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Złote Gody mieszkańców Gminy Czorsztyn. 

Minęło 50 lat, od chwili, gdy pewni ufności i 

gorących serc związali się węzłem małżeńskim, 

przyrzekając sobie nawzajem miłość, wierność, 

szacunek i przyjaźń. Mijały lata, rok po roku, we 

wspólnej trosce o przyszłość, o dzieci, o los. W dniu 20 

listopada 2012 r. na zaproszenie Wójta Gminy 

Czorsztyn spotkali się w Zajeździe Czorsztyńskim, aby 

wspólnie świętować jubileusz pięćdziesięciu lat 

wspólnego życia. 
W tegorocznych uroczystościach udział wzięło 

19 par z Gminy Czorsztyn, którym Tadeusz Wach Wójt 

Gminy Czorsztyn w towarzystwie 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciecha 

Bednarczyka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Pani Marii Regiec udekorował medalami „Za 

długoletnie pożycie” nadanymi przez Prezydenta RP.  

 

Błogosławieństwo od Księdza Kardynała 

Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego 

przekazali  

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (…)” 

Św. Paweł z Tarsu 
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Jubilatom proboszczowie parafii gminnych, a 

dzieci z zespołu „Mali Maniowiane” wręczyły 

szczęśliwym parom bukiety róż.  

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. 

Ożywają wspomnienia wspólnie spędzonych chwil – 

tych dobrych i złych. Miłość, szacunek, poświęcenie, 

liczne kompromisy. Wspólny dom, rodzina, dzieci i 

wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak 

długim stażem małżeńskim, dlatego też 

obchodzącym jubileusz parom raz jeszcze życzymy 

dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia, 

pomyślności i spokoju. 

 

„ Się działo, się inwestowało ”, czyli 

podsumowanie inwestycji w Gminie 

Czorsztyn za 2012 rok. 
Nadszedł zimowy czas, śnieg pokrył łąki i pola 

przynosząc odpoczynek i świąteczny nastrój.  Na 

ulicach spokój i cisza, czasem tylko słychać stukot 

damskich obcasów, czy wesoły krzyk rozochoconych 

zimowym szaleństwem dzieci.  

 A jeszcze niedawno na tych samych drogach 

działo się sporo.  Niemal w każdej miejscowości 

słychać było warkot maszyn, które mieszały się z 

przekrzykiwaniami pracowników, którzy pospieszali się 

nawzajem. Byle tylko zdążyć, byle tylko ukończyć w 

terminie…  

 Zanim w pośpiechu przeskoczymy w kolejny 

rok, przypomnijmy sobie, zatem, co dla naszych 

miejscowości przyniósł mijający 2012 rok. 

 

Maniowy:  
 

Modernizacja 

domu kultury 

w Maniowach.  
Zgodnie 

z terminem 

zakończono 

modernizację 

Domu Kultury 

w Maniowach 

mieszczącego 

się w Remizie 

OSP Maniowy. Pieniądze na ten cel pochodziły z 

dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa 

Małopolskiego oraz środków własnych Gminy 

Czorsztyn. W ramach przeprowadzanej modernizacji 

poszerzono salę widowiskową oraz dobudowano 

dodatkową klatkę schodową. Głównym celem 

inwestycji miała być poprawa infrastruktury społeczno-

kulturalnej, co pobudzić ma aktywność lokalnej 

społeczności i działających tutaj organizacji 

pozarządowych. Ponadto odnowiona remiza ma służyć 

wszystkim mieszkańcom 

sołectwa, jak również 

dzieciom i młodzieży, jako 

„wytwórnia” talentów i 

pasji.  Notabene cel uznać 

można za osiągnięty, gdyż 

remiza niemal tętni 

życiem, ale o tym na 

kolejnych stronach 

naszego biuletynu. 

Ponadto ze środków 

pozyskanych z Funduszu 

Ochrony środowiska 

odbudowano ulicę „Borcok” raz ul. 

„Micholów”.   

 

Kluszkowce:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Rok 2012 dla sołectwa Kluszkowce to rok 

prawdziwych inwestycyjnych rewolucji. To właśnie 

tutaj miała miejsce największa inwestycja, jaką 

zrealizowano w Gminie Czorsztyn.  

Inwestycja, o której mowa obejmowała prace 

budowlane związane z budową mostu nad potokiem 

Kluszkowianka i drogą lokalną oraz dojazdów do mostu  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969. Prace trwały od 

2011 roku i obejmowały wyburzenie wcześniej 

istniejącego mostu i wybudowanie w jego miejscu 

obiektu mostowego o ustroju płytowo – belkowym, 

podpartym na przyczółkach oraz na czterech podporach 

pośrednich.  Długość całkowita konstrukcji wynosi 166, 

5 m, szerokość całkowita 12, 10 m. Na moście 

zaprojektowano dwa pasy ruchu o szer. po 3, 5 m oraz 

chodnik dla pieszych szer. 1, 5 m. 

Ponadto realizacja inwestycji obejmowała 

również wykonanie modernizacji drogi nr 969 na 

odcinku od km 19+236, 00 do km 20+030, 00 

stanowiącym dojazdy do mostu. Na skrzyżowaniu z ul. 

Karpacką w Kluszkowcach wybudowano rondo wraz z 

dojazdami do ronda w ciągu dróg lokalnych. Jako 

elementy zwiększające bezpieczeństwo wykonano 
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p          Mizerna 

Sromowce Niżne 

oświetlenie oraz dwie zatoki. A to jeszcze nie 

wszystko… 

Kolejną dużą inwestycją na terenie tej malowniczej 

wioski była „Odnowa centrum wsi poprzez przebudowę 

chodników”. Prace zostały zakończone całkiem 

niedawno tj. 30 listopada 2012 r. i obejmowały m.in.: 

wykonanie chodników, modernizację kanalizacji 

deszczowej, wykonanie wpustów ulicznych, czy 

montaż barier ochronnych. Roboty, o których mowa 

obejmowały dolną część wioski tj. ul. Stanisława 

Bochnaka oraz część ul. Jakuba Bąka.  Na ul. 

Strażackiej odnowiono nawierzchnię jezdni oraz 

wykonano oświetlenie, natomiast ze środków 

pozyskanych w ramach promesy z MSWiA 

odbudowano lokalną drogę Stylchyn. 

Nie sposób tutaj nie pokusić się o stwierdzenie, 

że całość wygląda imponująco, a wioska, pomimo kilku 

uciążliwych momentów związanych z realizacją prac 

zdecydowanie zyskała, zarówno pod względem 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników 

ruchu, jak również podniesienia walorów czysto 

estetycznych.  

 Gmina Czorsztyn pozyskała także środki z 

MSWIA a, za które zmodernizowano ujęcie wody 

pitnej w Kluszkowcach. W ramach tej inwestycji 

wykonano m.in.: remont ujęcia drenażowego oraz złoża 

filtracyjnego, remont studni i odpływu wód 

popłucznych, montaż zapasowego zbiornika na wodę 

uzdatnioną, wymianę rurociągów zasilających zbiornik 

wody uzdatnionej.  

 Jak widać powyżej włożono sporo pracy, aby 

odmienić wygląd wioski. Udało się, efekt końcowy jest 

widoczny już na pierwszy rzut oka.  

 

Mizerna i Czorsztyn: 
 

                                 
   

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mizerna i Czorsztyn to kolejne miejscowości, w 

których powstały nowoczesne place zabaw dla 

najmłodszych mieszkańców. Jak się okazało korzystają 

z nich nie tylko dzieci, ale także zadowoleni rodzice, 

którzy czuwając nad swoimi pociechami mogą 

nacieszyć się chwilą relaksu.  

 Plac w Mizernej wykonano przy głównej 

drodze biegnącej wzdłuż wioski, natomiast ten w 

Czorsztynie powstał tuż przy Hotelu Welness Kinga. 

Place wybudowano dzięki dofinansowaniu ze środków 

UE pozyskanych przez Gminę Czorsztyn za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Gorce- Pieniny w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 

2007-2013. 

Prócz tych jakże wdzięcznych inwestycji 

zadbano także o infrastrukturę drogową.  

 

W sołectwie Mizerna odbudowano most 

betonowy na 

potoku 

„Mizerzanka”. 

Most ten 

znajduje się na 

drodze 

prowadzącej do 

przystani 

wodnej w 

Maniowach i 

służyć ma zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym 

nas turystom.  

W Czorsztynie natomiast dzięki środom z 

MSWiA odbudowano i odnowiono 370 m nawierzchni 

na tzw. Wielkim Polu. Kolejny etap na odcinku 

wspomnianej drogi tj. 100 m został zmodernizowany ze 

środków własnych gminy.  

 

Sromowce Niżne: 

  Sromowce Niżne, które od momentu wybudowania 

kładki pieszo-rowerowej z każdym kolejnym rokiem 

stają się swego rodzaju centrum turystycznym 

doczekały się prawdziwego pasażu usługowo-

handlowego. Dzięki realizacji projektu pn. „Budowa 

placu rekreacyjnego z pasażem usługowo-handlowym” 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/regionalmanagement/Servicestelle/Logo_Leader07-13.bmp
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w Sromowcach Niżnych powstał plac rekreacyjny, na 

którym wybudowano rząd nowych, drewnianych 

obiektów, w których w przyszłości zakupić będzie 

można pamiątki regionalne, czy lokalne wyroby. 

Dodatkowo na placu kompozycyjnie zaprojektowano 

całość przestrzenną oraz atrakcyjne wnętrze 

krajobrazowe w skład, którego wchodzą m.in. imitacja 

„studni”, altany, czy zadaszonych ławek. Na 

narożnikach zainstalowano stylowe latarnie parkowe, 

które dodatkowo zachęcają do wieczornych spacerów 

we dwoje. Jeżeli zaś spacerujący znużą się swym 

towarzystwem odwiedzić mogą pobliskie atrakcje 

turystyczne, które zaznaczono na dużej stylizowanej 

tablicy.  

 Ponadto w ramach środków własnych 

odbudowano drogę gminną „Nad Potokiem” oraz 

mieszczący się tam most.  

 W 2012 roku zakończono także przebudowę 

drogi powiatowej do Sromowiec Niżnych. Cały projekt 

nosił nazwę "Modernizacja połączenia drogowego 

Pienińskich Parków Narodowych" i był 

współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-

2013 oraz przez Powiat Nowotarski. Zadanie 

obejmowało przebudowę i oznakowanie dróg 

powiatowych K1638, w tym modernizację drogi 

powiatowej Krośnica - Sromowce Niżne na odcinku od 

skrzyżowania na Wygonie do kładki w Sromowcach 

Niżnych ( 6,5 km). Zakres robót obejmował odcinkowe 

wykonanie chodnika, budowę miejsc postojowych, 

przebudowę skrzyżowania w Sromowcach Niżnych               

(w rejonie kładki powstało skrzyżowanie typu rondo), 

wykonanie nowej nawierzchni na wymienionym 

odcinku drogi, wykonanie odwodnienia i kanalizacji.  

Realizując kolejne prace w Sromowcach 

Niżnych włodarze Gminy nie zapomnieli także o 

dzieciach mieszkających i uczęszczających do Zespołu 

Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych. Przy 

szkole, w miejscu dawnego trawiastego boiska 

powstało nowoczesne boisko do piłki siatkowej. Boisko 

o wymiarach 10 m x 19 m wykonano ze sztucznej 

nawierzchni, 

dzięki czemu 

będzie ono 

służyć 

mieszkańcom 

o każdej porze 

roku. Tym 

dzieciom i 

młodzieży, 

która zimową 

porą ceni sobie 

raczej ciepło 

oddano niedawno do użytku mini siłownię, którą 

uczniowie żartobliwie zwą „siłką”.  Siłownia powstała 

dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrektor Zespołu 

Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych oraz 

przy pomocy Wójta Gminy Czorsztyn, rodziców oraz 

darczyńców, którzy postanowili wesprzeć realizację 

przedsięwzięcia. To właśnie dzięki ich pomocy udało 

się wyposażyć siłownię w potrzebny sprzęt tj. w rowery 

stacjonarne, czterostanowiskowy atlas, czy orbitrek. 

Z nowo otwartych obiektów szczególnie cieszy 

się Dyrektor Placówki oraz uczęszczający do niej 

uczniowie, którzy rozpoczęli już pierwsze treningi

 . Cóż…pozostaje, zatem życzyć sportowych 

sukcesów.  

 

Sromowce Wyżne: 
 

W Sromowcach 

Wyżnych także nie 

próżnowano. 

Dzięki 

dofinansowaniu, 

jakie Gmina 

Czorsztyn 

pozyskała z UE 

odnawiany jest 

budynek przy ulicy 

Granicznej. Na 

dzień dzisiejszy 

rozebrano w nim 

wewnętrzną klatkę 

schodową, od 

strony północnej 

wybudowano nowe wejście oraz nową klatkę schodową 

oraz ocieplono budynek. Tym samym zakończono I 

etap inwestycji.  

W przyszłości planuje się utworzenie w nim sal 

przedmiotowych, w tym sali plastycznej, sali do zajęć 

rekreacyjnych, a także pomieszczeń administracyjnych 

wraz z węzłem sanitarnym. Realizacja tych zamierzeń 

uzależniona będzie jednak  od programów unijnych, w 

ramach których Gmina mogłaby starać się o środki 

potrzebne na realizację wspomnianych zadań.  

Zgodnie z założonym projektem budynek 

służyć ma miejscowej ludności, w tym działającym w 

sołectwie Kołu Gospodyń, czy pozostałym lokalnym 

liderom.    

 

Podobnie jak w przypadku sołectwa Maniowy, 

także i w Sromowcach Wyżnych modernizowano 

dojazd do pól, w tym przypadku była to droga „Kąty”, 

której odbudowa była możliwa dzięki dofinansowaniu  

z FOGR.  
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Zestawienie inwestycji zrealizowanych w bieżącym roku na terenie Gminy Czorsztyn: 

Miejscowość Nazwa zadania  Wartość zadania: Dofi 

nansowanie: 

 

Wkład: 

Maniowy 

 

 

Modernizacja Domu Kultury 

mieszczącego się w remizie OSP 

 

Modernizacja dróg dojazdowych do 

pól: „Borcok” i „Micholów”  

253.807,15 zł 

 

 

 

27 078,45 zł 

157 809,00 zł 

 

 

 

13 539,00 zł 

95 998,15 zł  

 

 

 

13 539,45 zł 

Kluszkowce 

 

 

Budowa obiektu mostowego wraz z 

dojazdami w ciągu drogi 

wojewódzkiej 969 w miejscowości 

Kluszkowce 

 

Odnowa centrum wsi Kluszkowce 

poprzez przebudowę chodników 

 

Odbudowa ujęcia wody pitnej na 

potoku Kluszkowianka 

 

Odbudowa ul. Stylchyn 

17 894 478,00 zł 

 

 

 

 

597 340,61 

 

 

 

180 000,00 zł 

 

 

195 938,68 zł 

15 210 238,00 zł 

 

 

 

 

338 823,61 zł 

 

 

 

180 000,00 zł 

 

 

195 938,00 zł 

 

 2 684 240,00 zł  

 

 

 

 

258 517,61 zł 

 

 

 

 - 

 

 

  -  

Mizerna 

 

 

Budowa placu zabaw  

 

Odbudowa mostu betonowego 

„Mizerzanka”   

57 888,46 zł 

 

 

118 385,83 zł 

37 000,00 zł 

 

 

118 385,83 zł 

 

20 888,46 zł 

 

 

          - 

Czorsztyn 

 

 

Budowa placu zabaw  

 

Odbudowa drogi gminnej  przez tzw. 

„Wielkie Pole” – 370 m 

 

Odbudowa drogi gminnej tzw. 

„Wielkie Pole” dalszy etap – 100 m 

59 167,02zł 

 

115 355,11 zł 

 

 

30 901,47 zł   

 

38 000,00 zł 

 

115 355,11  zł 

 

 

  - 

21 167,02 zł 

 

          - 

 

 

30 901,47 zł 

Sromowce 

Niżne 

 

 

Budowa placu rekreacyjnego z 

pasażem usługowo-handlowym   

 

Budowa boiska sportowego do piłki 

siatkowej z nawierzchnią ze 

sztucznej trawy 

 

Odbudowa  drogi oraz mostu 

betonowego „Nad Potokiem” 

 

Modernizacja połączenia drogowego 

Pienińskich Parków Narodowych – 

Krośnica – Sromowce Niżne 

819 566,90 zł 

 

 

35 241,00 zł 

 

 

 

124 564,77 zł  

 

 

 5 552 436, 91 zł    

248 000, 00 zł 

 

 

20 056,00 zł 

 

 

 

105 164,00 zł    

 

 

4 719 571,37 zł       

571 566,90 zł 

 

 

15 185,00 zł  

 

 

 

 19 400,77 zł 

 

 

832 865,54 zł 

 

Sromowce 

Wyżne 

Przebudowa budynku przy ul. 

Granicznej 

 

Modernizacja dróg dojazdowych do 

pól: „Kąty”  

Na odcinku 100 m   

642 735,96 zł 

 

 

 

32 988,60 zł 

470 000,00 

 

 

 

16 480,00 zł 

172 735,96 zł 

 

 

 

16 508,60 zł 

Razem: 26 737 874,92 zł 21 984 359,99 zł 4 753 514,93 zł 
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Strefa podatnika, czyli o tym, jakie opłaty 

czekają na nas w nadchodzącym roku. 

 
Kolejna zmiana cen odbioru ścieków w Gminie  

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wzrasta taryfa dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Czorsztyn. Już od przyszłego roku za 1 m3 ścieków 

zapłacimy 11,45 zł brutto czyli o 1,98 zł brutto więcej.  

Kalkulowana we wniosku taryfowym stawka, 

jaką zaproponowało na 2013 rok Podhalańskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne wynosi 13,07 zł brutto. 

Jednakże, aby pomóc swoim mieszkańcom, samorząd 

zabezpieczył w budżecie na kolejny rok 240 000 zł z 

przeznaczeniem na dopłaty do ścieków pochodzących z 

gospodarstw domowych. W związku z tym do każdego 

1m3 ścieków Gmina dopłaci 1,62 zł brutto, co dla 

mieszkańca oznacza, że realna podwyżka za 
 

1m3 

ścieków wyniesie 1,98 zł brutto.  
 

 Samorząd oraz Rada Gminy po raz kolejny 

jednogłośnie odrzucają proponowane przez 

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o. o. 

stawki, te jednak i tak wchodzą w życie. Dlaczego tak 

się dzieje?   

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. Prezes Dariusz Latawiec 

corocznie tłumaczy, że stawka wyliczana jest                 

z uwzględnieniem kosztów eksploatacji i utrzymania 

oczyszczalni położonych na terenie naszej Gminy oraz 

na spłatę odsetek i należności nieregularnych, a na 

potwierdzenie swoich słów przedstawia szczegółowe 

rozliczenie finansowe, którego niestety nie sposób 

podważyć. Aby zakwestionować podwyżkę należałoby 

udowodnić błąd w wyliczeniach, ·jednakże wszystkie 

przedstawione przez PPK zestawienia finansowe są 

prawidłowe. Wielu mieszkańców zadaje sobie także 

pytanie, dlaczego skoro nie ma możliwości wpłynięcia 

na wysokość stawki Gmina nie wystąpi z wspomnianej 

spółki?  

 Otóż poprzez realizację zadania 

“Oczyszczanie ścieków na Podhalu” 

współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności, w ramach, którego wybudowana została 

nowa oczyszczalnia ścieków w Sromowcach 

Niżnych Gmina na kilka najbliższych lat 

zobowiązana jest do stałej współpracy z PPK Sp. z 

o.o. i nie ma możliwości wystąpienia ze spółki.  
       

 

Zmiana cen wody w 2013 roku. 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że z dniem  

1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe stawki za 1 m
3
 

wody. W nowym roku mieszkańcy zapłacą za  

1m
3
 3, 35 zł, czyli o 0, 51 zł netto więcej niż w roku 

poprzednim. Opłata stała nie uległa zmianie i wynosi 

 3, 13 zł.  

 

Zmiany w ustawie śmieciowej 

 

Bojkot „Ustawy Śmieciowej”. Radni Gminy 

Czorsztyn mówią „nie” i popierają protest 

Inowrocławia przeciw nowym przepisom 

regulującym nowy system gospodarki komunalnej.   

Od 1 lipca przyszłego roku gminy staną się 

właścicielami wszystkich odpadów komunalnych 

powstających na ich terenie. W imię lepszej ochrony 

środowiska naturalnego rząd zobowiąże samorządy do 

zorganizowania systemu odbioru śmieci. Ustawa budzi 

olbrzymie kontrowersje i zdaniem samorządowców 

krzywdzi szczególnie te miasta i gminy, które od lat 

dbają o środowisko i stosują selektywną zbiórkę i 

segregację odpadów. Jedną z takich gmin jest Gmina 

Czorsztyn, która od wielu lat jest niezmiennym liderem 

w tej dziedzinie. 

W myśl wprowadzonej przez Sejm ustawy 

„prawo śmieciowe” wprowadza nowe zasady, wedle 

których to gmina zobowiązana jest do ustalenia stawek 

opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stawki, o 

których mowa powyżej zostaną określone uchwałą rady 

gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. 

Ci, zobowiązani zostaną do przedłożenia w Urzędzie 

Gminy deklaracji w sprawie wyboru sposobu 

gromadzenia odpadów. Ceny będą zróżnicowane, mniej 

zapłacą mieszkańcy, którzy zdecydują się na segregację 

śmieci.  

Niestety bez względu na to, jakie decyzje 

podejmą radni, ustawa w rezultacie oznacza podwyżkę i 

uderza w kieszenie podatników. Powód podwyżek 

wynika z ograniczeń, które „ustawa śmieciowa” 

wprowadza na dotychczasowy rynek, który z 

konkurencyjnego przekształci się w rynek 

monopolistów.  

Dlatego też zarówno samorząd, jak również 

radni Gminy Czorsztyn podnoszą sprzeciw wobec 

planowanym zmianom. Jak twierdzą Wójtowie Gminy, 

ustawa nie powinna dotyczyć gmin, które stosowały 

segregację już wcześniej. W rezultacie oznacza to, 

bowiem, że za działania proekologiczne są one wręcz 

karane, a przecież zamysł samej ustawy popierać ma 

działania na rzecz ochrony środowiska. W związku z 

oburzeniem, jakie wywołała ta „śmieciowa rewolucja” 

radni podjęli uchwałę, w której wyrazili poparcie dla 

uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia ws. skierowania 

do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie 
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niezgodności z Konstytucją RP przepisów nowej ustawy śmieciowej. Sprzeciw skierowany jest

szczególnie wobec zapisów ustawy, które nakładają na 

samorządy bezwzględny obowiązek przetargowy, który 

oznacza, że Zakład Gospodarki Komunalnej nie będzie 

mógł odbierać odpadów, jak miało to miejsce do tej 

pory.  

 

Niestety mimo ostrej krytyki, która uderza w ustawę, 

rząd pozostaje nieczuły na głosy samorządowców, 

którzy zgodnie apelują, że „ustawa śmieciowa” nadaje 

się tylko…do kosza. 

 

STOP - PRZEMOCY WOBEC DZIECI 

 

Większość rodziców zgadza się, że bicie dzieci 

jest złe. Jednak nawet Ci, którzy starają się unikać kar 

fizycznych, zdarza się, że tracą panowanie nad sobą i 

wymierzają dziecku klapsa. Klapsy wywołują lęk i 

przerażenie, niszczą wrażliwość oraz współczucie dla 

innych i samego siebie, uczą przemocy, niszczą 

poczucie bezpieczeństwa i godności, wzbudzają gniew 

i pragnienie zemsty. Oczywiście, klapsy powstrzymują 

dzieci przed robieniem czegoś, czego nie wolno im 

robić, ale nie skłaniają ich do właściwych zachowań. 

Uderzone dziecko przestaje zachowywać się  

niegrzecznie w danej chwili, lecz nie uczy się, jak 

powinno postępować. 

Dzieci uczą się przede wszystkim od rodziców i będą 

zachowywały się tak, jak rodzice zachowują się wobec 

nich.  

 Jeśli obrzucisz swoje dziecko wyzwiskami, do 

powiedziało do Ciebie „jesteś głupia”, to nie 

oduczy się używania inwektyw. 

 Jeżeli rzucisz w dziecko klockiem, ponieważ ono 

przed chwilą rzuciło nim w Ciebie,  to wpoisz mu 

zasadę „wet za wet”. 

 Jeżeli uderzysz dziecko za to, że przed chwilą 

uderzyło ono rodzeństwo, to zacznie sobie 

zadawać pytanie, czy na pewno nie powinno się 

nikogo bić i dojdzie do wniosku, że  chodzi tylko o 

to, aby nie dać się złapać.  

Dziesięć  powodów, by nie bić dzieci 

1. Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych 

urazów, takich jak zasinienia, obrzęki, krwiaki 

podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania 

kości. 

2. Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie 

własnej wartości. Dzieci znacznie chętniej podejmują 

zachowania nastawione na współpracę, jeśli łączy je z 

rodzicami silna więź miłości. 

3. Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy 

akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, 

które są często bite, uczą się stosowania przemocy. 

4. Bicie dzieci uczy je, że „silniejszy ma zawsze rację”. 

5. Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci ważną 

szansę nauczenia go właściwego sposobu 

postępowania. 

6. Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci 

pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują 

się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc 

dorosły znajduje się w pobliżu. 

7. Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci 

były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy. 

8. Bicie dziecka jest wyrazem bezsilności, złości i 

frustracji rodzica, nie zaś edukacją dziecka. 

9. Dzieci są często bite za zachowania, które nie są 

„złe” czy „niewłaściwe”, ale wynikają z ich naturalnej 

potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych 

z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia na 

siebie uwagi. 

10. Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, 

kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować, 

rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im 

przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny. 

Pamiętaj nawet najbardziej kochający i troskliwi 

rodzice popełniają błędy. Dla dzieci najbardziej liczą 

się nie nasze błędy, ale to, jak na nie reagujemy – czy 

umiemy przeprosić, czy okazujemy wolę porozumienia 

i czy jesteśmy gotowi się zmieniać. To daje naszym 

dzieciom siłę i odwagę. 
Opracowano na podstawie broszur informacyjnych, Fundacja Dzieci 

Niczyje. 

 

Kulturowy zawrót głowy… 
 
Biblioteka w Kluszkowcach 

zajęła wysokie 24 miejsce  

w wojewódzkim rankingu 

bibliotek.  

Zgodnie z podaną na stronie www.rp.pl 

informacją, Gminna Biblioteka w Kluszkowcach 

uplasowała się na 205 miejscu wśród prawie 700 

placówek z całej Polski oraz na wysokim 24 miejscu w 

woj. małopolskim w rankingu bibliotek 

zorganizowanym z inicjatywy Instytutu Książki i 

„Rzeczypospolitej”. Biorąc pod uwagę powiat 

nowotarski Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kluszkowcach przodowała w  rankingu, wyprzedzając 

takie biblioteki jak: Szczawnica, Jabłonka, Nowy Targ 

czy Szaflary. 

Podczas oceny bibliotek brano pod uwagę 

przykłady najlepszych praktyk i miejsc, w których 

dzięki współpracy lokalnych władz udaje się 

przekształcać biblioteki w miejsca spotkań nie tylko z 

ludźmi, ale także z wiedzą i kulturą 

  Ranking powstał na podstawie ankiet 

http://www.rp.pl/
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przysyłanych od wszystkich gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. 

mieszkańców. Oceniane były: powierzchnia biblioteki i 

filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie 

zatrudnienie w placówce,  księgozbiór na 1000 

mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2001 

roku oraz nowe książki zakupione w 2011 roku. Oprócz 

odpowiedzi na ankietę wykorzystano również dane z 

GUS  o liczbie czytelników  w bibliotece na 1000 

mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek 

przez jednego czytelnika w 2011 roku. W sumie w 

całym rankingu biblioteka mogła uzyskać 335 pkt. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

uzyskała ich 196,5 pkt. 

J.Bator 

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.  

 

Warsztaty artystyczne w Gminie Czorsztyn.  

Dom Kultury 

w Maniowach 

i 

Kluszkowcach 

przeżywa 

oblężenie 

przyszłych 

malarzy, 

kucharzy i 

aktorów. 
Już od 

września 2012 r. w Gminie Czorsztyn rozpoczął się 

cykl warsztatów artystycznych realizowanych przez 

GCK w Maniowach.  Warsztaty przeznaczone są dla 

dzieci i młodzieży z Gminy Czorsztyn.  

Zajęcia odbywają się cyklicznie w Maniowach 

oraz Kluszkowcach i pomimo, iż jest ich wiele, sale 

pękają w szwach. A wybierać naprawdę jest w czym… 

Organizator przewidział zajęcia dla przyszłych 

kucharzy i smakoszy, tancerzy, aktorów, czy malarzy. 

Każde z warsztatów prowadzone są przez 

profesjonalnych trenerów, którzy rozbudzają w 

uczestnikach pasję, wrażliwość i artystyczną duszę, a 

czasem po prostu są ciekawszą alternatywą na 

spędzenie wolnego czasu.  

I jak się okazuje dzieci doceniają starania 

organizatora. Kiedy za plecami zamykają się drzwi, a 

trener zaczyna wspólną wędrówkę po artystycznych 

ścieżkach dzieci z zapałem biorą się do pracy. Zapinają 

fartuchy, rozkładają farbki i przy pomocy trenera 

wyczarowują kolejne dzieła. Jedni z dumą pokazują 

gliniane koszyczki, inni do ostatniej chwili kreślą 

pędzlem kwieciste wzory, a jeszcze inni zajadają się 

pierogami, które przed momentem sami ulepili. Na 

koniec zajęć dzieci pękają z dumy, co nie oznacza, że 

zaspokoiły swój twórczy apetyt. Kiedy będziemy lepić 

aniołki? A kiedy będziemy robić ozdoby świąteczne?  

Pytania zdają się nie mieć końca.  

Ale spokojnie drogie dzieci. Warsztaty potrwają 

jeszcze przez kilka miesięcy. Jak informuje Dyrektor 

GCK Pani Janina Plewa projekt pn. „Warsztaty 

taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z 

zakresu kultury ludowej w ramach działania Osi 4 – 

LEADER” realizowane będą w II etapach tj. : I etap – 

od września 2012 r. do lutego 2013 r., II etap – od 

marca  2013 r. do  czerwca 2013r. wWszyscy chętni na 

tę artystyczną przygodę mogą uczestniczyć w zajęciach, 

które odbywają się wg. poniższego harmonogramu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 warsztaty taneczne i muzyczne w każdą środę 

w Kluszkowcach, 

 warsztaty plastyczne ukierunkowane na 

malarstwo na szkle oraz na rzeźbę w każdy 

wtorek miesiąca w Kluszkowcach i 

Maniowach, 

 warsztaty teatralne ukierunkowane na 

opracowanie zwyczaju lub obrzędu w środy – 

Kluszkowce 

 warsztaty kulinarne ukierunkowane na 

przygotowywanie potraw regionalnych we 

czwartki w Kluszkowcach.                                                                                   

Projekt realizowany jest 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.  

Ponadto odbywa się przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich  

z Krościenka n/D i Koła Gospodyń Wiejskich w 

Kluszkowcach. 

 

 

Zabierz żonę, dzieci 

lub kolegę i kibicuj 

swojej drużynie podczas 

kolejnej edycji Czorsztyńskiej Amatorskiej Ligi 

Piłki Halowej w Gminie Czorsztyn! 

Kolejna edycja Czorsztyńskiej Amatorskiej 

Ligi Piłki Halowej ruszyła w minioną sobotę. Podobnie 

jak w zeszłym roku w turnieju udział bierze 8 

amatorskich drużyn, które przez kolejnych 14 spotkań 

walczyć będą o tytuł zwycięzcy CALH 2012/2013.  

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiły się 

drużyny: OSP Maniowy, OSP Mizerna, Zajazd 

Czorsztyński Team, Władcy Puszczy, Disorder 77 
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Kluszkowce, Disco Bajka Tylmanowa, Grzęda Spajki 

oraz Migrond Ostrowsko.  

Mecze, będą się odbywać w każdą sobotę w 

godzinach 16.00 - 20.00 i jak co roku dostarczą 

wszystkim wielu sportowych emocji, ale także wiele 

frajdy i sportowego dowcipu.  

 Wszystkich, którzy mają ochotę na to sportowe 

widowisko lub zechcą wesprzeć ulubioną drużynę 

zapraszamy na trybunę gminnej hali sportowo-

widowiskowej w Maniowach!  

 

Na długie, zimowy wieczory 

proponujemy… AEROBIK! 

Administrator 

Gminnej Hali 

Sportowej w 

Maniowach 

zaprasza 

wszystkie 

panie, kobiety i 

kobietki na 

aerobik, który 

co czwartek o 

godz. 19.00 odbywa się w gminnej hali sportowo-

widowiskowej w Maniowach. Zajęcia prowadzi 

Karolina Chałupka, która zadba o Waszą kondycję 

fizyczną i sprawi, że odprężycie swój umysł i ciało.  

Na zajęcia wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni 

strój, buty zamienne, wodę i dobry nastrój! Przyjdź 

i zadbaj o swoje ciało. 

Już niedługo rusza Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Już wkrótce, bo 13 stycznia 2013 r. w Gminie 

Czorsztyn po raz pierwszy rusza Wielka Organizacja 

Świątecznej Pomocy!  

Jak co roku, w drugą niedzielę stycznia blisko 

120 tysięcy wolontariuszy w całym kraju zbiera 

pieniądze, które później rozlicza w swoich sztabach. 

Tym razem w teren ruszą także wolontariusze z Gminy 

Czorsztyn, którzy wyposażeni w odpowiednie skarbony 

oraz charakterystyczne serduszka przeprowadzą zbiórkę 

pieniężną z przeznaczeniem na polską medycynę 

dziecięcą oraz problemy seniorów. Zebrane środki 

wykorzystane zostaną na wsparcie terapii 

noworodka i niemowlaka, oraz na wyposażenie w 

sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów 

opiekuńczo-leczniczych. 

W związku ze zbliżającym się terminem finału 

WOŚP Gmina Czorsztyn rozpoczyna nabór 

wolontariuszy chętnych do współpracy podczas całej 

akcji. Każdy, kto chciałby uczestniczyć w 

organizowanej przez nas zbiórce proszony jest o 

kontakt z szefem sztabu.   Aby dołączyć do naszej 

grupy przygotuj: adres zamieszkania, PESEL, nazwę 

szkoły, w której się uczysz lub dane placówki, w 

której pracujesz, dane kontaktowe oraz FOTO i 

przyjdź do siedziby sztabu, która mieści się w siedzibie 

Urzędu Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3 w 

Maniowach, pok. 1.  

 Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o 

kontakt w terminie do 27 grudnia 2012 r. W razie 

wątpliwości prosimy o kontakt: Aneta Markus, kom: 

501106281, 18 27 50 070 wewn. 101 lub mailowo: 

anetamarkuss@gmail.com 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 

WSPÓŁPRACY, CZYŃMY DOBRO WSPÓLNIE! 

 

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 plama na mapie sygnału 

komórkowego. Lokalna władza, jak również Rada 

Gminy robiła, co mogła, wystosowując kolejne pisma 

oraz podejmując odpowiednie rezolucje. Podnosząc 

wątek braku telefonii komórkowej używano kolejno 

argumentów dotyczących m.in. blokowania rozwoju 

sołectw, braku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

czy niezaspokajania podstawowych potrzeb 

mieszkańców. 

 Początkowo nadajnik miał zostać zamontowany 

w otulinie PPN, na to nie wyrazili jednak zgody 

przyrodnicy uważając, że urządzenie zakłóci wizerunek 

krajobrazu. Kolejne pomysły na miejsce dla nadajnika 

m.in. wieża Kościoła także okazały się niemożliwe do 

realizacji. Pomimo, że bariery stające na drodze 

łączności Sromowiec ze światem zewnętrznym zdawały 

się piętrzyć bez końca władze Czorsztyna uparcie 

szukały kolejnych rozwiązań.  

 W październiku 2011 roku nawiązano, zatem 

kontakt z przedstawicielami firmy Play. Operator 

mailto:anetamarkuss@gmail.com
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wyraził zainteresowanie utworzeniem stacji bazowej 

telefonii komórkowej w Sromowcach Niżnych. Dzięki 

temu, usługi telefoniczne, jak również transmisja 

danych odbywałaby się już bez udziału słowackiego 

operatora. Pozostała kwestia miejsca, w którym 

nadajnik mógłby zostać zamontowany.  

 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. Pozostała tylko zgoda ze strony Słowaków, którzy 

są częściowymi właścicielami obiektu. Ci jednak nie 

wnieśli żadnych zastrzeżeń.  

I tak, po wieloletnich staraniach została 

podpisana  umowa najmu części konstrukcji kładki 

rowerowo- pieszej, a na szczycie mostu po stronie PL 

zostały zamontowane  anteny i urządzenia sterujące 

 sieci  komórkowej  PLAY. 

Z tej właśnie okazji w Sromowcach Niżnych, 

tuż obok kładki w październiku zorganizowany został  

piknik inauguracyjny, którego organizatorem był 

operator sieci komórkowej PLAY. W pikniku udział 

licznie wzięli mieszkańcy sołectwa, którzy nie kryli 

swojego zadowolenia i z uśmiechem na twarzach 

wysyłali kolejne sms -y.  

 

Rząd chce zabrać samorządom prawo veta ws. 

poszerzania parków narodowych. 

W dniu 6 grudnia 2012 r. delegacja w składzie 

Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn, oraz Radni: 

Adam Grywalski, Franciszek Górecki i Bogumił 

Zachara, na zaproszenie Poseł na Sejm Anny Paluch 

uczestniczyła w obradach Podkomisji nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody. Posiedzenie, miało 

miejsce w gmachu Sejmu RP a jego przebieg, pomimo 

mikołajkowego terminu, nie należał do tych 

przyjemnych.  

 W Sejmie RP trwają prace nad obywatelskim 

projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody. 

Zaproponowane przez rząd zmiany doprowadzą do 

pozbawienia społeczności lokalnych prawa do 

uzgadniania tworzenia nowych i powiększania granic 

już istniejących parków narodowych. Twórcy ustawy 

argumentują, że tworzenie oraz poszerzanie parków 

narodowych jest skutecznie blokowane poprzez 

przepisy, które dają samorządom prawo veta w tej 

sprawie. 

 Sprzeciw wobec powyższego pomysłu wyrażają 

samorządy, na terenie których znajdują się parki i 

rezerwaty przyrody, a wśród nich także Gmina 

Czorsztyn. Jak apelują przedstawiciele naszego 

samorządu ustawa stanowi olbrzymie zagrożenie dla 

naszego regionu, gdyż w rezultacie całkowicie 

uniezależnia ona powstawanie parków oraz poszerzanie 

ich terytoriów nawet, jeżeli oznacza to szkodę na rzecz  

mieszkańców żyjących w otulinie parku. Do tej pory, 

aby park mógł poszerzyć swoje terytorium zgodę 

wyrazić musiał samorząd, teraz wystarczy tylko jego 

opinia, która jak wiadomo nie ma mocy wiążącej.  

 Aby scharakteryzować krótko przebieg 

posiedzenia dodamy tylko, że uczestniczące w 

Podkomisjach delegacje, w tym m.in. Gmina 

Czorsztyn, czy Gmina Hojnówka otrzymały 5 

minutowe prawo wypowiedzi, po czym Komisję 

przeniesiono na kolejny termin. Cóż, kultura wymaga, 

aby pozostawić to bez komentarza.  

 

BANK ŻYWNOŚCI 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Bank Żywności w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna 

w Maniowach w 2012 r. otrzymała artykuły spożywcze 

z programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej 

ludności Unii Europejskiej 2012”. Tonaż 

przywiezionych produktów wyniósł 10 273,60 kg. 

Dystrybucję przywiezionych produktów zorganizowali 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Maniowach. Z pomocy tej skorzystało 237 osób. 

Asortyment dostarczonej żywności to: mąka pszenna, 

groszek z marchewką, masło ekstra, ryż biały, makaron 

świderki, dżem wiśniowy, mleko UHT, klopsiki w sosie 

pomidorowym, olej rzepakowy, mielonka wieprzowa, 

ser topiony, ser podpuszczkowy – o łącznej wartości 

32 225,76 zł.  

 

Podziękowania za współpracę w ramach 

pozyskiwania żywności kierujemy do Pana Jana 

Klimczak, właściciela firmy „Buk-Borek” w 

Kluszkowcach, który własnym samochodem 

dostawczym przywiózł żywność z magazynu 

Banku Żywności w Krakowie do siedziby 

jednostki OSP w Maniowach. 


