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WAKACJI NADSZEDŁ KONIEC, ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY… 
         Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego w imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn oraz 
własnym życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy nie było tylko przymusem, ale również 
fascynującą przygodą i źródłem nieustającej satysfakcji. Niech nie zabraknie Wam sił do realizacji 
pasji i pogłębiania swoich zainteresowań. 
          Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, by był to rok spokojnej pracy, 
dającej satysfakcję osobistą i zawodową. 
         Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych  
z przyszłością Waszych pociech.  
       Życzymy, by nie zabrakło Wam wszystkim zapału i cierpliwości, sił i optymizmu! 
 

Stanisław Chmiel           Tadeusz Wach 
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn      Wójt Gminy Czorsztyn 

 
DOŻYNKI W GMINIE CZORSZTYN 

W ostatnią sierpniową niedzielę w Mizernej 

odbyły się Gminne Dożynki. Rozpoczęły się one Mszą 

Świętą w kościele w Mizernej, a następnie  

w uroczystym korowodzie przedstawiciele Kół 

Gospodyń Wiejskich wraz z dożynkowymi wieńcami 

przeszły na teren obok remizy OSP.  Wszystkie wieńce 

zostały nagrodzone kwotą pieniężną po 500 złotych, 

ufundowaną przez Urząd Gminy. Festyn dożynkowy 

był bardzo bogaty artystycznie, można było nie tylko 

bardzo dobrze zjeść, pośmiać się, potańczyć, ale 

również nie zabrakło i atrakcji dla najmłodszych. Na 

festynie po raz pierwszy pojawił się gminny Miś 

„PIENINEK”, który to rozdawał cukierki, bawił się  

z dzieciakami i nie tylko z nimi. W godzinach 

wieczornych tańczono przy muzyce zespołu Leszka 

Szewczyka. Zabawa była bardzo udana, co było widać 

po tłumach, które przyszły na dożynki. 

Modernizacja Domu Kultury w Maniowach  
już zakończona 

Modernizacja 

Domu Kultury  

w Maniowach 

rozpoczęła się 

pod koniec 

lutego 2012 r.  

a zakończona 

została na 

początku 

sierpnia br. 

W ramach przeprowadzanej modernizacji poszerzono 

salę widowiskową oraz dobudowano dodatkową klatkę 

schodową. Głównym 

celem inwestycji 

miała być poprawa 

infrastruktury 

społeczno-kulturalnej 

w sołectwie Maniowy, 

co z kolei pobudzić 

ma aktywność 

lokalnej społeczności  

i działających tutaj 

organizacji 

pozarządowych. Prace 

wykonywała firma 

P.B.U Pranica z Klikuszowej. Całkowity koszt 

inwestycji to 258 807, 15 zł, z czego dofinansowanie  

w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

2 
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 
 

objętego PROW 2007-2913 wyniosło 75 % 

kosztów kwalifikowanych, czyli 157 809, 00 zł. 

 

NOWE PLACE ZABAW W GMINIE 

CZORSZTYN 

 

 

 

 

Gmina Czorsztyn pozyskała dofinansowanie na 

wykonanie placów zabaw w miejscowości Mizerna 

oraz Czorsztyn. Place wykonane zostaną przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS z Jarosławia,  

a termin ich realizacji przypada na dzień 30.09.2012 r.  

Umowa, obejmująca realizację inwestycji została 

podpisana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: 

„Odnowa i rozwój wsi”, wdrażanych za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny”. Wartość całkowita planowanej inwestycji to 

117 055, 48 zł, z czego dofinansowanie wynosi 

75 000,00 zł. 

Projekt realizowany w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”,   

wdrażanych za pośrednictwem  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny” 

 

NOWE BOISKO W SROMOWCACH 

NIŻNYCH 

 

 

 

 

 

W Sromowcach Niżnych wybudowane zostanie 

boisko do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej 

trawy o wym. 10 m x 19 m – wraz z wyposażeniem 

sportowym do gry w piłkę siatkową zamontowanym  

w sposób trwały z podłożem. Boisko zostanie 

wybudowane w centrum miejscowości tuż obok 

budynku Szkoły w Sromowcach Niżnych. 

Nawierzchnia boiska wykonana zostanie z trawy 

syntetycznej w kolorze zielonym. Sztuczna 

nawierzchnia pozwoli na użytkowanie boiska przez 

cały rok włącznie z okresem zimowym. Takie 

umiejscowienie pozwoli na użytkowanie go przez jak 

największą liczbę dzieci w tym również tych 

najmłodszych. Będzie ono ogólnodostępne, a jego 

użytkowanie całkowicie bezpłatne. Boisko zostanie 

wykonane oraz oddane do użytku w terminie do  

30 września br. 

Całkowita wartość projektu 37 155,62 zł. w tym 

dofinansowanie 21 145,00 zł. 

Projekt realizowany w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z zakresu: „Małe Projekty”,   wdrażanych za 

pośrednictwem  Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Gorce - Pieniny” 

 

INWESTYCJE W SROMOWCACH NIŻNYCH 

W Sromowcach 

Niżnych trwają 

końcowe prace 

nad stoiskami 

handlowymi w 

powstającym 

pasażu 

usługowo-

handlowy. Tutaj 

każdy turysta 

będzie mógł 

zaopatrzyć się w 

bezcenne góralskie pamiątki; korale, pocztówki, czy 

ręcznie wykonane góralskie hafty. Stoiska handlowe 

rozłożone są w centralnej części wioski obok kładki. 

We wsi prowadzone są również prace drogowe, 

które obejmują modernizację połączenia drogowego 

Pienińskich Parków Narodowych, a w ramach 

inwestycji tuż przy polsko-słowackiej kładce powstaje 

m.in. rondo. Roboty wykonuje spółka Mostostal,  

a całość inwestycji to prawie 5, 5 mln zł. Na Wygonie 

położono już nowy asfalt, a przy przystani powstały 

chodniki i wiaty przystankowe. Teraz trwają prace przy 

skrzyżowaniu, gdzie powstać ma rondo. 

 

Kolejne inwestycje w Gminie Czorsztyn  

W dniu 26 czerwca 2012 roku Gmina 

Czorsztyn otrzymała z MSWiA promesę na kwotę 

620 000 zł. w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. 

W ramach powyższych środków wykonane zostaną 

następujące zadania: 

1) Odbudowa drogi gminnej Wielkie Pole  

w Kluszkowcach za kwotę 146 256 zł. 

2) Odbudowa drogi gminnej Stylchyn i Osada 

Czorsztyn w Kluszkowcach za kwotę 195 938 zł. 

3) Odbudowa mostu betonowego Mizerzanka  

w Mizernej za kwotę 118 385 zł. 

Przetarg wygrała firma PROFEXIM sp.j., Mszana 

Dolna, która złożyła ofertę na kwotę 460 580 zł. brutto 
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na wszytkie 3 zadania. Termin realizacji 

robót do dnia 31.10.2012r. 

Sromowce już w zasięgu. Koniec kłopotów z telefonią 

komórkową! 

Problem z brakiem zasięgu telefonii 

komórkowej nękał mieszkańców Sromowiec od wielu 

lat. Pierwsze próby uzyskania połączenia podejmowano 

już w 2007 roku, niestety Sromowce wciąż pozostawały 

białą plamą na mapie sygnału komórkowego. 

W październiku 2011 roku nawiązano kontakt z 

przedstawicielami firmy Play. Operator wyraził 

zainteresowanie utworzeniem stacji bazowej telefonii 

komórkowej w Sromowcach Niżnych. Propozycją 

gospodarzy była kładka pieszo-rowerowa łącząca 

brzegi Dunajca. Jak okazało się po wstępnych 

badaniach operatora, kładka ze względu na lokalizację 

oraz wysokość konstrukcji stanowiła doskonałe miejsce 

gwarantujące zasięg użytkownikom sieci. 

Tak więc, po wieloletnich staraniach, w dniu 

09.05.2012 r. ze Spółką P 4 sp. z o.o. została podpisana 

 umowa najmu części konstrukcji kładki rowerowo- 

pieszej w Sromowcach Niżnych, z przeznaczeniem na 

instalację infrastruktury telekomunikacyjnej. Umowa 

została zawarta na okres 3 lat tj. do 08.05.2015 r.    

Na szczycie mostu po stronie polskiej zostały 

zamontowane  anteny i urządzenia sterujące  sieć  

komórkową  PL4, a mieszkańcy Sromowiec, jak 

również przebywający tam urlopowicze nareszcie  

w niedługiej przyszłości będą mogli kontaktować się ze 

swoimi bliskimi bez przeszkód i dodatkowych opłat ze 

strony słowackiego operatora.  

  Opracowanie: A. Markus  

 

PÓŁKOLONIE W SROMOWCACH NIŻNYCH 

W dniach od 13–27.08 sierpnia br.  

w Sromowcach Niżnych odbywały się półkolonie dla 

dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci codziennie były 

dowożone do Sromowiec Niżnych i tam pod nadzorem 

opiekunów aktywnie spędzały czas, czyli były 

organizowane wycieczki, gry i zabawy.  

Szczególne podziękowania należą się tu 

Małopolskiej Izbie Rolniczej oraz Pani Grażynie 

Łabno, którzy to włożyli wiele wysiłku, aby 

zorganizować dzieciom liczne atrakcje podczas tych 

półkolonii. 

 

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ 

Został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci 

do szkół w nowym roku szkolnym na terenie Gminy 

Czorsztyn.  

Trasa 1 - Czorsztyn – Kluszkowce – Maniowy 

Kluszkowce - Czorsztyn – wygrała firma PKS. 

Myślenice Sp. z o.o., Myślenice;  

Cena brutto 540, 00 złotych/dzień 

Trasa 2 - Huba – Maniowy – Huba - wygrała firma 

PKS. Myślenice Sp. z o.o. Myślenice  

Cena brutto 226, 80 złotych/dzień 

Trasa 3 - os. Kąty- Sromowce Wyżne- os. Kąty - 

wygrała firma Transport Towarowo- Osobowy 

Sławomir Półchłopek, Sromowce Wyżne;  

Cena brutto 81, 00 złotych/ dzień 

STYPENDIA SZKOLNE 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje wszystkich 

zainteresowanych, że w okresie od 1 do 15 września br. 

można składać wnioski o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy 

Czorsztyn. Warunkiem otrzymania stypendium jest 

spełnienie kryterium dochodowego określonego ustawą 

o pomocy społecznej w wysokości 351, 00 zł netto na 

osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć 

stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów za m-c 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – tj. za 

sierpień 2012 r.  

Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać  

w Urzędzie Gminy. 

Z wizytą w Ulanowie 

Od 2 do 4 

sierpnia  

w Ulanowie 

przebywała 

delegacja  

z Gminy 

Czorsztyn - 

Wójt Gminy 

Czorsztyn 

Tadeusz 

Wach, 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Chmiel, Pani 

Irena Ostachowska Radna z Mizernej i Franciszek 

Górecki Radny i Sołtys wsi Sromowce Wyżne.  Ulanów 

to miasto słynące z flisactwa. Dzisiaj flisactwo to 

historia i tradycja pielęgnowana i kultywowana przez 

mieszkańców miasteczka, a zwłaszcza przez członków 
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Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod 

wezwaniem Św. Barbary. Każdego roku odbywają się 

w Ulanowie Ogólnopolskie Dni Flisactwa połączone z 

Dniami Ulanowa, a Flisacy organizują spływy tratwami 

po rzekach Polski i nie tylko. 

 

PROJEKT „MOGĘ, CHĘ, POTRAFIĘ” RUSZA  

W SZKOŁACH 

 

 

 

 

Rozpoczęła się realizacja projektu z myślą  

o najmłodszych dzieciach. W nowym roku szkolnym 

rozpoczną się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach 

projektu „Mogę, Chcę, Potrafię” przeznaczone dla 

uczniów klas I-III w szkołach podstawowych  

w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych, 

Kluszkowcach oraz Maniowach. Będą to:  

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

zagrożonych dysleksją,  

-  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy,  

-  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematycznych,  

-  zajęcia dla dzieci z wadami postawy i zaburzeniami 

koordynacji ruchowej.  

Ponadto w szkole organizowane będą także zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie 

uzdolnionych:  

-  zajęcia matematyczno-przyrodnicze,  

-  zajęcia plastyczno – techniczne,  

-  zajęcia muzyczno – teatralne.  

W ramach realizowanego projektu zakupione 

zostaną również wszelkie pomoce dydaktyczne 

dostosowane do tego typów zajęć (maty, pomoce 

logopedyczne, sprzęt nagłaśniający, komputery, 

laptopy, książki, gry edukacyjne). 

Projekt realizowany jest w ramach POKL - 

działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 139 272, 30 zł.,  

i jest w 100% dofinansowany. Okres realizacji projektu 

od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r.  

 

Kolejny sołtys z Gminy Czorsztyn wyróżniony spośród 

grona sołtysów Małopolski 

W dniu 5 sierpnia 2012 r. w miejscowości 

Lachowice po raz kolejny rozstrzygnięto konkurs na 

Najlepszego Sołtysa Małopolski. Tym razem 

podsumowano rok 2011.  

Konkurs na najlepszego sołtysa organizowany 

jest każdego roku przez Małopolskie Stowarzyszenie 

Sołtysów wraz z Województwem Małopolskim  

i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa 

Małopolskiego. 

Konkurs stanowi 

formę uznania 

pracy sołtysów na 

rzecz swoich 

lokalnych 

społeczności oraz 

jest okazją do 

rozpowszechnienia 

dobrych praktyk. 

Do tegorocznej 

edycji konkursu 

zgłoszony został 

także 

przedstawiciel 

Gminy Czorsztyn - 

Pan Franciszek Jarząbek, sołtys Maniów wytypowany 

przez Wójta Gminy Czorsztyn, jako kandydat do tytułu 

najlepszego sołtysa.  

Do konkursu zgłoszono łącznie 68 sołtysów,  

a ich prace oraz zaangażowanie oceniała specjalnie 

wytypowana Komisja z Marszałkiem Województwa – 

P. Markiem Sową na czele. Wśród grona docenionych 

sołtysów znalazł się sołtys miejscowości Maniowy, 

któremu przyznano wyróżnienie oraz nagrodę 

rzeczową, czego serdecznie gratulujemy.   

Tytuł „Najlepszego Sołtysa Województwa 

Małopolskiego AD’2011” powędrował tym razem do 

gospodarza Zelek w Gminie Zabrze, gdzie za rok 

kolejni sołtysi walczyć będą o ten zaszczytny tytuł.  

Składamy serdeczne gratulacje w mieniu władz 

Gminy Czorsztyn oraz wszystkich jej mieszkańców. 
 

Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach 

 

 

 

 

  Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach 

zaprasza serdecznie dzieci i młodzież do uczestnictwa 

w warsztatach, jakie będą organizowane w Domach 

Kultury w Maniowach i Kluszkowcach w ramach  

projektu „Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, 

teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej”. 

Wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić swoją 

wiedzę, nabyć nowych umiejętności oraz pożytecznie 

spędzić czas wolny prosimy o zapisy: 

Dom Kultury w Maniowach tel.. 18 27 50 949,  
w godz. od 14 – 20, od poniedziałku do piatku. 

Warsztaty: 

- malowanie na szkle 

- rzeźba 

Dom Kultury w Kluszkowcach, tel. 18 26 50 271,  

w godz. od 15 – 20, od poniedziałku do soboty. 

Warsztaty:  

- malowanie na szkle 
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- rzeźba 

- kulinarne (przygotowywanie potraw regionalnych) 

- teatralne 

- muzyczno- taneczne folklorystyczne 

Warsztaty odbywać się  będą od września 2012 r. do 30 

czerwca 2013 r. Udział w warsztatach jest całkowicie 

bezpłatny, zapewniamy pomoce do zajęć plastycznych  

oraz produkty do przyrządzania potraw regionalnych.  

Ilośc miejsc ograniczona. 

Szczegółowe informacje na temat projektu możana 

uzyskać pod nr tel. 18 27 50 070(70) wew. 128 lub 

607 595 130. 

      J.Plewa 
Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to 

postęp, wspólna praca to sukces” 

W 

ramach letniej 

akcji 

„Pożyteczne 

Wakacje 2012” 

realizowanej 

przez 

Stowarzyszenie 

SPRĘŻYNA 

Centrum 

Edukacji 

Nieformalnej w 

miejscowości Kluszkowce stworzono klomb kwiatowy 

na tzw. rondzie znajdującym się naprzeciw Kościoła 

Parafialnego.   

Początkowo klomb miał być od początku do 

końca dziełem najmłodszych mieszkańców Gminy 

Czorsztyn. Jednakże dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

lokalnych działaczy, w tym całej rady sołeckiej wraz z 

sołtysem na czele, radnych Kluszkowiec, 

przedsiębiorców z Mizernej, Kluszkowiec i Maniów, a 

także mieszkańców Kluszkowiec projekt nabrał 

zdecydowanie szerszych rozmiarów. Dzięki 

przekazanym materiałom (kamień, piasek itd.), 

udostępnionym sprzętem (koparki, samochody), jak 

również społecznej pracy mieszkańców wokół klombu 

powstała piękna kamienna ścieżka, która prowadzi aż 

do bramki przydrożnego krzyża, gdzie co roku odbywa 

się uroczystość z okazji Bożego Ciała. Na tak 

przygotowany grunt wkroczyły następnie dzieci wraz z 

opiekunami, które zajęły się wyrównywaniem 

nawiezionej ziemi i sadzeniem kwiatów. Kwiaty 

posadzono według projektu jednego z uczniów Szkoły 

Podstawowej w Maniowach, natomiast zakup sadzonek, 

jak również odpowiednich folii możliwy był dzięki 

dofinansowaniu z Fundacji Wspomagania Wsi oraz 

Wójta Gminy Czorsztyn wraz Zakładem Gospodarki 

Komunalnej, którzy również wsparli inicjatywę. 

 Klomb, który był jednym z założeń tzw. 

„Pożytecznych wakacji” został ukończony, co nie jest 

równoznaczne z zakończeniem prac. Te wymagają 

jeszcze wyrównania terenu wokół klombu, co zostanie 

zrobione do końca września. Warto podkreślić jednak, 

że klomb i cała praca wykonana na rzecz jego realizacji 

zasługują na uznanie i pochwałę.   Ten wspólny wysiłek 

pokazał, że współpraca pokoleń, jak również 

zrozumienie wszystkich trzech sektorów; społecznego, 

gospodarczego oraz publicznego jest możliwe  

i przynosi wspaniałe rezultaty.  

Wszystkim, którzy brali udział w pracy nad 

klombem, jak również tym, którzy zdecydowali się 

finansowo wesprzeć całą akcję Stowarzyszenie 

SPRĘŻYNA składa szczere podziękowania.  

   Opr. A. Markus 

 

GRATULACJE DLA MONIKI LIPTAK 

W imieniu 

samorządu 

Gminy 

Czorsztyn 

składamy 

gratulacje 

Pani 

Monice 

Liptak ze 

Sromowiec 

Wyżnych, 

która wzięła udział w finale MISTRZOSTW ŚWIATA 

JUNIORÓW w USA w Wausau w dziedzinie 

kajakarstwa górskiego w kategorii juniorów. Pani 

Monika zajęła zaszczytne 9 miejsce. Jeszcze raz 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 

„Skok do Wyobraźni" 

W czerwcowy weekend (22-24) odbyły się trzy dniowe, 

a zarazem ostatnie warsztaty  

w ramach młodzieżowego 

projektu "Skok do Wyobraźni". 

Były to warsztaty z graffiti, 

prowadzone przez polskiej 

sławy graficiarza Dariusza 

Paczkowskiego i jego 

przyjaciela Maćka. Zaczęło się 

od grupy nastolatów, którzy w 

piątkowe popołudnie spotkali 

się przy hali, natępnie po 

spędzeniu godzin na wycinaniu 

szablonów, malowaniu pierwszych nutek, górala, 

twarzy, doprowadzili do powstania muralu „Syćko gro“ 

na ścianie obok Hali Sportowej w Maniowach. 

W zajęciach brało udział ok 15 osób z naszej gminy . 
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„STOP SCHEMATOM, STOP NUDZIE”- 

Za 

sprawą „ADHD 

Syndrom” 

Maniowy po 

raz kolejny 

odwiedził 

wielokolorowy 

tłum.  Kolejna 

edycja imprezy 

M.E.B.P fest 

przyciągnęła 

tłum 

zwolenników 

muzyki 

punkowej. 

Wszystko za 

sprawą zespołu 

ADHD 

Syndrom, który 

rozpoczął Maniowską bibę kilka lat temu i co roku 

podejmuje się jej kontynuacji. Z tym, że z każdą 

kolejną edycją odbywa się ona zdecydowanie naszerszą 

skalę, przyciągając nie tylko miejscową  

i okoliczną młodzież, ale zwolenników ostrzejszych 

dźwięków niemal z całej Polski.Tych, którzy lubią ten 

gatunek muzyczny, nie zawiedli organizatorzy imprezy, 

którzy w programie koncertów przewidzieli łącznie 

występ kilkunastu zespołów takich jak m.in. Rewizja, 

The Lunatics, The Balangers, Criminal Tango, Fix Up, 

Outlander, Punkinson, Sexbomba, Punk Rock Gang, 

ADHD Syndrom, Ape, Joke Ferajna, Regres, Mister X 

oraz The Sandals i On Yer Bike. 

Zabawa trwała łącznie dwa dni. Był to czas 

wypełniony głośną muzyką i tańcem „pogo”, który 

jednym kojarzy się z niezrozumiałym szaleństwem, 

innym natomiast pozwala na upust nadmiaru emocji, 

czy chwilową wolność.  I pomimo, iż wydarzeniu 

towarzyszy zawsze wiele różnych, mniej lub bardziej 

kontrowersyjnych opinii chłopakom pogratulować 

należy odwagi, pomysłu, a także samozaparcia w 

realizacji swoich dążeń i marzeń, które nierzadko 

zupełnie nie mieszczą się w zastanych ramach, czy 

schematach. 

    Opr. A. Markus 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Maniowach przypomina,  

że w dniach: 

25 wrzesień br. – Kluszkowce i Czorsztyn 

26 wrzesień br. – Maniowy, Mizerna i Huba 

27 wrzesień br. – Sromowce Wyżne i Niżne 

odbierane będą odpady wielkogabarytowe. 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 

chęci wywozu w/w odpadów do tut. Zakładu pod nr tel. 

(18) 27 500 59, (18) 26 404 59.  
Zbierane będą m.in. stare meble, dywany, wykładziny, 

zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, 

pralki, kuchenki), sprzęt elektroniczny i elektryczny, 

opony, stolarka okienna i drzwiowa itp. 

 

Masz w szufladzie niepotrzebny telefon komórkowy? 

Zastanawiasz się, co właściwie można z nim zrobić?  

Oddaj go w nasze ręce, pomóż innym i zadbaj  

o swoje środowisko! 

  Z dniem 1 sierpnia 2012 r. w Gminie 

Czorsztyn rusza akcja: „Poszukiwane stare telefony”, 

która potrwa aż do 31 października 2012 r. Do udziału 

w akcji organizatorzy zapraszają wszystkich posiadaczy 

starych, niepotrzebnych telefonów. 

Zgromadzone telefony oddane zostaną firmie 

recyklingowej, która wyceni nagromadzony sprzęt. 

Przekazane środki organizatorzy przeznaczą na zakup 

schodołazów dzięki, którym pokonanie schodów nie 

będzie już wyzwaniem dla naszych uczniów 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich 

opiekunów.  

Telefony można oddawać w Urzędzie Gminy 

Czorsztyn, ul. Gorczańska 3 w Maniowach pok. Nr 1 

oraz pok. Nr 23.  

Pamiętaj! Zanim oddasz telefon wyjmij z niego 

kartę SIM. Aparat nie musi działać, może też nie mieć 

baterii. Pamiętaj – starych aparatów nie wolno 

wyrzucać do śmieci, są niebezpieczne dla środowiska! 

W razie wszelkich pytań służymy pomocą:  

tel. 501 106 281, 18 27 50 059. 


