAROM” 

W dniu 11 marca 2008 r. w Szkole Podstawowej 
w Kluszkowcach odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego 
turnieju wiedzy poŜarniczej - „Młodzie Ŝ zapobiega poŜarom” . 
W turnieju tym młodzieŜ szkolna rywalizowała w trzech grupach 
wiekowych. Łącznie startowało 18 osób. 

Uczestników  turnieju  rozlokowanych  w  ławach  szkolnych 
i 5-cio osobowe jury eliminacji gminnych powitał Pan Jan Krępa – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach. Następnie prze-
wodniczący komisji, aspirant Piotr Domalewski z komendy powia-
towej PSP w Nowym targu rozdał uczestnikom turnieju arkusze z 30 
pytaniami, na które naleŜało zakreślić jedną prawidłową odpowiedź. 
Po sprawdzeniu arkuszy, odbyło się ogłoszenie wyników, rozdanie 
dyplomów i nagród ksiąŜkowych uczestnikom turnieju oraz ich 
opiekunom. W uroczystości wręczania nagród i dyplomów uczestni-
czyli: Pan Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy Czorsztyn, Druh 
Tadeusz Firek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP i Druh Krzysztof Regiec – Komendant Gminny OSP Gminy 
Czorsztyn. Poziom wiedzy uczestników turnieju był bardzo wysoki. 
W wielu przypadkach zwycięzcy zostali wyłonieni dopiero w „do-
grywce”. 

Zwycięscy eliminacji gminnych w swoich grupach wiekowych – 
Mariola Kołodziej (SP Sromowce WyŜne), Mariusz Grywalski 
(Gimnazjum Sromowce NiŜne), Szymon Zachara (II LO Nowy 
Targ) – zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych. 

 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury 

w Kluszkowcach z/s w Maniowach za 2007 rok 
 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Manio-
wach działa od 01 stycznia 2002 roku jako osoba prawna.  
W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą: Dom Kultury 
w Maniowach, Dom Kultury w Kluszkowcach, Izba Regionalna 
w Sromowcach WyŜnych. W okresie letnim przez 3 miesiące 
zatrudniana jest osoba na ½ etatu do prowadzenia izby. 
W GCK pracuje 7 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, 
2 pracowników merytorycznych i trzech pracowników obsługi 
( w tym 1 osoba na umowę zlecenie). Łączne zatrudnienie to 
3,40 etatu (+ ¼ etatu na umowę zlecenia w okresie grzewczym). 

Gminne Centrum Kultury prowadzi swoją działalność mię-
dzy innymi poprzez zespoły regionalne, koła zainteresowań, dla 
których zatrudnia 11 instruktorów: 

• Dom Kultury w Kluszkowcach: zespół regionalny„Lubań” 
(grupa dziecięca i dorosłych) - 2 instruktorów, koło pla-
styczne -1 instruktor, koło teatralne -1 instruktor. 

• Dom Kultury w Maniowach: zespół regionalny „Maniowia-
nie” - 2 instruktorów, orkiestra dęta - 1 instruktor. 

• Sromowce NiŜne, zespół „Małe Flisoki” - 2 instruktorów. 

 

• Sromowce WyŜne, zespół „Sromowianie” - 2 instruktorów. 
 

W zespołach regionalnych zrzeszonych jest około 200 osób. 
Zadania GCK realizowane są w oparciu o roczny plan pracy. 

PoniŜej scharakteryzuję waŜniejsze imprezy organizowane przez 
GCK, bądź teŜ współorganizowane z innymi podmiotami. Nad-
mienię tylko, Ŝe imprezy te mają charakter cykliczny, organizo-
wane są co roku od kilku, a niektóre od kilkunastu lat.  
 

Styczeń 
Corocznie w miesiącu styczniu zespoły działające przy GCK 

organizują koncerty kolęd, przedstawiają jasełka oraz uczestni-
czą w spotkaniach opłatkowych organizowanych przez stowa-
rzyszenia działające na terenie poszczególnych miejscowości. 
Luty  

10.02.2007r.- XII Konkurs Potraw Regionalnych. W kon-
kursie wzięło udział pięć KGW z: Sromowiec NiŜnych, Sromo-
wiec WyŜnych, Czorsztyna, Maniów i Kluszkowiec. Zaserwo-
wano do degustacji 103 potrawy i 8 nalewek. Do konkursu zgło-
szono równieŜ 10 minutowe programy artystyczne. Celem kon-
kursu jest zaprezentowanie najstarszej sztuki kulinarnej, potraw 
zapomnianych, jak równieŜ kultywowanie gwary, tańca i śpiewu 
ludowego. Konkurs jest równieŜ okazją do zaprezentowania 
twórczości ludowej - co roku prezentujemy dorobek artystyczny 
innego twórcy z naszej gminy. W bieŜącym roku była to grafika 
Pana Stanisława Góreckiego ze Sromowiec WyŜnych oraz haft 
Pani Marii Bednarczyk z Kluszkowiec. 

14-15 luty 2007 r. - współorganizacja z Gimnazjum w Ma-
niowach piątej edycji konkursu o tematyce prozdrowotnej „śyj 
zdrowo”. Konkurs składa się z dwóch części: 
1. Konkurs na małą formę artystyczną o tematyce prozdrowot-

nej lub profilaktycznej. W konkursie tym uczestniczą koła 
teatralne prowadzone w ramach wczesnej profilaktyki. 

2. Konkurs wiedzy o zdrowiu i profilaktyce zagroŜeń – 
uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. 

22.02.2007r.- Podsumowanie VI Konkursu Literackiego. 
Konkurs ten skierowany jest do młodzieŜy ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z Gminy Czorsztyn. Uczniowie rywalizują 
w trzech kategoriach. Do szóstej edycji zgłoszonych zostało 132 
prace. 27 uczestników zostało nagrodzonych nagrodami ksiąŜ-
kowymi. 
Marzec  

18.03.2007 r. - współorganizacja zawodów narciarskich 
„0 puchar Gorców”. W zawodach wzięło udział około 100 
członków Oddziałów Związku Podhalan działających na Podha-
lu. Zawodnicy startowali w slalomie i w biegu na 1800 m. Boni-
fikaty punktowe przyznawano zawodnikom startującym w stroju 
regionalnym. Cała impreza miała oprawę regionalną. 

27.03.2007r. Gminny Konkurs Recytatorski „Nad wodą 
wielką i czystą” . Konkurs ten organizowany jest we współpracy 
z Gimnazjum w Maniowach. W roku sprawozdawczym wzięło 
w nim udział 40 uczestników, wyłonionych w eliminacjach, 
w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach z Gmi-
ny Czorsztyn i Łapsze NiŜne. Najlepsi recytatorzy w trzech 
kategoriach wiekowych otrzymali nagrody ksiąŜkowe. Dodat-
kową nagrodę w kaŜdej kategorii za tekst tematycznie związany 
z naszym regionem ufundował Wójt Gminy Czorsztyn. 

Konkurs ten organizowany jest corocznie w dniu 27 marca, 
by uczcić obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. 
Maj  

3.05.2007r. W trakcie długiego weekendu majowego zorga-
nizowano w Czorsztynie cykliczną imprezę - Otwarcie Sezonu 
Turystycznego. Podczas jej trwania zaprezentowały się: zespół 
„Sromowianie”, „Lubań”, kapela „Mizerzanie, „Mali Hyrni” 
z Nowego Targu oraz orkiestra dęta z Maniów i Kacwina. Imprezę 
uatrakcyjniły konkursy dla dzieci i dorosłych, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. Biorąc udział w nich moŜna było wy-
grać  darmowe   weekendy   w   gospodarstwach   agroturystycznych 
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fundowane przez mieszkańców Czorsztyna i bilety na spływ Prze-
łomem Dunajca fundowane przez Stowarzyszenie Flisaków Pieniń-
skich. Niewątpliwą atrakcją tej imprezy była degustacja potraw 
regionalnych przygotowywana przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

W maju corocznie rozpoczyna się konkurs „Mój ogród kwiato-
wy” , który trwa do października. W miesiącu maju przeprowadza 
się pierwszą, a w październiku ostatnią lustrację. NaleŜy tu podkre-
ślić, Ŝe dzięki organizacji tego konkursu sołectwa naszej gminy stają 
się coraz piękniejsze, przybywa co roku zadbanych posesji na na-
szym terenie, a to jest głównym załoŜeniem konkursu. 

Od 31.05. – 2.06.07. GCK było współorganizatorem VIII 
Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami Jana Pawła II. 
W Zlocie wzięło udział 300 osób w róŜnych grupach wiekowych. 
Uczestnicy Zlotu mogli podziwiać piękno Pienin podczas słonecznej 
pogody jak równieŜ zachwycać się pięknem kolorów nieba i gór 
osłoniętych szaro-granatową mgłą podczas deszczu. PrzewaŜająca 
część uczestników Zlotu gościła po raz pierwszy na naszych szla-
kach turystycznych. Wszyscy byli zachwyceni pięknem krajobrazu, 
bogactwem i róŜnorodnością roślin jakie występują w Pieninach. 
Zlot dał nam moŜliwość promocji nie tylko walorów krajobrazo-
wych, ale równieŜ naszej kultury regionalnej. Uczestnicy zlotu byli 
zadziwieni aktywnością mieszkańców Sromowiec NiŜnych w dzie-
dzinie zachowania i kultywowania tradycji ludowej. Dzięki organi-
zacji Zlotu upowszechniliśmy ideę Ojca Świętego Jana Pawła II 
o miłości, przyjaźni, umiłowaniu wędrówek i duchowego kontaktu 
z górami. 
 

Czerwiec 
14.06.2007 r. organizacja XIII Przeglądu Działalności Kultural-

nej Gminy Czorsztyn. W przeglądzie wzięło udział 11 zespołów 
teatralnych i muzycznych działających przy szkołach podstawowych 
i gimnazjach. Przegląd stwarza moŜliwość szerszej prezentacji 
dorobku artystycznego poszczególnych zespołów.  

15-17.06.2007 r. – udział wszystkich zespołów regionalnych 
działających przy GCK w Zamagórskim Święcie Folkloru. 
 

Lipiec 
15.07.2007 r. – 35-lecie orkiestry dętej w Maniowach. Jubileusz 

ten rozpoczął się uroczystą mszą świętą. Przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych, muzyce regionalnej i zgromadzonej publicz-
ności obchody jubileuszowe trwały do późnych godzin popołudnio-
wych 

22.07.2007r. odbyła się inauguracja obchodów Jubileuszu 700-
lecia lokacji Kluszkowiec. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, 
w której uczestniczyły władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
członkowie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Obchodów 
700-lecia, poczty sztandarowe: OSP z gminy Czorsztyn, Związku 
Podhalan, Stowarzyszenia Flisaków Penińskich, przedstawiciele 
mediów, przedsiębiorcy, mieszkańcy Kluszkowiec i barwnie prezen-
tujący się Zespół Taneczny Stowarzyszenia Kulturalno - Oświato-
wego wsi Roditsa „św. Athanasios” z Grecji oraz goście z kraju 
i zagranicy. Po Mszy św. w barwnym korowodzie prowadzonym 
przez orkiestry dęte z Maniów i Kacwina zgromadzenie udało się do 
amfiteatru. W pierwszej części swoje przemówienia okolicznościo-
we wygłosili: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 700-lecia Wojciech Bednarczyk (sołtys wsi), wójt Gminy 
Czorsztyn Waldemar Wojtaszek, poseł Edward Siarka, posłanka 
Anna Paluch, prowincjał Zakonu Karmelitów Bosych Albert Wach.  

Zostały równieŜ odczytane listy gratulacyjne od: wojewody ma-
łopolskiego Macieja Klimy, marszałka województwa Marka Nawa-
ry, senatora Stanisława Koguta i rektora Podhalańskiej Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. Stani-
sława Chodorowicza. 

Przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności na 
scenie zaprezentowały się: zespół „Lubań” z Kluszkowiec, zespół 
z Grecji, który przyjechał na obchody 700-lecia na zaproszenie 
zespołu „Lubań”, „Hyrni” z Nowego Targu, „Zielony Jawor” 
z Krempach oraz „Skalniok” z Zubrzycy Górnej. Późnym popołu-
dniem koncertował zespół „A Wiśta”, a do zabawy przygrywał 
zespół „Fuks”. 

Artystyczna część festynu zakończyła się pięknym pokazem 
sztucznych ogni. 

 
Lipiec, sierpień 

29 lipca, 12 i 15 sierpnia 2007r. organizacja imprez letnich: 
„Wieczoru z folklorem”, „Lata pod Trzema Koronami” oraz „Lata 
w Mizernej”. Są to coroczne wydarzenia organizowane przy bardzo 
duŜym zaangaŜowaniu lokalnego biznesu, sołtysów, rad sołeckich, 
radnych, KGW oraz mieszkańców. W imprezach biorą udział zespo-
ły działające przy GCK, a takŜe zespoły zaproszone z zewnątrz. 
W trakcie trwania tych imprez organizowane są konkursy i zabawy 
dla dzieci i dorosłych. Wielką atrakcją dla uczestników imprez, 
szczególnie w Sromowcach WyŜnych są pokazy: strzyŜenia owiec, 
gręplowania wełny, dojenie owiec, młócenie zboŜa itp. Niewątpliwą 
atrakcją dla turystów jest organizowana degustacja potraw regional-
nych. 
Wrzesień 
 

16.09.2007 r. Gminne 
DoŜynki w Czorsztynie – 
impreza przechodnia. Co 
roku organizowana jest 
w innej miejscowości 
gminy. Biorą w niej 
udział przedstawiciele 
władzy samorządowej, 
stowarzyszeń, organizacji 
społecznych działających 
na terenie gminy. Co 
roku podczas trwania 
doŜynek organizowany 
jest konkurs na 
najpiękniejszy wieniec 
doŜynkowy. W części 
artystycznej prezentują 
się zespoły działające 
przy GCK. 

Co roku we wrześniu ogłaszamy Gminny Konkurs Literacki dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z terenu gminy Czorsztyn. Konkurs ten 
organizowany jest we współpracy z Gimnazjum w Maniowach. Jego 
celem jest kształcenie umiejętności posługiwania się piękną Ŝywą 
polszczyzną oraz próbą dostrzeŜenia walorów naszej gminy. 
Listopad 

11 listopada 2007 r.– organizacja wiecu z okazji obchodów 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. W uroczystości tej brali udział 
przedstawiciele władzy samorządowej, organizacji społecznych, 
politycznych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czorsz-
tyn. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie gimnazjum 
w Maniowach oraz chór parafialny z Kluszkowiec. 
Grudzień 

Corocznie w grudniu organizujemy podsumowanie działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz konkursu „Mój ogród kwiatowy”. 
W roku sprawozdawczym podsumowanie odbyło się 2 grudnia 
w Sromowcach WyŜnych w izbie regionalnej. Nagrodami rzeczo-
wymi nagrodzono 18 właścicieli ogródków. 

 

Zespoły regionalne i orkiestra dęta działające przy GCK poza 
systematycznymi zajęciami i występami na imprezach gminnych 
i środowiskowych, uczestniczą w wydarzeniach organizowanych 
poza granicami naszej gminy. NajwaŜniejsze z nich w 2007 r. to: 
18 maja – udział w XIV konkursie recytatorskim im. Augustyna 
Suskiego w Szaflarach, 
18 maja – udział orkiestry dętej w koncercie „StraŜacy Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II w hołdzie" - Wadowice, 
01 czerwca – występ zespołu „Sromowianie” w Muzeum Okręgo-
wym w Nowym Sączu, 
10 czerwca - udział w powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych 
w Krempachach, 
17 czerwca i 24 czerwca – koncert orkiestry dętej na Dniach Kultu-
ry Słowackiej w Jabłonce i Krempachach, 
23 czerwca – udział w I Festiwalu Orkiestr Dętych w Nowym  
Targu, 
28 lipca – koncert orkiestry dętej na festynie w Krościenku, 
18 sierpnia – koncert orkiestry dętej na „Dniach Majstra Pavla” 
w Lewoczy, 
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26 sierpnia – występ zespołu „Lubań” na XXXI Targach Sztuki 
Ludowej w Krakowie, 
09 grudnia – oprawa muzyczna odpustu w Velkiej Frankowej 
na Słowacji - orkiestra dęta. 

Ponadto od pięciu lat Gminne Centrum Kultury jest realiza-
torem „programu profilaktyczno – rozwojowego dzieci i mło-
dzieŜy szkolnej”. Program realizuje 7 instruktorów i bierze 
w nim udział 120 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów 
i Domów Kultury. Zajęcia prowadzone są w kołach muzycznych 
i teatralnych. 

Na zakończenie powyŜszego sprawozdania chciałam, 
w imieniu własnym i Wójta Gminy Czorsztyn serdecznie po-
dziękować mieszkańcom gminy za zaangaŜowanie i pomoc 
podczas organizacji imprez. Gorące podziękowania kieruje-
my do zespołów regionalnych i orkiestry dętej. Szczególne 
wyrazy wdzięczności sponsorom, których hojność pozwala na 
uatrakcyjnienie naszych imprez. 

Zwracam się z gorącą prośbą do mieszkańców naszych so-
łectw, aby i w tym roku słuŜyli radą i pomocą, a przede wszyst-
kim by uczestniczyli z całymi rodzinami w naszych przedsię-
wzięciach. przyg. J. Plewa 

 

Oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz 
Podhalańskiego Towarzystwa śeglarskiego 

 

Gmina Czorsztyn w dniu 30.01.2008 r. aktem not.rep.nr 
902/2008 oddała w uŜytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, 
nieruchomość połoŜoną w Czorsztynie obszaru 0,1409 ha, skła-
dającą się z działek ewid.nr 7, 527/116 oraz sprzedała budynek 
bosmanki na rzecz Podhalańskiego Towarzystwa śeglarskiego 
w Nowym Targu, na cele działalności sportowej, turystycznej 
i wychowawczej nie związanej z prowadzeniem działalności 
zarobkowej, zgodnie ze statutem Podhalańskiego Towarzystwa 
śeglarskiego.  

W związku z tym, Ŝe budynek bosmanki został wybudowany 
ze środków własnych PTś, Gmina Czorsztyn na poczet naleŜno-
ści PTś zaliczyła nakłady poczynione przez PTś na w/w dział-
kach w postaci budynku bosmanki, w kwocie 95 500 zł. 

Z tytułu uŜytkowania wieczystego Podhalańskie Towarzy-
stwo śeglarskie zapłaciło Gminie Czorsztyn pierwszą opłatę 
w kwocie 14 621,70 zł brutto. 

Ponadto PTś z tytułu uŜytkowania wieczystego zobowiązane 
jest uiszczać opłatę roczną, płatną przez cały okres uŜytkowania 
wieczystego, w kwocie 799 zł netto. Opłata ta płatna jest w ter-
minie do 31 marca kaŜdego roku, z góry za dany rok. Opłata 
roczna moŜe być aktualizowana wskutek zmiany wartości grun-
tu, w okresach nie krótszych niŜ jeden rok, zgodnie z przepisami 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 

Finał XIII Amatorskich Mistrzostw Polski 
w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie 

 "Family Cup" 2008 
 

Rewelacyjna atmosfera, ponad 500 uczestników, dwa dni 
zawodów w dniach 7 i 8 marca oraz uroczystość wręczania 
nagród – takim udanym finałem w Kluszkowcach zakończyły się 
rozgrywane od 4 stycznia na róŜnych stokach XIII Amatorskie 
Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym 
i Snowboardzie. 
 

Laureat w plebiscycie na najlepszą stację narciarską 
–  Stacja Narciarska Czorsztyn-Ski 

 

W tegorocznym plebiscycie „Najlepsza Stacja Narciarska 
w Małopolsce 2007/2008”, w kategorii DUśA STACJA wygrała 
Rodzinna Stacja Narciarska Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach. 

 

 
Do dyspozycji narciarzy są tutaj bardzo dobrze przygotowa-

ne stoki, punkty gastronomiczne, trzy trasy zjazdowe, „ośla 
łączka” dla uczących się jazdy, trasy biegowe, wyciąg krzeseł-
kowy i dwa wyciągi orczykowe, a ze szczytu góry rozciągają się 
wspaniałe widoki na Tatry, Pieniny, Gorce, Babią Górę i dwa 
zamki. 

Tutaj teŜ po raz pierwszy odbyła się inauguracja sezonu zi-
mowego w Małopolsce. GRATULUJEMY.  
 

KOMUNIKAT DOTYCZ ĄCY UTRZYMANIA 
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 

TERENIE GMINY CZORSZTYN 
 

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Wójtem 
Gminy Czorsztyn, a Komendantem StraŜy Granicznej w zakresie 
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, edukacji 
publicznej oraz utrzymania czystości i porządku w gminie, 
z dnia 12.03.2008 r., uprzejmie informujemy, Ŝe oprócz funk-
cjonariuszy Policji o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie naszej gminy dbają funkcjonariusze 
StraŜy Granicznej. MoŜna się do nich zwracać o zabezpieczanie 
i przypilnowanie porządku w trakcie róŜnego rodzaju imprez: 
zabaw, festynów, meczy itd., a takŜe doraźnie dla skontrolowa-
nia określonych miejsc i zdarzeń budzących naszą wątpliwość, 
jak np hałaśliwe zachowanie, akty wandalizmu lub zdarzeń 
chuligańskich bądź kryminogennych. 

SłuŜba dyŜurna – Placówka StraŜy Granicznej w Sromow-
cach WyŜnych, tel.: ( 018) 2628720. 

 

VIII Mi ędzygminny Konkurs Recytatorski 
 

W dniu 27 marca br. o godz. 900 w Osadzie Turystycznej na 
Stylchynie, w „Willi Drohojowskich odbędzie się VIII Mi ę-
dzygminny Konkurs Recytatorski. Serdecznie zapraszamy do 
wysłuchania prezentowanych utworów literackich. 

 

 

Hala sportowa w Maniowach 

Trwają roboty budowlane przy hali sportowej w Maniowach. 
Wewnątrz wykonuje się ostatnie roboty wykończeniowe, montaŜ 
stałego wyposaŜenia sportowego, montaŜ siedzisk na trybunach. 
Z zewnątrz wykonano mur oporowy przy placu manewrowym, 
a w chwili obecnej wykonywane są: przygotowanie podłoŜa pod 
krawęŜniki, nawierzchnię drogi, parking i chodnik z kostki bru-
kowej. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XVII, 

zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn 
 

XVII, zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się 
w dniu 28 marca 2008 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy 
Czorsztyn, Maniowy, ul. Gorczańska 3 w sali narad. 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy na obrady. 


