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Święta BoŜego Narodzenia to czas radości, spokoju 
 i refleksji. Niech atmosfera tych świąt wyzwoli w nas to, 
co najlepsze i da energię do podejmowania wyzwań No-

wego Roku. Na ten wyjątkowy czas i cały 2009 rok 
wszelkiej pomyślności w imieniu Samorządu Gminy 

Czorsztyn Ŝyczą 
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MISTRZOSTWA POWIATU NOWOTARSKIEGO W HALOWEJ 
PIŁCE NOśNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CZORSZTYN 

 

 

W Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Maniowch, 
dnia 5 listopada rozegrane zostały zawody 
o     MISTRZOSTWO POWIATU NOWY TARG 
W HALOWEJ PIŁCE NO śNEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY CZORSZTYN . Startowało 6 druŜyn. 
Wójt Gminy Czorsztyn ufundował statuetkę dla najlepszego 
zawodnika oraz puchary za miejsca I-III. 
Wyniki zawodów: 
1 miejsce oraz prawo reprezentowania powiatu nowotarskiego 
w zawodach strefowych – Szkoła Podstawowa w Szaflarach - 
opiekun Hubert Porschke (skład dróŜyny: Marcin Stasiowski, Kle-
mens Kamiński, Mateusz Hreśka, Michał Kasperek,  Damian Ma-
gulski, Dawid Topór, Mateusz Sobański, Mateusz Makuch, Paweł 
Cudzich, Michał Gil), 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Maniowach, 
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu, 
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Chabówce, 
5 miejsce – Szkoła Podstawowa w Spytkowicach i Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Szczawnicy. 
Najlepszym zawodnikiem i królem strzelców został Jarosław Poto-
niec ze SP w Maniowach. 

W.P. 

 
 

 
Pełnych ciepła, spokoju i radości 

Świąt BoŜego Narodzenia oraz po-
myślności i sukcesów w Nowym 2009 

Roku Ŝyczą pracownicy 
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Obchody Święta Niepodległości 
 

W pięknej, 
słonecznej sce-
nerii, jedenaste-
go listopada 
w Kluszkowcach 
przebiegały uro-
czystości zwią-
zane z obcho-
dami 90 roczni-
cy Odzyskania 
Niepodległości. 

 

Rozpoczęły się w kaplicy mszą św. za ojczyznę. Po mszy jej 
uczestnicy w pochodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą 
i poczty sztandarowe przemaszerowali pod Pomnik Niezna-
nego śołnierza. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie zgromadzeni mieszkańcy 
oraz zaproszeni goście uczestniczący w uroczystości mogli 
z uwagą wysłuchać wystąpienia Wójta Waldemara Wojtasz-
ka, orkiestry dętej z Maniów oraz krótkiego, programu arty-
stycznego w wykonaniu młodzieŜy gimnazjalnej ze Sromo-
wiec NiŜnych. Jak co roku delegacje złoŜyły kwiaty 
pod Pomnikiem Nieznanego śołnierza. 

Organizatorami obchodów byli: 
Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury, Oddział 
Związku Podhalan w Kluszkowcach. 

W uroczystości wzięły udział Poczty sztandarowe: 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z Sromowiec WyŜnych, 
Czorsztyna, Kluszkowiec, Mizernej,  Maniów i Sromowiec 
NiŜnych, Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na 
rz. Dunajec, Oddziału Związku Podhalan w Kluszkowcach, 
Oddziału Związku Podhalan w Maniowach. 

Doświadczyliśmy tego dnia krótkiej lekcji historii przy-
pominającej lata walki o wolność, w czasie których słowa 
OJCZYZNA i PATRIOTYZM nie były tylko pustymi sło-
wami. 

W.P. 
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Nowe oblicze Drogi Pienińskiej 

 

 
 

W dniu 30 października br. w Sromowcach WyŜnych 
„na Wygonie” odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie 
zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej Krośnica – 
Sromowce WyŜne Wygon. W pięknej scenerii mieniących 
się kolorami złotej polskiej jesieni Pienin, podsumowano 
dwuletnie prace nad doprowadzeniem tej drogi do naleŜytego 
stanu technicznego, aby liczne grono jej codziennych i sezo-
nowych uŜytkowników mogło poruszać się bezpiecznie i bez 
obawy o utratę zawieszenia w swoim samochodzie. 

Na zaproszenie Starosty Nowotarskiego Pana Krzyszto-
fa Fabera przybyli posłowie Anna Paluch i Edward Siarka, 
radni powiatowi i członkowie Zarządu Powiatu oraz wójto-
wie gmin, po których przebiega droga: Waldemar Wojtaszek 
Wójt Gminy Czorsztyn i Stanisław Gawęda Wójt Krościenka 
nad Dunajcem. Nie mogło teŜ zabraknąć Jana Sienkiewicza 
Prezesa Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, który repre-
zentuje głównych uŜytkowników drogi - flisaków, dla któ-
rych jest ona szlakiem powrotnym po spływie Dunajcem. 
Obecni byli takŜe przedstawiciele społeczności lokalnej wsi 
Sromowce WyŜne z Sołtysem i Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej na czele. Przybyli teŜ wykonawcy całego przedsięwzię-
cia czyli szefowie Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogo-
wo – Mostowego Sp. z o.o. z Nowego Targu i firmy 
DROGBUD z Zawoi. Całą inwestycję prowadził Powiatowy 
Zarząd Dróg z Dyrektorem Robertem Waniczkiem na czele, 
który wraz ze Starostą odebrał podziękowania i wielkie słowa 
uznania za dostrzeŜenie i rozwiązanie problemu, przez całe 
lata zaniedbywanej, a jakŜe waŜnej dla całego regionu trasy 
pienińskiej. Zmodernizowaną drogę poświęcił ks. Kazimierz 
Turakiewicz Proboszcz Parafii ze Sromowiec WyŜnych, 
który takŜe modlił się o rozwagę i bezpieczeństwo tych, któ-
rzy z tego szlaku drogowego korzystają. 

Zmodernizowana droga zyskała nową nawierzchnię, po-
bocza i oznakowanie poziome, co z pewnością przełoŜy się 
na komfort jazdy, ale teŜ bezpieczeństwo na krętej, górskiej 
trasie. O tym, Ŝe była to bardzo trafna i konieczna decyzja 
o przeznaczeniu niemałych środków z budŜetu powiatu na 
modernizację drogi moŜe świadczyć opis zrobiony przez 
organizatorów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, z któ-
rego mogło wynikać Ŝe kolarze powinni przesiąść się tu na 
rowery górskie. Szczęśliwie jednak przed wyścigiem, a takŜe 
przed szczytem sezonu turystycznego Powiatowy Zarząd 
Dróg uporał się z połoŜeniem nowej nawierzchni i zaskarbił 
tym sobie duŜą wdzięczność władz lokalnych i mieszkańców 
Sromowiec NiŜnych i WyŜnych. 

 
GIMNAZJADA POWIATU NOWOTARSKIEGO 

W HALOWEJ PIŁCE NO śNEJ 

 

W hali sportowej w Maniowach 6 druŜyn gimnazjalnych 
14 listopada rywalizowało w gimnazjalnym turnieju halo-
wej piłki noŜnej. Nagrody ufundował Wójt Gminy Czorsz-
tyn. 

1 miejsce zdobyło Gimnazjum nr 3 z Klikuszowej. 
Miejsca pozostałe: 
2 miejsce – Gimnazjum Maniowy, 
3 miejsce – Gimnazjum Skawa, 
4 miejsce – Gimnazjum nr 1 Raba WyŜna, 
5 miejsce – Gimnazjum Krempachy i Łapsze NiŜne. 

Do zawodów rejonowych awansowała zwycięska druŜy-
na oraz zdobywca drugiego miejsca. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Przemysława Jarząbka z Gimnazjum 
w Maniowach, a królem strzelców został Karol ChorąŜak 
z Gimnazjum w Klikuszowej.  

W.P. 
 

Wywóz eternitu 
 

Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Maniowach 
informuje, Ŝe w dniach 
12-27.11.2008 r. firma 
„Kurcz” z Nowego Sącza 
przeprowadziła wywóz 
odpadów zawierających 
azbest z placu poniŜej 
oczyszczalni ścieków 

w Maniowach. Następnie kontynuowano wywóz eternitu od 
mieszkańców Gminy Czorsztyn. W sumie wywieziono ponad 
500 ton eternitu z terenu naszej gminy. W przyszłym roku 
akcja wywozu eternitu będzie kontynuowana w miarę posia-
danych środków. 

K.F. 
 

Zwycięzcy konkursu "Francja w miniaturze" 
 

Uczniowie z klasy III c ze Szkoły Podstawowej w Sro-
mowcach NiŜnych zajęli pierwsze miejsce w konkursie pla-
styczno-ekologicznym "Francja w miniaturze". Był on orga-
nizowany w nowotarskim MOK-u, w ramach Dni Kultury 
Francuskiej. 

Uczestnicy konkursu - klasy trzecie szkół podstawowych 
z Nowego targu, Sromowiec NiŜnych i Poronina, zaprezen-
towali 14 prac. Zwycięska druŜyna w nagrodę mogła poje-
chać na basen termalny w Bańskiej NiŜnej. 

W.P. 
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Dofinansowanie zadania publicznego 
pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI” 

 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą 
w Maniowach złoŜyło wniosek w II edycji konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury w 2008 r. pn. „MECENAT 
MAŁOPOLSKI” i uzyskało z Województwa Małopolskiego 
z siedzibą w Krakowie dofinansowanie w wysokości 8.000,- 
zł na „Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla zespołu 
działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Kluszkow-
cach z/s w Maniowach”. Ogólna kwota na zadanie wynosi 
11.900,- zł.  

J.P. 
 

Odnajdźmy siebie 
 

 
 

„Odnajd źmy siebie, by się nie wstydzić skąd jesteśmy”  – 
dwumiesięczny projekt realizowany dzięki funduszom pozy-
skanym w ramach konkursu kuratoryjnego "Kształcenie 
umiejętności społecznych i Ŝyciowych, kształtowanie wła-
ściwych relacji w kontaktach międzyludzkich". 
Projekt opracowany w Gminnym Publicznym Gimnazjum 
w Maniowach, skierowany do wszystkich szkół gminy 
Czorsztyn (dwa gimnazja i cztery podstawówki) został dofi-
nansowany kwotą 65 908 zł. 
Projekt ma na celu wzbudzenie dumy młodych mieszkań-
ców Gminy Czorsztyn z oryginalności i niepowtarzalności 
własnych tradycji regionalnych, równocześnie z uświado-
mieniem spójności i ścisłych związków tych ziem pogranicz-
nych z historią i kulturą ogólnonarodową. 
W ramach projektu będą odbywać się warsztaty historyczne, 
etnograficzne, artystyczne i kulinarne, konkursy (plastyczne, 
literacki, kulinarny), zajęcia kół geograficzno – regionalnych, 
wycieczki i rajdy. Podsumowaniem projektu będzie wydanie 
publikacji, mającej formę literackiej, czorsztyńskiej ksiąŜki 
kucharskiej. 
Pierwszym działaniem w ramach projektu był rajd tury-
styczny „Przez Wielkie Pole do paszczy smoka”, który 
odbył się 25.10.08.  
Wzięło w nim udział prawie 300 uczniów Gimnazjum z Ma-
niów i szkół podstawowych (Maniowy i Kluszkowce). 
Trasa rajdu: Osada Turystyczna STYLCHYN – WIELKIE 
POLE – ORGANY HASIORA – góra WDśAR. 
Uczestnicy rajdu podczas pokonywania trasy zatrzymywali 
się w wyznaczonych punktach (było ich sześć) zapoznawali 
z historycznymi, przyrodniczymi i geograficznymi cieka-
wostkami nt. poszczególnych elementów krajobrazu. Dodat- 

 
kowymi zadaniami było zbieranie materiałów do prac pla-
stycznych na konkurs „Piękno tworzone naturą” oraz wyko-
nanie TOTEMU z elementów natury i składników znalezio-
nych po drodze. Totemy zaprezentowano podczas finału 
rajdu, przy „smoczym ognisku” na górze WdŜar. 
W listopadzie organizowane były wycieczki : 
1) Pieskowa Skała (zwiedzanie) – Niepołomice (zwiedzanie 
galerii) – Kraków  (warsztaty w Muzeum Narodowym: dla 
gimnazjum – „Antyk a sztuce” , „Historia ubioru” 
dla uczniów szkół podstawowych – „Co się robi z gliny ?” , 
„Co się robi ze szkła ?” 
2) Zubrzyca – warsztaty „Od ziarna do chleba” , „malowanie 
na szkle” oraz zwiedzanie skansenu. 
W ramach projektu 04. 12. 2008 w Gminnym Centrum 
Kultury w Kluszkowcach (godz. 11.00 – 13. 00) zorgani-
zowany będzie Konkurs Potraw Regionalnych . Uczestni-
kami będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
z naszej Gminy. Ich zadaniem będzie prezentacja potraw 
regionalnych oraz krótkiego programu artystycznego o swo-
jej miejscowości. 
ADRES INTERNETOWY SZKOŁY  (aktualności i zdjęcia 
w galerii): www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl 

 

Dorota Plewa GPG w Maniowach 
 

Szkolny Konkurs Potraw Regionalnych 
 

 
 

04 grudnia 2008 roku w Gminnym Centrum Kultury 
w Kluszkowcach odbył się Konkurs Potraw Regionalnych, 
organizowany w ramach projektu „Odnajdźmy siebie, by nie 
wstydzić się, skąd jesteśmy”, który opracowało dla szkół 
gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych z terenu 
Gminy Czorsztyn Gminne Publiczne Gimnazjum w Manio-
wach, uzyskując od Małopolskiego Kuratorium Oświaty 
dofinansowanie w wysokości 65 908zł. 
Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieŜy 
zainteresowań kulinarnych i popularyzacja potraw naszego 
regionu. 
W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z naszej gminy. 
KaŜdą placówkę reprezentował zespół 5-osobowy, którego 
zadaniem było przygotowanie stoiska z potrawami, dekora-
cjami oraz występu artystycznego. KaŜda z druŜyn stanęła na 
wysokości zadania i zaprezentowała potrawy charaktery-
styczne dla swojej miejscowości i naszego regionu. Na sto-
łach królowały więc: kwaśnica na Ŝeberku, moskole, sołdra, 
dziadki, fizoły ze śliwką, kapusta, gałuski.  

Oceny stanowisk dokonała komisja w składzie: p. Janina 
Plewa- szefowa GCK, p. Grzegorz Watycha - wicewójt Gmi-
ny Czorsztyn, p. Małgorzata Piątek - radna Gminy Czorsztyn. 
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Trudne zadanie stanęło przed komisją, która w czasie burzli-
wych obrad przyznała pierwsze miejsce Gimnazjum w Sro-
mowcach NiŜnych, a pozostałe zespoły nagrodziła miejscem 
drugim. 
Degustacja potraw dostarczyła zaproszonym gościom tema-
tów do rozmów o regionie, o dawnych tradycjach, o zwycza-
jach. W oczekiwaniu na werdykt komisji, grupa dziewcząt 
z Gimnazjum w Maniowach zaprosiła publiczność do wspól-
nego śpiewania. I tak dały się słyszeć starodawne, ale i now-
sze pieśni i piosenki góralskie. 
Na zakończenie przewodnicząca komisji podsumowała kon-
kurs, wyraŜając nadzieję, Ŝe tradycyjne potrawy naszego 
regionu nie zaginą. 
NaleŜy dodać, iŜ konkurs został poprzedzony warsztatami 
kulinarnymi, na których dzieci i młodzieŜ uczyły się przyrzą-
dzać potrawy regionalne. 

tekst: Danuta Kopytko 
 

 

Konkurs "Mój ogród kwiatowy" w 2008 r. 
 

Gminne Cen-
trum Kultury 
w Kluszkowca
ch i Gminne 
Koła Gospo-
dyń Wiejskich 
od wielu juŜ 
lat organizują 
konkurs ”Mój 
ogród kwiato-
wy”. Piękne 
i  zadbane po-

sesje są wizytówkę zarówno ich właścicieli jak i  miejscowo-
ści, w których mieszkamy. 

W tym roku komisje środowiskowe z Kół Gospodyń 
Wiejskich ze Sromowiec WyŜnych, Sromowiec NiŜnych, 
Czorsztyna, Kluszkowiec i Maniów zgłosiły do konkursu 17 
ogródków.  

Komisja konkursowa podczas lustracji ogrodów brała pod 
uwagę zagospodarowanie otoczenia wokół domu, oddzielenie 
części wypoczynkowej od gospodarczej, rozplanowanie 
i urządzenie wnętrza ogródka, dobór odmian roślin kwiato-
wych i krzewów ozdobnych oraz kwiatów balkonowych, 
wkomponowanie ziół przyprawowych w ogrodzie, urządze-
nie miejsca do wypoczynku, urządzenie placu zabaw dla 
dzieci, wykorzystanie materiałów przy urządzaniu miejsca do 
wypoczynku, prawidłową pielęgnację i utrzymanie ogródka 
oraz terenu przylegającego do posesji. 

Podczas podsumowania konkursu, które odbyło się 
w Sromowcach NiŜnych dnia 06.12.2008 r. komisja konkur-
sowa nagrodziła po trzy ogródki z kaŜdego sołectwa. Łącznie 
nagrodzono 15 ogródków. 
Wyniki konkursu 
I miejsca: Kubicz Małgorzata, Babiak Adela, Milaniak BoŜe-
na, Stawarz Teresa, Grywalska Monika; II miejsca: Kowal-
czyk Maria, Firek Maria, Klimczak Stanisława, Pierwoła 
Maria, Regiec Maria; III miejsca: Dyda Maria, Firek GraŜy-
na, Wojtaszek Genowefa, Jandura Maria, Borzęcka Janina. 

Właścicielom nagrodzonych ogródków składamy ser-
deczne gratulacje i Ŝyczymy wielu nowych pomysłów na ich 
upiększenie. 

W czasie uroczystości pani Maria Magiera – przewodni-
cząca przez 40 lat Kołu Gospodyń Wiejskich w Sromowcach 
NiŜnych przekazała oficjalnie przewodnictwo w KGW pani 

 
 Zofii Plewie. Podziękowania i kwiaty przekazała dyr. GCK 
Janina Plewa. 

W.P. 
 

Zakończone inwestycje 
 

Potok Wygon w Sromowcach NiŜnych 
W dniu 07.11.2008 r. 

dokonano odbioru 
robót zadania bieŜącej 
konserwacji potoku 
Wygon na długości 
400 metrów w miej-
scowości Sromowce 
NiŜne. Zakres prac 
obejmował odmulenie 
dna potoku, udroŜnie-
nie koryta potoku, 
wykonanie podsypki 
piaskowej, wykonanie 
ubezpieczenia dna 
elementami betono-
wymi (mulinki), uło-
Ŝenie przepustu z rur 
betonowych oraz 

wykonanie ubezpieczenia skarp kratą betonową. 
Zadanie zostało wykonane w okresie od 29.09.2008 do 

31.10.2008 r. Wykonawcą był Zakład Melioracji Wodnych 
J.Obidowicz, z Nowego Sącza. Inwestor zadania to Małopol-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 

Wartość robót wyniosła 68 801,90 zł brutto. Gmina par-
tycypowała w kosztach w wysokości 10 000 zł na podstawie 
porozumienia pomiędzy MZMiUW w Krakowie, a Gminą 
Czorsztyn.  Zadanie zostało zrealizowane na wniosek inicja-
tora tj. Gminy Czorsztyn, o ujęcie zadania w planie finanso-
wym MZMiUW w Krakowie na rok 2008. 
 

Osuwisko na drodze gminnej Wronina w Czorsztynie 

Na zdjęciu pan S. Furman – projektant zabezpieczeń osuwi-
ska. 

W dniu 21.11.2008 r. dokonano odbioru robót zadania pn. 
„Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej Wronina 
w Czorsztynie”. 

Zabezpieczenie osuwiska wykonano jako zabudowę po-
toku o długości 56,70 mb w postaci Ŝelbetowej konstrukcji 
oporowej, składającej się z trzech segmentów. Szerokość 
konstrukcji oporowej - 2,30 m. Wysokość ścianek: lewa - 
3,00 m, prawa - 4,00 m. 
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Wartość robót wyniosła 996 858 zł. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” z Ochotnicy Dolnej. 
Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbio-
ru. 

 

Droga gminna Limierzysko w Maniowach 

 W dniu 02.12.2008 roku dokonano odbioru robót zadania 
pn. „ Remont drogi gminnej Limierzysko w Maniowach”. 

W ramach remontu wykonano jezdnię asfaltową o długo-
ści 500 mb i szerokości 3,5 m. Elementy odwodnienia ulicy 
wykonano z elementów betonowych na dł. 100 mb. Pod 
drogą naprawiono przepust ø125 cm. 

Koszt inwestycji to 211212 zł. Wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „DROGBUD” 
z Zawoi. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od 
daty odbioru. 

 

PODSUMOWANIE obrad XXII zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 14 listopada 2008 roku. 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie. 
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porząd-

ku obrad. 
5. Głosowanie poprawek. 
6. Przyjęcie interpelacji. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. 
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 
Część druga: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy 

Czorsztyn na rok 2008 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr 

XII/73/07 z dnia 9 listopada 2007 roku 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zacią-

gnięciu poŜyczki długoterminowej na utylizację azbestu 
z terenu gminy Czorsztyn. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy 
Czorsztyn do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2009 na 
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i remont głównego 
ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sromowce Wy-
Ŝne”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie 

Gminy Czorsztyn środków finansowych na zadania pu- 

 
bliczne: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 
transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełno-
sprawnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Czorsztyn Nr XXXVII/249/06 z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarza-
nia, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności 
pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów Usta-
wy Ordynacja podatkowa oraz wskazania osób do tego 
uprawnionych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości. 
 

Uzasadnienie uchwały 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek po-
datku od nieruchomości, z tym, Ŝe podatek ten nie moŜe prze-
kroczyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 roku (M.P. 59 poz.531). 
Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok podniesiono 
o 4.2% w stosunku do stawek z roku 2008 tj. zgodnie ze wzro-
stem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okre-
sie pierwszego półrocza 2008 roku. Zgodnie z komunikatem 
Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2008 roku ) M.P. Nr.54 poz.486). 
Ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku określa przed-
miot opodatkowania tj. grunty, budynki lub ich części oraz bu-
dowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Układ stawek podatkowych w uchwale jest zgodny z ustawą 
o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości po-
datku od środków transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przy-
znawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gmi-
ny Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicz-
nego w roku 2009. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na 
terenie wsi Sromowce NiŜne. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Czorsztyn na lata 2009-2013 oraz zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwi-
walentu dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych 
z terenu Gminy Czorsztyn za udział w działaniach ra-
towniczych i szkoleniu. 

Część trzecia: 
1. Odpowiedzi na interpelacje. 
2. Zapytania i wnioski.  
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji. 
4. Zakończenie sesji.  

 

Jodła pospolita – zakaz wycinania, niszczenia i sprzedaŜy 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego 
w okresie od 1 grudnia do 15 stycznia obowiązuje okres 
ochronny dla dziko rosnącej jodły pospolitej. W tym czasie 
nie wolno jej niszczyć, ścinać, zrywać gałęzi, sprzedawać, 
kupować i posiadać. Zakaz nie dotyczy drzew o wysokości 
powyŜej 5 metrów oraz drzew i gałęzi pozyskanych legalnie. 
Złamanie zakazu grozi karą grzywny do 5000 zł lub aresz-
tem. 
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Remonty wykonane w bieŜącym roku w placówkach 

oświatowych działających na terenie Gminy Czorsztyn  
 

Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach: 
� remont ogrodzenie, boksów szatni, sprzętu szkolnego (stelaŜe) 

oraz sprzętu sportowego (bramki) – 2.562 zł, 
� wymiana 4 drzwi na PCV w salach lekcyjnych – 6.600  zł, 
� malowanie 5 sal lekcyjnych oraz 2 pomieszczeń do pracy 

indywidualnej – 10.000 zł, 
� remont oświetlenia w 2 salach lekcyjnych (wymiana lamp) – 

3.172 zł, 
� remont podłóg w budynku B (wymiana gumolitu w jednej Sali 

i wymiana listew łącznikowych w 4 salach lekcyjnych) – mate-
riały zakupiono w 2007 r. – 1.720 zł, 

� remont 80 szt. ławek szkolnych (zakup blatów, malowanie 
stelaŜy, montaŜ blatów – 3.096 zł, 

� zakup 93 szt. krzeseł uczniowskich – 7.972 zł, 
� remont systemu ogrzewania elektrycznego w budynku C (stara 

szkoła) – wymiana wkładów i przewodów (w trakcie realizacji) 
– ok. 2.500 zł. 

Szkoła Podstawowa w Maniowach: 
� malowanie lamperii na korytarzach oraz ścian holu na piętrze,  

kilku sal lekcyjnych i ubikacji – 720 zł. - wykonane przez 
konserwatora, 

� wyłoŜenie terakotą posadzek w  łazienkach –  1.774 zł. - wy-
konane przez konserwatora, 

� wyłoŜenie wykładziną dywanową podłogi w sali oddziału 
zerowego – 2.950 zł. 

Szkoła Podstawowa w Sromowcach NiŜnych: 
� dokonano poprawek malarskich w klasach, na korytarzach, 

ubikacjach, 
� zamontowano wentylatory do łazienek szkolnych, 
� zamontowano poręcze przy schodach na zewnątrz budynku. 

Wszystkie prace wykonano metodą gospodarczą.  
Koszt zakupu farb i materiałów do remontów wyniósł 1.515 zł. 
Przygotowano ogrodzenie parkingu przy szkole na kwotę 6.400 zł. 
Projekt budowlany zamienny budynku szkoły i adaptacji pomiesz-
czeń dla potrzeb ośrodka zdrowia – ok. 6.000 zł. 
Zakup wyposaŜenia stołówki (program doŜywiania dzieci w Szkole 
Podstawowej w Sromowcach NiŜnych) – 43.706,33 zł. 
Szkoła Podstawowa w Sromowcach WyŜnych: 
� wykonanie posadzki na holu i w sali lekcyjnej – 19.643 zł, 
� wymiana stolarki drzwiowej na sali gimnastycznej – 12.910 zł, 
� wykonanie malowania sali gimnastycznej i siłowni – 7.376 zł, 
� wykonanie posadzki na sali gimnastycznej i zakup wykładziny 

ochronnej  – 27.781 zł.   
Gimnazjum Maniowy - wykonane remonty  
� wykładzina PCV – 15.301 zł, 
� barierki ochronne – 14.500 zł, 
� remont dachu – 38.552 zł, 
� część frontowa ogrodzenia – 26.234,35. 
Gminne Publiczne Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych: 
� pomalowano pomieszczenia w najniŜszej kondygnacji szkoły 

(szatnie, korytarze) - łącznie ok. 200 m2, 

� dokonano poprawek malarskich w klasach - ok. 600 m2, 

� wymieniono drobne elementy instalacji hydraulicznej. 

Wszystkie prace wykonano metodą gospodarczą toteŜ koszt ograni-
czył się do zakupu materiałów i wyniósł 337 zł. 
Obecnie trwają prace polegające na dociepleniu i zagospodarowaniu 
przestrzeni pod schodami wejściowymi do szkoły- szacowany koszt 
ok. 2.500 zł. 
Gminne Przedszkole Publiczne w Kluszkowcach: 
� malowanie sali zabaw maluchów, szatni, kancelarii, łazienki – 

2.450 zł, 
� montaŜ osłon na grzejniki CO – 500 zł, 
� wykonanie obramowania wokół piaskownicy, naprawa ławe-

czek, stolików, huśtawek (wymiana części zniszczonych) – 
500 zł, 

� wykonanie ogrodzenia – ok. 8.000 zł, 
� montaŜ grzejnika w stołówce i przeróbka sieci grzewczej. 

 

 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czorsztyn 

w sezonie zimowym 2008/2009 
 

W bieŜącym roku dokonano podziału dróg gminnych prze-
znaczonych do zimowego utrzymania na 3 części, by w przetar-
gu nieograniczonym oferenci mogli składać oferty na wszystkie 
lub poszczególne zadnia. I tak, na pierwszy ogłoszony przez 
Urząd Gminy przetarg nieograniczony wpłynęła tylko 1 oferta 
na zimowe utrzymanie dróg w Sromowcach WyŜnych i Sro-
mowcach NiŜnych. Oferta złoŜona przez Pana Franciszka Aren-
darczyka „Usługi Transportowe Ciągnikiem” ul. 3- Maja 93, 34-
441 Niedzica, spełniała wszystkie warunki zamawiającego. 
Umowa przewiduje, Ŝe w przypadku braku opadów śniegu lub 
potrzeby likwidacji gołoledzi otrzyma 25% z wynagrodzenia za 
kaŜdy dzień utrzymywania stanu gotowości tzw. akcję bierną. 

Następnie ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zimo-
we utrzymanie dróg gminnych w Czorsztynie, Kluszkowcach, 
Mizernej, Maniowach oraz Hubie równieŜ z moŜliwością złoŜe-
nia oferty częściowej. Do tego przetargu nie wpłynęła Ŝadna 
oferta. Wobec tego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicz-
nych w celu wyłonienia wykonawcy zimowego utrzymania dróg 
na sezon 2008/2009 przystąpiono do negocjacji z potencjalnymi 
wykonawcami. W toku negocjacji z dotychczasowym wyko-
nawcą zaproponowana przez niego stawka za odśnieŜanie prze-
kraczała znacznie kwotę jaką gmina mogła przeznaczyć na reali-
zację zamówienia. Wobec tego do negocjacji zaproszono Pana 
Franciszka Bobaka - firma PAGAMO s.c, ul. Spyrkówka 19a, 
34-500 Zakopane. Wynegocjowana oferta spełniła wszystkie 
warunki zamawiającego, m.in. w zakresie doświadczenia, gdyŜ 
firma odśnieŜała wcześniej drogi w Gminie Kościelisko. W dniu 
19.11.2008r. zawarta została umowa, zgodnie z którą w czasie 
akcji biernej - utrzymywania gotowości, gmina płaci 30% wyna-
grodzenia podstawowego za km dziennie.  

Uprzejmie informujemy mieszkańców, Ŝe w razie uwag 
i zastrzeŜeń, co do jakości zimowego utrzymania dróg prosimy 
o ich niezwłoczne zgłaszanie do Sołtysów, którzy są w bezpo-
średnim kontakcie z osobami wykonywującymi tę usługę. 

Biorąc pod uwagę odczuwalne zmiany klimatu i związane 
z tym znaczne złagodzenie pory zimowej liczymy na uzyskanie 
oszczędności na wydatkach na zimowe utrzymanie dróg poprzez 
wprowadzenie do umów na sezon 2008/2009 akcji biernej. Za-
oszczędzone w ten sposób środki będą przeznaczone na wiosen-
ne remonty dróg i poprawę bezpieczeństwa ruchu. 
 

Utrzymanie porządku na chodnikach i posesjach 
 

Właściciele wszystkich posesji bez względu na ich przezna-
czenie i sposób uŜytkowania zobowiązani są sprzątać i odśnieŜać 
chodniki wzdłuŜ ich działek. Za skutki wypadków spowodowa-
nych brakiem dbałości o chodnik odpowiada właściciel. 

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach właściciele muszą dbać o czystość 
i porządek nie tylko na chodnikach. Są odpowiedzialni m.in. za 
to, aby mieszkańcy, lokatorzy, wynajmujący pokoje turyści nie 
wyrzucali śmieci na ulicę, ale do znajdujących się na terenie 
posesji śmietników. Wywóz odpadów i nieczystości musi odby-
wać się zgodnie z przepisami. 

 

Prace nad budŜetem 
 

W dniu 17.11.2008 r. Wójt przedstawił Radzie Gminy projekt 
budŜetu na rok 2009. Planuje się dochody w wysokości 
17581054 zł i wydatki w kwocie 16426007 zł. RóŜnica pomię-
dzy dochodami i wydatkami to rozchody stanowiące spłatę 
kredytów i poŜyczek. BudŜet był przeanalizowany przez wszyst-
kie komisje Rady Gminy. Został przesłany równieŜ do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 

Sesja budŜetowa planowana jest na styczeń 2009 roku. 


