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Zapraszamy do licznego udziału w zebraniach! 

APEL! 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czorsztyn!
     Zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym 
utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych 
posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu słuŜy 
nie tylko estetyce, ale teŜ zdrowiu i dobremu samopo
czuciu. To od Nas zaleŜy, aby nasze środowisko było 
zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga za
angaŜowania wszystkich Mieszkańców. 
      Zwracamy się równieŜ z prośbą o prowadzenie se
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających  
w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecz
nych, odpadów z remontów, wielkogabarytowych i in
nych. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowo
ści i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do 
lasu, na brzegi rzek, jeziora czy do przydroŜnych rowów, 
wykaszajmy trawy wokół naszych posesji.  
     Pamiętajmy zatem, iŜ nasze otoczenie świadczy 
wyłącznie o nas. 

Rada i Wójt Gminy Czorsztyn  

JEST JUś NOWA ŚMIECIARKA! 
Gmina Czorsztyn realizuje  projekt pt. „WdroŜenie sys
temu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy 
Czorsztyn” finansowanego ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środo
wiska, Działanie 7.3 Gospodarka Odpadami, zgodnie z 
umową MRPO.07.03.0012439/0900I/209/E/10. 
W ramach realizacji projektu w dniu 4.08.2010r. zaku
piono nowy samochód do selektywnej zbiórki odpadów 
– śmieciarka, typ. Man TGM 18.250 4x2 BL, zabudowa 
EKOCEL MEDIUM 16. 

Wartość zakupionego samochodu 597 800 zł. 
Samochód wyposaŜony jest w silnik wysokopręŜny, o 
pojemności 6871 cm3, mocy 184 kW, emisja spalin 
zgodna z normą EURO 5, o dopuszczalnej masie całko
witej 18 ton, pojemność skrzyni ładunkowej  16 m. 
Rok produkcji samochodu 2010 rok. 

Został równieŜ rozstrzygnięty przetarg i podpi
sana umowa na zakup nowego ciągnika typu Zetor 
Proxima plus 105 oraz przyczepy typu Pronar T 654/1. 
Wartość ciągnika z przyczepą wynosi 199 680, 00 zł. 
 

Zakończenie programu „JuŜ pływam” 
Dzieci z gminy Czorsztyn kolejny raz wzięły udział w projek
cie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy po
przez organizację zajęć rekreacyjnosportowych w formie 
nauki pływania pn. uŜ pływam. W tym roku dzięki środ
kom gminy i dofinansowaniu z Małopolskiego Urzędu Woje
wódzkiego aŜ 90 uczniów szkół podstawowych w okresie od 
12 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. uczyło się pływać. 



ryjno
base
W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezi
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 
wielodzietnych rodzin. Zajęcia te cieszyły się b
zainteresowaniem. Chęć udziału w projekcie wykaz
zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój f
zyczny i psychofi
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowi
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem. 
Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
środków Urzędu Marszałkowsk
skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrz
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transp
tu.  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego

 

 

 
Informacja o realizowanym projekcie
       
wach r
czeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
2007
W ramach projektu do
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawie
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sr
mowiec NiŜnych i Czerwoneg

Zajęcia odbywały się na basenie w Ośrodku Sanat
ryjnoWypoczynkowym „Budowlani” w Szczawnicy oraz na 

enie w Szaflarach w obiekcie Termy Podhalańskie.
W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezi
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 
wielodzietnych rodzin. Zajęcia te cieszyły się b
zainteresowaniem. Chęć udziału w projekcie wykaz
zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój f
zyczny i psychofi
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowi
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem.  
Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
środków Urzędu Marszałkowsk
skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrz
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transp

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego
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Informacja o realizowanym projekcie
       Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Mani
wach realizuje projekt pt. „Poznawanie się i integracja społ
czeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
20072013.  
W ramach projektu do
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawie
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sr
mowiec NiŜnych i Czerwoneg

tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e

Zajęcia odbywały się na basenie w Ośrodku Sanat
nkowym „Budowlani” w Szczawnicy oraz na 

nie w Szaflarach w obiekcie Termy Podhalańskie.
W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezi
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 
wielodzietnych rodzin. Zajęcia te cieszyły się b
zainteresowaniem. Chęć udziału w projekcie wykaz
zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój f
zyczny i psychofizyczny, odpowiedniego zachowania w gr
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowi
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 

Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
środków Urzędu Marszałkowsk
skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrz
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transp

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego

 

UWAGA: INFORMACJE GMINNEGO 
CENTRUM 

Informacja o realizowanym projekcie
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Mani

ealizuje projekt pt. „Poznawanie się i integracja społ
czeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska

W ramach projektu do chwili obecnej zrealizowano działania: 
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawie
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sr
mowiec NiŜnych i Czerwoneg
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Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e

Zajęcia odbywały się na basenie w Ośrodku Sanat
nkowym „Budowlani” w Szczawnicy oraz na 

nie w Szaflarach w obiekcie Termy Podhalańskie.
W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezi
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 
wielodzietnych rodzin. Zajęcia te cieszyły się b
zainteresowaniem. Chęć udziału w projekcie wykaz
zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój f

zyczny, odpowiedniego zachowania w gr
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowi
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 

Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopo
skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrz
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transp

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego 

INFORMACJE GMINNEGO 
TRUM KULTURY

Informacja o realizowanym projekcie: 
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Mani

ealizuje projekt pt. „Poznawanie się i integracja społ
czeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 

obecnej zrealizowano działania: 
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawie
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sr
mowiec NiŜnych i Czerwonego Klasztoru. Od 1 
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Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e

Zajęcia odbywały się na basenie w Ośrodku Sanat
nkowym „Budowlani” w Szczawnicy oraz na 

nie w Szaflarach w obiekcie Termy Podhalańskie. 
W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezi
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 
wielodzietnych rodzin. Zajęcia te cieszyły się bardzo duŜym 
zainteresowaniem. Chęć udziału w projekcie wykazy
zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój f

zyczny, odpowiedniego zachowania w gr
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowi
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 

Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
iego Województwa Małopo

skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrz
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transp

Renata Sproch
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

INFORMACJE GMINNEGO 
KULTURY 

      
 
 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Mani
ealizuje projekt pt. „Poznawanie się i integracja społ

czeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polskosłowackiego
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa za pośredni
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 

Republika Słowacka 

obecnej zrealizowano działania: 
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawie
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sr

o Klasztoru. Od 1 – 31 lipca w 
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Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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Zajęcia odbywały się na basenie w Ośrodku Sanato
nkowym „Budowlani” w Szczawnicy oraz na 

W zajęciach sportowych pod hasłem "Bezpiecznie nad jezio
rem " uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z ubogich, 

ardzo duŜym 
ywała 

zdecydowanie większa liczba uczniów. Ta forma zajęć spełnia 
bardzo waŜną rolę wychowawczą, gdzie poprzez sport dzieci 
uczą się uczciwego współzawodnictwa, dbania o rozwój fi

zyczny, odpowiedniego zachowania w gru
pie rówieśniczej, kulturalnego dopingu sportowego, odpowie
dzialności za siebie i za innych, umiejętności radzenia sobie ze 

Gmina Czorsztyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze 
iego Województwa Małopol

skiego programu "JuŜ pływam" i na realizację zadania otrzy
mała środki w wysokości 12 450 zł. Koszt całego zadania 
wyniósł 27 810 zł, i obejmował takie koszty jak: wstęp na 
basen, zatrudnienie instruktora, opiekuna oraz koszty transpor

Renata Sproch 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

INFORMACJE GMINNEGO  

 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Manio
ealizuje projekt pt. „Poznawanie się i integracja społe

słowackiego 
mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwonego Klasztoru” 
wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

za pośrednic
twem euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 

Republika Słowacka 

obecnej zrealizowano działania: 
dobudowano zaplecze (garderobę dla zespołów) w amfiteatrze 
w Sromowcach NiŜnych, zakupiono trzy namioty wystawien
nicze, sprzęt nagłośnieniowy (basowy). W miesiącu czerwcu 
zorganizowano warsztaty plastyczne (plenery malarskie). W 
zajęciach tych brały udział dzieci i młodzieŜ szkolna ze Sro

31 lipca w 

starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 
polsko słowackie
15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zako
czono kolejne 
twórczości artystów
nerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach.
     W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 
udziału 
tynie i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl. 
Od marca br. trwają warsztaty taneczno
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sr
mowiec NiŜnych. Realizację projektu zako
2011 r. 

 
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „M
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 
Kluszkowce oraz Izby Regio
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007
Całości inwestycji zamknęła się w kocie 129
dofinansowanie 64

 
 
 
 

Przepisy ogólne
1. Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 

Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 
w związku z realizacją projektu „Poznawanie si
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 
słowackiego 
nego Klasztoru”. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 
amatorów.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych fotograf

organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufund

wane przez organizatorów.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 

regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleŜy
ry konkursu.

7. Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrot
nieodpłatne, w całości lub 
słanych fotografii w róŜnych
oraz w wydawnictwach. 

Uprawnienia, o których mowa powyŜej, przysługują or
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 
autorów. 
Przepisy dotyczące prac
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436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
ail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl

starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 
polsko słowackie
15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zako
czono kolejne działanie tj
twórczości artystów
nerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach.

W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie, regulamin konkursu w 
tynie i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl. 
Od marca br. trwają warsztaty taneczno
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sr
mowiec NiŜnych. Realizację projektu zako
2011 r.  

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „M
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 
Kluszkowce oraz Izby Regio
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007
Całości inwestycji zamknęła się w kocie 129
dofinansowanie 64

Regulamin konkursu fotograficznego
„Nasze pogranicze w obiektywie”

Przepisy ogólne 
Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 
Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 
w związku z realizacją projektu „Poznawanie si
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 
słowackiego –
nego Klasztoru”. 
Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 
amatorów. 
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Oceny przysłanych fotograf
organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufund
wane przez organizatorów.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleŜy
ry konkursu. 
Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrot
nieodpłatne, w całości lub 
słanych fotografii w róŜnych
oraz w wydawnictwach. 

Uprawnienia, o których mowa powyŜej, przysługują or
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 
autorów.  
Przepisy dotyczące prac

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN

436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, 
ail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl 

starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 
polsko słowackiego”. 
15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zako

działanie tj. promocj
twórczości artystów ludowych słowackich na imprezach pl
nerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach.

W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 

w konkursie, regulamin konkursu w 
tynie i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl. 
Od marca br. trwają warsztaty taneczno
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sr
mowiec NiŜnych. Realizację projektu zako

 Informacja z realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „M
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 
Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach WyŜnych” 
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 20072013.
Całości inwestycji zamknęła się w kocie 129
dofinansowanie 64 468, 00 zł. 

Regulamin konkursu fotograficznego
„Nasze pogranicze w obiektywie”

 
Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 
Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 
w związku z realizacją projektu „Poznawanie si
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 

– mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerw
nego Klasztoru”.  
Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Oceny przysłanych fotograf
organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufund
wane przez organizatorów. 
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleŜy

 
Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrot
nieodpłatne, w całości lub 
słanych fotografii w róŜnych
oraz w wydawnictwach.  

Uprawnienia, o których mowa powyŜej, przysługują or
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 

Przepisy dotyczące prac 
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starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 

15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zako
promocję kultury

ludowych słowackich na imprezach pl
nerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach.

W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 

w konkursie, regulamin konkursu w 
tynie i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl. 
Od marca br. trwają warsztaty tanecznomuzyczne zespołu 
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sr
mowiec NiŜnych. Realizację projektu zako

Informacja z realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „M
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 

nalnej w Sromowcach WyŜnych” 
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

2013. 
Całości inwestycji zamknęła się w kocie 129

 

Regulamin konkursu fotograficznego
„Nasze pogranicze w obiektywie”

Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 
Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 
w związku z realizacją projektu „Poznawanie si
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 

mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerw

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
Oceny przysłanych fotografii dokona Jury p
organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufund

 
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleŜy

Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrot
nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie prz
słanych fotografii w róŜnych  publikacjach, w mediach 

Uprawnienia, o których mowa powyŜej, przysługują or
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 

starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 

15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zako
ę kultury regionalnej i 

ludowych słowackich na imprezach pl
nerowych organizowanych przez GCK w Kluszkowcach. 

W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 

w konkursie, regulamin konkursu w znajduje się biul
tynie i na stronie internetowej www.czorsztyn.pl.  

muzyczne zespołu 
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sr
mowiec NiŜnych. Realizację projektu zakończymy 28 lutego 

Informacja z realizacji projektu 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „M
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 

nalnej w Sromowcach WyŜnych” 
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

Całości inwestycji zamknęła się w kocie 129 426, 13 zł w tym 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„Nasze pogranicze w obiektywie” 

Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 
Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 
w związku z realizacją projektu „Poznawanie się i integr
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 

mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerw

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 

ii dokona Jury powołane przez 
organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne. 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufund

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
regulaminu, którego ostateczna interpretacja naleŜy do J

Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrot
w części, wykorzystanie prz

publikacjach, w mediach 

Uprawnienia, o których mowa powyŜej, przysługują organiz
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 

2

starym kościółku w Sromowcach NiŜnych była otwarta dla 
turystów i mieszkańców „Wystawa prac artystów pogranicza 

15 sierpnia br. imprezą plenerową „Lato w Mizernej” zakoń
regionalnej i 

ludowych słowackich na imprezach ple
 

W ramach projektu ogłoszony jest konkurs fotograficzny 
„Nasze pogranicze w obiektywie”, serdecznie zapraszamy do 

biule

muzyczne zespołu 
„Flisocek” z Czerwonego Klasztoru i „Małe Flisoki” ze Sro

ńczymy 28 lutego 

J.P. 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
w dniu 09.08.2010 r. zakończyło realizację projektu pt. „Mo
dernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i 

nalnej w Sromowcach WyŜnych” 
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

426, 13 zł w tym 

J.P. 

Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w 
Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach oraz CYPRIAN n. 
o. z Czerwonego Klasztoru. Konkurs został zorganizowany 

ę i integra
cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko 

mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czerwo

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących 

wołane przez 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundo

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i 
do Ju

Autorzy udzielają zgody organizatorom na wielokrotne, 
w części, wykorzystanie przy

publikacjach, w mediach 

ganiza
torowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złoŜonych przez 
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KaŜdy autor moŜe zgłosić maksymalnie 5 fotografii o 
wymiarach od 15x21cm do 20x30 cm wykonane w dowolnej 
technice. 
1. Do konkursu moŜna zgłaszać tylko fotografie nigdzie nie

publikowane i nienagradzane. 
2. Fotografie,  na których będą się znajdować jakiekolwiek 

znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. 
3. Zdjęcia nie mogą być oprawione, podklejone itp. Prosimy 

o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac 
(plik .jpg, rozdzielczość 300 dpi) w celu publikacji w po
konkursowym wydawnictwie. 

4. KaŜda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: 
imieniem i nazwiskiem autora i numerem zgodnym ze spi
sem prac. 

5. Wyraźny oznaczony cykl składający się z max. trzech 
fotografii, będzie traktowany, jako jedna praca. 

6. Do nadesłanych prac naleŜy dołączyć spis prac z danymi 
autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszka
nia, telefon oraz ewentualny email kontaktowy. Dane te 
będą dostępne tylko dla organizatora aŜ do chwili wyło
nienia zwycięzców. 

Wraz z przysłanymi pracami, kaŜdy autor podpisuje i przysyła 
do organizatora następującą klauzulę: „WyraŜam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 
konkursu fotograficznego „Nasze pogranicze w obiektywie” w 
celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso
bowych /Dz..U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 
zmianami/. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs, nieod
płatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania 
moich fotografii w publikacjach oraz innych mediach, o któ
rych zdecyduje organizator. Jednocześnie oświadczam, Ŝe 
jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych 
zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich”. 
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź 
opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub 
opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział  
w konkursie powyŜszą klauzulę. 
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie 

spełniają powyŜszych wymogów. 
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych fotografii. 
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi 

pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne znisz
czenie prac podczas transportu. 

10.Fotografie na konkurs moŜna dostarczyć osobiście, nadsy
łać listem poleconym, przesyłką kurierską w usztywnionej 
kopercie na adres siedziby organizatora: Gminne Centrum 
Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 
3, 34436 Maniowy lub CYPRIAN, n.o., Pod Lipami ć.20  
erweny Kaśtor z dopiskiem KONKURS FOTOGRA
FICZNY. 

Terminarz 
1. Nadsyłanie prac w terminie od 15 maja 20010 r. do 30 

października 2010 r. 
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwa

gę w konkursie. 
3. Organizatorzy powołują Jury konkursu w celu wyłonie
nia najlepszych fotografii. Jury decyduje o: zakwalifikowaniu 
prac do wystawy, ewentualnym umieszczeniu fotografii w 
pokonkursowym wydawnictwie, przyznaniu nagród. 
4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 listopada 

2010 r. 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane do 10 grudnia 2010 r. na 
stronach portalu internetowego Urzędu Gminy w Czorsz
tynie z /s w Maniowach www.czorsztyn.pl 

7. Otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród nastąpi 18 grudnia w sali Domu Kultury 
w Kluszkowcach ul. StraŜacka 1.O terminie ogłoszenia 
wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobi
ście. 

Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i orga
nizator konkursu. 
 

Projekt spółinansoany przez ni uropejsk z uropej
skiego unuszu Rozoju Regionalnego oraz uetu pa
sta za porenictem uroregionu Tatry  ramac Pro
gramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 

repulika łoacka  
                                                                                     J.P. 

PRZETARGI W GMINIE CZORSZTYN 
1. Przetarg nieograniczonego na:   dowóz dzieci do 
szkó – Gimnazjum w Maniowach i Szkoy Podsta
wowej w Maniowach i Kluszkowcach w roku szkol
nym 2010/2011: 
Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 12.07 2010 r. Na 
trasę nr 1 Czorsztyn Kluszkowce Maniowy wybrano 
ofertę firmy PKS Myślenice Sp. z o.o. Na trasę nr 2 
 uba Maniowy równieŜ najkorzystniejszą ofertę zło
Ŝyła firma PKS Myślenice Sp. z o.o. 
2. Przetarg nieograniczonego na: „udowę komplek
su boisk sportowych w ramach programu Moje o
isko – Orlik 2012”. 
Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 12.08.2010 r., zo
stała wybrana oferta Firmy NOVA SPORT Sp z o.o., ze 
Szczecina. 
3. Przetarg nieograniczonego na: Odbudowę dróg 
gminnych w ramach usuwania skutków powodzi na 
terenie Gminy Czorsztyn  
Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 23.08.2010 r. Po 
sesji oceny ofert na wykonawcę robót została wybrana 
oferta firmy:  Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Sta
choń” Krzysztof Stachoń, Zakopane.  
4. Przetarg nieograniczonego na: „Zakup ciągnika  
    z przyczepą do selektywnej zbiórki odpadów”.  
Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 6.08.2010 r. zosta
ła wybrana ofrerta „irma Handlowosugowa Trak
torSerwis Marek Krajewski Stara Wie. 
 
Wybrane oferty spełniały wszystkie wymagania ustawy 
oraz SIWZ a takŜe były najkorzystniejsza cenowo. 
 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI I PLAN 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

Rada Gminy Czorsztyn w lipcu br. roku podjęła uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami oraz 
ochrony środowiska.  
Jednym z wielu wymaganych prawem dokumentów do 
prowadzenia polityki ekologicznej na poziomie gminy jest 
właśnie Program ochrony środowiska i Plan Gospodarki Od
padami. Program ochrony środowiska Gminy Czorsztyn 
opracowany jest do 2017 roku. Zawiera on plan realizacji 
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celów krótkoterminowych na lata 20092013 z 
uwzględnieniem celów długoterminowych na lata 20142017. 
Jest dokumentem planowania strategicznego, wyraŜającym cele 
i kierunki polityki ekologicznej Gminy. 
Celem planów gospodarki odpadami jest przedstawienie dzia
łań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami poprzez usprawnienie działań organizacyjnych i 
inwestycyjnych.  
Realizacja Planu Gospodarki Odpadami pozwoli na poprawę 
stanu środowiska naturalnego Gminy, ograniczy do minimum 
ilość wytwarzanych odpadów, a takŜe pozwoli zwiększyć 
odzysk materiałów i surowców z odpadów komunalnych. 
WdroŜenie Planu przyczyni się do zwiększenia ilości odzyski
wanych odpadów i ich recyklingu, zmniejszy zagroŜenie zanie
czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a 
takŜe przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i krajo
brazu. 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 Na wniosek Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Le

śnej Oddział w Krakowie oraz Pienińskiego Parku Naro
dowego w Krościenku n/D, Urząd Gminy Czorsztyn 
zaprasza na spotkania konsultacyjne nad projektem 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku 
Narodowego wraz z mapą podziału powierzchniowego. 

 Spotkania konsultacyjne z udziałem przedstawicieli 
ww. instytucji odbędą się w miejscowościach połoŜo
nych w otulinie PPN: 
 w Czorsztynie, w dniu 30 sierpnia 2010 r., o godz. 1600 
w budynku Remizy OSP, 
 w Sromowcach WyŜnych, w dniu 30 sierpnia 2010 r. 
o godz. 1900 w budynku Remizy OSP, 
 w Kluszkowcach, w dniu 31 sierpnia 2010 r. o godz. 
1600 w budynku Remizy OSP, 
 w Sromowcach NiŜnych, w dniu 31 sierpnia 2010 r., o 
godz. 1900 w budynku Remizy OSP. 

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia 
udziału w konsultacjach.  

                                        Wójt Gminy Czorsztyn 
                                    // Waldemar Wojtaszek 

 
TRANSGRANICZNA ŚCIEśKA SPACEROWA  
W SROMOWCAC NIśNYC I W CZERWO

NYM KLASZTORZE ZAKOŃCZONA 
 
 
 
„udowa transgranicznej ścieŜki spacerowej w Czerwo
nym Klasztorze i Sromowcach NiŜnych łącząca obiekty 
słowacko – polskiego pogranicza”  

Projekt pn: „Budowa transgranicznej ścieŜki space
rowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach NiŜnych łą
cząca obiekty słowacko – polskiego pogranicza” został zreali
zowany przy współfinansowanu przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 
 Republika Słowacka 20072013. 
Partnerem Wiodącym projektu było Sołectwo Czerwony 
Klasztor a partnerami projektu: Urząd Gminy Czorsztyn z/s 

w Maniowach, Powiatowy Zarząd Dróg, Lasy Państwowe 
TANAP.  
W ramach realizacji projektu wykonano chodnik o długości 1 
029 m (od parkingu przy kościółku w Sromowcach NiŜnych 
/400 m/ – Polska do przystani flisackiej „Pod lipami" /629 m/ 
– Słowacja). Ponadto wydano broszurkę informacyjno – pro
mocyjną  nakład 1 000 sztuk (po 500 szt. po stronie polskiej i 
słowackiej), oraz wykonano tablice informacyjne w ilości 4 
sztuki (po 2 szt. po stronie polskiej i słowackiej). 
Rezultatem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu (rezultaty pozostaną na poziomie lokalnym oraz słu
Ŝyć będą nie tylko mieszkańcom pogranicza polsko  słowac
kiego, ale równieŜ turystom przebywającym w rejonie Pienin i 
Zamagórza Spiskiego). 
Cel ogólny projektu to podniesienie atrakcyjności turystycz
nej Czerwonego Klasztoru oraz Sromowiec NiŜnych. 
Cele szczegółowe:  
1) Poprawa infrastruktury turystycznej,  
2) Poprawa bezpieczeństwa pieszych uŜytkowników dróg, 
3) Połączenie obiektów dziedzictwa kulturowego Sromowiec 
NiŜnych oraz Czerwonego Klasztoru, 
4) Integracja regionalna mieszkańców pogranicza polsko –
słowackiego. 
Realizacja projektu: październik 2008 r.– wrzesień 2010 r. 

Wartość projektu Partnera projektu: Urząd Gminy 
Czorsztyn z/s w Maniowach wyniosła: 44 344, 02 euro, z 
czego z EFRR 37 692, 42 euro. 
Wartość projektu Partnera Wiodącego: Sołectwa Czerwony 
Klasztor wyniosła: 81 459, 00 euro, z czego z EFRR 69 240, 
74 euro. 
Wartość projektu Partnera projektu: Lasy Państwowe, TANAP 
wyniosła: 26 579, 83 euro, z czego z EFRR 22 592, 85 euro. 
Całkowita wartość projektu wyniosła: 152 382, 85 euro, z 
czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
129 526, 01 euro. 
 
STOWARZYSZENIE LGD „GORCE – PIENINY”  

ZAPRASZA 
 

 
 

 
ZAPROSZENIE 

na imprezę promująca projekt  
pn: „Twórcy ludowi pogranicza polskosłowackiego” 

 
Stowarzyszenie LGD „GorcePieniny” od kilku miesięcy 
realizuje projekt „Twórcy ludowi pogranicza polsko
słowackiego”, który jest współfinansowany przez Unię Euro
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budŜetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicz
nej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 200
2013 /Mikroprojekty/.  
Dla przypomnienia Stowarzyszenie na ten cel otrzymało dota
cję w wysokości 20 306, 50 euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i 2 389, 00 euro z budŜetu państwa 
oraz 2 500 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Pol
skiej, jako zabezpieczenie wkładu własnego. 
Ostatnim działaniem projektu jest konferencja oraz impreza 
podsumowująca projekt. W związku z tym Stowarzyszenie 
LGD „Gorce  Pieniny” serdecznie zaprasza na imprezę pro
mującą projekt, która odbędzie się w amfiteatrze „Pod Wierz

DOM BEZ PRZEMOCY
Zgodnie z art. 207§ 1 Kodeksu Karnego,

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM
JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE LUB 
ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU: 
są bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, 
przypalane, są szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzu-
cane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontro-
lowane, są uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje 
im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb, dzieci, osoby starsze, chore, które są drastycznie zaniedbywa-
ne (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzy-
stywane) 

Z G Ł O Ś   S I Ę   D O:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach  

- tel. 18-275-08-83 
od poniedziałku - do piątku w godzinach od 800 - do 15 00

- Koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego -  
tel. 18-275-00-70 wew.103

- Posterunku Policji w Krościenku n/D -  
tel. 18-262-30-07 tel. alarmowy 997

- Punktu Konsultacyjnego Uzależnień i Przemocy w budynku 
Urzędu Gminy Czorsztyn- pok. nr 26 

wtorek od 9 00 - do 11 00 - piątek w godz. od 7 30 - do 930

PAMIĘTAJ: NIE JESTEŚ SAM/-A ZE SWOIM PROBLEMEM  
SĄ SPECJALIŚCI, KTÓRZY CZEKAJĄ, ABY CI POMÓC
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bą” w Krościenku w dniu 29 sierpnia 2010 r. Otwarcie 
imprezy o godzinie 16.00. W programie m. in. występy zespo
łów z Polski i ze Słowacji, recital Mileny Walosik z Krościen
ka, konkursy z nagrodami, degustacja potraw regionalnych 
przygotowana przez KGW z obszaru LGD.  
 

OGŁOSZENIE w sprawie  
usuwanie azbestu 2011  2013 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, o moŜliwości przy
stąpienia Gminy Czorsztyn do realizacji projektu usuwa
nia azbestu z terenu gmin powiatu nowotarskiego pla
nowanego do dofinansowania ze środków Unii Europej
skiej. Zadanie obejmuje odbiór i unieszkodliwienie ma
teriałów zawierających azbest w latach 20112013. 

W związku z powyŜszym prosimy wszystkich 
zainteresowanych, którzy planują usunięcie eternitu, 
czy teŜ innych materiałów zawierających azbest ze 
swoich posesji w latach 2011, 2012 i 2013 o składanie 
deklaracji oraz ankiet dotyczących udziału w projek
cie do dnia 10 września 2010r. w siedzibie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Maniowach. 
Ankiety i deklaracje oraz szczegółowe informacje są 
dostępne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ma
niowach, ul. Gorczańska 3, a takŜe na stronie interneto
wej Urzędu Gminy Czorsztyn www.czorsztyn.pl  
 

Budowa i przebudowa ogrodzeń  
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowane budowa ogrodzeń 

od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych 
miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyŜej 2, 20 
m wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym  
RównieŜ postawienie nowego ogrodzenia na miejscu starego 
wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Zgłoszenia naleŜy 
dokonać zgodnie z art. 30 prawa budowlanego, co najmniej na 
30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć:  
1) oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością  
2) uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z zarządcą drogi,  
3) mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją i opis planowa

nego ogrodzenia.  
Przed zgłoszeniem budowy ogrodzenia w Starostwie Po

wiatowym, naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy „Wniosek o 
uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia wzdłuŜ drogi gminnej”, 
załączając do niego jedną mapę sytuacyjnowysokościową w 
skali 1: 500 (kopia mapy).  

W przypadku wybudowania ogrodzenia od strony drogi 
gminnej bez wymaganego zgłoszenia w Starostwie Powiato
wym, ogrodzenie traktowane jest, jako samowola budowlana. 
 

I N F O R M A C J A 
Urząd Gminy w Czorsztynie zs w Maniowach informu

je, Ŝe od 1 listopada 2010r. rozpoczyna się kolejny okres za
siłkowy i w związku z tym osoby ubiegające się o zasiłek 
rodzinny powinny złoŜyć wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września 2010r. pok. Nr 10. 
Do wniosku o zasiłek rodzinny naleŜy dołączyć: 
1.Zaświadczenie i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu 
rodziny w 2009 roku ( w tym dzieci pozostających na utrzymaniu w 
wieku do 25 lat), w tym odpowiednio:  
• zaświadczenia z urzędu skarbowego, 

• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego 
dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu ( druk w załączeniu)  
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego docho
du za, 2009r., jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk w załączeniu) 
• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodar
stwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej po
wierzchni w roku 2009 albo kserokopia nakazu płatniczego za ten 
rok (tj. 2009) 
• dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utra
conego dochodu, jeŜeli dochód rodziny uległ obniŜeniu na skutek 
utraty dochodu przez członka rodziny. 
2.Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimn. 
3.Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospr. 
4.Zaświadczenie pracodawcy o okresie, na jaki urlop wychowawczy 

został udzielony oraz o okresach zatrudnienia. 
5.Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód 
lub separację albo kopię aktu zgonu małŜonka w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko. 
6. Kserokopie aktów urodzenia dzieci.  
 

UWAGA: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Nowym Targu informuje, iŜ zgodnie Ustawą o 
bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia, wszystkie podmioty 
działające na rynku spoŜywczym, (w tym gospodarstwa 
agroturystyczne), prowadzące produkcje pierwotną mogą 
rozpocząć swoją działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru 
zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Pań
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Działalność w zakresie produkcji lub obrotu Ŝywnością 
bez złoŜenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, pod
lega karze pienięŜnej w wysokości do trzydziestokrotne
go przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo
darce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 ROK 
Szanowni Państwo, 

 W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europej
skiej (UE) są przeprowadzane powszechne spisy rolne. 
RównieŜ Polska zgodnie z ustawą z 1 lipca 2009 r. o po
wszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, póz. 
1040), od 1 września do 31 padziernika br. przeprowa
dzi Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010). Spis ten 
ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to, bowiem 
pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do 
UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umoŜliwią obiektywną 
ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich 
po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego. 

Obecny Powszechny Spis Rolny otwiera nowy etap w 
rozwoju polskiej statystyki publicznej, jakim jest prowa
dzenie masowych badań statystycznych przy wykorzysta
niu nowoczesnych i efektywnych technologii informatycz
nych, jak elektroniczne rejestratory danych, telefon, czy 
Internet, który umoŜliwi respondentom dokonanie samo
dzielnego spisania się. Wykorzystamy równieŜ dane po
brane z systemów informacyjnych. Dzięki zastosowaniu 
efektywnych technologii informatycznych, którymi nie dys
ponowaliśmy jeszcze w poprzednim spisie, przeprowadzo
nym w 2002 r. zmniejszy się znacząco koszt zorganizowa
nia i przeprowadzenia spisu oraz zapewnimy pełne bezpie
czeństwo zebranych informacji. Zostanie równieŜ skróco
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ny czas udziału w badaniu poświęcony przez re
spondentów, a zwłaszcza uŜytkowników małych gospo
darstw rolnych. 

Realizacja spisu rolnego jest dla słuŜb statystyki pu
blicznej i organów administracji, zwłaszcza samorządo
wej, zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym, wy
magającym zaangaŜowania w prace spisowe tysięcy osób i 
przeznaczenia odpowiednich środków finansowych. Aby 
wysiłek ten przyniósł oczekiwany efekt, spis musi być 
kompletny, co oznacza, Ŝe spisane powinny być wszystkie 
gospodarstwa rolne. 

Dlatego teŜ, Generalny Komisarz Spisowy i Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego, zwraca się do Państwa 
z gorącą prośbą o obdarzenie pracowników słuŜb spiso
wych, a w szczególności ankieterów statystycznych i 
rachmistrzów spisowych zaufaniem oraz pełny udział w 
spisie rolnym. 
Szczególnie gorąco zachęcamy Państwa do samodzielnego 
spisania się przez Internet. 

Tylko Państwa pomoc przy realizacji spisu, przekaza
nie wyczerpujących i rzetelnych informacji pozwoli na 
uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzy
stanie jego wyników do planowania polityki rolnej naszego 
państwa oraz efektywnego zarządzania na szczeblu ogól
nokrajowym i lokalnym. LeŜy to w interesie nas wszyst
kich, a zwłaszcza sprzyja rozwojowi polskiej wsi i pol
skiego rolnictwa. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć i zapewnić 
Państwa, Ŝe wszystkie dane indywidualne uzyskane w 
trakcie spisu rolnego są obęte ścisłą taemnicą staty
styczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do 
zbiorczych opracowań statystycznych. 

prof. dr hab. Józef Oleński 
Generalny Komisarz Spisowy  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
 

LUDZIE NASZEJ GMINY 
Ziemia Czorsztyńska: mała ojczyzna ludzi odwaŜnych, Ŝycz
liwych i pracowitych. Tworzyli ją ludzie przez całe wieki – 

górale z krwi i kości, ale jak widać nie tylko. Tworzą ją nadal 
wedle sił i moŜliwości. Na łamach „Biuletynu” przedstawiamy  

opis kolejnego mieszkańca naszej gminy, który w istotny 
sposób przyczynił się do jej rozwoju, wzbogacił jej historię. 

Ashok Kumar Singh 
Zanim trafił do Polski zwiedził 
pół świata, jako starszy oficer 
marynarki a potem kapitan 
statku. 

W czasie jednego z takich 
rejsów jego statek zawinął do 
portu w Gdyni i tu w klubie 
studenckim poznał GraŜynkę 
M. przyszłą Ŝonę. Jak sam 
twierdzi nie był to zwykły 
przypadek, ale przeznaczenie, 
które towarzyszy kaŜdemu z 
nas od narodzin aŜ po zgon. 

Potem rozpoczęła się wy
miana listów i przyspieszona nauka języka polskiego. W ma
ju 1977 roku GraŜyna i Ashok wzięli ślub. Oczywiście w 
Polsce kaplicy nieopodal czorsztyńskiego zamku. Przez 
cztery lata młoda Ŝona towarzyszyła swemu męŜowi dzieląc 

z nim trudy marynarskiego Ŝywota zaś następne dziesięć lat 
spędziła w Bombaju, wielkim portowym mieście Indii. 

Do Polski przyjechali juŜ po przemianach ustrojowych w 
roku 1991 i zamieszkali w Czorsztynie, ale Ŝe z Podhala do 
najbliŜszego portu dość daleko zrezygnował z pływania i 
zajął się biznesem. 

Pierwszym przedsięwzięciem była budowa stacji paliw w 
Nowych Maniowach, którą rozpoczął wraz ze szwagrem Wie
sławem w roku 1992. Jak sam dziś przyznaje czas to był trud
ny dla takich przedsięwzięć, nie było jednolitych przepisów dla 
prywatnej przedsiębiorczości, a Polska dopiero wkraczała w 
trudny okres transformacji. 

Cztery lata póniej w roku 1996 Ashok kupuje od WZGS
u w Krakowie budynek kolonijno wypoczynkowy „Kinga”. 
Obiekt trzeba było wyremontować, poprawić jego standard, ale 
sam budynek to jeszcze za mało by przyciągnąć wczasowi
czów, więc Ashok myśli o wyciągu narciarskim. Tego planu 
nie udało mu się jednak zrealizować. 

Nie wyszło w Czorsztynie, więc zaczął spoglądać ku po
bliskiej górze WdŜar. Wymarzone miejsce dla narciarzy i spor
tów zimowych, a Kluszkowce tylko czekały na turystów z 
całą bazą noclegową i kwaterami w prywatnych domach. 
Chodziliśmy, oglądaliśmy stoki z kaŜdej strony a zwłaszcza 
od północy gdzie śnieg trzyma się najdłuŜej. Po dłuŜszych 
namysłach zawiązano spółkę, która przyjęła nazwę 
„CZORSZTYNSKI wykupiono teren, potem opracowano 
plany i w maju 1999 roku przystąpiono do zagospodarowania 
WdŜaru. Ashok był duszą i kołem napędowym całego przed
sięwzięcia, a jego optymizm udzielał się innym. Były obawy, 
Ŝe się nie uda, Ŝe Spółka zbankrutuje, ale Ashok podtrzymywał 
kolegów na duchu. Bez ryzyka mówił nie ma postępu i robo
ty posuwały się naprzód. Zaczął działać wyciąg orczykowy po 
nim takiŜ sam z krzesełkami a w dalszej kolejności zupełna 
nowość zjeŜdŜalnia grawitacyjna Alpine Coaster. Uśpiony 
Wulkanjak mówiono o WdŜarze zaczął ponownie tętnić Ŝy
ciem, przybywało turystów, zapełniły się kwatery zarówno w 
Kluszkowcach jak i w Mizernej. 

Obecnie Ashok Singh wywodzący swe imię od najpotęŜ
niejszego króla Indii Ashoka władającego tym krajem przed 
pięcioma tysiącami lat, poświęcił się całkowicie rozbudowie i 
modernizacji pensjonatu KINGA oraz hotelu o wdzięcznej 
nazwie „Wellness” Obiekt jest juŜ prawie gotowy a na gości 
czeka 50 przestronnych pokoi, restauracja na 250 osób, sale 
konferencyjne, kryty basen, a takŜe Centrum Rekreacyjne Aju
rweda. To zupełna nowość, a sam Ashok tak o niej mówi: 
Odwiecznym pragnieniem człowieka była chęć utrzymania jak 
najdłuŜej młodego wyglądu i sprawności fizycznej. Naukę o 
tajnikach Ŝycia próbowali zgłębić indyjscy mędrcy, którzy 
stworzyli Ajurwede, czyli naukę o Ŝyciu. Wykorzystując owe 
tajniki pragniemy umoŜliwić zabieganym i zapracowanym 
ludziom odzyskanie naturalnej równowagi i kondycji ciała. Nie 
od dziś wiadomo, Ŝe przyczyną wielu chorób jest nieodpo
wiedni tryb Ŝycia oraz stres. Leczenie ajurwedyjskie polega na 
przywróceniu naturalnej równowagi organizmu poprzez usu
wanie szkodliwych toksyn za pomocą preparatów ziołowych i 
odpowiednie zabiegi relaksacyjne. 

Odwiedziłem Pana Ashoka w KINDZE, wypiliśmy z po 
filiŜance przepysznej, indyjskiej kawy. Długo rozmawiali
śmy, nie tylko o tajnikach, Ajurwady czyli Nauki o śyciu. 
Szczerze zachęcam: Wybierzcie się kiedyś na Nadzamcze i 
wstąpcie koniecznie do hotelu Kinga Wellness. Warto. 
                                        Autor tekstu: Andrzej Niemiec
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ZAPROSZENIE DO 
UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
Raz Dwa Trzy do Przedszkola przyjd i Ty 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie  9.1.1 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 71. 

 
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, Ŝe rozpoczęła się rekrutacja dzieci 

w wieku 35 at na rok szkony 20102011 do punktów przedszkonych w aniowach, 
Sromowcach WyŜnych oraz Sromowcach NiŜnych. 

 
Projekt przewiduje otwarcie punktów przedszkolnych w miejscowościach: 

 
aniowy 20 dzieci (oddział 5godzinny) oraz 

25 dzieci (odział popołudniowy 3 godzinny (do 31.12.2010) 
Sromowce WyŜne 20 dzieci ( oddział  godzinny) 
Sromowce NiŜne  25 dzieci (oddział godzinny 

 
Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie 

 
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym  lat o ograniczonych szansach na edu

kację przedszkolną zamieszkałych na terenie gminy Czorsztyn a rekrutacja dzieci będzie się odbywać 
się będzie zgodnie z zatwierdzonym regulaminem rekrutacji 

 
REKRUTACJE DO PROJEKTU PROWADZĄ KOORDYNATORZY TERENOWI (DYREKTORZY SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W SROMOWCACH WYśNYCH, SROMOWCACH NIśNYCH ORAZ MANIOWACH) 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAĆ MOśNA RÓWNIEś W URZĘDZIE 

GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH (pokój 19) 

 
Przedszkolaki z punktu przedszkolnego w Maniowach 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zakończył się I rok szkolny działalności 3 punktów przedszkolnych uruchomionych na terenie Gminy 
Czorsztyn, w ramach Projektu Raz wa Trzy do Przedszkola przyjd i Ty współfinansowanego z Euro
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. zięki 
realizowanemu projektowi wspólnie uczyło się i bawiło, pod troskliwym okiem nauczycieli oraz opiekunów 
95 dzieci z terenu naszej Gminy. 25 w Sromowcach NiŜnych, 23 w Sromowcach WyŜnych oraz 49 w Ma
niowach 23 w 5 godzinnym oddziale dopołudniowym oraz 26 w dodatkowo utworzonym w ramach wygo
spodarowanych oszczędności popołudniowym 3 – godzinnym oddziale). Całkowite wydatki projektu w 
okresie 1 sierpnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. wyniosły 373 211, 85 zł, z czego 307 293, 20 zł. to kwota 
dofinansowania. 
W ramach realizowanego projektu wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby punktów przed
szkolnych na kwotę 57 997, 01 zł. Na zakup wyposaŜenia, pomocy dydaktycznych oraz zabawek przezna
czono 56 358, 86 zł. 
Koszt zatrudnienia nauczycieli oraz pomocy nauczyciela to 175 464,98. Pozostałe koszty stanowiły zakup 
wyŜywienia, promocja oraz zarządzanie projektem. 

 

 
 

Przedszkolaki z punktów przedszkolnych w Sromowcach NiŜnych i Sromowcach WyŜnych 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


