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Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy oraz Goście, 
 

W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn składamy Ŝyczenia  
Błogosławionych i Radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 

Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas źródłem odrodzenia 
wiary, umocnienia nadziei i zwycięstwem miłości! Niech zmarwychwstanie 

Pańskie napełni serca wszystkich prawdziwą radością i pokojem. 
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz smacznego Święconego 

w gronie najbliŜszych 
 

Ŝyczą 
 

      Waldemar Wojtaszek                       Rafał Jandura 
Wójt Gminy Czorsztyn                Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ogólnopolski turniej wiedzy poŜarniczej 
pt. „Zapobiegamy poŜarom”  

 

Eliminacje szkolne 
W dniach 9 - 11 
marca 2009 r. 
w Gminie Czor-
sztyn odbyły się 
eliminacje szko-
lne Ogólnopol-
skiego turnieju 
wiedzy poŜarni-
czej „MłodzieŜ 
zapobiega poŜa-

rom”. Eliminacje przeprowadzili nauczyciele z szkół i gim-
nazjów we współpracy z przedstawicielami miejscowych 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Uczniowie, którzy zajęli 
w szkolnych eliminacjach miejsca I - III zakwalifikowali się 
do gminnych eliminacji, które odbyły się 16 marca 2009 r. 
w Szkole Podstawowej w Sromowcach WyŜnych.  
 

Eliminacje gminne 
 

W dniu 16 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Sromow-
cach WyŜnych odbyły się w dwóch grupach wiekowych 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy poŜarni-
czej „MłodzieŜ zapobiega poŜarom”. W grupie I rywalizowa-
ło dwunastu uczniów reprezentujących cztery szkoły podsta- 
wowe, a w grupie II sześciu uczniów z dwóch gimnazjów. 
Turniej przeprowadzono na pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej, w której wystawione zostały prace artystyczne 
wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sromow-
cach WyŜnych. Nad pracami o tematyce straŜackiej umiesz-
czono dwa napisy: „Zapobiegamy poŜarom” i „Witamy stra-
Ŝaków”. Po zajęciu miejsc w ławkach przez uczestników 
turnieju, Pani Beata Marek – dyrektor szkoły powitała uro-
czyście wszystkich uczestników turnieju. Następnie prze-
wodniczący komisji - aspirant Piotr Domalewski z Komendy 
Powiatowej PSP w Nowym Targu rozdał uczestnikom turnie- 

 
ju arkusze z 30 pytaniami, na które naleŜało zakreślić prawi-
dłową odpowiedź (zakreślić jedną z czterech przedstawio-
nych wariantów odpowiedzi). Po zebraniu prac, komisja 
dokonała oceny prac pisemnych i ustaliła kolejność miejsc. 
Na zakończenie odbył się krótki występ artystyczny w wyko-
naniu uczniów miejscowej szkoły a następnie ogłoszenie 
wyników (odczytanie protokołu z posiedzenia jury eliminacji 
gminnych) i rozdanie nagród (ksiąŜek) uczestnikom turnieju. 
W uroczystości wręczania nagród uczestniczyli: Pan Walde-
mar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn, druh Tadeusz Firek 
– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, 
druh Krzysztof Regiec – Komendant Gminny OSP i druh 
Józef Pierwoła – Prezes OSP w Sromowcach WyŜnych. 
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwycięŜył Ja-
kub Łapczyński (SP Kluszkowce), w II grupie wiekowej 
(gimnazja) pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Kowal-
czyk (Gimnazjum Sromowce NiŜne). 

 

M.N. 
 

IX Konkurs Literacki „Nad wod ą wielką i czystą” 
 

W dniu 27 marca br. w Willi Drohojowskich, na terenie Osa-
dy Turystycznej Czorsztyn połoŜonej na Stylchynie w Klusz-
kowcach odbył się IX Mi ędzygminny Konkurs Literacki - 
„Nad wodą wielką i czystą”. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie szkół z terenu Gminy Czorsztyn i Łapsz NiŜnych. 
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Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wie-
kowych: 1. Klasy I-III - szkoły podstawowe; 2. Klasy IV-VI - 
szkoły podstawowe; 3. Klasy gimnazjalne. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymali nagrody w postaci cennych ksiąŜek oraz 
dyplomy. 
W kaŜdej kategorii nagrodę dodatkową za tekst związany 
z regionem fundował Wójt Gminy Czorsztyn. 

W konkursie zaprezentowało się 43 uczestników. Komi-
sja przyznała następujące nagrody: 
Kategoria – klasy I-III szkoły podstawowe 
I miejsce - Arkadiusz Dyda – Szkoła Podstawowa Maniowy,  
II miejsce – Natalia Kowalczyk – SP Kluszkowce, 
III miejsce - Paweł Świątkowski – SP Kluszkowce, Donata Kowal-
czyk - Sp. Sromowce WyŜne. 
WyróŜnienia:  
Karolina Węglarz – SP Maniowy, Urszula Antolec- SP Sromowce 
NiŜne, Klaudia Dragosz – SP Sromowce NiŜne.  
Nagroda Wójta Gminy Czorsztyn: 
Michał Foltyn – SP Kluszkowce. 
Kategoria – klasy IV - VI szkoły podstawowe 
I miejsce – Dominika Grywalska - SP Sromowce NiŜne, 
II miejsce - Bartosz Wojtaszek – SP Kluszkowce, 
III miejsce - Karolina KręŜel – SP Kluszkowce. 
WyróŜnienia: 
Izabela Bryczka – SP Frydman, Justyna Jabłońska - SP Kluszkowce, 
Martyna Jessa – SP Sromowce NiŜne.  
Nagroda Wójta Gminy: 
Karolina Pierwoła - SP Sromowce WyŜne. 
Kategoria - klasy gimnazjalne 
I miejsce - Paweł Wojtaszek – Gimnazjum we Frydmanie, 
II miejsce - Ewa Moś – Gimnazjum we Frydmanie,  
III miejsce – Karolina Błachut – Gimnazjum we Frydmanie. 
WyróŜnienie: 
Miłosz Wojtaszek – Gimnazjum w Maniowach.  
Nagroda Wójta Gminy: 
Stanisław Kacwin – Gimnazjum w Maniowach. 

Wszystkim laureatom składamy jeszcze raz gratulacje 
i Ŝyczymy dalszych literackich sukcesów. 
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, 
Gimnazjum w Maniowach oraz Wójt Gminy Czorsztyn.  

Fotogaleria na stronie www.czorsztyn.pl. 
W.P. 

 

Chrystian Półchłopek sportowcem 2008 roku 
w Małopolsce w kategorii zawodników LKS 

 

Podczas posiedzenia sesji Rady Gminy 23 marca 2009 
roku Chrystian Półchłopek otrzymał z rąk Wójta Gminy 
Czorsztyn i Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn list 
gratulacyjny oraz czek w wysokości 500 zł. 

 
Chrystian Półchłopek ze Spływu Sromowce WyŜne 
w minionym roku wywalczył srebrny medal mistrzostw świa-
ta w kajakarstwie górskim. Za całokształt osiągnięć został 

utytułowany Spor-
towcem roku Ludo-
wych Klubów Spor-
towych w Ma-
łopolsce za 2008 
(w 2007 r. tytuł ten 
uzyskał Kamil Sto-
ch). Spotkanie pod-
sumowujące wy-niki 
sportowe osiągnięte 
przez zawodników 
z LKS-ów oraz 
rozdanie wyróŜnień 
i nagród odbyło się 
w Krakowie. 

Oprócz Chry-
stiana Półchłopka ze Spływu Sromowce WyŜne wyróŜniono 
takŜe jego klubowe koleŜanki: ElŜbietę Dębską, Agnieszkę 
Liptak, Marię Nosal, Monikę Liptak oraz trenera Marka Ko-
walczyka. 

W.P. 
 

Spotkanie Stowarzyszenia Gorce – Pieniny 
z partnerem z Turyngii 

 

W dniu 5 marca 2009 r. w Krościenku odbyło się spotkanie 
Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia Gorce - Pieniny 
z Regionalną Grupą z Turyngii, które realizują program Le-
ader. Spotkanie miało na celu zapoznanie z dorobkiem LGD 
oraz wymianę doświadczeń „know-how”. 
W spotkaniu równieŜ uczestniczyli -przedstawiciele Mini-
sterstwa Środowiska i Rolnictwa z Polski oraz Niemiec, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wdraŜający 
PROW 2007-2013, wójtowie gmin: Krościenka, Czorsztyna 
oraz Ochotnicy Dolnej oraz członkowie Zarządu Stowarzy-
szenia Gorce-Pieniny. 
Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia, który zaprezen-
tował dorobek LGD w ramach Leader-a za ostanie 2 lata. 
Goście z Turyngii równieŜ przedstawili własne prezentacje 
(trzech grup) dotyczące wdraŜania Leadera na swoim terenie. 
Pomimo odległości pomiędzy polskim i niemieckim LGD 
zadania realizowane przez nich są podobne, większość ukie-
runkowana jest na rozwój turystyki i ochronę dziedzictwa 
jako waŜnego potencjału gospodarczego.  
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NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Niemcy aŜ 80 % środków finansowych 
przeznaczają na projekty twarde – inwestycyjne, co w pol-
skim wydaniu Leadera jest na razie niemoŜliwe. 
Stowarzyszenie Gorce - Pieniny przygotowało równieŜ: 
-degustację produktów lokalnych, 
-prezentację twórców ludowych, którzy „na Ŝywo” pokazali 
swój dorobek. 
Goście byli zachwyceni prezentacją Stowarzyszenia Gorce - 
Pieniny. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt Szlaku 
Kultury Wołoskiej oraz ksiąŜka „Sercem Pisane” Pani Kry-
styny Aleksander. 

J.F. 
 

PLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ STACJĘ NARCIARSKĄ 
W MAŁOPOLSCE 2008/2009 

 

 
 

13 marca 2009 w Stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski odbyła się 
uroczysta gala na zakończenie Plebiscytu NAJLEPSZA 
STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI 2008/2009, które-
go Województwo Małopolskie jest współorganizatorem. 
Celem plebiscytu jest wyłonienie oraz promocja najlepszych 
stacji narciarskich w regionie w trzech kategoriach: duŜe 
stacje narciarskie, małe stacje narciarskie oraz pojedyncze 
wyciągi. W realizację Plebiscytu oprócz samorządu woje-
wództwa włączają się równieŜ media i organizacje turystycz-
ne: Polska Organizacja Turystyczna, Małopolska Organizacja 
Turystyczna, TVP Kraków, Radio Kraków S.A. oraz Polska 
Gazeta Krakowska. 
Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło 
się podczas uroczystej gali organizowanej przez Wojewódz-
two Małopolskie w stacji narciarskiej, która zwycięŜyła 
w ubiegłorocznej edycji plebiscytu. Na wstępie uroczystej 
gali Wójt Gminy Czorsztyn Waldemar Wojtaszek oraz Prezes 
Czorsztyn-ski Mariusz Staszel przedstawili prezentację na-
szej gminy oraz dynamicznie rozwijającego się ośrodka tury-
stycznego na Górze WdŜar, w której podkreślono wyjątkową 
atrakcyjność gminy zarówno dla turystów, jak i dla inwesto-
rów z branŜy turystycznej. 
Wyniki Plebiscytu NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA 

MAŁOPOLSKI 2008/2009 
Kategorie duŜe stacje narciarskie: 
Rytro - Ryterski Raj – laureat 
Czarna Góra – Koziniec 
Krynica-Słotwiny – Azoty 
Kategoria małe stacje narciarskie: 
Nowy Targ - Długa Polana – laureat 
Siemiechów – Jurasówka 
Lubomierz-Ski 
Kategoria pojedyncze wyciągi: 
Gliczarów - Sami Swoi – laureat 

 
Lubinka  
Nowy Targ - Zadział  
Specjalne wyróŜnienie kapituły: SPYTKOWICE – BESKID 

Więcej informacji i galeria zdjęć na www.kluszkowce.com.pl 
 

Puchar Mistrzów dla Czarnych Pum! 
 

W hali widowiskowo-sportowej w Maniowach rozegrano 
turnieju o Puchar Mistrzów podhalańskich lig amatorskich. 
Patronat medialnym nad imprezą sprawował portal Podha-
le24.pl. Do zmagań w tegorocznej edycji przystąpiło pięciu 
mistrzów z lig amatorskich, które rozgrywane są w naszym 
regionie. Wygrały Czarne Pumy z Zakopanego. 
Do zmagań w tegorocznej edycji przystąpiło pięciu mistrzów 
z lig amatorskich, które rozgrywane są w naszym regionie: Gla-
diator z Nowego Targu, Błękitni Podczerwone z Czarnego Du-
najca, Eluna z Rabki, Czarne Pumy z Zakopanego oraz Huragan 
Kunka Team z ligi czorsztyńskiej. Rywalizacja toczyła się we-
dług systemu „kaŜdy z kaŜdym”, a czas trwania spotkań wynosił 
dwa razy 10 minut.  
 

 

Po zakończeniu ostatniego spotkania rozpoczęła się uroczy-
stość zakończenie turnieju. Zwycięzcy z rąk prezesa Podha-
lańskiego Podokręgu Piłki NoŜnej Dariusza Mazura, prezesa 
TKKF Gorce Grzegorza Wrony oraz wicewójta gminy 
Czorsztyn Grzegorza Watychy odebrali okazały puchar. 
Pamiątkowymi statuetkami i drobnymi nagrodami rzeczo-
wymi uhonorowano takŜe króla strzelców, którym został 
Robert Frasunek z Czarnych Pum (8 goli) oraz wybranego 
w głosowaniu organizatorów najlepszego bramkarza Grze-
gorza Dalimate z Eluny.  
Patronat nad turniejem objął Wójt gminy Czorsztyn, a fundatorami 
nagród byli firma „Freelancer” Jarosława Jaskierskiego i sklep 
sportowy „Didosport”.  
Tabela:  

1. Czarne Pumy 4 10 15-6  
2. Gladiator 4 9 9-6 
3. Huragan Kunka 4 5 11-13 
4. Eluna 4 5 14-16 
5. Błękitni 4 1 8-16  

Tekst i foto: Maciej Zubek 
 

PODSUMOWANIE obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 23 marca 2009 roku. 

 

W sesji uczestniczyło 12 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 porządku 

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

sesyjnym. 
Część druga sesji: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Czorsz-

tyn na 2009 r. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/123/08 

Rady Gminy Czorsztyn z/s w Manio 
wach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czorsztyn.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradza-
nia oraz regulaminu nagród dla nauczycieli, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Czorsztyn 

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa w Manio-
wach i nadania jej Statutu oraz nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Maniowach 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ZałoŜeń do planu za-
opatrzenia Gminę Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną 
i gaz” 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 
Czorsztyn do Rady Społecznej przy Podhalańskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Maniowy 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Huba 

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Mizerna 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Kluszkowce 

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Czorsztyn 

12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Sromowce NiŜne 

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Sromowce WyŜne 

14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Czorsztyn w 2008 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawe planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
16. Przedstawienie planów pracy poszczególnych komisji Rady 

Gminy Czorsztyn na 2009 r. 
Część trzecia: 
1. Odpowiedzi na interpelacje. 
2. Zapytania i wnioski.  
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji. 
4. Zakończenie sesji.  
 

Uchwalone przez Radę Gminy Czorsztyn Plany Odno-
wy Miejscowości dla wszystkich sołectw w gminie, były 
uprzednio prezentowane i przyjęte na zebraniach wiejskich. 
Plany te są obowiązkowym dokumentem przy ubieganiu się 
o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  

Zachęcamy do zapoznania się z interesującym Państwa 
Planem Odnowy Miejscowości, który stanowi swoistą „małą 
strategię” rozwoju danego sołectwa. Po uchwaleniu Plany te 
zostały przekazane Sołtysom oraz do bibliotek na terenie 
gminy, a takŜe są dostępne w Urzędzie Gminy i na naszej 
stronie internetowej www.czorsztyn.pl 

Oprac.: H.W. 
 

Pozwolenie na uŜytkowanie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Sromowcach NiŜnych 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym 
Targu, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czorsztyn, 
wydał w dniu 12 marca 2009 r. decyzję dotyczącą pozwole-
nia na uŜytkowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

 
(poziom piwnic, parteru i piętra) wraz z pomieszczeniami 
przychodni lekarskiej (poziom parteru) w Sromowcach 
NiŜnych. 
Pomimo tego, Ŝe w szkole w Sromowcach NiŜnych od pra-
wie jedenastu lat uczą się dzieci i młodzieŜ z terenu Gminy, 
to obiekt nie posiadał oficjalnego pozwolenia na uŜytkowa-
nie. Była to kolejna rzecz niedokończona z przeszłości i tak 
jak m.in. ukończenie budowy i oddanie do uŜytkowania 
gminnej hali sportowej w Maniowach, zalegalizowanie sa-
mowoli budowlanej – szatni sportowej na Stylchynie i wiele 
innych, tak teŜ i ta sprawa doczekała się pomyślnego finału. 
Ostatnio, w pierwszej kolejności nasze starania były skoncen-
trowane na zakończeniu pod względem formalno – prawnym 
inwestycji pod nazwą: Budowa Szkoły Podstawowej w Sro-
mowcach NiŜnych.  

Jak wszyscy zapewne dobrze wiedzą, była to budowa nowe-
go, przyszłościowego i duŜego, jak na potrzeby ilościowe 
dzieci, obiektu. Inwestycja nie została jednak do marca tego 
roku formalnie zakończona, stąd teŜ wynikała pilna potrzeba 
jej dokończenia. W pierwszej kolejności naleŜało więc do-
kończyć sprawy formalno-prawne dotyczące legalizacji bu-
dowy.  
Wykonano przy tym następujące prace: skompletowano do-
kumenty dotyczące budowy obiektu, wykonano inwentaryza-
cję budynku, rozpoczęto całą procedurę administracyjną 
poprzez złoŜenie stosownych zgłoszeń i wniosków, wykona-
no zamienny projekt budowlany budynku Szkoły Podstawo-
wej w zakresie zmiany przeznaczenia części parteru budynku 
dla potrzeb Publicznego Ośrodka Zdrowia w Maniowach. 
W tym zakresie została wydana decyzja Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. 
Kolejnym krokiem było wystąpienie przez inwestora (Gmi-
nę) o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na uŜytkowanie 
budynku. 
W międzyczasie zlecono projekt adaptacyjny pomieszczeń 
w podziemiu na wykonanie stołówki szkolnej. Na wniosek 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach 
otrzymaliśmy dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do wyposaŜenia 
stołówki. Obecnie na zaprojektowaną stołówkę uzyskaliśmy 
zgodę Wojewódzkiego Sanepidu. Ponadto, został złoŜony 
wniosek o środki unijne na adaptację wolnych pomieszczeń 
w budynku m.in. na potrzeby zielonych szkół. 
Aby moŜna było mówić o całkowitym wykończeniu budynku 
szkoły, potrzeba jeszcze wykonać wiele kosztownych prac 
m.in.: w pierwszej kolejności konieczne jest wykonanie 
ogrodzenia terenu przyszkolnego, termoizolacja budynku, 
wykonanie zmiany ogrzewania na pompę ciepła i montaŜ 
kolektorów (w tej chwili ponoszone są zbyt duŜe koszty) 
i przystąpienie do realizacji budowy sali gimnastycznej.  
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W pierwotnym planie był wykonany projekt sali gimnastycz-
nej, który nie został zrealizowany w trakcie budowy z nie-
znanych nam przyczyn.  
Jak wszyscy wiedzą budowa sali gimnastycznej niesie za 
sobą duŜe koszty, a na dzień dzisiejszy priorytetem było 
i jest dokończenie budowy i załatwienie spraw formalno – 
prawnych, tak aby budynek mógł być zgodnie z prawem 
i bezpiecznie uŜytkowany, co teŜ pociągnęło i pociąga za 
sobą konkretne wydatki (przykłady: adaptacja części budyn-
ku na potrzeby Gimnazjum została pokryta ze środków po-
chodzących z kredytu z 2002 r., który nadal jest spłacany, 
koszt projektu zamiennego, itp.). Niewątpliwie budowa sali 
gimnastycznej przy budynku szkoły w Sromowcach NiŜnych 
jest potrzebna, to jednak jej realizacja przy obecnym stanie 
finansów Gminy będzie trudnym zadaniem, ale juŜ dzisiaj 
planujemy tą nową konieczną inwestycję. Budowa w/w 
obiektu jest ujęta w planach inwestycyjnych Gminy na kolej-
ne lata. 
 

 

Wspólna ścieŜka rowerowo – piesza 
będzie realizowana w ramach projektu Gminy Czorsztyn 

i Czerwonego Klasztoru 
 

19 i 20 marca 2009 roku w Tatrzańskiej Łomnicy odbyło się 
drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Repu-
blika Słowacka 2007 – 2013. Podczas posiedzenia Komitet 
Monitorujący podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla 20 projektów złoŜonych w ramach pierwszego naboru, 
pośród których jest nasz wniosek, do Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 
PrzedłoŜony wniosek przez Partnera Wiodącego, którym 
został w naszym przypadku Partner ze Słowacji pn. Trans-
hraničný turistický chodník Červený Kláštor - Šromowce 
Nižne, spájajúci objekty slovensko – poľského pohraničia  
o wartości 163 760,22 € znalazł się na liście projektów do 
dofinansowania w 85% całości zadania. 
Projekt zakłada wybudowanie chodników o łącznej długości 
1022 m od Klasztoru Kartuzianów w Czerwonym Klasztorze 
do kładki na Dunajcu, następnie identycznie po stronie pol-
skiej: obok budynku szkoły w kierunku parkingu przed ko-
ściołem. Ponadto, wykonane zostaną tablice informacyjne 
i wydana zostanie broszura promocyjno - informacyjna. Ce-
lem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności Czer-
wonego Klasztoru oraz Sromowiec NiŜnych poprzez: popra-
wę infrastruktury turystycznej, poprawę bezpieczeństwa 
pieszych uŜytkowników dróg (szkoła), połączenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego obu miejscowości, integrację regio-
nalną mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego. 
 

 

Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych 

Po raz kolejny Gmina Czorsztyn przystąpiła do realizacji 
projektu z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieŜy poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sporto-
wych w formie nauki pływania. W 2009 roku w programie 
uczestniczyć będą dzieci ze szkól podstawowych  
w Maniowach, Sromowcach WyŜnych oraz Sromowcach 
WyŜnych. Dwudziestogodzinny kurs nauki pływania na ba-
senie w Szczawnicy zostanie przeprowadzony dla 3 grup 
uczniów po 15 osób. Nauka pływania rozpocznie się juŜ po 
Świętach, a zdobyte umiejętności z całą pewnością przydadzą 
się dzieciom w okresie wypoczynku wakacyjnego. Zajęcia 
prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy nauki pływa- 

 
nia w asyście opiekunów szkolnych. Ogólna wartość projektu 
wynosi 14 200 zł, z czego w budŜecie Gminy Czorsztyn 
zarezerwowano na ten cel 7 100 zł. Z kolei od Marszałka 
Województwa Małopolskiego pozyskano dotację równieŜ 
w kwocie 7100 zł, czyli dofinansowanie wynosi 50% kosztów. 
 

Uczniowie z Gimnazjum w Sromowcach w gronie najlep-
szych w województwie 

 

Co roku Małopolski Kurator Oświaty organizuje 12 kon-
kursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum. Mają one 
szczególnie prestiŜowy charakter, ze względu na to, iŜ nagro-
dą główną, oprócz dyplomów i ksiąŜek, jest zwolnienie 
z egzaminu gimnazjalnego z równoczesnym uzyskaniem 
maksymalnej ilości punktów oraz pierwszeństwo w przyjęciu 
do szkoły średniej. Aby jednak zdobyć w/w przywileje, 
uczniowie muszą pokonać w trzech trudnych etapach często 
nawet parę  tysięcy konkurentów z całego województwa.  

Udało się to uczennicy z Gimnazjum w Sromowcach 
NiŜnych- Magdalenie Janczy, która została laureatką Mało-
polskiego Konkursu Geograficznego i finalistką Konkursu 
Biologicznego. W gronie finalistów znaleźli się równieŜ 
Artur Kaczmarczyk  (MK Historyczny) i Dominika Regiec 
(MK Polonistyczny). 

Gratulujemy laureatce, wszystkim finalistom oraz ich na-
uczycielom i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

G Ł. 
 

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy 
 

Sekretarz: 
Wójt Gminy Czorsztyn z dniem 3 marca 2009 roku powołał 
Panią Jadwigę Fudalę na wakujące stanowisko Sekretarza 
Gminy Czorsztyn. Pani Sekretarz bardzo dobrze zna realia 
pracy urzędniczej oraz plusy i minusy funkcjonowania tutej-
szego Urzędu, gdyŜ dotychczas pracowała w Urzędzie Gmi-
ny na stanowisku Kierownika Referatu Infrastruktury i Roz-
woju. Obowiązek zatrudnienia Sekretarza nałoŜyła na wójtów 
znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych. 
Wprowadziła ona z nowym rokiem 2009 cały szereg zmian, 
na wdroŜenie których jednostki samorządu terytorialnego 
(gminy, powiaty) mają czas do końca czerwca br. W związku 
z tym pierwszymi zadaniami stojącymi przed Panią Sekretarz 
jest opracowanie i wdroŜenie nowych regulaminów: organi-
zacyjnego, wynagradzania oraz regulaminu pracy. 
Zmiana lokalizacji stanowisk i jednostek w budynku Urzędu 
W związku z potrzebą racjonalizacji kosztów działalności 
Urzędu, wykonania zaleceń pokontrolnych słuŜb WOjewody, 
a przede wszystkim w celu podniesienia jakości obsługi 
Klientów dokonano zmian lokalizacji poszczególnych stano-
wisk pracy oraz jednostki organizacyjnej – GOPS. 
I tak, od kwietnia Biuro Rady Gminy i miejsce spotkań 
mieszkańców z Przewodniczącym Rady Gminy oraz mała 
sala konferencyjna, została urządzona w pokoju nr 1 (była 
sala ślubów USC).  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje teraz po-
mieszczenia na parterze budynku Urzędu Gminy nr 2 i 3 
(pracownicy socjalni i Główny księgowy) oraz pok. nr 6 
(Kierownik GOPS). Przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej z drugiego piętra na parter budynku oraz przydzielenie 
dodatkowego pokoju ma na celu z jednej strony likwidację 
barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i star-
szych mających problemy z poruszaniem się, a z drugiej 
strony poprawę warunków lokalowych dla zapewnienia  
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większej swobody i poszanowania prywatności w kontaktach 
podopiecznych Ośrodka z pracownikiem socjalnym.  
Obsługa Klientów Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji 
ludności (meldunki, dowody osobiste) odbywa się teraz w 
jednym „okienku” w pokoju nr 4. 
Pracownicy popularnie nazywani „ Budowlańcami”, czyli 
Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz ds. 
gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, zostali prze-
niesieni do pok. nr 7.  
Ewidencja działalności gospodarczej oraz leśniczy znajdu-
ją się w pok. nr 8.  
Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami są teraz 
załatwiane w pok. nr 9. 
Wszelkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych zała-
twiamy w pok. nr 10. 
W Referacie Finansowym na dotychczasowym miejscu pozo-
stały stanowiska związane z podatkami oraz księgowością, 
a takŜe kasa. Jedynie Pani Skarbnik zamieniła zajmowany 
pokój na nr 14. 
Na I piętrze budynku bez zmian pozostaje sekretariat i gabi-
nety Wójta oraz Zastępcy. Natomiast Pani Sekretarz urzędu-
je w pok. nr 21 w bezpośrednim sąsiedztwie z podległymi jej 
kadrami – pok. 22 i zarządzaniem kryzysowym – pok. 22a. 
Na poddaszu swoje siedziby mają gminne jednostki organi-
zacyjne tzn. Zakład Gospodarki Komunalnej – pok. 23, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – pok. 28 i Zespół 
Obsługi Jednostek Oświatowych – pok. 29. Oprócz jedno-
stek organizacyjnych na najwyŜszym piętrze, w pok. 24, 
pracuje wykonujący obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy 
Radca Prawny. Z kolei do pok. 25 przeniesiono stanowisko 
obsługi informatycznej i promocji. 
Mam nadzieję, Ŝe wprowadzone zmiany lokalizacyjne 
w Urzędzie Gminy wpłyną na zwiększenie sprawności 
w załatwianiu spraw mieszkańców, a poprzez większą kon-
centrację pracowników ulegnie poprawie przepływ informa-
cji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, dzięki 
czemu uzyskamy zwiększenie wydajności pracy. W rezulta-
cie w/w zmian zwolnione zostały dwa pokoje na drugim 
piętrze, które mogą być wynajęte na działalność nie kolidują-
cą z pracą Urzędu. 
Zmiany organizacyjne zostały teŜ wykorzystane do uporząd-
kowania wielu spraw i dokumentacji, która podlegała przeka-
zaniu do archiwum, pokoje były teŜ sukcesywnie malowane 
i po przejściowym okresie utrudnień związanych z przepro-
wadzkami, Urząd z nową energią pracuje dla wspólnego 
dobra naszej Małej Ojczyzny i tych którzy ją tworzą, czyli 
nas mieszkańców, a takŜe naszych gości. 
Zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeŜenia-
mi na temat funkcjonowania naszego samorządu, które mogą 
być przekazywane osobiście w kaŜdy poniedziałek, listownie, 
drogą elektroniczną (e-mail: wojt@ug.czorsztyn.pl) lub teŜ 
anonimowo poprzez znajdującą się na parterze skrzynkę 
prawdy. 
 

Wójt Gminy Czorsztyn 
 

Zbiórka funduszy: 
"Na remont pomnika Hasiora na Snozce" 

 
W związku z prośbami wielu osób, chcącymi przekazać 

środki pienięŜne na remont pomnika autorstwa Władysława 
Hasiora, tzw. „Organy Hasiora”, usytuowanego na przełęczy 
Snozka w Gminie Czorsztyn, zostało zawarte Porozumienie 
pomiędzy Gminą Czorsztyn a Fundacją Rozwoju Regionu  

 
Jeziora Czorsztyńskiego w sprawie podjęcia akcji zbiórki 
funduszy, z przeznaczeniem na remont pomnika.  

Zostało otwarte specjalne konto przez Zarząd Fundacji. 
Dane do konta, na które chętni mogą wpłacać kwoty  
z dopiskiem: "Na remont pomnika Hasiora na Snozce": 
nr i nazwa banku: 18 1240 1574 1111 0000 0790 6224   
Bank PeKaO S.A  o/ Nowy Targ 
nazwa podmiotu: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora 
Czorsztyńskiego, adres: 34-400 Nowy Targ,  Rynek 9 
 

Środki pienięŜne wpłacane na 
wskazany rachunek bankowy 
będą wykorzystane tylko na 
cel zbiórki, a Fundacja zobo-
wiązuje się przeznaczyć 
wszystkie zebrane środki na 
prace związane z remontem 
pomnika Hasiora. 
Zachęcamy osoby zaintereso-
wane do dokonywania wpłat 
oraz do promowania akcji 
wśród znajomych, na swoich 
stronach internetowych i in-
nymi moŜliwymi sposobami. 

 

 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach Uchwa-
ły nr XXXV/246/06 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Manio-
wach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Czorsztyn oraz Uchwały 
Nr XXIII/151/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały 
nr XXXV/246/06 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 
z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czorsztyn, zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w 
uchwały, obejmującego obszar całej gminy w jej granicach 
administracyjnych z wyłączeniem terenu Pienińskiego Parku 
Narodowego. 

Przedmiot planu obejmuje obowiązkowy zakres ustaleń 
planu określony w art.15, ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami). 

W związku z powyŜszym zawiadamiam, iŜ zainteresowa-
ni mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Czorsztyn w terminie do 
dnia 30 kwietnia 2009 r. 

Wnioski naleŜy składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Gminy w Czorsztynie z/s w Maniowach pokój nr 17 lub 
przesyłać na adres Urzędu Gminy; 34-436 Maniowy, ul. 
Gorczańska 3. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości (kopię mapy ewidencyjnej), której dotyczy. 
 

Wójt Gminy Czorsztyn 
 

Wniosek o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dostępny w urzędzie gminy - pok. nr 7 i na stronie 

www.czorsztyn.pl 
 


