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Sezon turystyczny w Gminie Czorsztyn otwarty
 

 

13 czerwca br. w Czorsztynie odbyła si
rowa „Otwarcie Sezonu Turystycznego – Czorsztyn 2009”. 
Uroczystego otwarcia sezonu turystycznego dokonali Pan 
Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn oraz Pan 
Rafał Jandura - Przewodniczący Rady Gminy
W trakcie imprezy zaprezentowały się: or
niów i Kacwina, zespół „Maniowianie” z Maniów, „Luba
z Kluszkowiec, kapela zespołu „Pieniny” z Kro
zespól „KOP” z Krakowa, który zaprezentował „Piosen
z półki Gomułki”. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników imprezy były specj
ły kuchni regionalnej. Panie z Kół Gospody
z Czorsztyna i Kluszkowiec przygotowały gulasz czorszty
ski, kwaśnicę na wędzonce, chleb ze smalcem, oraz domowe 
wypieki. Restauracja Hotelu Wellness „KINGA” przygot
wała degustację potraw hinduskich. 

Impreza zakończyła się dyskoteką w restauracji Hotelu 
Wellness „KINGA”. 

Serdecznie dziękuję wszystkim zespołom bior
w imprezie, Paniom z KGW, pracownikom ZGK w Manio
wach, właścicielom Hotelu Wellness „KINGA”, którzy u
czyli nam terenu, na którym odbywała się
kom, sołtysowi oraz wszystkim uczestnikom imprezy. 

Serdeczne podziękowania kieruję do sponsorów
sponsorów na www.czorsztyn.pl). 

Dyrektor GCK 
 

X Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II
 

W dniach od 28 do 30 maja 2009 roku w Sromowcach 
NiŜnych gościli śmy 350 uczestników jubileuszowego 
X Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami Jana 
Pawła II. Zlot odbywał się na trasach turystycznych pi
szych, rowerowych i kajakowych.  

28 maja w godzinach popołudniowych dla uczestników 
Zlotu wystąpiła kapela „Flisoki” i chór parafialny ze Sromo
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"Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka". Zofia Nałkowska 
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wiec NiŜnych oraz zespół „Pieniny” ze Słowacji. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich zaserwowały specjały kuchni 
regionalnej. 

Uczestnicy Zlotu po powrocie z tras mogli
je siły startując w takich konkurencjach sportowych jak: 
skibol, strong man, strong woman, kajban, siatkówka. Zaw
dy te cieszyły się duŜym powodzeniem. 

Sobotni, ostatni dzień Zlotu rozpocz
w kościele parafialnym w Sromowcach
browaną przez ludźmierskiego kustosza ks. Tadeusza Juchasa 
i kapelana Zlotu ks. Mariusza Dydaka z Siewierza. Chór 
parafialny uświetnił pięknym śpiewem opraw
ści. 

W godzinach popołudniowych nast
sumowanie i zakończenie jubileuszowego X Zlotu. W ur
czystości tej wzięli udział mi
Wojtaszek Wójt Gminy Czorsztyn, Jan Sienkiewicz Prezes 
Zarządu PSFP, Anna Paluch poseł na Sejm RP
zlotu. 

Organizatorem Zlotu było Gminne Centrum Kul
w Kluszkowcach i Małopolskie Centrum Informacji Tur
stycznej w Krakowie. 

Zlot ten zorganizowano dzię
finansowym Województwa Małopolskiego.

 

IX Festyn Rodzinny
"MAMO, TATO BAW SI

 
 

Dnia 07 czerwca 2009 roku w amfiteatrze i na boisku spo
towym w Maniowach odbył si
"MAMO, TATO BAW SI Ę Z NAMI"
festynu byli: nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Maniowach. 
Impreza miała na celu wspólne 
Ojca i Dziecka oraz stworzenie okazji do sp
czasu rodziców wraz z dziećmi. 
się z bardzo waŜnymi dla Polaków rocznicami: 
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 Wiejskich zaserwowały specjały kuchni 

Uczestnicy Zlotu po powrocie z tras mogli zmierzyć swo-
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W godzinach popołudniowych nastąpiło uroczyste pod-
czenie jubileuszowego X Zlotu. W uro-

udział między innymi: Waldemar      
Wojtaszek Wójt Gminy Czorsztyn, Jan Sienkiewicz Prezes 

du PSFP, Anna Paluch poseł na Sejm RP, komandorzy 

u było Gminne Centrum Kultury 
Kluszkowcach i Małopolskie Centrum Informacji Tury-

Zlot ten zorganizowano dzięki sponsorom i przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. 

J. Plewa 

IX Festyn Rodzinny 
"MAMO, TATO BAW SI Ę Z NAMI"  

w amfiteatrze i na boisku spor-
towym w Maniowach odbył się IX Festyn Rodzinny 

Ę Z NAMI" .  Organizatorami 
festynu byli: nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Szkoły 

Impreza miała na celu wspólne świętowanie Dnia Matki, 
Ojca i Dziecka oraz stworzenie okazji do spędzenia wolnego 

ćmi. Tegoroczne świętowanie zbiegło 
nymi dla Polaków rocznicami:  30  rocznicą  I  piel- 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, 
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl 2

grzymki Ojca św. Jana Pawła II do ojczyzny, podczas której PapieŜ 
spotkał się takŜe z góralami w Nowym Targu w dniu 8 czerwca 
1979 r., oraz 20 rocznicą wyborów do sejmu i senatu, które odbyły 
się 10 lat później i zapoczątkowały przemiany ustrojowe w naszej 
ojczyźnie. Znaczący wpływ na to miało nauczanie Ojca Świętego 
w czasie I pielgrzymki. W duchu wdzięczności Panu Bogu za 
pontyfikat PapieŜa Polaka i dar wolności ojczyzny, festyn 
rozpoczęła „papieska” pieśń Barka i krótki program patrio-
tyczny przygotowany przez klasę I. Potem jak co roku wy-
stęp artystyczny klas III i Ŝyczenia wraz z upominkami, 
kwiatami dla rodziców. 
Na scenie amfiteatru występowali uczniowie wszystkich klas 
naszej szkoły z tańcami, piosenkami, były takŜe  konkursy 
dla rodzin. Z koncertem gościnnie wystąpiła kapela góralska 
"Białopotocanie" z Krościenka. Obok amfiteatru dzieci bawi-
ły się w wesołym miasteczku (zjeŜdŜalnie, trampoliny, ban-
dŜi), jeździły na kucykach i quadach. 
Na boisku rozgrywany był pięciobój sprawnościowy, w któ-
rym uczestniczyły dwuosobowe druŜyny składające się 
z rodzica i dziecka. Statuetkę najsprawniejszej rodziny zdo-
był Dominik Jazgar z Mamą, a wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody w postaci sprzętu sportowego. Dzięki firmie „Man-
stel”, która uŜyczyła samochodu z wysięgnikiem dzieci wraz 
z rodzicami miały okazję podziwiać okolicę z wysokości 
kilkunastu metrów. 
Rada Rodziców serwując pyszne ciasta i kiełbaskę z grila 
zadbała, aby nikt nie był głodny.  
Największe powodzenie miała loteria fantowa. Dzięki pokaź-
nej liczbie – 30 sponsorów i ich hojności fanty i nagrody 
w loterii były bardzo atrakcyjne.  
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tej im-
prezy. Dziękuję naszym 30 sponsorom, bardzo licznym 
w tym roku. Stałym – towarzyszącym nam od 9 lat od I fe-
stynu  i nowym, którzy dołączyli do nas w tym roku. Dzięku-
ję wszystkim, którzy bezpośrednio uczestniczyli w pracach 
związanych z przygotowaniem i przebiegiem festynu. Za 
zrozumienie i dobre serce, za Ŝyczliwość i za bezinteresowną 
pomoc serdecznie Państwu dziękuję. 
Pełny tekst na stronach: www.spmaniowy.czorsztyn.pl i www.czorsztyn.pl 

 

Dyrektor Szkoły Jan Pasztaleniec 
 

20 rocznica Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu 
oraz Dzień Samorządu Terytorialnego 

 

Mija w tym roku 20 rocznica Odzyskania Wolności i Upadku 
Komunizmu w Europie Środkowej, takŜe w Polsce. WaŜny 
jubileusz, gdyŜ 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybo- 

 
ry, podczas których Polacy wyrazili swoje pragnienie Ŝycia 
w kraju demokratycznym i praworządnym.  
W dniu 27 maja obchodziliśmy ustanowiony przez Sejm 
Rzeczypospolitej Dzień Samorządu Terytorialnego, święto 
wielu ludzi zaangaŜowanych w pracę na rzecz swoich małych 
ojczyzn. Minęło juŜ prawie 20 lat od momentu przywrócenia 
w naszym kraju samorządu terytorialnego Po tych latach 
doświadczeń moŜna zauwaŜyć ogrom dokonanej pracy dla 
społeczności lokalnych i regionalnych, bez której trudno 
sobie wyobrazić kształt obecnej Polski. Sukces społeczności 
lokalnych zaleŜy od mądrości, zaangaŜowania i cięŜkiej pra-
cy osób, którym został udzielony mandat społeczny do peł-
nienia funkcji społecznych oraz tych wszystkich, którzy swo-
im działaniem wspierają władze lokalne w działaniach po-
prawiających warunki Ŝycia w swojej gminie, powiecie 
i województwie. Stale wzrasta liczba i tak juŜ wielu zadań 
gminy. Potrzeba więc ciągłej pracy, nowej energii i wytrwa-
łości, by móc sprostać nie tylko oczekiwaniom społecznym, 
ale takŜe pojawiającym się wyzwaniom. Mamy nadzieję, Ŝe 
dzięki obecnie podejmowanym działaniom będzie zapewnio-
ny dalszy rozwój naszej Gminy. 
 

Wyniki wyborów do PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO 07.06.2009 r. 
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Unia Polityki Realnej 11 2 3 10 0 0 26 
Polskie Stronnictwo Ludowe 5 14 10 17 2 0 48 
Samoobrona Rzeczpospolitej 

Polskiej 
3 3 2 2 1 2 13 

Polska Partia Pracy 5 1 1 3 0 3 13 
Libertas 3 4 8 6 2 2 25 

Unia Pracy 20 20 10 4 9 6 69 
Porozumienie dla Przyszłości 

- CentroLewica 
(PD+SDPL+Zieloni 2004) 

6 2 0 1 1 1 11 

Prawica Rzeczypospolitej 3 3 1 8 1 1 17 
Platforma Obywatelska RP 122 139 89 38 26 21 435 

Prawo i Sprawiedliwość 118 82 123 60 36 28 447 
 

Największą ilość głosów w Gminie Czorsztyn otrzymali: 
ZIOBRO Zbigniew - 345 

ADAMCZYK Franciszek - 163 
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN RóŜa Maria - 117 

 

PODSUMOWANIE obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 5 czerwca 2009 roku. 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych. 
Część pierwsza: 
Otwarcie sesji i powitanie, stwierdzenie quorum, przyjęcie 
protokołu z poprzedniej sesji, zgłoszenie i odczytanie uwag 
oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie poprawek, 
przyjęcie interpelacji, informacja Przewodniczącego Rady 
Gminy Czorsztyn, sprawozdanie Wójta Gminy z działalności 
w okresie międzysesyjnym, przy udziale dyrektorów placó-
wek oświatowych w Gminie Czorsztyn dokonano podsumo-
wania roku szkolnego 2008/2009, wystąpienia dyrektorów 
szkół z terenu Gminy Czorsztyn. 
Część druga: 
1. Zmiany w budŜecie Gminy Czorsztyn na 2009 r. 
2. WyraŜono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2010 r. 
3. Zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
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4. Ustalono dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę. 
5. Dokonano zmiany uchwały Nr XXVII/177/09 Rady 

Gminy Czorsztyn z z/s w Maniowach z dnia 
29.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Od-
prowadzania Ścieków 

6. Przejęto od Wojewody Małopolskiego zadania z zakresu 
inwestycji drogowej.  

7. Zaopiniowano wyznaczenie aglomeracji Nowy Targ – 
Dębno. 

8. Określono stawki za 1 km przebiegu samochodu osobo-
wego nie będącego własnością Gminy Czorsztyn, uŜy-
wanego przez Radnych Gminy w podróŜach słuŜbo-
wych. 

9. Dokonano zmian Statutu Gminy Czorsztyn. 
10. Zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe Gminne-

go Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
za 2008 rok. 

11.  Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samo-
dzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Maniowach za 2008 rok. 

12. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach za 2008 rok. 

13. Rozpatrzono pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego dotyczące skargi Państwa Anny i Henryka Janczy 
ze Sromowiec WyŜnych. 

14. Rozpatrzono skargę Pana Eugeniusza Bednarczyka. 
15. Zlecono kontrolę Komisji Rewizyjnej. 
Część trzecia: 
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, ustalenie 
terminów i tematów następnej sesji, zakończenie sesji.  

K.G. 
 
 

W TURNIEJU 
MINI PIŁKI 
NOśNEJ roz-
grywanego dnia 
4 czerwca br., 
o puchar Wójta 
Gminy Kroś-
cienko nad Du-
najcem Pie-
rwsze miejsce 

zajęła Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach. 
 

X Memoriał im. Dh. Olgi Małkowskiej 
w Kajakarstwie Górskim 

 

UKS „Spływ” Sromowce WyŜne 05.06.2009 r. juŜ po raz 
dziesiąty zorganizował Międzynarodowe zawody w slalomie 
kajakowym im. Dh. Olgi Małkowskiej. Na tych zawodach 
wystartowało 162 zawodników z 13 klubów z czego 6 klu-
bów to nasi sąsiedzi ze Słowacji. Tymi klubami były: UKS 
„Trzy Korony” Sromowce NiŜne, KS „Sokolica” Krościenko, 
KS „Start” Nowy Sącz, AZS-AWF Kraków, Czerwony 
Klasztor, KTK Liptowski Mikulasz, LUKS „Kwisa” Leśna, 
KS „Pieniny”, Szczawnica, KKK Kraków, KS Dolny Kubin, 
KS Koszyce, Pieniny Centrum Czerwony Klasztor oraz go-
spodarze UKS „Spływ”. 

Zawodnicy startowali w 11 kategoriach wiekowych gdzie 
najmłodszą kategorią byli urodzeni w 1999 r. i młodsi, 
a najstarszą kategorią juniorzy młodsi rocznik 1993-1994. 
Podczas tych zawodów zdobyliśmy jeden złoty, jeden srebr-
ny i trzy brązowe medale, a druŜynowo zajęliśmy II miejsce.  

 

Tak licznie i chętnie startujących zawodników jak na naszych 
niema podczas Ŝadnych zawodów UKS-ów w Polsce. Dzię-
kujemy organizacjom, które wspomogły nasz klub 
w zorganizowaniu zawodów: Fundacji Dzieci Pienin, ZEW 
Niedzica S.A., Polskiemu Stowarzyszeniu Flisaków Pieniń-
skich, Ośrodkowi Szkolno Wypoczynkowemu „Orle Gniaz-
do”, Gminie Czorsztyn, Szkole Podstawowej w Sromowcach 
WyŜnych. 

Wielką niespodzianką na naszych regatach była obecność 
dwukrotnej Mistrzyni Igrzysk Olimpijskich w slalomie kaja-
kowym z Aten 2004 r. i Pekinu 2008 r. Eleny Kaliskiej 
z Liptowskiego Mikulasza. 
Medale dla naszego klubu zdobywali:  
Złoto - Monika Liptak 
Srebro - ElŜbieta Dębska 
Brąz - Agnieszka Liptak, Angelika Janczy, Adam Kozub 

Wszystkim zawodnikom oraz rodzicom gratuluję i dzię-
kuję za liczny udział w zawodach. 
Pełny tekst na stronie www.czorsztyn.pl Marek Kowalczyk 
 

Regaty na Jeziorze Czorsztyńskim 

 

6 i 7 czerwca na Jeziorze Czorsztyńskim odbyła się jedna 
z głównych imprez programu Nivea Błękitne śagle i VIII 
Regaty im. J. Petryli. Z przystani w Klu-szkowcach do 
zawodów Nivea Błękitne śagle wypłynęły łodzie klasy 
Optymist. Jak przewidywał wicekomandor PTś Maciej Mi-
kulski jezioro zakwitło białymi i niebieskimi Ŝagielkami. 

Program NIVEA Błękitne śagle jest programem dla dzie-
ci w wieku do jedenastu lat, mającym zachęcać do Ŝeglarstwa 
i aktywnego wypoczynku całe rodziny. Regaty dla najmłod-
szych na łódkach klasy Optimist odbywają się w całej Polsce.  
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W 2009 roku młodzi Ŝeglarze będą jeszcze rywalizować 
w Mrągowie (Jezioro Czos), Poznaniu (Jezioro Kierskie), 
Brodnicy (Jezioro Niskie Brodno), Kielcach (Zalew Kielce) 
i Pucku (Zatoka Pucka). 

Program finansowany jest przez firmę NIVEA Polska, re-
alizowany we współpracy z Polskim Związkiem śeglarskim 
i Narodowym Stowarzyszeniem Klasy Optimist, pod patrona-
tem Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego. Od 2002 roku programem zostało 
objętych blisko sześć tysięcy dzieci, zorganizowano ponad 90 
regat, a kluby Ŝeglarskie otrzymały wsparcie finansowe 
i sprzęt sportowy. 

W.P. 
 

Wielki sukces WDśARY z WdŜaru !!! 
 

 

JuŜ po raz dziewiąty w Krakowie odbyła się Wielka Parada 
Smoków organizowana przez Teatr Lalki, Maski i Aktora 
Groteska. 35 smoków walczyło o nagrody w kilku katego-
riach. Parada jest imprezą gromadząca kaŜdorazowo kilka-
dziesiąt tysięcy widzów. Bierze w niej udział ponad tysiąc 
dzieciaków, które animują wykonane przez siebie smoki. 
W barwnym pochodzie przy muzyce i smoczych rykach 
przechodzą ulicą Grodzką na Rynek Krakowa 
w towarzystwie tancerzy, orkiestr, rycerzy i księŜniczek, 
szczudlarzy, Ŝonglerów i innych artystów. 
Nasza szkoła wzięła udział w tym konkursie po raz pierwszy. 
Przez około miesiąc przygotowywaliśmy naszą 
WDśARĘ do występu na paradzie. Smoczycy, animowanej 
przez pięciu uczniów towarzyszył orszak góralski ze śpie-
wem i skrzypcami.  
Okazało się, Ŝe WdŜara podbiła serca nie tylko licznie 
zgromadzonym na trasie parady tłumom, ale tez jury!!!! 
Otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ i tytuł 
NAJPIĘKNIEJSZEGO SMOKA parady oraz 3 000,- na wy-
cieczkę organizowaną przez biuro podróŜy Golden 
Travel!!!!!!!! 

Małgorzata Kunstman 
 

Rok Przedszkolaka w Gminie Czorsztyn 
 

Rok szkolny 2008/2009 był ogłoszony przez Ministra 
Oświaty i Wychowania jako Rok Przedszkolaka. Głównym 
celem ogłoszenia przez MEN programu było: upowszechnie-
nie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, 
w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
dla dzieci 5-letnich oraz dostosowanie form wychowania 
przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska. 

W realizacji projektu Ogólnopolskiego Roku Przedszko- 

 

 
 

laka dzieci z Publicznego Przedszkola w Kluszkowcach 
i oddziałów przedszkolnych przy SP w Kluszkowcach 
uczestniczyły przez cały rok, a działania dostosowane były 
odpowiednio do wieku dzieci. 

W oddziałach przedszkolnych przy SP w Kluszkowcach 
zorganizowano wiele imprez okolicznościowych i środowi-
skowych takich jak: spotkanie ze stróŜami prawa, andrzejki, 
mikołajki, wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, spotkanie 
z autorką ksiąŜek dla dzieci panią Barbarą Gawryluk, kon-
kurs recytatorski zorganizowany wspólnie z Gminnym 
Przedszkolem Publicznym w Kluszkowcach, wyjście do 
Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach z okazji obchodów 
dnia bibliotek, Dzień Matki, konkurs plastyczny, Dzień Spor-
tu zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, podczas którego 
dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach sportowych. 
Dzieci z klas „0” wspólnie z dziećmi z Przedszkola w Klusz-
kowcach uczestniczyły w trzech teatrzykach oraz wycieczce 
do Teatru lalkowego RABCIO w Rabce. 

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Kluszkowcach rów-
nieŜ w zakończonym juŜ roku szkolnym przygotowywały się 
do obchodów finału Roku przedszkolaka poprzez udział 
w róŜnych imprezach przedszkolnych i środowiskowych: 
Opłatek, Dzień Babci i Dziadka, udział w konkursie recyta-
torskim, konkursie plastycznym i Dzień Rodziny. W kaŜdej 
z wymienionych imprez aktywnie brali udział równieŜ rodzi-
ce. 

W dniu 8 czerwca 2009 r. dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Kluszkowcach i klasy "0" przy Szkole Podstawowej 
w Kluszkowcach wspólnie świętowały finał obchodów Ogól-
nopolskiego Roku Przedszkolaka. Dzień rozpoczął się od 
teatrzyku pt. „Wielkie sprawy małej Ŝaby”, następnie wszyst-
kie przedszkolaki wraz zaproszonymi gośćmi i rodzicami 
udali się na barwny pochód ulicami Kluszkowiec. Kolejnym 
punktem imprezy była prezentacja w szkolnym amfiteatrze 
programów artystycznych przygotowanych na tą okazję przez 
dzieci pod opieką swoich nauczycieli. Obchody Roku Przed-
szkolaka zakończono grillem i wspólną zabawą przy muzyce. 
O kiełbaski i pyszne ciasteczka zadbali rodzice, którzy rów-
nieŜ brali aktywny udział w przygotowaniu święta. Honoro-
wy patronat objął Wójt Gminy Czorsztyn. 

Na wspólne świętowanie zaproszono gości: Panią Wizyta-
tor z Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Soł-
tysa wsi Kluszkowce oraz Przedstawicieli Rady gminy. Uro-
czystość uświetniła swoją obecnością Pani Skarbnik Gminy 
Małgorzata Grywalska. 
 

Małgorzata Knapczyk, Halina Leśnicka, Kamila Przystalska 
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IV FESTYN RODZINNY „Zdrowo i wesoło” 

 

W dniu 11 czerwca 2009 r. na terenie Szkoły 
Podstawowej w Kluszkowcach juŜ po raz czwarty pod 
hasłem „Zdrowo i wesoło” odbył się rodzinny festyn 
przygotowany przez: grono pedagogiczne, Radę Rodziców 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach. 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie SP 
w Kluszkowcach aktywnie uczestniczący w zajęciach kół: 
muzycznego, teatralnego i recytatorskiego. 

Na scenie amfiteatru występowali uczniowie, którzy 
odnieśli największe sukcesy w konkursach recytatorskich: 
Bartek Wojtaszek – uczeń nominowany do Wojewódzkiego 
konkursu Recytatorskiego, II miejsce w konkursie "Nad 
Wodą wielką i czystą", zaprezentował legendę pt. "Jak 
Dunajec popłynął", Paweł Świątkowski – Finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, III miejsce w 
konkursie recytatorskim „Nad woda wielką i czystą” 
powiedział prozę – pt. „Jacek Wacek i Pankracek”, Natalia 
Kowalczyk – wyróŜniona w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim, II miejsce w konkursie recytatorskim „Nad 
wodą wielką i czystą” recytowała wiersz Tadeusza Śliwiaka 
pt. „Zakochana Ŝaba” i fragment powieści Astrid Lindgren 
„Pippi pończoszanka”, Michał Foltyn – zdobywca I miejsca 
w Konkursie recytatorskim im. Augusta Suskiego 
w Szaflarach recytował utwór pt. „Legenda o Podhalu”. 

Szkolne koło muzyczne przygotowało program muzyczny 
pt. „Szkolny pamiętnik”, utwory instrumentalne grane na 
gitarach klasycznych oraz utwór z akompaniamentem 
perkusyjnym pt. „Marsz Radeckiego". 

Festynowy program wypełniały równieŜ przedstawienia 
teatralne przygotowane przez klasy: Ia – „Spełnione 
Ŝyczenia", 3a - "Zakochana śaba", IIIB - „Rady Piotrusia”, 
IV a -"Odmiana księŜniczki", VIB - pantomima "Krzesło" 
oraz muzyczno - teatralny program w języku angielskim, 
prezentowany na Małopolskim Przeglądzie Artystycznym 
w języku angielskim, w Krakowie. 

W programie artystycznym udział wzięli równieŜ 
absolwenci naszej szkoły, obecnie uczący się w Gimnazjum 
w Maniowach. Uczniowie klas1A, 3A i 3B wystąpili 
z programem tanecznym oraz zaprezentowali układ ćwiczeń 
gimnastycznych, a z muzycznym solo wystąpiły Magdalena 
Gardoń i Katarzyna Dziatkowicz. Na gitarze elektrycznej 
zagrał stale współpracujący z naszą szkołą Lucjan 
Siedlarczyk. Wszyscy występujący otrzymali zasłuŜone 
oklaski. 

DuŜo zabawy dostarczyły uczestnikom i widzom 
konkurencje sportowe: slalom rowerowy, chodzenie na  

 
szczudłach, piłowanie drzewa, „góralska koszykówka” i rzut 
piłką lekarską. 

Na stoiskach moŜna było nabyć wiele smakowitości, 
a upieczone przez rodziców ciasta były pyszne. 

Marzeniem ciągnących losy w loterii fantowej był rower 
górski – jedna z głównych nagród festynu. W losowaniu 
nagród szczęśliwym posiadaczem roweru okazał się Konrad 
Staśko z Kluszkowiec. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do przeprowadzenia festynu za 
zaangaŜowanie, pracę i serce włoŜone w jego organizację, 
obsługę i prowadzenie. Dziękujemy gorąco sponsorom (lista 
sponsorów na szkolnej stronie www.spkluszkowce.iaw.pl ) 
i uczestnikom imprezy. Wszystkich zapraszamy za rok. 

 

Koordynator festynu Lucyna Pasich, W.P. 
 

Święto Muzyki 

 

JuŜ po raz piąty w naszej gminie w dniach 15, 16 i 17 
czerwca odbyło się Święto Muzyki. Jest to cykl koncertów, 
w których udział biorą muzykujący uczniowie i absolwenci 
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, gimnazjaliści z Ma-
niów i Sromowiec NiŜnych. W tym roku po raz pierwszy 
dołączyły równieŜ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sromow-
cach NiŜnych. Niektórzy z występujących uczęszczają do 
szkół i ognisk muzycznych. Co roku moŜna posłuchać śpie-
wu, gry na keyboardzie, fletach, trąbce, skrzypcach, gitarach, 
instrumentach perkusyjnych, wsłuchać się w grę młodzieŜo-
wych zespołów muzycznych, obejrzeć interesujące układy 
choreograficzne. 

Impreza ta ma dwa cele. Pierwszy z nich to stworzenie 
okazji muzykującym dzieciom i młodzieŜy (w wielu przy-
padkach występujących juŜ poza granicami swojej szkoły 
i miejscowości) do zaprezentowania się w swoim środowi-
sku. 
Drugi cel to popularyzacja róŜnych form kontaktu z muzyką. 
MoŜe to być śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, 
uwaŜne słuchanie wartościowej muzyki.  
MoŜe właśnie dzięki takim koncertom grono muzykującej 
młodzieŜy się powiększy? 

Iwona Regiec 
 

Wywózka azbestu 
 

Po ubiegłorocznej największej na Podhalu, a moŜe i w Mało-
polsce akcji utylizacji azbestu z terenu Gminy Czorsztyn, 
kiedy to pozbyliśmy się ponad 500 ton tego szkodliwego dla 
zdrowia ludzkiego materiału. W miesiącu maju przeprowa- 
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dzono ponownie akcję wywózki eternitu z terenu Gminy 
Czorsztyn. Podczas akcji w sumie zutilizowano ok. 38 ton 
odpadów zawierających azbest pochodzących z pokry
chowych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ok. 14.000 
zł, z tym, Ŝe tylko 35 % kosztów pokryli mieszka
na zapłaciła większą część operacji tj. około 9.500 zł. 
pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony 
Ilości odebranego eternitu od poszczególnych mieszka
wyniosły od 0,3 do 5,6 tony. 
 

Znowu wysoki wynik egzaminu w Gimnazjum
w Sromowcach NiŜnych 

 

10 czerwca 2009 zostały upublicznione wyniki egzaminu, jaki 
rok rocznie zdają gimnazjaliści w całej Polsce. 
zaminie są waŜne dla uczniów, gdyŜ decydują
szkoły średniej. Trzecioklasiści ze Sromowiec, wzorem lat p
nich, nie zawiedli, równieŜ i tym razem osiągn
zdecydowanie przewyŜszający średnią w Małopolsce i powiecie.

Statystyczny gimnazjalista z naszego województwa zdobył 
łącznie w części humanistycznej i matematyczno
59,8 punktów (z powiatu- 56,6) , podczas gdy ucze
Sromowcach osiągnął średnio o 6 punktów wię
średniej powiatu o 9,2). 

Cieszy równieŜ wynik egzaminu z języka angielskiego, który 
przeprowadzano w gimnazjach po raz pierwszy. Tu równie
uczniowie odnieśli sukces i mogą pochwalić się
punkty od małopolskiej i o 4,7 od powiatowej. 

Gratulacje dla zdolnej młodzieŜy i ich nauczycieli.
 

GraŜyna Łabno - Dyrektor Gimnazjum w Sromowcach Ni
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W czasie wakacji zapraszamy na imprezy
na terenie naszej gminy

 
– „Dzień sportu” - 5 lipiec, Maniowy,
– „Wieczór z folklorem” - 19 lipiec, Sromowce Wy
– „Dzień Kluszkowiec” - 26 lipiec, Kluszkowce,
– XIV młodzieŜowy turniej w piłce no

Gminy Czorsztyn - 2 sierpień, Sromowce Ni
– „Lato pod Trzema Koronami” 

 NiŜne, 
– „Lato w Mizernej – 2008” - 15 sierpie
– śeglarska, XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzie

w sportach letnich - 19 do 24 
przystań PTś, 

– „Gminne DoŜynki” - 23 sierpie
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czasie wakacji zapraszamy na imprezy odbywające się 

na terenie naszej gminy 

5 lipiec, Maniowy, 
19 lipiec, Sromowce WyŜne, 

26 lipiec, Kluszkowce, 
owy turniej w piłce noŜnej o Puchar Wójta 

2 sierpień, Sromowce NiŜne, 
„Lato pod Trzema Koronami” - 2 sierpień, Sromowce 

15 sierpień, Mizerna, 
eglarska, XV Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy 

19 do 24 sierpień, Kluszkowce - 

23 sierpień, Sromowce NiŜne. 


