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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia radości, optymizmu  

i pokoju serca. 

Aby święta spędzone były w prawdziwie wiosennym nastroju,  

w gronie kochającej rodziny i serdecznych przyjaciół. 

                Stanisław Chmiel                  Tadeusz Wach 

              Przewodniczący Rady                   Wójt Gminy Czorsztyn 

               Gminy Czorsztyn 
 

Wielkie granie w pomaganie w Gminie 

Czorsztyn zakończyło się sukcesem.  

13 stycznia 2013 r. na zewnątrz prawdziwa 

zima. Temperatura znacznie na minusie, a mróz 

szczypie w uszy i policzki. Wolontariuszom w Gminie 

Czorsztyn zima jednak nie straszna. Ich serca 

rozgrzewa młodzieńczy zapał i chęć niesienia pomocy. 

Tym razem wolontariusze spieszą by nieść pomoc dla 

„Ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 

seniorów”. XXI finał WOŚP w całej Polsce, pierwszy 

w Gminie Czorsztyn! 

Start wczesną porą. Czapki na głowy, dobry 

wełniany szalik i ciepłe rękawice to podstawa. Teraz 

już tylko skarbony w dłoń i ponad 50-ciu wolontariuszy 

rusza w teren.  Dzieci kwestują w Kluszkowcach, 

Mizernej, Maniowach oraz Sromowcach Wyżnych i 

Sromowcach Niżnych. Po 15 
00 

wszyscy wolontariusze 

zbierają się na stoku „Czorsztyn-Ski” w Kluszkowcach, 

gdzie czerwone serduszka rzucają się w oczy. 

Gdziekolwiek się nie rozejrzeć widać je wszędzie; na 

kaskach zjeżdżających narciarzy, na samochodach, na 

budkach, gdzie sprzedawane są ciepłe czapki…  

Po południu zaczynamy wspólne granie, 

wspólne granie w pomaganie!  Na scenie pojawiają się 

lokalne zespoły, a wśród nich: Blackout, Outlander, 

APE, Bozo CZS i ADHD Syndrom. Chłopaki także 

pomagają, a mróz, który uparcie daje się we znaki 

wcale nie przeszkadza im w szarpaniu strun, czy to 

strun głosowych, czy też strun gitar. Zaangażowanych 

jest wiele osób, o których nie sposób zapomnieć.  

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich rozgrzewają 

darmową kwaśnicą, pielęgniarki z ciśnieniomierzami w 

dłoni czekają na chętnych, Miś Pieninek dzielnie pozuje 

do zdjęć, a panowie z GOPR-u uczą pierwszej pomocy. 

Pracownicy i obsługa ośrodka „Czorsztyn-Ski” jest dla 

organizatorów ogromnym wsparciem. Pomaga wiele 
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osób i właśnie dzięki tej pomocy WOŚP przebiega 

sprawnie i bezproblemowo.  

O 20
00

 finał i wyczekiwane światełko do nieba. 

Światełko nadziei, które jednoczy w tym samym czasie 

miliony ludzi. Światełko niosące nadzieję dla 

potrzebujących, dla tych, którzy tracą wiarę w dobro, i 

dla organizatorów, którzy patrząc na rozświetlone niebo 

wiedzą, że warto.  

Podsumowanie, skupienie, aby policzyć 

zebrane środki i kolejny wybuch radości. Wolontariusze 

spisali się na medal, a i ludzie nie zawiedli. 14 217, 09 

zł. to efekt całodziennej pracy na rzecz DOBRA! Na 

koniec słowo do wszystkich, którzy pomagali: 

wykonaliście świetną pracę, niesiecie dobro, i macie je 

w sobie. Nigdy nie pozwólcie wmówić sobie, że jest 

inaczej! SIEMA i do zobaczenia za rok! 

Organizatorzy dziękują również sponsorom, 

dzięki którym pokaz sztucznych ogni był możliwy: 

Hotel „Nad Przełomem” Sromowce Niżne, Restauracja 

„Flisak” Sromowce Niżne, Tadeusz Wach, Rafał 

Jandura, FUH „Jabłoński” s.c Maniowy, FHU Leszek 

Bednarczyk, Wojciech Bednarczyk, Szymon 

Wojtaszek, Internet Radiowy Sromowce Niżne, FHU 

Jan Bukowski, Sklep spożywczo-przemysłowy Paweł 

Bańkosz, FPHU Budomax Sromowce Wyżne, FU 

„Pierwoła” Sromowce Wyżne.  

Ponadto posiłek dla naszych wolontariuszy 

przygotował „Zajazd Czorsztyński” Maniowy, a firma 

„Steskal” zadbała o słodki poczęstunek.  

Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękujemy!  

W imieniu sztabu Gminy Czorsztyn   

     Aneta Markus 

 

III Międzynarodowy Konkurs Potraw  

i Nalewek Regionalnych 

9 lutego 2013 r. Kluszkowce po raz kolejny na 

moment cofnęły czas i powróciły do starej, góralskiej 

tradycji wypełnionej po brzegi rodzinnym ciepłem i 

zapachem wypiekanego chleba. Stało się to za sprawą 

przesympatycznych pań z Kół Gospodyń Wiejskich ze 

Sromowiec Wyżnych i Niżnych, Czorsztyna, Maniów, 

Mizernej, Kluszkowiec oraz z Czerwonego Klasztoru 

na Słowacji.  

Przybyłych na konkurs gości powitał Wójt 

Gminy Tadeusz Wach, który podczas swojej przemowy 

podkreślał jak ważna jest tradycja, w tym tradycja 

kulinarna, w życiu społeczności pienińsko-gorczańskiej 

gminy, jaką niebywale jest Gmina Czorsztyn. Wójt nie 

krył zadowolenia i nie szczędził komplementów 

gospodyniom, które pod opieką Janiny Plewy –

Dyrektor GCK wyróżniają się swoją działalnością 

wśród ościennych gmin. Ich praca oraz talent kucharski 

został doceniony także przez Stowarzyszenie Gorce-

Pieniny, które w wydaniu albumu „Smaki gorczańsko-

pienińskie” zamieściło przepisy potraw przyrządzanych 

przez czorsztyńskie gaździny.  

A było, co degustować! Gaździny dołożyły 

wszelkich starań, aby zaspokoić najbardziej 

wyrafinowane podniebienia i przygotowały w sumie 

148 potraw. Wśród nich znalazły się m.in. takie 

smakołyki jak: kozina piecona, bryndzonka, kacka w 

grulach, czy krupy na kurzych nogach. W myśl 

przysłowia, że napitek krzepi ciało i umysł, a przy 

okazji wzmaga trawienie na suto zastawionych stołach 

znalazły się też nalewki; a to z wiśni, a to z orzecha….  

Ku radości pań doceniono starania wszystkich 

Kół Gospodyń, które decyzją Gminnego Centrum 

Kultury otrzymały nagrodę w wysokości 700 zł. 

Ponadto Wójt Gminy Czorsztyn uhonorował wszystkie 

gminne Koła Gospodyń Wiejskich specjalną nagrodą w 

wysokości 500 zł, za co otrzymał gromkie brawa.  

Dyrektor GCK w Kluszkowcach serdecznie 

dziękuje za wsparcie finansowe uzyskane od: 

- Haliny i Ryszarda Kurpielów z Kluszkowiec 

- Polskiego Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na 

rzece Dunajec 

- Andrzeja Jandury i spółki z Kluszkowiec 

- Banku Spółdzielczego w Krościenku 

- Firmy „WRAAS” z Nowego Targu 

- Anny i Kazimierza Wolskich z Mizernej 

- Sławomira Zadęckiego ze Sosnowca 

- Firmy Usługowo – Handlowej Bronisława i Jana 

Jabłońskich z Maniów. 

 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kluszkowcach 

placówka bez 

barier! 

Zwykły poranek… 

Dźwięk budzika, 

zaspana dziecięca 

twarz, a potem już 

tylko pośpiech. 

Szybkie śniadanie, 
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buty na nogi i biegiem wprost do szkoły. Trzeba zdążyć 

przed dzwonkiem!  Czasu coraz mniej, ale już widać 

szkołę, jest coraz bliżej. Raz, dwa, trzy schody i już 

można odetchnąć z ulgą. Tak wygląda poranek miliona 

dzieci w całej Polsce. Niestety nie dla wszystkich jest 

on taki sam. 
 Brak podjazdu, kilka schodów, brak 

odpowiedniego uchwytu… dla zdrowych w zasadzie 

wszystko jest w porządku. Niestety dla 

niepełnosprawnych uczniów, oraz ich opiekunów to 

kwestia walki z codziennością. Z ich punktu widzenia 

schody to niekończące się bariery. Tak też było w 

szkole Podstawowej w Kluszkowcach, na szczęście za 

przyczyną Gminy Czorsztyn bariery zostały pokonane.  

Z myślą o niepełnosprawnych uczniach 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 

Kluszkowcach Gmina Czorsztyn pozyskała 

dofinansowanie ze środków PFRON, za które 

zakupiono nowoczesny schodołaz oraz dostosowano 

pomieszczenie WC dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.   

 W ramach zadania, o którym mowa powyżej 

dokonano modernizacji łazienki szkolnej, w której 

wykonano szereg robót m.in: zamontowano drzwi 

spełniające wymogi względem osób 

niepełnosprawnych, zapewniono odpowiednią 

przestrzeń manewrową, zamontowano poszczególne 

elementy wyposażenia sanitariatu, rozebrano 

wewnętrzne ścianki, dokonano niezbędnych przeróbek 

hydraulicznych oraz zamontowano specjalne uchwyty 

dla osób niepełnosprawnych. Roboty przeprowadziła 

firma F.H.U Leszek Bednarczyk Kluszkowce.  

 Ponadto w ramach pozyskanych środków 

szkoła wyposażona została w nowoczesny schodołaz, 

który umożliwi transport osób poruszających się na 

wózku inwalidzkim po schodach. Zakupione urządzenie 

skonstruowane jest w taki sposób, że zamontowany na 

specjalnej platformie inwalidzki wózek napędzany jest 

przez elektryczny akumulator, dzięki czemu bez 

problemu pokonuje nawet najbardziej strome schody. 

Głównym celem przedsięwzięcia była 

likwidacja barier architektonicznych w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 

się w szkole.  Koszt realizacji całego projektu to 21 282 

zł, z czego wkład własny Gminy Czorsztyn wynosi 

12 769 zł.   

 

Inwestycje w Gminie Czorsztyn w 2013 roku. 

  Kolejny rok w Gminie Czorsztyn rozpoczął się 

spokojnie i bez burzliwych emocji. Projekt budżetu na 

bieżący rok został jednogłośnie zatwierdzony przez 

Radę Gminy Czorsztyn, a zaplanowane w nim dochody, 

jak również wydatki przyjęto. Co prawda można byłoby 

rozwodzić się nad kolejnymi zadaniami własnymi 

Gminy, czy też zadaniami, które rząd niesprawiedliwie 

zrzuca na barki samorządu jednak niewątpliwie to 

inwestycje najbardziej interesują mieszkańców. 

 „Jednym z najważniejszych tegorocznych zadań 

inwestycyjnych w naszej gminie będzie budowa 

centralnego systemu ciepłowniczego obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, 

wykorzystującego odnawialne źródła energii” 

informuje Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn.  

 Jak informuje Wójt projekt realizowany będzie 

w miejscowości Maniowy i zakłada budowę centralnej 

kotłowni biomasowej, która zapewni energię cieplną 

budynkom użyteczności publicznej m.in.: Zespołowi 

Placówek Oświatowych, hali sportowo-widowiskowej, 

urzędowi gminy, remizie OSP, ośrodkowi zdrowia oraz 

domu kultury. „Prócz budowy kotłowni projekt 

obejmuje montaż kolektorów na wszystkich budynkach 

oraz wymianę CO i docieplenie budynku gimnazjum, 

remizy OSP a także budynku socjalnego” dodaje Rafał 

Jandura, Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn.  

Zaplanowane w ramach projektu działania mają 

na celu poprzez ograniczenie emisji pyłów do 

atmosfery, zarówno dalszą poprawę stanu środowiska 

naturalnego na obszarze Gminy i konsekwentne 

zwiększanie atrakcyjności regionu, jak również 

uwzględniają aspekt ekonomiczny. Zarówno włodarze 

gminy, jak i radni mają nadzieję, że dzięki budowie 

ciepłowni uda się w przyszłości obniżyć wydatki za 

opał, które w bieżącym sezonie grzewczym wyniosły 

ok. 208 100 zł. w skali gminy. 

W drodze przetargu wyłoniono i zlecono 

kompleksową realizację robót firmie PPUH RAPID z 

Białej Podlaski, natomiast nadzór inwestorski nad 

realizacją projektu objęła firma Usługi Projektowo-

budowlane Jan Jarosz z Cichego.  

 Termin zakończenia realizacji przewidziano na 

czerwiec 2014 roku. Koszt całkowity inwestycji to 

4 842 555 zł, z czego wkład własny Gminy Czorsztyn 

to 15 % wspomnianej kwoty.  Realizacja projektu 

możliwa jest dzięki dofinansowaniu z MRPO 2007-

2013 w wysokości 85%. 

W planach inwestycyjnych na 2013 rok 

przewidziano także modernizację Izby Regionalnej oraz 

remont pompowni w Sromowcach Wyżnych, jak 

również modernizację ujęcia wody pitnej w Mizernej.  

 Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej 

znalazły się m.in. zadania: budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w 

Sromowcach Wyżnych oraz Sromowcach Niżnych, 

uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Sromowcach 

Niżnych i Czorsztynie, powstanie izby historii flisactwa 

w Sromowcach Niżnych, budowa bieżni ze sztuczną 

nawierzchnią, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia 

kulą w Maniowach, czy chodnik na odcinku ul. 

Gorczańskiej w Kluszkowcach. 
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Dobiega końca remont Izby Regionalnej w 

Sromowcach Wyżnych.  

Budynek Izby Regionalnej pełni ważną rolę 

kulturową w życiu Gminy Czorsztyn. To właśnie tutaj 

zarówno mieszkańcy, jak również turyści zapoznać się 

mogą z eksponatami muzealnymi, które niegdyś służyły 

mieszkańcom wioski, a dzisiaj odeszły w zapomnienie. 

Dla bardziej ciekawych organizowane są pokazy i 

zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego, podczas, 

których można nauczyć się jak międlić len, czy poznać 

tajniki tradycyjnego wyrobu masła.   

 Dbając o zwiedzających Izbę Regionalną 

postanowiono przeprowadzić w niej prace remontowe, 

które objęły m.in. obicie deskami ściany oraz sufitu 

pomieszczenia (płazówka), a także dodatkowo 

wymianę podłogi oraz oświetlenia.  

Prace te możliwe są dzięki środkom 

pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego PROW na lata 2007-2013 a ich wartość 

wynosi: 

Ogólna wartość zadania – 33.832 zł 

Koszty kwalifikowane ogółem - 27.807 zł 

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania – 

19.465 zł. 

 Remont wykonuje Firma Ogólnobudowlana z 

Łopusznej, która pomimo ostatecznego terminu 

wykonania przypadającego na dzień 30 kwietnia 2013 

r. jest już na ostatnim etapie prac.  

 
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. 

 

Już niedługo rozpoczną się prace remontowe ujęć 

wody pitnej w Sromowcach Wyżnych oraz Mizernej. 

W dniu 7 lutego 2013 r. Gmina Czorsztyn otrzymała z 

MSWiA promesę na kwotę 290 000 zł w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

W ramach otrzymanych środków wykonane zostaną 

następujące zadania:  

1) Remont ujęcia wody pitnej na potoku 

Mizerzanka, w tym: 

- odbudowa jazu górnego, 

- wykonanie pogłębienia dna i umocnienie koryta w 

górnym biegu oraz brzegów na rozgałęzieniu potoku, 

- wymiana warstw drenażowych oraz niewydajnych rur 

drenażowych. 

Całkowity koszt robót to: 98 089 zł 

2) Remont pompowni wody pitnej oraz ujęcia wody 

w Sromowcach Wyżnych na odcinku: ujęcie-

zbiornik dolny, w tym:  

- instalacja pomp w studniach zbiorczych na ujęciu 

wody oraz zbiorniku dolnym. 

Całkowity koszt robót to: 187 170 zł  

W niedługim czasie ogłoszone zostaną przetargi 

w drodze, których wyłonieni zostaną wykonawcy prac 

remontowych.  

 

Stawki za wywóz śmieci ustalone. 

W dniu 30 stycznia 2013 r. radni Gminy 

Czorsztyn przyjęli tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”.  

Wśród podjętych uchwał znalazł się m.in. „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Czorsztyn”, czy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą 

mieszkańcy składać będą w tutejszym Urzędzie Gminy.  

Uchwała, która podzieliła radnych dotyczyła 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.  

Zgodnie z wnioskami komisji stałych Rady Gminy 

przygotowano dwie propozycje stawek za wywóz 

śmieci.  

Pierwsza z nich zakładała miesięczną, stałą stawkę 

od właścicieli nieruchomości w wysokości 40 zł za 

nieselektywnie oddawane śmieci i 20 zł w przypadku 

śmieci segregowanych.  

Druga wprowadzała podział na trzy stawki opłat. 

Zgodnie z nią cena śmieci zależeć będzie od ilości osób 

zamieszkujących dane gospodarstwo domowe tj.  

- 1-2 osoby stawka 15 zł,                   

- 3-4 osoby 20 zł,  

- 5 i więcej osób - 25 zł.  

Decyzją Rady Gminy Czorsztyn z dniem 1 lipca 

2013 r. w życie wejdą stawki przewidziane w ostatniej 

propozycji. Radni głosujący „za” uwzględnieniem 

podziału stawek uzasadniali swą decyzję argumentując: 

„ podział na stawki pozwoli uniknąć sytuacji, w której 
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osoba samotna, produkująca znikomą ilość śmieci 

poniesie identyczny koszt jak przeciętna, 5-osobowa 

rodzina”.  

Radni obradujący nad wspomnianymi stawkami 

ubolewali nad faktem, że gmina nie ma najmniejszego 

wpływu na zmianę przepisów, które zostały z góry 

narzucone samorządom.  „Ustawa śmieciowa” nałożyła, 

bowiem na gminy obowiązek ustalenia stawek 

powszechnej opłaty śmieciowej, którą mieszkańcy 

poniosą za wywóz śmieci.  

Pomysł ten zdaniem władz Gminy Czorsztyn, jak 

również radnych jest absurdalny. Niestety pomimo 

podobnych opinii samorządów w całej Polsce stawki 

musiały zostać ustalone w terminie do 31 stycznia 2013 

r. W razie ich nie uchwalenia o wysokości opłat 

ponoszonych przez mieszkańców zadecydowałby 

Wojewoda.  

 

I N F O R M A C J A 

Ułatwienia w realizacji obowiązku 

meldunkowego 

 Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 

informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), 

wprowadzająca szereg ułatwień w realizacji obowiązku 

meldunkowego, obejmujących między innymi: 

 zniesienie obowiązku zameldowania obywateli 

polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - 

stron EOG oraz obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 

trzech miesięcy;  

 likwidację obowiązku meldunkowego 

wczasowiczów i turystów;  

 likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, 

administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy 

weryfikowania wypełniania obowiązku 

meldunkowego przez mieszkańców lub 

pracowników;  

 wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku 

meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;  

 wprowadzenie możliwości automatycznego 

wymeldowania przy zameldowaniu w nowym 

miejscu;  

 wydłużenie terminu na realizację obowiązku 

meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji 

karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, 

obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli 

Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie 

obowiązku meldunkowego;  

 odstąpienie od konieczności zgłaszania przy 

dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o 

wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz 

przedkładania wojskowego dokumentu osobistego 

(książeczki wojskowej);  

 wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych 

podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji 

ludności z 3 do 6 miesięcy.  

 

Koniec kłopotów z dojazdem do sołectwa 

Czorsztyn 

Od 1 marca 2013 r. ruszył kurs na linii Czorsztyn - 

Nowy Targ - Czorsztyn.  
            Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że od dnia 1 

marca 2013 r. na trasie Czorsztyn-Nowy Targ- 

Czorsztyn ruszyła regularna linia przewozu osób 

„Tyrpuła BUS”. Rozkład jazdy podajemy poniżej:  

Czorsztyn- Nowy Targ (poniedziałek - piątek):  

odjazd o godz.:  6 
20

, 8 
30

, 13 
45

,15 
50  

(przystanek 

obok remizy) 

Nowy Targ-Czorsztyn (poniedziałek - piątek):  

odjazd o godz.:  7 
25

, 12 
30

, 14 
45

  (przystanek pod 

szpitalem oraz pod galerią nowotarską "Buy & Fly"). 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SPGOZ NA 

TERENIE GMINY CZORSZTYN 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 

udziela świadczenia zdrowotne w poradniach i 

gabinetach od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8
00

 do 18
00

.  

 

1. Poradnia ogólna lekarza rodzinnego i pediatry w 

Ośrodku Zdrowia  

w Maniowach; 

1/ poniedziałek od 8
00

 do 13
00

 - lek. Adam Bochenek 

    poniedziałek od 13
00

 do 18
00

 - lek. Małgorzata Piksa 

2/ wtorek od 8
00

 do 13
00

 - lek. Lidia Kołodziej 

    wtorek od 13
00

 do 18
00

 - lek. Adam Bochenek 

3/ środa od 8
00

 do 13
00

 – lek. Adam Bochenek 

    środa od 13
00

 do 18
00

 - lek. Małgorza Piksa, lek. 

Beata Ulanowska - Bulić 

4/ czwartek od 8
00

 do 13
00

 – lek. Małgorzata Piksa 

    czwartek od 13
00

 do 18
00

 – lek. Lidia Kołodziej 

5/ piątek od 8
00

 do 13
00

 – lek. Lidia Kołodziej 

   piątek od 8
00

 do 12
00

 – lek. Małgorzata Piksa 

    

2. Pracownia fizjoterapii od poniedziałku do piątku 

– od 8
00

 do 18
00

 

mgr. fizjoterapii Marcin Hryc, mgr fizjoterapii 

Weronika Plewa Salamon, fizjoterapeuta Kinga 

Knutelska.  

 

3. Poradnia ginekologiczna: lek. Wojciech Kuberski 

1/ środy – od 14
30

 do 18
00 

2/ piątki od 10
00

 do 13
00 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001407
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4. Poradnia otolaryngologiczna: lek. Maria 

Majewska 
 1/ poniedziałki 08

00
 – 12

00 

  2/piątki  od 12
30

 – 16
30 

 

5. Poradnia stomatologiczna w Maniowach - lek. 

stom. Barbara Bałys - Powalacz i lek. stom. Tomasz 

Powalacz: 

 

1/ poniedziałki – od 12
00

 do 18
00 

2/ wtorki – od 8
00

 do 15
00 

3/ środy – od 8
00

 do 18
00 

4/ czwartki – od 8
00

 do 16
00 

5/ piątki – od 8
00

 do 14
00 

 

6. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej- 

piel. Albina Ciężobka i piel. Katarzyna Groń: 

Od poniedziałku do piątku od 8
00

 do 18
00 

 

7. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej – 

położna Małgorzata Dragosz 

1/ poniedziałek, wtorek od 8
00

 do 16
00 

2/ wtorek od 8
00

 do 16
00 

2/ środa od 10
00

 do 15
00 

3/ czwartek od 8
00

 do 13
30 

4/ piątek 8
00

 do 10
00

 i 13
00

 do 15
00 

 

8. Gabinet medycyny szkolnej w Maniowach – piel. 

Katarzyna Groń: 

1/ poniedziałek 9
00

 – 14
00 

2/ środa 8
00

 – 15
00 

3/ piątek 8
00

 – 15
00 

 

9.  Poradnia diabetologiczna – lek. Agnieszka 

Foltyn: 

1/ I poniedziałek miesiąca od 8
30

 do 11
30 

 2/ IV środę miesiąca od 15
00

 do 18
00

 

 

10. Poradnia Pulmonologiczna w Maniowach – 

Marcin Kołodziej 

I i III piątek miesiąca od 16
00 

do 18
00

 

 

11. Poradnia stomatologiczna w Sromowcach 

Niżnych- lek. stom. Barbara Bałys - Powalacz i lek. 

stom. Tomasz Powalacz: 

1/ poniedziałek, wtorek od 8
00

 do 14
00 

2/ środa, czwartek od 8
15

 do 14
15 

 

12. Gabinet ogólny lekarza rodzinnego w 

Sromowcach Niżnych: 

1/ poniedziałek 8
00

 do 13
00

 – lek. Lidia Kołodziej 

2/ wtorek – 8
00

 do 13
00

 – lek. Małgorzata Piksa 

3/ środa – 8
00

 do 13
00

 – lek. Lidia Kołodziej 

4/ czwartek – 8
00

 do 13
00

 – lek. Adam Bochenek 

5/ piątek 12
30

 do 14
30

 – lek. Małgorzata Piksa 

 

Dodatkowo w SPGOZ w Maniowach odpłatnie 

przyjmują specjaliści: 

1. Lek. med. Wiesław Plewa - lekarz chirurgii 

ogólnej: USG - jamy brzusznej, tarczycy, piersi, 

biopsja tarczycy, usuwanie znamion z oceną 

histopatologiczną, leczenie owrzodzeń żyłąkowych, 

leczenie odleżyn, szycie ran, usuwanie szwów:  

w każdy poniedziałek tygodnia od godz.  

16
0 0

.  

2.  Lek. med. Ewa Żegleń - Kacprzak - lekarz 

chirurgii ogólnej: USG jamy brzusznej, leczenie 

żylaków odbytu, szczeliny odbytu, ropni około 

odbytniczych, diagnostyka guzów jelita grubego, 

rektoskopia, usuwanie znamion z oceną 

histopatologiczną, szycie ran, usuwanie szwów, 

leczenie owrzodzeń żylakowych, leczenie odleżyn:  

w każdą środę tygodnia od godz. 16
00

. 

3. Lek. med. Piotr Ratułowski - ortopeda: USG 

stawów, leczenie chorób barku, stawu kolanowego, 

stawu biodrowego, leczenie chorób kręgosłupa, 

usuwanie płynu zapalnego ze stawów. 

Co II - piątek od godz. 16
00

. 

4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. Danuta 

Podlewska - Specjalista Dermatolog:  

w każdy piątek od godz. 14
00

 do 17
00

. 

 

W przypadku urlopów wypoczynkowych lub choroby 

lekarzy harmonogram pracy może ulec zmianie, o czym 

pacjenci zostaną poinformowani. 

 

Oszustwa metodą „na wnuczka”. Uważaj na oszusta 

podającego się za krewnego! 

W związku z kilkoma już przypadkami próby 

wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka” na terenie 

Gminy Czorsztyn apelujemy do mieszkańców  

o czujność! 

Metoda "na wnuczka" charakteryzuje się tym, 

że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoni do 

ofiary, najczęściej starszej osoby, mówiąc, że jest np. 

jej wnukiem. Tak prowadzi rozmowę, aby przekonać, 

że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Uwaga: 

oszuści, to nie tylko mężczyźni! 

Pod pozorem niepowtarzalnej okazji np. 

okazyjny zakup mieszkania lub nagłego nieszczęścia 

np. choroba, zwraca się z prośbą o natychmiastową 

pomoc finansową. 

Oszust prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z 

mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na konto 

bankowe. W większości przypadków oszust podsyła 

"zaufaną osobę", mówiąc, że nie może po pieniądze 

przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie 

jakiś znajomy. 
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Ofiara, wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w 

potrzebie, zostaje oszukana.  

Pamiętaj! 

1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. 
2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, 

których nie znasz. Nie ufaj osobom, które 

telefonicznie podają się za krewnych lub ich 

przyjaciół. 

3. W przypadku podobnego telefonu, kiedy 

czujesz, że Twój rozmówca może być oszustem 

koniecznie powiadom Policję (nr tel. 112)! 

 

 
 

 

Kulinarne przysmaki, żwawe tańce i teatralne mini-

spektakle, a to wszystko bezpłatnie 

dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.  

 

Zakończenie I etapu projektu 

 

  28 lutego 2013 r. Gminne Centrum Kultury w 

Kluszkowcach  zakończyło I etap projektu „Warsztaty 

taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i 

kulinarne z zakresu kultury ludowej”. Warsztaty 

plastyczne z malowania na szkle i rzeźby odbywały się 

w Maniowach i Kluszkowcach, natomiast kulinarne 

(przygotowywanie potraw regionalnych), teatralne oraz 

muzyczno- taneczne miały miejsce w Kluszkowcach. 

  Udział w warsztatach był bezpłatny i cieszył się 

ogromnym powodzeniem. Organizator zapewnił 

pomoce do zajęć plastycznych oraz produkty do 

przyrządzania potraw regionalnych. Łącznie w 

warsztatach udział wzięło ok. 100 dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

  Dla uczestników warsztatów plastycznych 

zgodnie z założeniami projektu zorganizowano wyjazd 

do galerii p. Ewy Łaczek – Daleki w Rabce. Dzieci 

zapoznały  się z pracami artystki, technikami 

powstawania obrazów, jej zainteresowaniami oraz tym 

jak przyroda i zabytki achitektury sakralnej inspirują 

autorkę do tworzenia pięknych obrazów. 

  Kolejny wyjazd to „Miasteczko Galicyjskie” w 

Nowym Sączu. Dzieci uczestniczyły tam w  zajęciach 

palstycznych. Starsza grupa wykonywała ozdoby 

związane ze świętami Wielkanocnymi, a 15 osobowa 

grupa  najmłodszych pod okiem fachowca wykonywała 

różnego rodzaju prace z gliny, które po wypaleniu będą 

ozdobione farbami. 

   Uczestnicy wyprawy z zaciekawieniem 

zwiedzali pracownię snycerstwa, a także stylowo 

wyposażone pracownie: zegarmistrzowską, garncarską, 

fotograficzną. Pewnym zaskoczeniem była natomiast 

XIX w. poczta, która zdecydowanie różni się od tej, 

jaką dzisiaj znają dzieci.  

Po kilku godzinnym aktywnym i pożytecznym 

spędzeniu czasu w XIX w. scenerii, nadszedł czas, na 

szybki przeskok do współczesnych czasów i wyczekaną 

wyprawę do MacDonald’sa.   

Informujemy również, że drugi etap projektu rozpoczął 

się z dniem 1 marca br.  i trwał będzie do 30 czerwca 

2013 r. 
      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. 

 

Gminne Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy 

Czorsztyn w snowboardzie i narciarstwie 

alpejskim dziewcząt i chłopców. Nagrody 

rozdane! 

W dniu 19 lutego 2013 r. na stoku narciarskim góry 

Wdżar odbyły się kolejne Gminne Młodzieżowe 

Mistrzostwa w snowboardzie i narciarstwie alpejskim 

organizowane, co roku przez Wójta Gminy Czorsztyn. 

Na stokach zjazdowych rodzinnej stacji narciarskiej 
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„Czorsztyn-Ski” w Kluszkowcach spotkało się ponad 

70 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych 

oraz gimnazjów z terenu Gminy Czorsztyn.  
Wśród niemal bajkowej scenerii, gdzie 

delikatnie prószył śnieg a lekki mróz podszczypywał 

zawodników w nosy rozpoczęto sportową rywalizację. 

Stok zapełnił się mniejszymi i większymi narciarzami 

w wielobarwnych kaskach, którzy rozgrzewali się do 

zjazdów. Najpierw ruszyły snowboardzistki i 

snowboardziści. Potem do rywalizacji przystąpili 

narciarze alpejscy; od najmłodszych grup (uczniów 

szkół podstawowych z klas I – IV) do najstarszych 

(gimnazjalistów). Wszyscy zawodnicy wykazali się 

sportowym zacięciem, a same zawody przeprowadzono 

sprawnie i bez żadnych problemów organizacyjnych.  

Po zakończeniu rywalizacji, dla wszystkich 

uczestników zorganizowano mały poczęstunek. A kiedy 

już zawodnicy pokrzepili swoje ciała i uzupełnili zużyte 

zapasy energii przyszedł radosny moment ceremoniału 

nagradzania zwycięzców. Medale oraz nagrody 

ufundowane przez Samorząd Gminy Czorsztyn wręczył 

Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn, któremu 

towarzyszyła Dyrektor Szkoły Podstawowej Lucyna 

Pasich.  Na zakończenie Wójt Gminy pogratulował 

zwycięzcom, a pozostałym życzył sukcesów                         

w mistrzostwach, które odbędą się za rok. Obserwując z 

boku  uśmiechnięte i rumiane twarze dzieci i młodzieży 

stwierdzić należy, że tego dnia na stoku obecni byli 

sami zwycięzcy! Wszystkim jeszcze raz serdecznie 

gratulujemy.      
                             

                           Grzęda Spajki tegorocznym  

zwycięzcą CALH!! 

       

17 marca 2013 r. w hali sportowej w Maniowach 

odbyły się ostatnie mecze w ramach CALH 2012/2013. 

Podczas uroczystego finału puchary wręczył drużynom 

Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn. 

 Emocje sięgnęły zenitu, kiedy podczas meczu 

między drużyną z Ostrowska, a OSP Maniowy ważyły 

się losy łącznie 3 drużyn. Jedna z nich miała spaść z 

przysłowiowego pudła. Spadła tym razem „Disco 

Bajka”- sympatyczna ekipa z Tylmanowej, która po 

przegrane z chłopakami z „Zajazdu Czorsztyńskiego ” 

przegrała z OSP Maniowy gorszym stosunkiem 

zdobytych bramek i tym samym zajęła niewdzięczne 

czwarte miejsce.  

 Niepodważalnym zwycięzcą tegorocznej edycji 

została natomiast drużyna „Grzęda Spajki”, która już w 

przedostatniej kolejce zapewniła sobie zwycięstwo. 

Podsumowując grę tegorocznego lidera krótko 

stwierdzić należy, że przepisem na sukces zdaje się być 

wzajemne zrozumienie i szacunek wśród drużynowych 

kolegów. 

 Drugie miejsce zajęli stali bywalcy podium 

CALH, czyli zespół Migrond Ostrowsko, który jak do 

tej pory nigdy nie pozwolił zepchnąć się poza pierwszą 

trójkę. To także do tej ekipy, a konkretnie do 

Bartłomieja Waksmundzkiego trafił tytuł tzw. Króla 

Strzelców.  

 Największa niespodzianką na podium była 

drużyna OSP Maniowy, która zajęła wysokie 3 miejsce. 

Chłopaki poczynili olbrzymie postępy od ostatnich 

rozgrywek i zgarnęli upragniony puchar.  

 A łatwo nie było… Tegoroczna liga to 

zdecydowanie wyrównany poziom. Żadnej z drużyn nie 

brakowało kunsztu piłkarskiego, czy umiejętności. 

Czasem zabrakło tylko składu, który pozwoliłby zdobyć 

kolejne punkty, co zdarzało się zarówno chłopakom                  

z Władców Puszczy, czy Zajazdu Czorsztyńskiego. 

Jednak po ostatnich meczach widać wyraźnie, że 

chłopaki zarówno jednej, jak i drugiej ekipy nie 

powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Cóż, już 

niebawem, bo za kilka miesięcy będą mieli ponownie 

okazji. 

 

 

 


