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Zmiana cen odbioru ścieków  

w Gminie Czorsztyn  

     Z dniem 1 stycznia 2011 r. wzrasta taryfa dla zbioro-

wego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsz-

tyn. Za 1 m
3

 

ścieków zapłacimy 9, 56 zł netto, czyli o 1, 

53 zł więcej, a miesięczna opłata abonamentowa wzro-

śnie do 9, 74 zł, czyli o 6, 42 zł. Ostatnia podwyżka za 

odprowadzanie ścieków w naszej gminie, miała miejsce 

w 2008 roku i wynosiła 2, 50 zł netto. Skąd te podwyżki i 

dlaczego tak wysokie?   

     Właściciel oczyszczalni położonych na terenie naszej 

Gminy tj. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 

corocznie szczegółowo przedstawia koszty, które Spółka 

poniesie w związku z kolejnym, rozpoczynającym się 

rokiem. Wiadomym jest, żeby pokryć koszty trzeba mieć 

przychody, a przychody to mieszkańcy Gminy Czorsz-

tyn, czyli dostarczyciele ścieków.  

      W 2011 roku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komu-

nalne będzie potrzebowało 1, 95 mln zł na pokrycie kosz-

tów eksploatacji i utrzymania oczyszczalni położonych 

na terenie naszej Gminy oraz na spłatę odsetek i należno-

ści nieregularnych. W Gminie Czorsztyn mamy ok. 1750 

odbiorców wody, którzy dostarczają rocznie ok.183 tys. 

m
3
 ścieków. Szczegółowo wyliczając cenę ścieków 

otrzymamy kwoty, które przedstawia Gminie PPK Sp. z 

o.o. i niestety nic innego nie możemy z tym zrobić. Aby 

zakwestionować podwyżkę należałoby znaleźć podstawę 

w jej wyliczeniach, ·jednakże wszystkie przedstawione 

przez PPK zestawienia finansowe są prawidłowe. Rada 

Gminy Czorsztyn nie zaakceptowała przedstawionych 

cen i odrzuciła je w całości na sesji, te jednak i tak wcho-

dzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

     Aby pomóc swoim mieszkańcom, Gmina zabezpie-

czyła w budżecie na 2011 rok 160 tyś. na dopłaty do 

ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.  

W związku z tym do każdego 1m
3
 

ścieków Gmina dopła-

ci 1 zł netto, czyli 1, 23 zł brutto. 
 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Manio-

wach od 01.01.2011 roku 

     W wyniku ogłoszonych konkursów uzupełniających 

na świadczenia ginekologiczno-położnicze i stomatolo-

giczne oraz negocjacji z MOW Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Krakowie, w którym brali udział Kierownik 

SP GOZ lek. med. Adam Bochenek i Wójt Gminy 

Czorsztyn Tadeusz Wach, SPGOZ w Maniowach 

otrzymał kontrakty na Poradnię Ginekologiczno-

Położniczą, która jest czynna od 25.01.2011 r. oraz      

Poradnię Stomatologiczną – czynną od 15.02.2011 r.  

 

Władze Gminy Czorsztyn podjęły liczne działania w 

celu przywrócenia tych świadczeń, m.in. mieszkańcy 

podpisywali petycje, które to zostały rozesłane do 

wszystkich możliwych instytucji, mających wpływ na 

służbę zdrowia, a więc do Małopolskiego Oddziału Na-

rodowego Funduszu Zdrowia – Dyrektor Barbary Bula-

nowskiej, Prezesa Rady Ministrów -Donalda Tuska, 

Rzecznika Praw Obywatelskich - Prof. Ireny Lipowicz, 

Senatora Tadeusza Wojciecha Skorupy, Poseł Anny 

Paluch, Posła Andrzeja Guta-Mostowego, Posła Edwar-

da Siarki, Wojewody Małopolskiego - Stanisława Kraci-

ka, Starosty Nowotarskiego - Krzysztofa Fabera, Radne-

go Powiatu Nowotarskiego - Kazimierza Wolskiego. 

Świadczenia zdrowotne udzielane w SPGOZ w Ma-

niowach w 2011 roku.  

1. Poradnia ogólna lekarza rodzinnego w Ośrodku 

Zdrowia w Maniowach; 

- poniedziałek 8
00

- 13
00

 –lek. med. A Bochenek 

- wtorek 13
00

 – 18
00

- lek. med. A. Bochenek 

- środa 8
00

- 13
00

 - lek. med. A. Bochenek 

- czwartek 13
00

 - 18
00

 - lek. med. A. Bochenek 

- piątek 8
00

 - 13
00

 – lek. med. L. Kołodziej 

2. Poradnia dziecięca w Ośrodku Zdrowia 

      w Maniowach: 

- poniedziałek 13
00

 – 18
00

 – lek. med. M. Piksa 

- wtorek 8
00

 – 13
00

 - lek. med. M. Piksa 

- środa 13
00

 – 18
00

 - lek. med. M. Piksa 

- czwartek 8
00

 - 13
00

 - lek. med. M. Piksa 

- piątek 13
00

 – 18
00

- lek. med. M. Piksa 

3. Gabinety zabiegowe działające przy poradniach 

tak jak w godzinach otwarcia poradni. 

4. Punkt szczepień jest czynny: 

- środa od 15
00

 – 18
00 

- czwartek od 11
00

 – 13
00 

5. Pracownia fizjoterapii  

- poniedziałek - piątek 8
00

 – 18
00 

6. Poradnia ginekologiczna: od 25.01.2011 

- środy – 14
30

 – 18
00 

- piątki – 10
00

 – 13
00 

7. Poradnia otolaryngologiczna  

– czwartek 15
30

 – 18
00 

8. Poradnia stomatologiczna w Maniowach: od 

15.02.2011 

- poniedziałki – 12
00

 - 18
00 

- wtorki – 8
00

 – 15
00 

- środy – 8
00

 - 18
00 

- czwartki – 8
00

 – 16
00 

- piątki –  8
00

 – 14
00 

9. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej: 

- od poniedziałku do piątku od 8
00

 – 18
00 
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10.  Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej:  

- poniedziałek, wtorek 8
00

 – 16
00 

- środa 10
00

 – 15
00 

- czwartek 8 - 14
00 

- piątek 8
00

 – 15
00 

11.  Gabinet medycyny szkolnej w Maniowach: 

- poniedziałek – 8
00

 – 15
00 

- wtorek – 8
00

 – 15
35 

- czwartek – 7
30

 - 15
00 

12.  Poradnia diabetologiczna – tylko dla pacjentów 

zadeklarowanych do lekarzy POZ w SP GOZ w 

Maniowach 

 - 1 poniedziałek w miesiącu  

 - 1 środa w miesiącu 

13. Poradnia stomatologiczna w Sromowcach Niż-

nych: od 15.02.2011 

- poniedziałek, wtorek od 8
00

 do 14
00 

- środa, czwartek od 8
15

 do 14
15 

14. Gabinet lekarski w Sromowcach Niżnych: 

- poniedziałek - czwartek – 8
00

 do 13
00

 – lek. med. L. 

    Kołodziej 

- piątek – 10
30

 – 12
30

 – lek. med. Małgorzata Piksa 

15. Gabinet zabiegowy w Sromowcach Niżnych: 

- od poniedziałku do piątku od 8
00

 – 13
00 

16. Gabinet medycyny szkolnej w Sromowcach 

Niżnych: 

- W środy i piątki od 8
00

 do 15
35 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Czorsztyn” 

     Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 

6, poz. 41) art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17 

lutego 2011 r. do 18 marca 2011 r. projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Czorsztyn wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

      Projekt ww. zmiany studium wraz prognozą oddzia-

ływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzę-

du Gminy Czorsztyn, Maniowy, ul. Gorczańska 3, poko-

ju nr 7, w godzinach pracy Urzędu. 

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

zmianami studium odbędzie się w dniu 10 marca 2011 

r. o godzinie 12
00

 w siedzibie Urzędu Gminy Czorsz-

tyn, Maniowy, ul. Gorczańska 3, na sali narad. 

     Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fi-

zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu stu-

dium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 

Czorsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-

mości, której uwaga dotyczy, w terminie nieprzekracza-

jącym 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. 

projektu zmiany studium wraz z prognozą tj. do dnia 10 

marca br. 

 

Informacja o wymianie dowodów osobistych 

     Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w styczniu 

2011 r. minął dziesięcioletni okres ważności pierwszych 

plastikowych dowodów osobistych, które w systemie 

wydawania dowodów osobistych unieważniane są auto-

matycznie w 10 – tym roku od chwili wyrobienia. Przy-

pominamy mieszkańcom gminy o obowiązku wymiany 

tego dokumentu w przypadku upływu jego terminu waż-

ności tj. dowodów osobistych wydanych w roku 2001. 

     W związku z powyższym prosimy mieszkańców 

gminy o sprawdzenie daty ważności posiadanego dowo-

du osobistego i zgłoszenie się do tutejszego urzędu (po-

kój nr 4) w celu wyrobienia nowego dowodu tożsamo-

ści, najpóźniej 30 dni przed terminem upływu jego waż-

ności. 

     Wójt Gminy informuje również, że na podstawie 

znowelizowanej „Ustawy o ewidencji ludności i dowo-

dach osobistych” za wydanie nowego dowodu osobiste-

go nie pobierane są opłaty. 
 

Do kogo wkrótce będziemy zwracać się „Panie 

Sołtysie?” 

     Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, że 

zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Czorsztyn 

kalendarzem wyborczym, wybory sołeckie w gminie 

Czorsztyn zostały zarządzone na dzień 20 marca 2011r.  

      W dniu 11.02.2011 r. o godzinie 18.00 upłynął ter-

min zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków do rad 

sołeckich. Najwięcej kandydatów zostało zgłoszonych w 

sołectwie Mizerna i Czorsztyn. W tych sołectwach 

mieszkańcy będą wybierali sołtysa spośród 4 kandyda-

tów. W sołectwach Huba oraz Sromowce Niżne został 

zarejestrowany tylko 1 kandydat, w związku z tym 

mieszkańcy będą głosowali na kandydata „TAK” lub 

przeciw kandydatowi „NIE”. W pozostałych sołectwach 

zgłoszono: Maniowy i Sromowce Wyżne – 2 kandyda-

tów, Kluszkowce – 3 kandydatów. Listy kandydatów w 

poszczególnych sołectwach zostaną rozplakatowane na 

początku marca 2011r oraz na stronie internetowej w 

zakładce „wybory sołeckie”. Kandydaci powinni się 

zaprezentować i zachęcić mieszkańców, aby przyszli 

oddać głos na wybranego kandydata, który będzie repre-

zentował Was i Wasze interesy, przez 4 lata kadencji. 

Jak wynika z praktyki, największym problemem 

demokracji jest bardzo niska frekwencja wyborcza. Po-
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woduje to, że wynik wyborczy, chociaż ważny prawnie, 

bardzo często nie zadawala dużej części społeczeństwa, 

która później narzeka. Aby temu zapobiec, zachęcamy 

wszystkich do aktywnego i świadomego udziału w 

wyborach.  

Sołeckie Komisje Wyborcze w siedmiu sołec-

twach rozpoczną pracę w lokalach wyborczych o godzi-

nie 8. 00, gdzie mieszkańcy będą mogli oddać głosy na 

swoich kandydatów do rady sołeckiej i na sołtysa. Gło-

sować będzie można do godziny 18.00. Po zamknięciu 

lokalu komisja przystąpi do liczenia głosów i sporządze-

nia protokołu głosowania.  

Kim jest sołtys i rada sołecka  

faktycznie i w świetle prawa. 

     W ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 r. niewiele napisano o prawach sołectwa, tym sa-

mym dając swobodę działania i interpretacji dla Rady 

Gminy. Co prawda statuty zgodnie z w/w uchwałą pod-

legają konsultacjom społecznym, ale ostatnie zdanie 

należy do rady gminy. W naszej gminie czekają nas w 

najbliższym czasie konsultacje społeczne statutów so-

łectw. Na najbliższą sesję został przygotowany projekt 

tej uchwały, który po wejściu w życie (14 dni po publi-

kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-

skiego) rozpocznie konsultacje statutów. Zachęcamy 

mieszkańców do zapoznania się z projektami statutów 

czy to w urzędzie gminy, u sołtysów, radnych, czy na 

stronach internetowych urzędu oraz zgłaszania swoich 

uwag i wniosków.  

     Zgodnie z obowiązującymi statutami sołectw orga-

nem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie, 

a organem wykonawczym jest sołtys. Dla sołtysa przy-

pisano 9 różnych obowiązków do wypełnienia w stosun-

ku do mieszkańców i Urzędu Gminy, jak również pro-

wadzenie biura sołeckiego, gdzie z tego tytułu otrzymuje 

miesięczne wynagrodzenie. Natomiast Rada Sołecka 

wspomaga sołtysa w jego działalności, ma ona charakter 

opiniodawczy i doradczy.  

     Sołectwo jest organizmem żywym i musi pracować w 

każdych warunkach, dlatego wybór jego organów jest 

bardzo ważny. Powinny być to osoby odpowiedzialne, 

które chcą poświęcić swój czas i energię dla społecz-

ności lokalnej. 
     Jeszcze raz zachęcamy mieszkańców do wzięcia 

udziału w wyborach i zdecydowania, do kogo wkrótce 

będziemy zwracać się „Panie Sołtysie” i kto będzie za-

siadał w Radach Sołeckich. 

 

„Zmiana warty w Gminie Czorsztyn” 

     Burzliwy okres wyborów samorządowych już za 

nami. Trzy ostatnie miesiące to okres, który krótko na-

zwać można „zmianą warty" w Gminie Czorsztyn.   

     Zgodnie z prawem kadencja wójta trwa równolegle z 

kadencją Rady Gminy, natomiast w dniu zaprzysiężenia 

nowo wybranego wójta rozwiązuje się stosunek pracy z 

jego poprzednikiem, który otrzymuje od Przewodniczą-

cego Rady Gminy świadectwo pracy i wypłatę trzymie-

sięcznej odprawy. Zastępca pełni natomiast swoją funk-

cję do dnia odwołania go ze stanowiska przez wójta. 

     12 listopada 2010 r. kadencję 2006-2010 zakończyła 

Rada Gminy Czorsztyn oraz Wójt Waldemar Wojtaszek. 

Pierwszego grudnia ślubowanie złożyli Radni kadencji 

2010-2014, a 6-tego grudnia nowo wybrany Wójt Tade-

usz Wach. W tym samym dniu Pan Waldemar Wojta-

szek zakończył pełnienie dotychczasowej funkcji wójta.  

    W związku z wyborem Pana Grzegorza Watychy na 

radnego miasta Nowy Targ, z dniem 31 stycznia br. 

rozwiązano z nim umowę o pracę na mocy porozumie-

nia stron, gdyż Ustawa o samorządzie gminnym zabra-

nia pełnienia funkcji zastępcy wójta i radnego jednocze-

śnie. Nadmienić należy, że Pan Grzegorz Watycha wy-

grał konkurs i z dniem 1 lutego 2011 r. objął stanowisko 

sekretarza w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. 

Nowym zastępcą wójta Gminy Czorsztyn zostanie Pan 

Rafał Jandura, który rozpocznie swoją pracę z dniem 1 

marca 2011 r. Miesięczny brak zastępcy wójta jest formą 

oszczędności w budżecie Gminy, który w przypadku 

zatrudniania i zwalniania pracowników zwykle zostaje 

nadszarpnięty.   

     Stanowisko skarbnika gminy nadal pełni Pani Małgo-

rzata Grywalska, podobnie jak w przypadku Sekretarza 

Gminy, którą to funkcję sprawuje Pani Jadwiga Fudala.  

     28 lutego br. pracę kończy obecny dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej – P. Krzysztof Frątczak.  

     Zamykając ostatecznie poprzednią kadencję wspo-

mnieć należy, że niestety, pomimo licznych upomnień ze 

strony Radnych poprzedniej kadencji, zarówno wójt, jak i 

zastępca nie wykorzystali zaległych urlopów wypoczyn-

kowych, w związku z czym przy zakończeniu zatrudnie-

nia trzeba było im wypłacić ekwiwalenty: Waldemarowi 

Wojtaszkowi za 47 dni niewykorzystanego urlopu, a 

Grzegorzowi Watycha za 26 dni, co w sumie dało kwotę 

25 054, 32 zł brutto, która niepotrzebnie uszczupliła i 

tak nadwyrężony budżet naszej Gminy.  

 

Pożegnanie Pana Grzegorza Watychy - 

 Zastępcy Wójta Gminy Czorsztyn 

W dniu 26 

stycznia br. 

podczas V 
sesji Rady 

Gminy 

Czorsztyn, 
Pan Rafał 

Jandura, 
Przewodni-

czący Rady 

oraz Pan 
Tadeusz 

Wach, Wójt Gminy w obecności Radnych Gminy 

Czorsztyn i zaproszonych gości złożyli, ustępującemu 

ze stanowiska Zastępcy Wójta, Panu Grzegorzowi Wa-
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tycha, serdeczne podziękowania za zaangażowanie w 

pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej, za wysiłek 
włożony w rozwój gminy, życząc mu pomyślności i 

dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu oso-

bistym. 
 

Informacja nt. projektu Planu Ochrony Rezerwatu „Mo-

drzewie” w Kluszkowcach 

     Rezerwat przyrody „Modrzewie” położony w miejscowo-

ści Kluszkowce istnieje na mocy Zarządzenia nr 317 Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. 

(M.P. Nr 88, poz. 472) w sprawie uznania za rezerwat przyro-

dy. Od chwili utworzenia tj. od 1959 r. aż do chwili obecnej 

rezerwat usytuowany jest na obszarze 10, 66 ha, mieszczących 

się w granicach sołectwa Kluszkowce, natomiast właścicielem 

gruntów, o których mowa jest Gmina Czorsztyn.  

      W roku 2010, w związku z realizacją projektu pn. „Ścież-

ka przyrodniczo-leśna Modrzewie” finansowanego w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd 

Gminy Czorsztyn zlecił wykonanie projektu Planu Ochrony 

Rezerwatu „Modrzewie” pracownikom Biura Urządzeń i 

Geodezji Leśnej w Krakowie. Projekt został opracowany, a 

następnie przekazany celem zaopiniowania przez Radę Gminy 

Czorsztyn.  

      Dodać należy, iż początkowo zapewniano zarówno Wójta 

Gminy Czorsztyn, jak również tutejsza Radę, iż projekt planu 

zawiera się w pierwotnych granicach rezerwatu, co dawało 

pewność, iż nie zaburzy on dotychczasowych relacji między 

potrzebą ochrony przyrody a potrzebami rozwojowymi miesz-

kańców sołectwa. Niestety w wyniku dalszych uzgodnień 

odnośnie wspomnianego planu, okazało się, że Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie planuje utworze-

nie otuliny rezerwatu „Modrzewie”, która swym zasięgiem 

obejmować miałaby dodatkowe 24, 26 ha. 

      Informacja ta wzbudziła natychmiastową reakcję miej-

scowej ludności, która obawiając się znacznego ograniczenia 

swobody użytkowania gruntów wyraziła swój pisemny protest 

względem utworzenia otuliny.  

      Po dokładnym przeanalizowaniu zarówno przesłanego 

dokumentu, jak również propozycji Dyrektora RDOŚ w Kra-

kowie, Rada Gminy Czorsztyn jednogłośnie uznała, iż zapisy 

w/w planu niosą poważne konsekwencje o charakterze gospo-

darczym dla tutejszej Gminy, dlatego też opinia wydana prze 

Radę była negatywna /Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy 

Czorsztyn z dnia 12 stycznia 2011 r./ Podobne stanowisko 

względem propozycji Dyrektora RDOŚ wyraził Wójt Gminy 

Czorsztyn, który dostrzegając próbę ograniczenia możliwości 

rozwojowych regionu wyraził zdecydowany sprzeciw wobec 

utworzenia otuliny wokół rezerwatu „Modrzewie”.  

      Dostrzegając zarówno unikatowy charakter rezerwatu 

(unikalny drzewostan modrzewia polskiego), jak również 

potrzeby mieszkańców żyjących w jego bezpośrednim są-

siedztwie Wójt Gminy Czorsztyn, jak również przedstawiciele 

Rady Gminy Czorsztyn skierowali prośbę do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o zorganizowanie 

spotkania, w celu ustalenia rozwiązań możliwie najkorzyst-

niejszych dla każdej ze stron. Spotkanie odbyło się 10 stycznia 

br. w siedzibie RDOŚ w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli 

pracownicy Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krako-

wie, oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-

wiska w Krakowie. Niestety Dyrektor RDOŚ nie był obecny 

podczas rozmów prowadzonych z Wójtem oraz Radnymi 

Gminy Czorsztyn.  

      Podczas wspomnianego spotkania Wójt Gminy Czorsztyn, 

jak również Radni Gminy Czorsztyn wyrazili zdecydowany 

sprzeciw wobec utworzenia otuliny wokół rezerwatu „Mo-

drzewie” uzasadniając swoje stanowisko znacznymi ograni-

czeniami o charakterze gospodarczym, które stanowią konse-

kwencję jej powstania. Jednakże dostrzegając potrzebę ochro-

ny przyrody oraz jej walorów (w tym przypadku dbałość o 

gatunek modrzewia) Wójt Gminy Czorsztyn wyraził pełną 

gotowość do podjęcia działań związanych z zalesieniem 

działki ew. nr 2883 (stanowiącej własność Gminy) modrze-

wiem pochodzącym z rezerwatu, pod warunkiem, że w pro-

jekcie planu powstanie zapis dający gwarancję, że otulina 

wokół rezerwatu nie zostanie utworzona. Przedstawiciel Re-

gionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie dr. inż. Zdzi-

sław Bednarz zaproponował, żeby zalesienie wykonano w 

formie eksperymentu naukowego. Eksperyment będzie pole-

gał na podzieleniu powierzchni pod zalesienie na dwie części. 

Na pierwszej z nich wykonane zostanie przygotowanie gleby 

pod obsiew naturalny, a na drugiej części zostanie wykonane 

zalesienie materiałem sadzeniowym wyhodowanym z nasion 

zebranych z najstarszych modrzewi w rezerwacie. 

      Po dokonaniu wzajemnych ustaleń zapewniono władze 

Gminy Czorsztyn, że kwestia wyznaczenia otuliny wokół 

rezerwatu „Modrzewie” zostanie ponownie rozpatrzona na 

posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krako-

wie. W chwili obecnej Wójt Gminy oraz Rada Gminy Czorsz-

tyn czeka na decyzję w powyższej sprawie.  

 Wyk. A.M. 

 

Uroczyste wręczenie Urzędowi Gminy Czorsztyn z/s 

w Maniowach Certyfikatu ISO 9001:2008 

Z 

przyjemno-

ścią infor-

mujemy, że 

od dnia 

04.01.2011 

roku znaleź-

liśmy się w 

gronie firm, 

urzędów 

mogących 

pochwalić 

się certyfi-

katem jako-

ści ISO 9001:2000. Dnia 15 lutego 2011 r. przedstawiciel 

firmy Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. Pan 

Eligiusz Myśliwy – Prezes Zarządu wręczył na ręce Wójta 

Gminy Czorsztyn Tadeusza Wacha Certyfikat potwierdzający 

wdrożenie w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 

Systemu Zarządzania Jakością zgodną z normą ISO 

9001:2008. W uroczystym przekazaniu certyfikatu udział 

wzięła również Sekretarz Gminy, Pełnomocnik Wójta ds. 

Systemu Zarządzania Jakością - Jadwiga Fudala, która współ-

pracowała we wdrożeniu systemu.  

      Wręczenie Certyfikatu poprzedzone było wnikliwym audi-

tem zewnętrznym, jaki odbył się w Urzędzie Gminy Czorsz-

tyn z/s w Maniowach w dniu 23.11.2010 r. Miał on na celu 
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weryfikację wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z 

normą ISO 9001:2008.  

      Certyfikat jest ważny do dnia 04.01.2014 r. Przez okres 3 

lat Urząd będzie pod ścisłą kontrolą auditorów zewnętrznych, 

którzy będą sprawdzać, czy przestrzegane są ustalone proce-

dury przy załatwianiu spraw wnoszonych przez Klientów 

Urzędu. Wdrożenie systemu jakości, zgodnie z światowymi 

normami ISO nie kończy się w momencie wręczenia certyfi-

katu. Działania podejmowane przez okres 3 następnych lat 

mają być potwierdzeniem spełniania przez Urząd najwyższych 

standardów zarządzania.  

      Podstawowym celem, dla którego warto podjąć starania na 

rzecz uzyskania certyfikatu ISO przez Urząd Gminy jest nie-

wątpliwie poprawa obsługi petentów, a więc przede wszyst-

kim mieszkańców gminy Czorsztyn. Wspomniana wyżej do-

kumentacja określa m.in. terminy załatwiania konkretnych 

spraw, doprecyzowuje także zadania poszczególnych pracow-

ników Urzędu i sposób oceny ich pracy.  

 

KONKURS POTRAW REGIONALNYCH 

Fot. Piotr Twardowski - www.goral.info.pl 

      W dniu 12 lutego br. odbył się l Międzynarodowy 

Konkurs Potraw Regionalnych i nalewek, podczas któ-

rego zaproszeni goście mieli okazję do degustacji 155 

potraw oraz 16 rodzajów nalewek. Wszystkie potrawy 

przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Czorsztyn, a gościnnie delegacja z Kalisza Pomorskiego 

zaserwowała charakterystyczne dla swojego regionu 

potrawy.  

Tegoroczną degustację swoją obecnością zaszczycili 

Pani Poseł Anna Paluch oraz Poseł Andrzej Gut-

Mostowy. Do GOK-u przybyli również Ojcowie Karme-

lici Bosi - o. Proboszcz Włodzimierz Tochmański oraz 

o. Tomasz Maślanka. Nie zabrakło przedstawicieli ze 

strony słowackiej oraz delegacji partnerskiej gminy 

Czorsztyn - Gminy Rogoźno wraz z burmistrzem Bogu-

sławem Janusem. Licznie przybyli radni oraz przedsta-

wiciele najważniejszych urzędów na czele z sołtysem 

Wojciechem Bednarczykiem. W tym roku Nagrodę 

„Aniołka” za anielski smak oraz „Diabełka” za kuszenie 

otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Czorsztyna. 

Wszystkie KGW z terenu Gminy Czorsztyn otrzymały 

nagrodę w wysokości 700 zł., a dodatkowo za zaangażo-

wanie i wspaniałe potrawy Wójt Gminy Czorsztyn prze-

kazał po 1000 zł. dla każdego KGW. 

     Konkurs Potraw Regionalnych organizowany był w 

ramach realizacji projektu pn. „Poznawanie się i integra-

cja społeczeństw „Małych Ojczyzn” pogranicza polsko – 

słowackiego – mieszkańców Gminy Czorsztyn i Czer-

wonego Klasztoru”. Projekt współfinansowany jest 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednic-

twem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współ-

pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika 

Słowacka 2007-2013. 

 

Informacja o rozkładzie autobusów 

       W związku z licznymi prośbami mieszkańców 

Gminy Czorsztyn dotyczącymi przywrócenia kursu na 

trasie Nowy Targ – Szczawnica o godzinie 22
05

, Wójt 

Gminy Czorsztyn podjął działania w celu przywrócenia 

tego kursu. Zostały zebrane podpisy mieszkańców po-

pierających w/w inicjatywę i wspólnie z Wójtem Gminy 

Krościenko oraz Burmistrzem Miasta Szczawnica wy-

stosowano pismo do PKS Nowy Targ.  W dniu 20 stycz-

nia Urząd Gminy Czorsztyn otrzymał informację, iż w 

Starostwie Powiatowym został złożony nowy rozkład 

jazdy z uwzględnieniem ostatniego kursu z Nowego 

Targu do Szczawnicy, czyli o godz. 22
05

. 

     Złożony projekt przewiduje odjazdy z Nowego Targu 

do Szczawnicy w następujących godzinach: 

5.50 ; 6.50 ; 7.30 (do Krościenka) ; 8.00 ; 9.00 ; 10.00 ; 

11.00 ; 12.00 ; 12.35 (do Krościenka) ; 13.00 ; 13.40 ; 

14.00 ; 14.45 ; 15.00 ; 15.45 ; 16.00 ; 16.55 ; 18.00 ; 

22.00, 

oraz odjazdy ze Szczawnicy do Nowego Targu w nastę-

pujących godzinach : 

4.55 ; 6.05 ; 7.10 ; 8.00 ; 8.30 ; 9.00 ; 10.00 ; 11.00 ; 

12.00 ; 12.35 ; 13.00 ; 13.30 ; 14.00 ; 15.00 ; 16.00 ; 

17.00 ; 18.00 ; 19.00 ; 20.10 ; 21.00. 
 

 

 

 

 

 

Informacja 

 o realizowanym projekcie w ramach działania 8.3 „Prze-

ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi 

priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne -

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Ope-

racyjnego innowacyjna Gospodarka2007-2013. 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wój-

ta dnia 18 października 2010 r. zakończyła rekrutację do pro-

jektu  pn. „e-Okno na świat”- Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”. Komisja doko-

nała wyboru Beneficjentów na podstawie zawartych informa-

cji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Do Urzędu 

Gminy Czorsztyn wpłynęły łącznie 33 formularze. Komisja 

dokonała oceny formularzy na podstawie Regulaminu uczest-

nictwa w projekcie i sporządziła listę rankingową Beneficjen-

tów składającą się z 30 osób oraz listę osób rezerwowych. 

http://www.goral.info.pl/
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W drodze przetargu nieograniczonego Wójt Gminy 

Czorsztyn w dniu 1 lutego 2011 r., podpisał umowę z firmą 

TOPADVERT Agnieszka Czaplicka-Worożyńska; 03-963 

Warszawa, ul. Genewska 9A, na zakup 48 komputerów tj. 30 

szt. dla gospodarstw domowych oraz 18 szt. dla bibliotek w 

Gminie Czorsztyn na łączną kwotę 85 312, 80 zł. 

Kolejnym etapem jest przetarg nieograniczony na do-

stawę Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń dla 40 Benefi-

cjentów. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnie-

nia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagro-

żonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie trwa-

łego dostępu do Internetu i wyposażenie w sprzęt komputero-

wy. Osoby biorące udział w projekcie nabędą umiejętność 

korzystania z technologii informacyjnych poprzez przeszkole-

nie w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z 

Internetu. Dzięki temu zwiększeniu ulegnie świadomość osób 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  

 

UWAGA! 

     Urząd Statystyczny w Rzeszowie uprzejmie informu-

je, iż pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne z terenu 

naszej gminy zostały objęte obowiązkiem sprawozdaw-

czym na sprawozdaniu K-1 – o wykorzystaniu tury-

stycznego obiektu noclegowego w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok  2011. 

 Termin przekazania sprawozdania upływa 10 dnia po 

miesiącu sprawozdawczym. 

 Udział w badaniu jest obowiązkowy.  

 Dane objęte w badaniu są objęte tajemnicą staty-

styczną i będą wykorzystywane wyłącznie do opra-

cowań badań zbiorczych.  

 

PODZIĘKOWANIA 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach 

składa serdeczne podziękowania dla pary nowożeńców z 

Gminy Czorsztyn, którzy w styczniu br. przekazali arty-

kuły szkolne (otrzymane w prezencie ślubnym od gości 

weselnych), na rzecz dzieci i młodzieży, objętych pomocą 

socjalną tut. Ośrodka. Otrzymane artykuły zostały roz-

dysponowane przez pracowników socjalnych, wśród 

rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń po-

mocy społecznej. 

 

Zaproszenie do segregowania odpadów 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach uczestni-

czy w konkursie: „Gmina - lider selektywnej zbiórki 

2010/2011”, w związku z powyższym serdecznie zapra-

szamy mieszkańców do segregowania i oddawania od-

padów. Im większa ilość wysegregowanych odpadów, 

tym lepszy wynik Gminy Czorsztyn w konkursie. 

 

INFORMACJA 

Gminna Biblioteka w Kluszkowcach informuje, 

że biblioteka w Kluszkowcach jest czynna również  

w soboty w godzinach od 12
00 

do 15
00

. 

 

“Kobieta, Kreatywność, Kultura” 

Pomysł na projekt „Kobieta, Kre-

atywność, Kultura” powstał w rezul-

tacie rozmów młodych kobiet ich 

mam i babć zamieszkujących tereny 

Gminy Czorsztyn.  

Jest to inicjatywa pięciu młodych ko-

biet, które czują, że mogą i chcą o siebie zadbać. Planu-

jemy by spotkania organizowane w ramach projektu 

były otwarte dla wszystkich kobiet z Gminy Czorsztyn, 

które mają chęci i czas. Program uwzględnia kobiety w 

różnym wieku, odpowiada na potrzeby nastolatek jak 

również kobiet dojrzałych. 

Cele projektu realizowane będą poprzez aktywny 

udział w warsztatach rozwijających umiejętności przy-

datne w codziennym życiu oraz takich, które przysporzą 

nam kobietom radości i wyzwolą w nas kreatywność. 

Przez okres pięciu miesięcy, będą organizowane bez-

płatne warsztaty obejmujące takie dziedziny jak: 

- Odkrywanie swoich możliwości i zdolności, 

Przedsiębiorczość, Gotowanie, Malowanie na szkle,  

Robienie biżuterii, Wizaż, Aerobik, Pierwsza pomoc, 

Kino wiejskie 

Wszystkie chętne kobiety i kobietki zapraszamy do pra-

cy nad sobą i do wspólnej zabawy!!!! 

Harmonogram zajęć na luty i marzec, na 

następne miesiące harmonogram pojawi się 

już wkrótce. 

      Projekt realizowany jest przy współpracy z Urzędem 

Gminy Czorsztyn oraz OSP w Mizernej, za co niniej-

szym dziękujemy. 

 

Dopłaty do materiału siewnego  
Już od 15 stycznia 2011 r. rusza kolejna edycja składania 

wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwali-

fikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.  

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysia-

nym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2010 do 15 czerw-
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ca 2011r., z zachowaniem minimalnych norm wysiewu dla 

każdego gatunku rośliny uprawnej. Stawki dopłat do 1 ha 

powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 

wynoszą odpowiednio: 

 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pa-

stewnych, 

 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 

 500 zł w przypadku ziemniaków. 

     Producent rolny, aby ubiegać się o dopłatę powinien posia-

dać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin 

objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, 

a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być 

mniejsza niż 0,10 ha.  

Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można 

uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego 

w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod 

numerami telefonów: 012/424-09-51,012/424-09-62 oraz na 

stronie www.arr.gov.pl 

Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzy-

stania z tej formy dofinansowania!!! 

 

Dotacje na sport i kulturę w Gminie Czorsztyn.  

Wspieranie społecznego życia Gminy: sportu i 

kultury należy do kluczowych zadań samorządu i admi-

nistracji samorządowej, dlatego też w budżecie Gminy 

należy przewidzieć środki umożliwiające rozwój dla 

każdej z tych dziedzin. Wiadomo powszechnie, że każdy 

preferuje różne formy spotkań z kulturą, czy sportem, 

dlatego też oferta Gminy musi być różnorodna.  

W myśl powyższej zasady, uwzględniając możliwości 

finansowe naszej Gminy w roku 2009 na sport i kulturę 

przeznaczono łącznie 162 087 zł, w tym: 

 I. KULTURA    

Koszty utrzymania zespołów i orkiestry dętej – 56 

972 zł 

 Zespół regionalny Lubań-            7 872    zł. 

 Zespół regionalny Mali Maniowianie -      8 558    zł. 

 Zespół regionalny Sromowianie -            7 406    zł. 

 Zespół regionalny Małe Flisoki -           8 000    zł. 

 Orkiestra Dęta -                                23 069   zł. 

 Izba Regionalna -                                  2 067     zł.  

Koszty utrzymania kół zainteresowań – 18 300 zł. 

 Koło plastyczne  -                                    2 669 zł. 

 Koło teatralne     -                                   2 500 zł. 

 Koszty związane z wynagrodzeniem instruktorów 

kół teatralnych i muzycznych (3 koła teatralne i 4 

koła muzyczne)  –                                  13 131 zł.  

Łącznie na Kulturę przeznaczono 75 272 zł.  

 II. SPORT  

Koszty związane z  kulturą fizyczną i sportem – 86 

815 zł. 

 LKS „Czorsztyn - Ski”  Kluszkowce-        11 517 zł.  

 LKS „Spływ” Sromowce Wyżne -            12 380 zł. 

 LKS „Zapora” Kluszkowce -             7 920   zł. 

 Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie -    1 000   zł. 

 UKS „Spływ” Sromowce Wyżne -            3 568   zł. 

 LKS „Trzy Korony” Sromowce Niżne -     8 115   zł.  

 LKS „Lubań” Maniowy -                            34 315 zł. 

 Stypendia sportowe za osiągnięcia sport. -   8 000 zł.  

Łącznie na Kulturę Fizyczna i Sport przeznaczono 86 

815 zł.  

 

Mistrzostwa Gminy Czorsztyn w snowboardzie i narciar-

stwie alpejskim dziewcząt i chłopców – Kluszkowce, 

27.01.2011 r. 

Na stoku 

narciar-

skim 

Czorsz-

tyn Ski w 

Klusz-

kowcach, 

Urząd 

Gminy 

Czorsz-

tyn zor-

ganizo-

wał ko-

lejne 

zawody w snowboardzie i w narciarstwie alpejskim o Mi-

strzostwo Gminy Czorsztyn. Do udziału w zawodach zapro-

szono reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów z tere-

nu Gminy Czorsztyn. Obsługę zawodów: wytyczenie i przy-

gotowanie trasy narciarskiej oraz przeprowadzenie samych 

zawodów powierzono firmie Czorsztyn Ski, która specjalizuje 

się w tego typu zadaniach. Zawody przeprowadzono w dwóch 

konkurencjach sportowych: w snowboardzie (2 grupy) i w 

narciarstwie alpejskim (6 grup). Po zakończeniu rywalizacji, 

organizator zawodów zorganizował poczęstunek dla uczestni-

ków zawodów i ich opiekunów (pączki i soczki) a następnie 

ceremonia rozdania medali, dyplomów i drobnych upomin-

ków dla najlepszych zawodników mistrzostw. 

W ceremonii nagradzania zawodników uczestniczyli: Tadeusz 

Wach – Wójt Gminy Czorsztyn, Wojciech Bednarczyk - Soł-

tys wsi Kluszkowce oraz Jan Sienkiewicz – Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. 

WYNIKI: 

SNOWBOARD 

Dziewczęta (rocznik 1995 i młodsze): 

1. Kobla Aleksandra          G. Maniowy             44,59 sek. 

2.Kowalczyk Marzena G. Maniowy             45,55 sek. 

3.Kowalczyk Klaudia G. Maniowy             51,74 sek. 

Chłopcy (rocznik 1995 i młodsi): 

1.Dziatkowicz Dawid G. Maniowy             39,17 sek. 

2.Sopata Paweł  G. Maniowy             40,20 sek. 

3.Krzystoń Daniel G. Maniowy             41,53 sek. 

NARTY 

Dziewczęta (rocznik 2000 i młodsze): 

1.Regiec Marcelina SP Sromowce Niżne       42,54 sek.  

2.Mikołajczyk Jagna SP Maniowy             57,09 sek. 

Chłopcy (rocznik 2000 i młodsi): 

1.Plewa Kacper  SP Maniowy              29,44 sek. 

2.Świątkowski Paweł SP Kluszkowce              30,11 sek. 

3.Kobla Kacper  SP Kluszkowce              33,19 sek. 

Dziewczęta (rocznik 1998 ÷ 1999): 

1.Bednarczyk Klaudia SP Kluszkowce              32,51sek  

http://www.arr.gov.pl/


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 
8 

2.Węglarz Karolina SP Maniowy              33,01 sek. 

3.Kubasiak Karolina SP Sromowce Wyżne      35,77 sek. 

Chłopcy (rocznik 1998 ÷ 1999): 

1.Złydaszyk Jakub SP Kluszkowce               25,93 sek.  

2.Bednarczyk Marcin SP Kluszkowce              27,05 sek. 

3.Foltyn Michał  SP Kluszkowce              27,97 sek. 

Dziewczęta (rocznik 1995 ÷ 1997): 

1.Kobla Aleksandra G. Maniowy             29,53 sek. 

2.Wysoczyńska Magdalena G. Sromowce Niżne      31,50 sek. 

3.Kowalczyk Klaudia G. Maniowy              38,49 sek. 

Chłopcy (rocznik 1995 ÷ 1997): 

1.Wojtaszek Piotr G. Maniowy               25,69 sek. 

2.Foltyn Łukasz  G. Maniowy              27,15 sek. 

3.Bednarczyk Dariusz G. Maniowy              27,57 sek. 

 

CZORSZTYŃSKA AMATORSKA  

LIGA HALOWA trwa… Sport: Piłka halowa 

W sobotę 22.01.2011r. na Hali Sportowo-widowiskowej w 

Maniowach ruszyła Czorsztyńska Amatorska Liga Halowa 

2011. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które przedsta-

wiamy poniżej: 

- Grzęda Zaskale, - OSP Maniowy,  - „Zajazd Czorsztyński 

Team" Maniowy, - KS „Gore" Ochotnica Dolna, -Ostrowsko 

Migrond, - LKS „SPŁYW" Sromowce Wyżne 

Drużyny rozpoczęły sportowe zmagania w dniu 22 

stycznia br, a ostatecznego zwycięzcę turnieju poznamy 

26 marca 2011 r. podczas ostatnich meczów 

Harmonogram meczy: 

1 Kolejka 22.01.2011, 
16:00 Zajazd Czorsztyński Team vs LKS Gore Ochotnica 

Dolna, 17:00 Sromowce Wyżne vs OSP Maniowy, 18:00 

Ostrowski Migrund vs Grzęda Zaskale 

2 Kolejka 29.01.2011 
16:00 Grzęda Zaskale vs LKS Gore Ochotnica Dolna, 17:00 

Sromowce Wyżne vs Ostrowski Migrund, 18:00 OSP Maniowy 

vs Zajazd Czorsztyński Team 

3 Kolejka 05.02.2011 
16:00 Ostrowski Migrund vs Zajazd Czorsztyński Team, 

17:00 Sromowce Wyżne vs LKS Gore Ochotnica Dolna,  

18:00 Zajazd Czorsztyński Team vs Grzęda Zaskale 

4 Kolejka 12.02.2011 
16:00 Grzęda Zaskale vs OSP Maniowy, 17:00 Ostrowski Mi-

grund vs LKS Gore Ochotnica Dolna, 18:00 Zajazd Czorsz-

tyński vs Sromowce Wyżne 

5 Kolejka 9.02.2011 

16:00 Ostrowski Migrond vs Zajazd Czorsztyński Team, 

17:00 Sromowce Wyżnę vs Grzęda Zaskale 

18:00 OSP Maniowy vs LKS Gore " Ochotnica Dolna 

Spotkania rewanżowe odbędą się w takim samym systemie. 

Aktualna tabela wyników: 

Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki 

1. Ostrowsko Mi-

grond 

4 12 40-12 

2. Grzęda Zaskale  4 9 31-15 

3. KS GORC Ochot-

nica Dolna 

4 6 22-21 

4. Zajazd Czorsztyń-

ski Team 

4 6 40-13 

5. LKS „SPŁYW" 

Sromowce Wyżne 

4 3 14-34 

6. OSP Maniowy 4 0 14-34 

Aktualną tabelę wyników, jak również relacje z każdego 

sobotniego spotkania znaleźć można na stronach interneto-

wych www.czorsztyn.pl, www.sportowepodhale.pl, 

www.goral.info.pl 

 

SPORT – LUBAŃ Maniowy 
W czwartek 10 lutego na hali widowiskowo - sportowej MO-

SiR w Nowym Sączu odbył się finał turnieju o Puchar Prezesa 

OZPN. Juniorzy młodsi Lubania Maniowy zajęli w tym tur-

nieju drugie miejsce, dzięki czemu uzyskali awans do finału 

Wojewódzkiego, który odbędzie się 6 marca. W Krakowie na 

naszych zawodników czekają takie drużyny jak Wisla Kra-

ków, Cracovia, Unia Tarnów i wiele innych znakomitych 

ekip.   

Jest to kolejny ogromny sukces młodzieżowców najlepszej 

drużyny Podhala w roku 2010, Lubania Maniowy. 

FINALIŚCI OZPN: 
PPN Gorlice; GLINIK Gorlice, ŁUŻNA Łużna 

LPPN Limanowa; LIMANOVIA Limanowa, UJANOWICE 

Ujanowice 

PPPN Nowy Targ: DUNAJEC Ostrowsko, LUBAŃ Maniowy 

OZPN Nowy Sącz; SANDECJA I (Marek Górecki), SAN-

DECJA II (Janusz Pawlik), KOLAJARZ Stróże 

Górny rząd od lewej: Rusin A., Firek W., Sikora P., Osta-

chowski K., Jaworski Z.(trener) 

Dolny rząd od lewej: Bednarczyk A., Jandura M., Budz K. 

Przebieg rozgrywek. 

Grupa A:  SANDECJA I,  ŁUŻNA, LUBBAŃ 

Grupa B: SANDECJA II, LIMANOVIA, DUNAJEC  

Grupa C: KOLEJARZ, GLINIK, UJANOWICE 

1 MIEJSCE: SANDECJA NOWY SĄCZ 

2 MIEJSCE: LKS LUBAŃ MANIOWY 

3 MIEJSCE: GLINIK GORLICE 

4 MIEJSCE: LIMANOVIA LIMANOWA 

5 MIEJSCE: KOLEJARZ STRÓŻE 

6 MIEJSCE: DUNAJEC OSTROWSKO 

Turniej nie należał do tych, w którym kibice mogli cieszyć się 

pięknymi bramkami, większość zespołów grała bardzo defen-

sywnie licząc na kontrataki. Lubań Maniowy również przyjął 

taki styl, podopieczni Zbigniewa Jaworskiego przez cały tur-

niej zdobyli zaledwie jedna bramkę autorstwa Kamila Budza, 

lecz uzyskali awans do finału o Puchar Prezesa Małopolskiego 

Związku Piłki Nożnej, dzięki bardzo dobrej grze w obronie. 

Awans do finału Wojewódzkiego jest ogromnym sukcesem, 

Gratulacje!                            

 /Autor tekstu: Adam Bańka/ 

http://www.czorsztyn.pl/
http://www.sportowepodhale.pl/
http://www.goral.info.pl/

