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SEZON TURYSTYCZNY 
W GMINIE CZORSZTYN OTWARTY 

 

   3 maja br. w Czorsztynie 
podczas imprezy ple-
nerowej pn. „Otwarcie 
Sezonu Turystycznego - 
Czorsztyn 2008”, uroczy-
stego otwarcia sezonu 
turystycznego dokonał 
Wójt Gminy Czorsztyn - 
Pan Waldemar Wojtaszek. 

W trakcie imprezy odbywającej się na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „KINGA” zaprezentowały się: orkiestra 
dęta z Maniów i Kacwina, chór z Towarzystwa Śpiewaczego 
im. Karola Szymanowskiego z Gdańska, zespół „Maniowia-
nie” z Maniów, „Lubań” z Kluszkowiec, „Zielony Jawor” 
z Krempach, „Honaj” z Dursztyna oraz zespół „Majowy 
Wierch” z Kacwina. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników były specjały kuchni 
regionalnej. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Czorsztyna, 
Kluszkowiec i Sromowiec WyŜnych, przygotowały miejsco-
we specjały. 

Impreza zakończyła się zabawą ludową, do której przy-
grywała kapela z Ochotnicy Dolnej. 

 

Konkurs Wiedzy o Pieninach 
 

Tradycyjnie co roku 
w malowniczo połoŜonej 
miejscowości u stóp 
Trzech Koron, w Szkole 
Podstawowej w Sromow-
cach NiŜnych odbywa się 
„Konkurs Wiedzy o Pieni-
nach.” 29 kwietnia br. 
rozegrano XIII juŜ edycję 

tego cieszącego się duŜym zainteresowaniem wśród uczniów 
konkursu. 

W bieŜącym roku do udziału zgłosiło się 14 szkół (SP 
Grywałd, SP Kluszkowce, SP Krościenko, SP Krośnica, SP 
Maniowy, SP Nr 10 Nowy Targ, SP Spisska Stara Wieś I, SP 
Spisska Stara Wieś II, SP Sromowce NiŜne, SP Sromowce 
WyŜne, SP Nr 3 Szczwnica, SP Trybsz, SP Tylmanowa, 
Zespół Szkół Frydman). 

Łącznie w konkursie rywalizowało 28 uczniów, których 
zadaniem było rozwiązanie testów z zakresu przyrody, histo-
rii, etnografii. Do rywalizacji zachęcił sam Wójt Gminy 
Czorsztyn Pan Waldemar Wojtaszek, który przybył na otwar-
cie i Ŝyczył uczestnikom sukcesów. 

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Krościenku (Anna Wróbel, Katarzyna Vončina), 
wygrywając w obydwu częściach konkursu. Na II pozycji 
uplasowali się uczniowie SP Nr 3 w Szczawnicy (Małgorzata 

Sopata, Kinga Regiec). III miejsce zdobyli uczniowie SP 
w Grywałdzie (Justyna Jaworska i Wojciech Królczyk). 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ksiąŜkowe, a pozo-
stali uczestnicy pamiątkowe materiały reklamowe o regionie. 

J.W. 
Szczegółowe wyniki konkursu na www.czorsztyn.pl 

 

TYDZIE Ń CZYTELNICZY W BIBLIOTECE GMINNEJ  
 

Gminna Biblioteka 
w Kluszkowcach w  ra-
mach „Tygodnia Bi-
bliotek” od 5 do 11 maja 
zorganizowała spotkanie 
autorskie z Wiesławem 
Drabikiem dla dzieci klas 
0-III szkoły podstawowej 
w Maniowach i Srom-

owcach NiŜnych. 
W lokalu biblioteki w Kluszkowcach, w dniu 7 maja 

Wójt gminy czytał i opowiadał przedszkolakom i pierwszo-
klasistom bajki. 

UWAGA:  w bibliotece w Kluszkowcach zostały zainsta-
lowane trzy komputery z dostępem do internetu. MoŜna 
z nich korzystać bezpłatnie w godzinach pracy biblioteki. 
 

 Aktywny kwiecień w Sromowieckim Gimnazjum 
 

Koniec kwietnia w Gim-
nazjum w Sromowcach 
NiŜnych obfitował 
w     waŜne wydarzenia: 
najpierw 22 i 23- egzami-
ny trzecioklasistów (na 
szczęście burza wokół 
lektur nas nie dotyczy- 
nauczyciele i uczniowie 

stanęli na wysokości zadania), potem obchody Dnia Ziemi 
z wiosenną akcją „Sprzątania Świata”, Międzygimnazjalny 
Konkurs Przyrodniczy i na zakończenie miesiąca Międzysz-
kolne Warsztaty Teatralne. 

Wyniki egzaminów będą znane dopiero w czerwcu, ale 
refleksjami z pozostałych imprez warto się podzielić juŜ 
teraz. Na początek „Sprzątanie Świata”- łącznie z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej na terenie Sromowiec NiŜnych ze-
brano blisko 80 worków śmieci. To zaskakująco duŜo, jak na 
miejscowość, z której wywodzą się coroczni liderzy Między-
gimnazjalnego Konkursu Przyrodniczego odbywającego się 
pod hasłem „Jestem współodpowiedzialny za stan środowi-
ska”. MoŜna wprawdzie nieco winy złoŜyć na turystów 
i dopływy Dunajca, ale i mieszkańcy mogli się w tym wzglę-
dzie niechlubnie zasłuŜyć. 
Co robić, by było lepiej? Na to pytanie próbowali znaleźć 
odpowiedź uczestnicy w/w konkursu. Swoje przemyślenia 
wyrazili w formie plastycznej. Plakaty (część z nich moŜna 
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obejrzeć w Urzędzie Gminy w Maniowach), które wykonali 
zachęcają do dbania o środowisko i są przestrogą dla wszyst-
kich, którzy o tym obowiązku zapominają. 

Zgoła inną tematykę poruszały juŜ Warsztaty Teatralne. 
W tym roku odbywały się pod hasłem tolerancji i poszano-
wania odmienności narodowej oraz próby zrozumienia me-
chanizmów powstawania stereotypów. Wprawdzie zaprezen-
towano jedno przedstawienie (przygotowane przez koło te-
atralne „Maska” ze Sromowiec), ale za to bardzo aktywne 
okazały się grupy dyskusyjne. Reprezentanci trzech gimna-
zjów w odniesieniu do obejrzanej sztuki, wyraŜali swe poglą-
dy na temat uniwersalnych wartości i ich znaczenia dla roz-
woju teatru. 

Wszystkie wyŜej wymienione przedsięwzięcia zorgani-
zowali nauczyciele i uczniowie Gminnego Publicznego Gim-
nazjum w Sromowcach NiŜnych. 

G.Ł. 
 

Rezolucja Rady Gminy Czorsztyn nr 1/2008 podjęta na sesji 
w dniu 28 marca 2008 r. 

 

w sprawie: podjęcia działań dotyczących remontu drogi  powia-
towej Kro śnica - Sromowce NiŜne 
do: Ministerstwa Infrastruktury, Zarządu i Rady Powiatu Nowotar-
skiego, Zarządu i Rady Województwa Małopolskiego; 

Droga powiatowa Krośnica – Sromowce NiŜne, zwana Trasą 
Pienińską, stanowi główny ciąg komunikacyjny od drogi woje-
wódzkiej 969 do granicy państwa w Niedzicy. Jednocześnie stanowi 
dojazd do głównych atrakcji turystycznych regionu, tj, przede 
wszystkim spływu Dunajcem, ponadto kładki rowerowo-pieszej 
w Sromowcach NiŜnych i dalej szlaku rowerowo-pieszego Drogą 
Pienińską w kierunku Szczawnicy. 

Rok rocznie korzystają z niej setki tysięcy turystów, podąŜają-
cych na spływ Dunajcem, przekraczających granicę państwa 
w Łysej n. Dunajcem, korzystających ze ścieŜki rowerowo – pieszej, 
biegnącej od Szczawnicy przełomem Dunajca do Czerwonego 
Klasztoru na Słowacji i do kładki w Sromowcach NiŜnych.  

Stan tej drogi ma niewątpliwe wpływ na wizerunek całego re-
gionu, którego głównym atutem są właśnie wspomniane atrakcje 
turystyczne, ale równieŜ, co jeszcze waŜniejsze, ma wpływ na bez-
pieczeństwo uŜytkowników tej drogi, zarówno turystów jak i stale 
z niej korzystających mieszkańców.  

W dobie dynamicznego rozwoju turystyki, w tak pięknym i zna-
nym regionie, z którego atrakcji korzystają zarówno turyści zagra-
niczni jak i z całej Polski, utrzymywanie głównego turystycznego 
ciągu komunikacyjnego w tak fatalnym stanie niweczy wysiłki 
podejmowane przez róŜne podmioty, w tym Gminę Czorsztyn, na 
rzecz promocji regionu w kraju i zagranicą.  

Dlatego, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo naszych go-
ści jak i mieszkańców, jak równieŜ rozwój naszego regionu, apelu-
jemy o podjęcie pilnych działań zmierzających do przeprowadzenia 
całościowego remontu tej drogi. Mając jeszcze na uwadze planowa-
ny na wrzesień międzynarodowy wyścig kolarski o duŜej renomie - 
Tour de Pologne, którego etap ma prowadzić tą właśnie drogą, 
uwaŜamy, Ŝe jest to dodatkowy bodziec do podjęcia wszelkich 
moŜliwych działań . 
                       Przewodniczący Rady Gminy 
                                                 /-/ mgr Rafał Jandura  

 

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDśETU ZA 2007 ROK 

 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK 

Plan w zł 
Wykonanie 

w zł 
% 

wyk. 
Treść 

3 569 3 374 94,5 Rolnictwo i łowiectwo 
155 075 52 980 34,1 Leśnictwo 
277 703 293 264 105,6 Transport i łączność 

 
41 170 41 169 100,0 Turystyka 

364 951 213 840 58,6 
Gospodarka mieszkanio-
wa 

58 560 58 560 100,0 Działalność usługowa 
92 670 83 164 89,7 Administracja publiczna 

20 028 16 204 80,9 

Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i och-rony prawa 
oraz sądownictwa 

200 200 100,0 Obrona narodowa 

250 250 100,0 
Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo-
Ŝarowa 

3 407 456 3 472 938 101,9 

Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie 
posiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

7 694 786 7 694 786 100,0 RóŜne rozliczenia 
564 518 444 950 78,8 Oświata i wychowanie 

2 711 571 2 704 180 99,7 Pomoc społeczna 

63 769 63 097 98,9 
Edukacyjna opieka wy-
chowawcza 

21 987 21 908 99,6 Kultura fizyczna i sport 
15 478 263 15 164 864 98,0 Ogółem 

 

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK 

Plan Wykonanie 
% 

wyk. 
Treść 

3 819 3 159 82,7 Rolnictwo i łowiectwo 
128 835 108 293 84,1 Leśnictwo 

110 918 110 918 100,0 
Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elek-
tryczną,gaz i wodę 

582 411 549 012 94,3 Transport i łączność 
37 500 37 500 100,0 Turystyka 

212 360 143 522 67,6 
Gospodarka mieszkanio-
wa 

108 560 99 835 92,0 Działalność usługowa 
1 922 863 1 722 406 89,6 Administracja publiczna 

20 028 16 204 80,9 

Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

200 200 100,0 Obrona narodowa 

125 275 121 434 96,9 
Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo-
Ŝarowa 

16 000 15 241 95,3 

Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie 
posiadających osobowo-
ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

488 892 347 036 71,0 
Obsługa długu publiczne-
go 

8 987 834 8 223 899 91,5 Oświata i wychowanie 
121 000 101 874 84,2 Ochrona zdrowia 

2 892 931 2 881 899 99,6 Pomoc społeczna 

63 869 63 197 98,9 
Edukacyjna opieka wy-
chowawcza 

702 852 676 834 96,3 
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

464 902 464 893 100,0 
Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 

160 840 153 045 95,1 Kultura fizyczna i sport 
17 151 889 15 840 401 92,3 Ogółem 
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KOMENTARZ DO REALIZACJI BUD śETU ZA 2007 R. 

 

Poprzez konsekwentnie realizowany program oszczędno-
ściowy oraz dobrą koniunkturę w gospodarce udało się nam 
zamknąć rok budŜetowy z dobrym wynikiem. Wychodząc 
z załoŜenia, Ŝe „gminne to nasze”, a nie jak dotąd, Ŝe „gmin-
ne to niczyje”, staraliśmy się oszczędnie gospodarować i nie 
pozbywać się w dotychczasowym tempie gminnych nieru-
chomości. To się nam udało ! Ponadto, po raz pierwszy od 
wielu lat nie został równieŜ zaciągnięty planowany kredyt na 
pokrycie deficytu w kwocie 500 000 zł. Został jedynie wzięty 
kredyt na kontynuację budowy gminnej hali sportowej 
w Maniowach w kwocie 1 700 000 zł. 
 

ŚRODKI UNIJNE DLA GMINY CZORSZTYN 
 

Gmina Czorsztyn pośród wszystkich gmin i miast Woje-
wództwa Małopolskiego ulokowała się na 11 miejscu pod 
względem wielkości dofinansowania samorządów z Unii 
Europejskiej. Na 4 projekty gmina otrzymała łącznie kwotę 
6 785 000 zł środków unijnych. NajwyŜsza kwota pochodziła 
z Funduszu Spójności na budowę oczyszczalni ścieków oraz 
kanalizacji w Sromowcach NiŜnych. 
 

ZE SKRZYNKI PRAWDY 
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PODSUMOWANIE obrad XVII zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Czorsztyn z dnia 28 marca 2008 roku 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 zakończyła o godz. 1730. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
W trakcie obrad :  
1. Podjęto rezolucję Rady Gminy Czorsztyn w sprawie pod-

jęcia działań dotyczących remontu drogi powiatowej Kro-
śnica - Sromowce NiŜne.  

2. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budŜecie gminy 
Czorsztyn na 2008 rok. 

3. Podjęto uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zacią-
gniecie zobowiązania na rok 2009 i 2009. 

4. Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały i zmiany 
w uchwale, w sprawie ustalenia opłat za niektóre świad-
czenia publicznego przedszkola. 

5. Podjęto uchwałę w sprawie wypłacenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego zwanego „ wynagrodzeniem 
rocznym „ za 2007 rok dla Wójta Gminy Czorsztyn.  

6. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, 
w których pobiera się opłatę miejscową. 

7. Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwał Rady Gmi-
ny dotyczących regulacji gospodarki lasami mienia ko-
munalnego. 

8. Podjęto uchwałę w sprawie „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Góry WdŜar”.  

9. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Czorsz-
tyn do Stowarzyszenia Gorce – Pieniny. 

10. Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu prze-
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Sro-
mowce NiŜne, dotyczących sprzedaŜy nieruchomości po-
łoŜonych w Sromowcach NiŜnych (tzw. „piargów”), sta-
nowiących własność Gminy Czorsztyn, w związku z pla-
nowaną realizacją inwestycji drogowych i oświatowych 
na terenie Sołectwa.  

11. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Czorsztyn w 2007 roku.  

12. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Czorsztyn w 2007 roku.  

13. Przedstawiono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 
rok – podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 

14. Przedstawiono plany pracy pozostałych komisji Rady 
Gminy na 2008 rok. 

15. Przedstawiono sprawozdania z działalności poszczegól-
nych Komisji Rady Gminy w 2007 roku. 

 

PODSUMOWANIE obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 28 kwietnia 2008 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.1315, zakończyła o godz. 1630. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Podczas sesji rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budŜe-
tu Gminy Czorsztyn za 2007 rok, przedstawiono pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do 
sprawozdania z wykonania budŜetu i w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budŜetu, 
przedstawiono sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach za 2007 rok oraz 
podjęto dwie uchwały: 
1. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Czorsztyn za 2007 rok, 

 
2. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowotarskiego. 
 

UCHWAŁA  Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Czorsztyn 
z/s w Maniowach z dnia 28 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Czorsztyn. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyj-
nej, Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 
Czorsztyn za 2007 rok udziela absolutorium Wójtowi Gminy 
Czorsztyn z tego tytułu. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Podział środków sołeckich na 2008 rok 
 

Zebrania wiejskie, które odbyły się na przełomie lutego do 
kwietnia br. dokonały podziału środków będących do dyspozycji 
jednostek pomocniczych gminy Czorsztyn w następujący sposób: 
Zebranie wiejskie wsi Huba – 02. 03. 2008 r.  
� remont drogi - 1 478, 
Zebranie wiejskie wsi Maniowy – 02. 03. 2008 r.  
� wykonanie oświetlenia ulicy A. Mickiewicza - 7 000, 
� remont dróg, wykonanie oznakowań, odwodnienie ulicy Potok 

i B. Prusa - 14 000, 
� wykonanie ławek - 1 500, 
� dokończenie altany - 4 462, 
� OSP Maniowy / remont garaŜy/ - 1 500, 
� LKS „Lubań” Maniowy – 60 lecie - 1 000, 

Razem - 29 462, 
Zebranie wiejskie wsi Mizerna – 09. 03. 2008 r.  
� remont przystanku - 1 000, 
� dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich - 500, 
� wykonanie stołów do Remizy OPS - 4 470, 

Razem - 5 970, 
Zebranie wiejskie wsi Kluszkowce – 24. 02. 2008 r.  
� OSP Kluszkowce - 3 000 (remont remizy), 
� LKS Zapora - 3 000 (zagospodarowanie terenu wokół boiska), 
� wykonanie stałych ławek w amfiteatrze - 8 000, 
� zakup rur i mulinek do zabezpieczenia rowów w ciągu drogi ulic 

J. Bąka i S. Bochnaka – 8 000, 
� rezerwa - 2 702, 

Razem - 24 702, 
Zebranie wiejskie wsi Czorsztyn – 17. 02. 2008 r. 
� dofinansowanie obchodów 75 rocznicy OSP Czorsztyn - 5 000, 
Zebranie wiejskie wsi Sromowce WyŜne – 09. 03. 2008 r.  
� remont drogi polnej „ Za górą” - 10 000, 
� sprzątanie w okresie letnim centrum wsi - 2 000, 
� wykonanie strzechy w amfiteatrze - 5 435, 

Razem - 17 435, 
Zebranie wiejskie wsi Sromowce NiŜne – 17. 02. 2008 r. 
� oświetlenie uliczne - 14 256, 
 

 

Dofinansowanie nauki pływania 
 

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
25.04.2008 r. Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 12 500 zł ze środków budŜetu województwa na 
projekt pn. „Bezpiecznie nad jeziorem”. Ma być on realizo-
wany w 2008 roku w ramach zagospodarowania czasu wol-
nego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację zajęć rekreacyj-
no-sportowych w formie nauki pływania. 


