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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych  
świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,  

a także odpoczynku w rodzinnym gronie

życzą: 
   Stanisław Chmiel     Tadeusz Wach 

       Przewodniczący Rady       Wójt Gminy Czorsztyn 
                   Gminy Czorsztyn
  

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2014 ROKU 

W bieżącym roku, w naszej Gminie będą realizowane bardzo ważne inwestycje. Należą do nich 

niewątpliwie: „Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy 

Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła energii” w Maniowach za kwotę 4 656 120 zł., czy 

chociażby „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czorsztynie” za kwotę 4 179 540 zł. Obie 

te inwestycje wpłyną na poprawę, jakości środowiska, a tym samym podniosą atrakcyjność naszej 

Gminy. Oprócz tych inwestycji będą jeszcze realizowane inne zadania.  

A teraz przejdźmy do konkretów:
1. Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację 

wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w 

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w 

Sromowcach Niżnych. Wygrała firma: F.B. Morcin; 

Krzysztof Jagieła, Ochotnica Dolna, wartość 

inwestycji: 937 295 zł brutto. Termin wykonania do 

31.10.2014 r. 

2. Podpisano umowę na: „Odnowę centrum wsi 

Mizerna poprzez przebudowę chodników” z firmą: 

F.H.U. Leszek Bednarczyk, Kluszkowce; na kwotę: 

243 584 zł brutto. Termin wykonania do 30.06.2014r. 

3. W dniu 30.12.2013 r. zawarto umowę z Firmą 

Ogólnobudowlaną M. Głowa; Łopuszna na zadanie 

Budowa boisk sportowych ze sztuczną trawą w 

miejscowości Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne. 

Termin wykonania do 30.06.2014 r. 

Wartość inwestycji: 238 853 zł brutto. 

4. Rozstrzygnięto przetarg na Remont drogi gminnej 

ul. Wżarowa w Kluszkowcach. Wygrała firma: 

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 

S.A., Nowy Targ, wartość inwestycji 152 750 zł 
brutto. Termin wykonania do 31.07.2014 r. 
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5. Podpisano umowę dotyczącą wykonania 

amfiteatru w 

Mizernej z firmą 

Ogólnobudowlaną 

Marek Głowa, 

Łopuszna na 

kwotę: 55 000 zł 

brutto. Termin 

wykonania do 

31.07.2014 r. 
          Wizualizacja amfiteatru 

 

Modernizacja oczyszczalni w Czorsztynie 
 

W skutek rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 

16.07.2013 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. podpisało umowę z 

Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i 

Sieci Sanitarnych ASTEX z Szaflar na modernizację i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czorsztynie. 

Wartość inwestycji wynosi 4 179 540 zł 

brutto, natomiast termin jej zakończenia 

zaplanowano na październik 2014 r. 

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem. Do 

chwili obecnej wykonano: 

 rozbiórkę istniejących reaktorów oraz 

pozostałych elementów, 

 uruchomiono tymczasową, kontenerową 

oczyszczalnię ścieków, 

 wykonano roboty kubaturowe i sieci 

międzyobiektowe 

 wykonano remont wylotu ścieków 

oczyszczonych. 

 Rozruch oczyszczalni przewidywany jest w 

okresie letnim i wczesnej jesieni. 

W związku z realizacją tej inwestycji znacznie 

poprawi się jakość ścieków odprowadzanych do 

Jeziora Czorsztyńskiego, a tym samym wzrośnie jego 

atrakcyjność dla osób wypoczywających na jeziorze i 

w jego otoczeniu. 

Niestety ta budowa nie zlikwiduje całkowicie 

problemu pojawiających się co jakiś czas większych 

ilości zanieczyszczeń, które z nurtem Białki oraz 

Czarnego i Białego Dunajca wpływają do Jeziora 

Czorsztyńskiego i w sporej części zatrzymują się w 

nim. Dlatego więc jest sprawą pilną, by wszystkie 

gminy, przez które przepływają te rzeki dbały z 

należytą starannością o swoją gospodarkę wodno – 

ściekową. Znaczna przecież część mieszkańców 

naszego regionu utrzymuje się z turystyki, należy 

więc podjąć pilne działania chroniące piękno naszej 

przyrody. 

 
Remont kuchni i sanitariatów w Izbie Regionalnej 

w Sromowcach Wyżnych - zakończony 

    przed remontem                       po remoncie 

 

 Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z 

siedzibą w Maniowach zakończyło realizację projektu  

pn. "Remont kuchni i sanitariatów w Izbie 

Regionalnej w Sromowcach Wyżnych". Prace te 

możliwe były 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.  

Prace remontowe wykonywane były przez 

firmę INSTAL - BUD Budownictwo Ogólne i 

Instalacje Sanitarne ze Sromowiec Wyżnych. W dniu 

17 marca br. prace zostały komisyjnie odebrane.  

     Ogólna wartość zadania – 26 468 zł 

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania –  

17 491 zł.    J. Plewa 

 



  BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

 

3 
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 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sromowcach 

Niżnych 

Gmina Czorsztyn zleciła Firmie „Manstel”, 

Maniowy wykonanie budowy oświetlenia ulicznego 

na ul. Pienińskiej w Sromowcach Niżnych. Prace 

rozpoczęto już 19 marca br., natomiast termin 

wykonania ustalono na połowę maja br. Kwota 

wynagrodzenia wynosi 31 552 zł (brutto).  

 

 

Dodatkowe środki finansowe na „Budowa 

centralnego systemu ciepłowniczego obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn 

wykorzystującego odnawialne źródła energii”. 
  Po usilnych staraniach władz Gminy 

Czorsztyn udało się uzyskać dofinansowanie od 

Marszałka Województwa Małopolskiego do 

inwestycji: „Budowa centralnego systemu 

ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej 

Gminy Czorsztyn”. W dniu 31.03.2014 r. na XLIX 

sesji SWM została podjęta uchwała w sprawie 

udzielenia dotacji dla gminy Czorsztyn w wysokości 

280 000 zł. Ta inwestycja z pewnością wpłynie na 

poprawę czystości powietrza nie tylko na terenie 

samej gminy, ale też i całej Małopolski. Radni SWM 

zgodzili się na udzielenie wsparcia finansowego 

gminie Czorsztyn na budowę wspomnianego zadania, 

które wykorzystują odnawialne źródła energii. Dzięki 

przyznanym 280 tys. zł zostaną zakupione trzy kotły 

na biomasę o łącznej mocy 1,5 MW, które będą 

obsługiwały 6 budynków: a) Szkoła Podstawowa i 

Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach, b) 

Budynek Socjalny w Maniowach, c) Hala Sportowa 

w Maniowach, d) Urząd Gminy Czorsztyn, 

e) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Maniowach, f) Remiza OSP i Dom 

Kultury w Maniowach. 
 

Projekt nowej szkoły w Kluszkowcach już 

zlecony 
Po kilku latach starań ruszyły prace 

projektowe dotyczące budowy nowej szkoły w 

Kluszkowcach.  Odbyło się już spotkanie, w którym 

uczestniczyli: przedstawiciele Gminy Czorsztyn, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, 

Przewodnicząca Rady Rodziców w Kluszkowcach, 

Radni Gminy Czorsztyn oraz projektanci. W dniu 24 

marca 2014 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z 

Pracownią Projektową Pani Teresy Okowińskiej z 

Nowego Sącza. Umowa obejmuje opracowanie 

projektu budowlanego z projektem wykonawczym 

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.  Termin 

wykonania koncepcji został wyznaczony na dzień 

24.04.2014 r., natomiast termin wykonania projektu 

budowlanego i wykonawczego to 3 miesiące od 

akceptacji przez Gminę Czorsztyn koncepcji 

projektowej. Wynagrodzenie za w/w projekt wynosi 

68 880 zł brutto. 

Bardzo się cieszymy, że po ostatniej, 

marcowej sesji, która odbyła się w szkole 

Kluszkowcach, radni JEDNOGŁOŚNIE 

przegłosowali projekt uchwały Wójta dotyczący 

budowy nowej szkoły podstawowej. Nowy projekt 

przewiduje powstanie: 12 nowych klas, 3 sale 

przedszkolne, jadalnię, bibliotekę szkolną, salę 

gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenie 

rewalidacyjne, pokój pedagoga oraz pokój 

pielęgniarki. 

Dzięki tej inwestycji zapewnimy na kolejne 

lata nauczycielom godne warunki do wykonywania 

ich odpowiedzialnego zawodu, a uczniom bardzo 

dobre warunki do zdobywania wiedzy. 

 

Powstanie nowy garaż dla OSP Sromowce 

Wyżne 
        Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie w 

ramach programu „Małopolskie Remizy 2014” na 

budowę garażu w budynku OSP Sromowce Wyżne w 

kwocie 39 858 zł. Całkowity koszt inwestycji po 

wcześniejszym dofinansowaniu przez Urząd Gminy 

Czorsztyn będzie określony po rozstrzygnięciu 

przetargu Realizacja tej inwestycji ma trwać do 

31.10.2014 r. 

Głównym celem tego zadania jest poprawa 

bazy OSP Sromowce Wyżne poprzez budowę garażu 

w budynku remizy OSP Sromowce Wyżne. Garaż 

wybudowany zostanie w technice murowanej. 

Zamontowane zostaną drzwi przeciwpożarowe oraz 

brama garażowa przesuwna z napędem elektrycznym 

oraz drzwiami w bramie. Wybudowany garaż poprawi 

zabezpieczenie przechowywanego w remizie sprzętu 

strażackiego oraz samochodu gaśniczego.   

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA 

ZDROWIA 
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Maniowach 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 08.00 do 13.00 lek. Ulanowska – 

Bulić Beata 

    poniedziałek od 13.00 do 18.00 lek. Bochenek 

Adam 

2/ wtorek od 08.00 do 13.00 lek. Ulanowska – Bulić 

Beata 

    wtorek od 13.00 do  18.00 lek. Bochenek Adam 

3/ środa od 8.00 do 13.00 – lek. Bochenek Adam  

    środa od 13.00 do 18.00 - lek. Ulanowska – Bulić 

Beata   
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    Środa – od 08.00 do 12.00 lek. Granowska Jolanta 

– szczepienia, bilanse 

4/ czwartek od 08.00 do 13.00 – lek. Ulanowska – 

Bulić Beata  

    czwartek od 13.00 do 18.00 – lek. Kołodziej Lidia  

   czwartek – od 15.00 – do 18.00 – lek. Granowska 

Jolanta – szczepienia, bilanse 

5/ piątek od 8.00 do 13.00 – lek. Ulanowska – Bulić 

Beata 

   piątek od 08.00 do 12.00 – lek. Kołodziej Lidia  

    

2. Gabinet ogólny lekarza rodzinnego w Sromowcach 

Niżnych: 

1/ poniedziałek od 08.00 do 13.00 – lek. Kołodziej 

Lidia  

2/ wtorek od 11.00 do 15.00 – lek. Kołodziej Lidia  

    wtorek od 15.00 do 18.00 - lek. Krzyszkowska 

Katarzyna – szczepienia, bilanse 

3/ środa od 08.00 do 13.00 – lek. Kołodziej Lidia  

4/ czwartek od 08.00 do 13.00 – lek. Bochenek Adam  

5/ piątek – dyżur pielęgniarki. 

 

Dodatkowo w SPGOZ w Maniowach pacjenci 

zadeklarowani do lekarzy z SPGOZ w Maniowach 

mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji 

następujących specjalistów po wcześniejszej 

rejestracji: 

Kardiolog: 

- Małgorzata Hrehorowicz – 2 wtorki w miesiącu,  

- Agata Marut – Kundziarz - 2 czwartki w miesiącu.  

Pulmonolog: 

- Marcin Kołodziej: 2 piątki w miesiącu. 

Diabetolog: 

- Agnieszka Foltyn: 2 razy w miesiącu. 

Laryngolog: 

- Maria Majewska: poniedziałek od godz. 8
00

 - 12
00 

                                                 
wtorek od godz.12

30
 - 16

30
 

Ginekolog 

- Wojciech Kuberski: środa, piątek 

Prywatni lekarze:  

-  lek. Danuta Podlewska - Specjalista Dermatolog: w 

każdy piątek od godz. 14
00

 do 17
00

. 

 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w dniu 

18.04.2014 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny 

do godz. 13
00

 natomiast w dniu 09.05.2014 r. (piątek) 

Urząd Gminy Czorsztyn będzie nieczynny. 

 

WYBORYUZUPEŁNIJĄCE NA SOŁTYSA 

SOŁECTWA HUBA 
Na podstawie Zarządzenie Wójta Gminy 

Czorsztyn Nr WG.0050.381.2014 z dnia 3 kwietnia 

2014 r. na dzień 27 kwietnia 2014 r. (niedziela) 

zarządzono wybory uzupełniające na sołtysa sołectwa 

Huba. Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej 

sołectwa Huba będzie Remiza OSP w miejscowości 

Huba. Głosować mogą wszyscy uprawnieni 

mieszkańcy wsi Huba od godz. 9
00

 do 18
00

 w lokalu 

wyborczym.
. 

 

KALENDARZ IMPREZ NA LATO 2014 R. 

 

WYRÓŻNIENIE DLA PRZEDSZKOLA W 

KLUSZKOWCACH W KONKURSIE  

„MAM 6 LAT” 
12 marca 2014 r. w 

Krakowie w kinie „Kijów” 

odbyła się Wojewódzka 

Gala III Edycji konkursu 

„Mam 6 lat” 

organizowanego przez 

Ministra Edukacji 

Narodowej we współpracy z 

Małopolskim Kuratorem 

Oświaty, w której wzięły 

udział panie z Rady 

Rodziców: Urszula 

Zielińska i Krystyna 

Lp. Nazwa imprezy 
Termin 

imprezy 

Miejsce 

imprezy 

1. 
Festyn „Otwarcie Sezonu 

Turystycznego” 

3 maj 

 

Czorsztyn 

 

2. 
Festyn Rodzinny „Mamo 

Tato, baw się z nami 

1 

czerwiec 

 

Maniowy 

3. 

Festyn szkolny „Zdrowo 

i wesoło” 

 

czerwiec 
Kluszkowce 

 

4. 

Festyn Rodzinny 

„Bądźmy razem” 

 

22 

czerwiec 

Sromowce 

Niżne 

 

5. 

Międzynarodowe Regaty 

Kajakowe na Dunajcu 

20-lecie UKS „Spływ” 

czerwiec 

Sromowce 

Wyżne 

 

6. 

„III Międzynarodowy 

Festiwal Pieśni 

Chóralnej nad Jeziorem 

Czorsztyńskim – 

Kluszkowce 2014” 

6 lipiec 

 

Kluszkowce 

 

7. 

Festyn „Maniowy- 

wczoraj i dziś – 

promocja albumu” 

13 lipiec 

 

Maniowy 

 

8. 
Festyn „Dzień 

Kluszkowiec” 

20 lipiec 

 

Kluszkowce 

 

9. 
Festyn „Wieczór z 

folklorem” 
27 lipiec 

Sromowce 

Wyżne 

10. 
Festyn „Lato pod Trzema 

Koronami” 

10 

sierpień 

 

Sromowce 

Niżne 

 

11. 
Festyn „Lato w 

Mizernej” 

15 

sierpień 

Mizerna 

 

12. 
„Gminne Dożynki” 

 

24 

sierpień 

Czorsztyn 

 

13. 
„Święto szkoły” – festyn 

rodzinny 
wrzesień 

Sromowce 

Wyżne 
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Bednarczyk wraz z dyrektor Przedszkola p. Rozalią 

Cichoń.  
       Rada Rodziców Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Kluszkowcach wzięła udział w 

powyższym konkursie w kategorii „Przyjaźnie z 

przedszkola do szkoły” adresowanego właśnie do 

Rady Rodziców. Za opracowaną prezentację 

multimedialną dotyczącą pracy Gminnego 

Przedszkola Publicznego Rada Rodziców otrzymała 

wyróżnienie. 

      Przedszkole w Kluszkowcach jest przedszkolem o 

wieloletniej tradycji. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców naszych wychowanków 

kadra przedszkola stara się nadążać za nowoczesnym 

spojrzeniem na wychowanie i edukację na miarę XXI 

wieku w zgodzie z tradycją wynikającą z 

kilkudziesięciu lat naszego istnienia. 

       Poprzez wyróżnienie doceniono całokształt pracy 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej naszego 

przedszkola.                           Oprac. R.C.  i M. K.  

 

PROJEKT „MOJE PASJE – MOJE ŻYCIE” 

W szkołach gimnazjalnych naszej gminy trwa 

realizacja projektu „Moje pasje – moje życie” 

współfinansowanego 

z Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego w 

ramach Programu 

Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-

2013. W ramach 

projektu 

przeprowadzone są 

dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze oraz 

rozwijające 

zainteresowania 

dla młodzieży 

gimnazjalnej.  

Bardzo szeroki 

zakres projektu 

pozwolił na to, że 

każdy uczeń 

może znaleźć coś 

dla siebie. 

Zajęcia w ramach 

projektu obejmują: język polski, matematyka, język 

angielski, język niemiecki, koła rozwijające 

zainteresowania teatralne, artystyczne, biologiczno 

chemiczne, techniczno – fizyczne, astronomiczne, 

historyczne, regionalne oraz czytelniczo – medialne. 

Obecnie w ramach projektu swoją wiedzę i 

umiejętności podnosi 99 uczniów ZPO Maniowy oraz 

70 uczniów ZPO Sromowce Niżne.                                                                                                  

Dzięki środkom pozyskanym na realizację 

projektu zakupione zostały pomoce naukowe oraz 

materiały dydaktyczne. Uczniowie mogą obcować z 

prawdziwą sztuką dzięki zaplanowany wyjazdom do 

filharmonii, muzeum, teatru oraz kina.  

W ramach projektu utworzone zostaną 

Szkolne Ośrodki Doradztwa Zawodowego, które będą 

miały za zadanie pomoc młodzieży w wyborze dalszej 

drogi zawodowej.  Projekt przewiduje wizyty w 

zakładach pracy, wyjazdy do szkół średnich, naukę 

pisania podania oraz CV oraz cykl spotkań z doradcą 

zawodowym. W ramach projektu uczniowie będą 

mieli możliwość nauki jazdy na nartach oraz naukę 

pływania pod okiem doświadczonych instruktorów. 

Przejdą kurs I pomocy. Część uczniów będzie brała 

udział w warsztatach „Poza ramą”.  

Projekt potrwa jeszcze do 30 czerwca 2015 

roku. Rekrutacje dla tych, którzy zechcą jeszcze z 

niego skorzystać prowadzą koordynatorzy szkolni w 

ZPO w Sromowcach Niżnych oraz w Maniowach. 

Informacje dotyczące realizacji projektu można 

uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn (pokój 19) oraz 

na stronie internetowej projektu http://projekty-

mojepasjemojezycie.jimdo.com/ 

 
 

IZBA HISTORII FLISACTWA W ZPO  

W SROMOWCACH NIŻNYCH JUŻ OTWARTA 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

 

W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie 

Izby Historii 

Flisactwa w 

Zespole 

Placówek 

Oświatowych 

w 

Sromowcach 

Niżnych.  

Izba 

składa się z 

czterech sal: 

wejściowej, spotkań, legend i multimedialnej. Mieści 

się w niej ekspozycja ścienna bogata w historyczne 

fotografie sięgające lat trzydziestych ubiegłego 

http://projekty-mojepasjemojezycie.jimdo.com/
http://projekty-mojepasjemojezycie.jimdo.com/
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stulecia, a także 

materiały 

piśmiennicze, z 

których można 

zapoznać się z 

historią 

polskiego i 

słowackiego 

spływu na 

Dunajcu. Nie 

brak też 

fotografii współczesnych, dotyczących 

najważniejszych miejsc z Przełomu Dunajca, jak 

również związanych z działalnością Polskiego 

Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Z bliska można 

też obejrzeć stroje oraz akcesoria flisackie, a także 

zapoznać się z legendami pienińskimi, do których 

często odwołują się flisacy podczas spływu. Amatorzy 

nowszych technologii mogą skorzystać z sali 

multimedialnej i siedząc w replice łodzi obejrzeć film 

lub prezentację multimedialną dotyczącą flisactwa na 

Dunajcu. W sali spotkań znajduje się też tematyczna, 

czasowa wystawa rzeźby Miloslava Semančika, 

słowackiego artysty pochodzącego z Matiašovców 

k/Spiskiej Starej Vsi. 

Izba jest udostępniana zwiedzającym w 

godzinach pracy Zespołu.  

Izba Historii Flisactwa jest elementem 

projektu „Dunajec – wspólna rzeka – wspólna 

sprawa” realizowanego przez Zespół Placówek 

Oświatowych w Sromowcach Niżnych oraz Spojeną 

Skolę w Spiskiej Starej Vsi. W projekcie uczestniczy 

również gmina Czorsztyn odpowiedzialna za 

promocję. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 

2013 r. a zakończyła się 31 marca 2014 r.  

 Więcej o projekcie na stronie internetowej: 

www.projektdunajec.czorsztyn.pl              G. Ł. 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 

POŻARNICZEJ „ZAPOBIEGAMY POŻAROM” 

W GMINIE CZORSZTYN”  

W dniu 12 marca 2014 r. w Zespole Placówek 

Oświatowych w Sromowcach Niżnych odbyły się 

gminne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy 

pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej 

ten organizowany jest corocznie w Gminie Czorsztyn 

przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 

Czorsztynie, Wójta Gminy Czorsztyn przy 

zaangażowaniu dyrekcji szkół z terenu gminy, które 

przeprowadzają eliminacje szkolne i udostępniają 

pomieszczenia szkolne do przeprowadzenia eliminacji 

gminnych.  

Turniej ma na celu popularyzowanie 

przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 

ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 

przeciwpożarowej. Wśród dzieci i młodzieży poszerza 

się znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 

organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i 

tradycji ruchu strażackiego.  

W uroczystości wręczania nagród 

uczestniczyli: P. Tadeusz Wach - Wójt Gminy 

Czorsztyn, Dh Tadeusz Firek – Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Dh Krzysztof 

Regiec – Komendant Gminny OSP w Gminie 

Czorsztyn.  

Wyniki eliminacji gminnych: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)  

1. Kamil Górecki (SP Sromowce Wyżne) 19 pkt. 

2. Michał Górecki (SP Sromowce Wyżne) 18 pkt 

3. Patrycja Cichoń (SP Sromowce Niżne) 16 pkt.  

W grupie tej udział wzięli także: Grzegorz 

Brzegowski, Oliwia Jankowska i Patryk Bochniak 

(reprezentanci SP Kluszkowce), Mateusz Jandura, 

Gabriela Janczak i Jan Kubicz (reprezentanci SP 

Maniowy), Robert Kowalczyk (reprezentujący SP 

Sromowce Wyżne), Marcelina Regiec i Urszula 

Antolec (reprezentanci SP Sromowce Niżne). 

II grupa wiekowa (gimnazja)  

1. Daniel Cichoń (Gimnazjum Sromowce Niżne) 

 20 pkt + 2,5 pkt 

2. Krzysztof Siedlarczyk (Gimnazjum Maniowy) 

 16 pkt + 1 pkt + 2 pkt 

3. Paweł Grywalski (Gimnazjum Sromowce Niżne)

 16 pkt + 1 pkt + 1 pkt 

W grupie tej udział wzięli: Jakub Złydaszyk i Marek 

Mikołajczyk (reprezentanci Gimnazjum Maniowy) 

oraz Piotr Cichoń (reprezentantujący Gimnazjum 

Sromowce Niżne).  

 

Dziękujemy za zainteresowanie sprawami 

dotyczącymi naszej Gminy i zapraszamy do lektury 

naszego biuletynu.  

Tadeusz Wach 

http://www.projektdunajec.czorsztyn.pl/

