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INFORMACYJNEGO GMINY CZORSZTYN 
 W związku z nieprzychylnymi opiniami mieszkańców, a nawet protestami, na temat zamieszczanych 
w Biuletynie Informacyjnym listów o charakterze polemiki, informujemy, Ŝe nie będą one zamieszczane na 
łamach naszego biuletynu. 

Biuletyn Informacyjny ma mieć charakter krótkich informacji na temat bieŜących spraw gminy.  
Zgodnie z Ŝyczeniem mieszkańców taki charakter biuletynu będzie kontynuowany.  
 

FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU  
W KLUSZKOWCACH 

W piątek 11 
czerwca 

2010 r. w 
Gminnym 

Przedszkolu 
Publicznym 

w Klusz-
kowcach 

odbył się 
festyn ro-
dzinny, na 
który przy-
byli rodzice 
przedszkola-

ków. Impre-
za została 

zorganizo-
wana dzięki 

znakomitej 
współpracy 
przedszkola 

z rodzicami 
oraz wspar-
ciu hurtowni, 

w których zaopatruje się przedszkole. Głównym mottem 
pikniku było podsumowanie programu pilotowanego przez 
SANEPID w Nowym Targu „ Czyste powietrze wokół nas. 
Gościnnie wystąpiły dzieci z klas I  i  II ze SP w Kluszkow-
cach przedstawiając ciekawe i barwne teatrzyki nawiązujące 
treścią do zdrowego stylu Ŝycia. Przedszkolaki zaś wystąpiły 
w programie artystycznym z przewagą wierszy, piosenek i 
tańca. Wspaniałej zabawie przyglądali się zaproszeni goście 
m.in. Wójt Gminy Czorsztyn Pan Waldemar Wojtaszek, 
dyrektor SP w Kluszkowcach Pani Lucyna Pasich, oraz sołtys 
wsi Kluszkowce Pan Wojciech Bednarczyk. 

Dla wygłodniałych i spragnionych maluchów oraz rodzi-
ców panie kucharki przygotowały apetycznie pachnące kieł-
baski z grilla oraz owocowy kompot. Po wspólnym posiłku 
odbyły się w ogrodzie przedszkolnym konkursy i zabawy.  

Dziękujemy rodzicom naszych wychowanków za pomoc w 
zorganizowaniu pikniku, aktywną postawę oraz ofiarność. 

     Rozalia Cichoń 

Ponadto w ostatnim czasie w Gminie Czorsztyn odbyły 
się inne festyny m.in. 

- w Maniowach „Mamo, Tato baw się z nami” 
- w Kluszkowcach „Zdrowo i wesoło” 

- w Sromowcach NiŜnych „Mama, Tata i Ja” 
- w Sromowcach WyŜnych „ Z rodziną i szkołą 

bawmy się wesoło”.  
Więcej informacji oraz galerie zdjęć na stronie 

 internetowej: www.czorsztyn.pl 
 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W GMINIE 
CZORSZTYN 

� Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach; 
Dariusz Bednarczyk kl. VI b; średnia 5,75 

� Szkoła Podstawowa w Maniowach:  
       Magdalena Dziatkowicz kl. VI; średnia 5,3 
� Szkoła Podstawowa w Sromowcach NiŜnych:  
        Marlena Regiec kl. VI;            średnia 5,4 
� Szkoła Podstawowa w Sromowcach WyŜnych: 
        Dominika Chmiel kl. VI;         średnia 5,6 
        Karolina Chmiel kl. VI;           średnia 5,6 
        Karol Marek kl. VI;                 średnia 5,6 
� Gimnazjum w Maniowach:  
        Aleksander Rusin kl. IIa;        średnia 5,4 
� Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych:  
         Ewelina Janczy kl. III;            średnia 5,7 
 

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom 
i Pracownikom szkół, przedszkola i placówek  

oświatowych 
 składamy najserdeczniejsze podziękowania za cało-
roczną współpracę, Ŝycząc jednocześnie, by nadchodzą-
cy okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.  

 
Wszystkim   Uczniom  

naszych szkół      
Ŝyczymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, 
miłego wypoczynku  i uśmiechu, na co dzień oraz szczę-
śliwego powrotu do szkoły.   
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PODZIĘKOWANIA ZA UDZIELONĄ POMOC  
DLA POWODZIAN Z GMINY SZCZUCIN 

Po 
raz kolejny 

mieszkańcy 
Gminy 

Czorsztyn 
wykazali się 

wielkodusz-
nością i zro-

zumieniem 
dla poszko-
dowanych w 

trakcie tegorocznej powodzi. Zaowocowało to zebra-
niem i przekazaniem ok. 9 ton najpotrzebniejszych 
artykułów Ŝywnościowych i środków czystości. MoŜ-
na powiedzieć, Ŝe mieszkańcy naszej gminy zdali eg-
zamin na piątkę z solidarności z poszkodowanymi przez 
powódź. WyraŜamy serdeczną wdzięczność wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
tego, aby pomóc powodzianom z terenu Gminy Szczu-
cin. Osobne podziękowania naleŜą się Proboszczom 
wszystkich parafii z terenu naszej gminy, dzięki którym 
zbiórka została ogłoszona, następnie Sołtysom, straŜa-
kom z jednostek OSP, pracownikom Urzędu Gminy, 
ZGK i pozostałym osobom bezpośrednio zaangaŜowa-
nym w zorganizowanie i logistyczną obsługę zbiórki, a 
takŜe p. Janowi Klimczakowi, właścicielowi firmy Buk-
Borek za darmowy transport zebranych towarów dla 
potrzebujących. 
Z wyrazami wdzięczności i szacunku 

 
  Waldemar Wojtaszek            Rafał Jandura 
Wójt Gminy Czorsztyn Przewodniczący Rady Gminy 
 

DRODZY STRAśACY; 
 W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn oraz moim 
własnym pragnę, złoŜyć StraŜakom z Gminy Czorsztyn 
serdeczne podziękowania za pomoc ludziom poszkodo-
wanym w wyniku działań powodzi oraz przy zabezpie-
czaniu infrastruktury komunalnej znajdującej się na 
terenie gminy. Udowodniliście juŜ po raz kolejny, Ŝe 
jesteście gotowi do niesienia pomocy, a taka postawa 
zasługuje na najwyŜsze uznanie.  
 śyczę Wam, Drodzy Druhowie, abyście zawsze mo-
gli być dumni ze swej pracy społecznej i aby nigdy nie 
wypaliło się w Was powołanie do pomagania innym, 
aby waŜny był kaŜdy człowiek, któremu niesiecie ratu-
nek. 
                                  Z wyrazami uznania 
                                Wójt Gminy Czorsztyn 
 

NOWA PROMESA NA USUWANIE SKUTÓW 
POWODZI 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w dniu 22 czerwca 2010 r. przy-

znało Gminie Czorsztyn promesę w ramach po-
działu środków na usuwanie skutków klęsk Ŝy-
wiołowych, która przewiduje dofinansowanie w 
2010 roku zadań, polegających na remoncie lub 
odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury 
technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mają-
cej miejsce w maju i czerwcu br.  
Wysokość dotacji wynosić będzie do 850.000 zł. 

Środki te zostaną przeznaczone w pierwszej 
kolejności na naprawy najbardziej zniszczonej drogi 
w Sromowcach WyŜnych (przedłuŜenie ul. Kosibo-
wicza), biegnącej do Sromowiec Kąty, w zakresie 
uzgodnionym z Państwowym Instytutem Geologicz-
nym w Krakowie oraz na inne istotne naprawy. 

 

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE 
1. Zabezpieczenie podmytej głównej linii wodociągo-
wej przy ul. Kamieniarskiej w Kluszkowcach, biegną-
cej wzdłuŜ potoku Kluszkowianka; wartość inwestycji 
83 801, 19 zł. (w 100% środki pochodziły z NFOŚiGW 
z Warszawy) 
2. Budowa ścieŜki pieszej od kładki na Dunajcu do 
parkingu przy kościółku w Sromowcach NiŜnych; war-
tość inwestycji 178 810, 67 zł.  
3. Remont chodników w pasie drogowym ulic: Zamko-
wa, Pienińska, i Jana Pawła II w miejscowości Czorsz-
tyn, przebudowa placu postojowego przy ul. Jana Pawła 
II oraz remont nawierzchni placu przed remizą OSP; 
wartość inwestycji 537 367, 52 zł.   
4.  Modernizacja Domów Kultury w Maniowach i 
Kluszkowcach oraz Izbie Regionalnej w Sromowcach 
WyŜnych; wartość inwestycji 114 697, 13 zł. 
 

WNIOSKI ZŁOśONE PRZEZ GMINĘ  
CZORSZTYN 

1) Promesa MSWiA na usuwanie skutków klęsk Ŝywio-
łowych 300 000, 00 zł – Remont dróg Gminnych Ma-
niowy – Mizerna oraz Wielkie Pole w Kluszkowcach. 
2) Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego – „Innowacyjny Czorsztyn – utworzenie 
Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w 
administracji publicznej wraz z zapewnieniem świad-
czenia e-Usług”. Wartość złoŜonego wniosku  
582 762, 81 zł. 
3) Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013 Działanie 7.2. Poprawa, jakości powietrza i 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii. –„Budowa centralnego systemu ciepłowniczego 
obiektów uŜyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, 
wykorzystującego odnawialne źródła energii”. Wartość 
projektu 5 525 794, 80 zł 
4) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
– Konkurs Małopolskie Remizy; Remont Remizy OSP 
Mizerna. Wartość złoŜonego wniosku 130 000, 00 zł. 
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XX LAT SAMORZĄDU TERYTORAIALNEGO 
W dniu 27 
maja br. 
odbyła się 
20 rocznica 
Dnia Samo-
rządu Tery-

torialnego. 
Msza świę-
ta miała 
miejsce w 

kościelna 
parafial-

nym w 
Manio-

wach, po 
której od-
była się w 

Zajeździe 
Czorsztyń-

skim w 
Maniowach 

uroczysta 
sesja Rady Gminy Czorsztyn oraz obiad. Zaproszeni 
zostali wszyscy samorządowcy kilku ostatnich kadencji.  
27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze w historii 
wolne wybory powszechne, w których wyłoniono wła-
dze gmin w nowo utworzonych jednostkach samorządu 
terytorialnego. Dla upamiętnienia tej daty, co roku 
świętowany jest ustanowiony przez Sejm RP Dzień 
Samorządu Terytorialnego. 
 

DOM BEZ PRZEMOCY 
Na terenie Gminy Czorsztyn działa Zespół Interdy-

scyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to zespół specjali-
stów zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej 
rodziny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Policji; Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Ochro-
ny zdrowia; Oświaty; 
W skład zespołu wchodzą takŜe kuratorzy sądowi. 
Priorytetową sprawą Zespołu jest reagowanie na sygnały 
przemocy i krzywdzenia dzieci. Zespół ma kompetencje do 
podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w ramach ochrony osób doznają-
cych przemocy. 

 Do realizacji zadań wynikających z właściwych 
ustaw, a w szczególności art. 6 ust.2 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespo-
łu upowaŜnieni są do podejmowania interwencji w przypadku 
przemocy domowej w środowisku i uruchamiania procedur 
mających na celu powstrzymanie przemocy. 
Kontakt: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach  
ul. Gorczańska 3, 34- 436 Maniowy tel. 18 275 08 83 

PAMIĘTAJ: 
NIE JESTEŚ SAM/-A ZE SWOIM PROBLEMEM SĄ 
SPECJALIŚCI, KTÓRZY CZEKAJĄ, ABY CI POMÓC! 

OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – 
WYCHOWAWCZY W KROŚCIENKU N.D.  

Z ODDZIAŁEM ZAM. W OCHOTNICY DOLNEJ 
 

organizuje zajęcia, będące formą wsparcia i pomocy dla dzie-
ci z róŜnymi problemami rozwojowymi, z zakresu: 
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU  

DZIECKA 
• Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka nazywane 

są bezpłatne, wielospecjalistyczne formy oddziaływań, 
np.: rehabilitacja ruchowa, poradnictwo i terapia psycho-
logiczna, logopedyczna czy pedagogiczna. 

• Indywidualne w lp. 8 godz. miesięcznie organizowane 
są od momentu wykrycia niepełnosprawności, do czasu 
podjęcia nauki w szkole (od urodzenia do 7 roku Ŝycia). 

• Niezwykle istotne jest, aby dziecko z obciąŜeniami 
rozwojowymi i jego rodzina otrzymali specjalistyczną po-
moc jak najwcześniej. Dynamika procesów nerwowych 
oraz plastyczność układu nerwowego jest wtedy największa 
i moŜna wówczas osiągnąć najlepsze rezultaty terapeutycz-
ne. 

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt: 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy,  

ul. Trzech Koron 1, 34 -450 Krościenko n.D. 
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00               

tel. 18 262 30 82 lub 18 262 46 24 
(osoba do kontaktu: K. Zaborowski) 

 
MŁODZIEśOWE DRUśYNY LUBANIA  

MANIOWY NAJLEPSZE NA PODHALU !!! 

Juniorzy i starsi trampkarze Lubania Maniowy, 
podopieczni Zbigniewa Jaworskiego zostali mistrzami 
podhalańskiej I ligi – w najwyŜszej lidze młodzieŜo-
wej prowadzonej przez PPPN w Nowym Targu w sezo-
nie 2009/2010.  

Do sukcesów starszych kolegów dołączyli wkrótce 
trampkarze młodsi, prowadzeni przez Dominika Firka, 
którzy równieŜ okazali się najlepsi w rozgrywkach 
PPPN (w tej grupie nie ma ligi, a rozgrywki prowadzo-
ne są w grupach; w jesieni w grupach terytorialnych a 
na wiosnę w grupach według zajętych miejsc w grupach 
terytorialnych).  
 Z kolei seniorzy uczestniczący w rozgrywkach IV 
ligi sezonu 2009/2010 zajęli IV miejsce, zdobywając 
54 punkty.    GRATULUJEMY!!! 
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UWAGA: INFORMACJE ZAKŁAGU GOSPO-
DARKI KOMUNALNEJ W MANIOWACH 

Wakacyjne terminy odbioru odpadów 
ZGK w Maniowach wyjaśnia, Ŝe w okresie wakacyjnym 
odbiór odpadów niesegregowanych będzie następował z 
częstotliwością, co 3 tygodnie.  W związku z powyŜszym w 
lipcu przewidziane są dwa terminy odbioru odpadów niese-
gregowanych (początek i koniec miesiąca). Odpady niesegre-
gowane oddane w tych 2 terminach liczone będą łącznie i w 
przypadku oddania powyŜej jednego worka (pojemnika) 
pozostałe worki (pojemniki) traktowane będą, jako dodatko-
we. Drugi termin odbioru jest dodatkowy i wprowadzony do 
harmonogramu na wniosek osób, które ze względu na prowa-
dzoną działalność sezonową (wynajem kwater, gastronomia, 
itp.) postulowały o umoŜliwienie częstszego oddawania od-
padów, ze względu na ich duŜą ilość. 
 

Podsumowanie akcji wywozu odpadów  
zawierających azbest: 

ZGK w Maniowach informuje, Ŝe w dniu 24 czerwca 2010r. 
została przeprowadzona akcja wywozu odpadów zawierają-
cych azbest z 9 posesji połoŜonych w Gminie Czorsztyn 
(Sromowce WyŜne i NiŜne). Łącznie zostało wywiezione i 
zutylizowane 14, 93 ton materiałów zawierających azbest.  
Kolejna zbiórka odpadów zawierających azbest od 
mieszkańców planowana jest na jesień 2010r. Osoby zain-
teresowane wywozem odpadów zwierających azbest za-
praszamy do składania stosownych wniosków w ZGK w 
Maniowach 

Zbiórka odpadów komunalnych: 
ZGK w Maniowach zwraca się z prośbą o opisywanie wor-
ków z odpadami komunalnymi (nr posesji, lub nr odbiorcy), 
szczególnie dotyczy to miejsc gdzie wystawiane są worki z 
kilku posesji. UmoŜliwi to prawidłową ewidencję zbieranych 
odpadów.

Kalendarz imprez kulturalnych w sezonie letnim 2010 rok 

Nazwa imprezy 
Organizatorzy, 

współorganizatorzy 
Termin 
imprezy 

Miejsce imprezy 

„Dzień sportu” GCK; LKS „Lubań”  4 lipca Maniowy 

„Wieczór z folklorem” 
Koło Gospodyń Wiejskich; Gospodarstwa agro-
turystyczne; Rada sołecka, GCK 

18 lipca Sromowce WyŜne 

Puchar Wójta Gminy Czorsztyn 
XV młodzieŜowy turniej w piłce noŜnej 

Wójt Gminy 18 lipca Sromowce WyŜne 

II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóral-
nej Nad Jeziorem Czorsztyńskim – Klusz-
kowce 2010 

Chór Kluszkowce, Podhalańskie Stowarzyszenie 
Muzyczne w Nowym Targu, GCK  

18 lipiec 
Kluszkowce Kościół 

Parafialny 

„Dzień Kluszkowiec” GCK; Rada Sołecka; Koło Gospodyń Wiejskich 25 lipiec Kluszkowce 
„Lato pod Trzema Koronami” GCK; Rada Sołecka, KGW 8 sierpnia Sromowce NiŜne 
„Lato w Mizernej – 2010” GCK; Rada Sołecka; Koło Gospodyń Wiejskich 15 sierpnia Mizerna 
„Gminne DoŜynki” GCK; Wójt Gminy; Sołectwo Huba 23 sierpnia Huba 

Zapraszamy do udziału w organizowanych imprezach kulturalnych i sportowych na świeŜym powietrzu 
 

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W DNIU 20.06.2010 R. W GMINIE CZORSZTYN
 

Kandydaci na 
Prezydenta RP 

 

OKW nr 1 
w 

Kluszkowcach 
 

OKW nr 2 
w  

Maniowach 
 

OKW nr 3 
w  

Sromowcach 
NiŜnych 

OKW nr 4 
w  

Sromowcach 
WyŜnych 

OKW nr 5 
w  

Czorsztynie 
 

OKW nr 6 
w 

Mizernej 

RAZEM 
 

Jurek Marek 5 13 8 23 4 6 59 
Kaczyński Jarosław 295 326 230 246 54 113 1264 

Komorowski Bronisław 275 267 223 174 103 91 1133 
Korwin – Mikke Janusz 19 34 15 16 6 1 91 

Lepper Andrzej 13 6 1 6 4 2 32 
Morawiecki Kornel 1 1 0 0 0 2 4 

Napieralski Grzegorz 65 56 41 46 10 11 229 
Olechowski Andrzej 10 11 10 12 1 7 51 
Pawlak Waldemar 10 20 6 15 2 0 53 
Ziętek Bogusław 1 1 0 0 0 1 3 

Ilość głosów 694 735 534 538 184 234 2919 

Frekwencja w % 
50,72 40,81 67,67 60,37 57,59 50,86 

51.91 
UWAGA: Następna tura wyborów 4 lipca br. W Sromowcach WyŜnych nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wy-
borczej. Wybory odbędą się w IZBIE REGIONALNEJ ul. Kosibowicza 13, a nie jak do tej pory w Szkole Podstawowej. 


