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Myśl przewodnia numeru:” Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda”. Paulo Coelho
Inwestycje w Gminie Czorsztyn
Likwidacja osuwiska w Czorsztynie
Największą
nową
inwestycją zleconą do
wykonania w Gminie
Czorsztyn w roku
2008 jest likwidacja
osuwiska przy drodze
gminnej Na Wroninę
w Czorsztynie.
W wyniku przeprowadzonego przetargu
w dniu 26.05.2008
roku Wójt podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym
„ESBUD” Stanisław Chryczyk z Ochotnicy Dolnej. Wartość
robót zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 996 858,94 zł brutto.
Realizacja tej inwestycji jest moŜliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 797 487 zł (promesa do kwoty ok. 852 tyś. zł).
Roboty związane z przygotowaniem placu budowy juŜ się rozpoczęły. Biorąc pod uwagę referencje wykonawcy moŜemy
liczyć, Ŝe prace przebiegną sprawnie i nie spowodują większych
utrudnień w ruchu na drodze na Wroninę w czasie sezonu letniego.
Roboty wykończeniowe w Gminnej Hali Sportowej w Maniowach
Dobiega końca największa inwestycja kubaturowa tego typu
w regionie jaką jest budowa gminnej Hali Sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Maniowach. Historia tej ciągnącej
się od wielu lat inwestycji jest mieszkańcom gminy doskonale
znana. Dzięki determinacji i wysiłkowi Władz Gminy Czorsztyn
roboty budowlane wewnątrz obiektu zostały zakończone
i w dniu 10 czerwca br. dokonano odbioru robót wykończeniowych, których wykonawcą była firma Pana Stanisława Potoczaka PHU POTOCZAK ze Skawy. Wartość tych prac wyniosła
3 820 815 zł. Ponadto na przełomie roku 2007/2008 wykonywane były roboty ziemne i budowlane na zewnątrz budynku tj.
mury oporowe, droga dojazdowa p.poŜ z placem manewrowym
oraz infrastruktura towarzysząca. Wykonawcą robót była firma
„STAN-GUT” z Zakopanego, a ich wartość wyniosła
482 590 zł.
Na tym jednak nie koniec wydatków związanych z tą ogromną
jak na gminne warunki inwestycją. Do wykonania pozostaje
jeszcze wyłoŜenie kostką brukową parkingu autokarowego oraz
zabezpieczenie terenu poprzez ustawienie barier na murach
oporowych. Aby moŜna było od nowego roku szkolnego rozpocząć zajęcia wychowania fizycznego na hali potrzeba zakupić
niezbędny sprzęt gimnastyczny taki jak: materace, skrzynię,
kozioł, równowaŜnia itp. (na ten cel będziemy ubiegać się
o dotację w Ministerstwie Edukacji Narodowej) oraz wyposaŜyć
szatnie w ławki, wieszaki i szafki. Jest to tylko minimalny zakres
prac, aby moŜna było bezpiecznie uŜytkować obiekt.
Na przyszłość w miarę posiadanych środków będą wykonywane

dalsze prace porządkowe i inwestycyjne. Priorytetem będzie
zmiana systemu ogrzewania całego obiektu szkolnego oraz hali
z olejowego na inny tańszy i ekologiczny.
Obecnie trwają prace porządkowe wokół budynku hali i na terenie przyszkolnym, w które aktywnie włączyła się młodzieŜ
z Gimnazjum w Maniowach. Efekty ich pracy są widoczne
i naleŜą się zarówno Panu Dyrektorowi jak i samej MłodzieŜy
słowa podziękowania za dbałość o wspólne dobro.
Na zagospodarowanie i potencjalnych inwestorów oczekuje
przyziemie hali sportowej zaprojektowane jako zaplecze techniczne, które doskonale moŜe być zaadoptowane na cele rekreacji i odnowy biologicznej. Do wykorzystania jest przestrzeń
o powierzchni ok. 900 m2 i wysokości 4,5 m. Do pomieszczenia
tego jest takŜe moŜliwy dostęp od strony frontowej po zebraniu
warstwy ziemi. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się
z tą ofertą.
Małymi krokami, ale wciąŜ do przodu – w końcu doczekaliśmy się nowej nawierzchni na drodze biegnącej do Spływu
Dunajcem !
Po
długich
perturbacjach, po ok. 30letniej
intensywnej
eksploatacji
mieszkańcy
i
turyści
doczekali się nowej
nawierzchni na drodze
powiatowej biegnącej
przez Pieniński Park
Narodowy do przystani
flisackiej. Jest to tym
bardziej istotny fakt, Ŝe jak wszystkim wiadomo, spływ łodziami
flisackimi Przełomem Dunajca jest jedną z największych atrakcji
turystycznych Małopolski.
Dobra współpraca obecnych władz Gminy Czorsztyn ze Starostą
Powiatu Nowotarskiego oraz Powiatowym Zarządem Dróg
zaowocowała podjęciem stosownych decyzji dotyczących remontu drogi. W imieniu społeczności lokalnej Wójt Gminy
Czorsztyn serdecznie dziękuje osobom, dzięki którym ten konieczny remont został zrealizowany.
Ponadto wzdłuŜ drogi powiatowej zostały wyremontowane
przystanki autobusowe na terenie Gminy Czorsztyn, a kilka
starych zostało wymienionych na nowe (w tym te przy przystani
flisackiej).
Remonty cząstkowe dróg
Ostatnia zima nie naleŜała do cięŜkich, ale pomimo braku intensywnych opadów śniegu i długotrwałych mrozów, właśnie częste wahania temperatury spowodowały znaczne uszkodzenia
nawierzchni dróg. Z satysfakcją jednak moŜemy stwierdzić, Ŝe
na najwaŜniejszych odcinkach dróg gminnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach uzupełnił ubytki, na co zuŜyto
do tej pory 27 ton masy asfaltowej, a łączna wartość wykonanych robót wyniosła 21 000 zł. Szacujemy, Ŝe do „załatania”
pozostałych dziur w drogach gminnych ZGK zuŜyje

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

1

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN
jeszcze ok. 9 ton masy. W najbliŜszych dniach na zlecenie
gminy rozpocznie się uzupełnianie ubytków i wzmacnianie
fragmentów dróg emulsją asfaltową tak jak to ma miejsce na
drogach powiatowych. RównieŜ zlecono specjalistycznej
firmie koszenie poboczy dróg na odcinkach pomiędzy miejscowościami.
Łącznie na letnie remonty i utrzymanie dróg z budŜetu gminy
wydatkujemy kwotę ok. 100 tys. zł, co przy trudnej sytuacji
finansowej gminy, obciąŜeniach budŜetu spłatami poŜyczek
z lat ubiegłych jest maksymalną kwotą jaką moŜemy na bieŜące utrzymanie dróg przeznaczyć. Choć zdajemy sobie
sprawę z ogromu potrzeb i kosztów z tym związanych.
Na koniec roku szkolnego kaŜda szkoła z terenu naszej gminy wykazała się pomysłowością w organizowaniu rodzinnych
festynów.
Dzięki zaangaŜowaniu nauczycieli, rodziców i przede
wszystkim dzieci, mieszkańcy poszczególnych miejscowości
mieli okazję obejrzeć występy swoich dzieci i wnuków,
wziąć udział w róŜnego rodzaju konkursach organizowanych
w trakcie festynów, a nade wszystko miło i poŜytecznie spędzić czas.
Z okazji zbliŜających się wakacji Ŝyczymy wszystkim dzieciom i młodzieŜy z terenu naszej gminy udanego wypoczynku.
W imieniu lokalnej społeczności
Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy Czorsztyn

Festyn rodzinny „MAMO, TATO BAW SIĘ Z NAMI”.
Szkoła Podstawowa
w Maniowach po raz
ósmy organizowała
festyn
rodzinny
„MAMO,
TATO
BAW SIĘ Z NAMI”.
Impreza odbyła się
1 czerwca 2008 roku
w godz. 14.00 do
18.00 w amfiteatrze
i na boisku sportowym w Maniowach. Organizatorami festynu byli nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Impreza miała na celu wspólne świętowanie Dnia Matki,
Ojca i Dziecka oraz stworzenie okazji do spędzenia wolnego
czasu rodziców wraz z dziećmi. Miała równieŜ znaczenie
profilaktyczne – uczyła bowiem, iŜ moŜna bawić się bez
alkoholu, a czas spędzany z rodziną moŜe dać duŜo radości
i satysfakcji.
W tym roku festyn zatytułowany został „BEZPIECZNIE,
ZDROWO I WESOŁO”. W programie były występy artystyczne dzieci ze szkoły, wspólne konkursy i zabawy dzieci
z rodzicami, loteria fantowa, występ zespołu dziecięcego
„Promyczki” oraz inne atrakcje.
Tekst na podst. nadesł. mat.

Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”.
1 czerwca bieŜącego roku w Sromowcach NiŜnych odbył się
pierwszy festyn rodzinny pod hasłem „Mama, Tata i Ja”.
Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Joanna Workowska.
Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały wiele atrakcji.
Rada Rodziców zorganizowała smaczny poczęstunek, którego skosztowali nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale równieŜ
turyści. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Piękna pogoda sprawiła, Ŝe wśród publiczności znaleźli się

goście
z
Polski
i Słowacji.
Oprócz
tańców,
śpiewu, gry i przedstawień teatralnych,
rozegrano mecz piłki
noŜnej
szkolnych
druŜyn.
Wszyscy
uczestnicy imprezy
mogli wziąć udział
w grach i zabawach przygotowanych przez organizatora. Na
kaŜdego uczestnika czekała nagroda.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną dla dzieci.
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła imprezie sprawiła,
Ŝe zostanie ona na stałe włączona do szkolnego kalendarza.
J.W.

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SROMOWCACH WYśNYCH

W piękny, słoneczny
dzień – 08 czerwca
2008 roku, na przyszkolnym
boisku
Szkoły Podstawowej
im.
Dh.
Olgi
Małkowskiej w Sromowcach WyŜnych
odbyło się Święto
Szkoły.
Po
raz
pierwszy od 12 lat miał on formę Festynu Rodzinnego.
Cała uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Od godziny
czternastej, dzieci i młodzieŜ szkolna wraz z rodzicami
i dziadkami spotkała się na skrawku zieleni przed szkołą, by
wspólnie świętować 12 rocznicę nadania imienia szkole.
Uroczystość uświetnił swą osobą Wójt Gminy Czorsztyn,
przedstawiciele StraŜy Granicznej oraz przedstawiciele społeczności wiejskiej: Rada Sołecka, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, Zarząd UKS – „Spływ” oraz
LKS-u.
Cała impreza została zorganizowana dzięki pomysłowości
Dyrektor Szkoły mgr Beaty Marek. Przy współpracy Grona
Pedagogicznego i Rady Rodziców, a takŜe licznych sponsorów, te niedzielne popołudnie spędzone na zabawach, jak
równieŜ na wspomnieniach tej, która patronuje szkole – Olgi
Małkowskiej, społeczność szkolna miała dobrą lekcję historii, języka polskiego czy atrakcji sportowych. Przez cztery
godziny wspólnego świętowania nikt się nie nudził. Okazało
się, iŜ spotkanie dwóch, a nawet trzech pokoleń moŜe stać się
wspaniałą lekcją braterstwa, partnerstwa, Ŝyczliwości i zdrowego współzawodnictwa.
Na festynie oprócz części powaŜnej – wspomnienia o druhnie
Oleńce, jak nazywali ją pienińscy górale, nie zabrakło tańców
i śpiewu. KaŜda klasa wykazała się pomysłowością by zaprezentować się przed liczną publicznością. Nie zabrakło równieŜ przyśpiewek i tańców góralskich prezentowanych przez
Zespół Regionalny „ Sromowianie” czy pieśni harcerskich,
które śpiewały harcerki. Koło Gospodyń Wiejskich „ serwowało” potrawy regionalne, a uczniowie szkoły zaprezentowali swoje prace plastyczne. Największą popularnością cieszyła
się loteria fantowa, której atrakcyjne nagrody ufundowali: główny sponsor Pan Adam Janczy, Rada Rodziców, Pani
Janina Chmiel, Państwo Czesława i Józef Pierwoła oraz Wójt
Gminy Czorsztyn
Janina Góralska
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Festyn rodzinny „Zdrowo i wesoło”
15 czerwca 2008 br.
na terenie Szkoły
Podstawowej w Kluszkowcach odbył się
III festyn rodzinny
„Zdrowo i wesoło”.
Na scenie amfiteatru
swoje talenty prezentowali uczniowie
przygotowani przez
opiekunów kół: muzycznego, teatralnego i recytatorskiego.
Koło muzyczne wykonało utwory Piotra Czajkowskiego,
wystąpiły duety rodzinne: Kasi i Zuzi Dziatkowicz, Agnieszki i Magdy Gardoń oraz Michała i Łukasza Foltyn. Swoje
umiejętności gry na gitarze zaprezentował nowo powstały
w szkole zespół gitarzystów.
Koła recytatorskie i teatralne przygotowały krótkie scenki,
w których aktorzy wcielali się w znanych bohaterów bajek.
Nowością na festynie było przygotowane przez klasę 6B
w języku angielskim krótkie kabaretowe przedstawienie
pt. Kopciuszek.
Programy artystyczne przeplatały konkurencje sportowe,
w których brali udział rodzice z dziećmi. Niektóre zadania
sportowe wymagały od zawodników zarówno sprawności jak
równieŜ duŜego poczucia humoru. Na wytrwałych i najsprytniejszych zawodników czekały atrakcyjne nagrody.
Samorząd Uczniowski przygotował loterię fantową. KaŜdy
fant wygrywał, a na zakończenie festynu numerowane kupony brały udział w losowaniu głównych nagród. W tym roku
dzięki sponsorom i darczyńcom było ich sporo. Wyciąganiu
kolejnych losów towarzyszyło wiele emocji, a kaŜde dziecko
liczyło, Ŝe wygra piękny rower górski.
Zgromadzone fundusze przeznaczone zostaną na rozwijanie
działalności artystycznej, sportowej i naukowej.
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom i darczyńcom za okazaną Ŝyczliwość i pomoc w zorganizowaniu festynu. Uczestnikom
i gościom III FESTYNU RODZINNEGO „Zdrowo i wesoło” dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.
Więcej na temat festynu, lista sponsorów oraz zdjęcia moŜna znaleźć na stronie www.czorsztyn.pl i www.spkluszkowce.iaw.pl.
L.P.

Sukcesy recytatorów ze Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach uczęszczających na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Kluszkowcach.
Bartosz Wojtaszek z kl.3a – Recytator roku szkolnego 2007/2008
(na zdjęciu):
•Grand Prix - Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Nowym Sączu,
•I miejsce - konkurs opowiadania
legend w Starej Spiskiej Wsi,
•I miejsce - „Strofy o Ojczyźnie”
w Szaflarach, •I miejsce - „Nad
wodą wielką i czystą”, •I miejsce -„
Brzechwa uczy i bawi” w Krośnicy.
Magdalena Bednarczyk z kl.6a: •II miejsce - konkurs opowiadania legend w Starej Spiskiej Wsi, •I miejsce - „Strofy
o Ojczyźnie” w Szaflarach.
Ewelina Stochmal z kl. 6a:

•udział - Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Nowym Sączu, •III miejsce - „Nad wodą wielką i czystą”,
•wyróŜnienie - Konkurs Poezji Religijnej w Maniowach,
•Imiejsce - „Brzechwa uczy i bawi” w Krośnicy.
Katarzyna Dziatkowicz z kl.6a:
•udział - Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Nowym Sączu, •I miejsce - „Nad wodą wielką i czystą”.
XIV Przegląd Działalności Kulturalnej
W dniu 10 czerwca
br. w domu kultury
w Maniowach zaprezentowały się zespoły
teatralne i koła muzyczne:
•Zespół
teatralny
klasy 2a i 3a ze
Szkoły Podstawowej
w Kluszkowcach, •Zespół teatralny „Skrzaty” ze Szkoły
Podstawowej w Maniowach, •Koło muzyczne ze Szkoły
Podstawowej w Kluszkowcach, •Klasa 3 d Gimnazjum
w Maniowach, •Zespół teatralny „Maska” z Gimnazjum
w Sromowcach NiŜnych, •Koła taneczne „SMILES”
i „CHICAGO” z klas IIc i IIId z Gimnazjum w Maniowach,
•Koło muzyczne z Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych,
•Koło teatralne działające przy GCK w Kluszkowcach, •Koło
teatralne ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach WyŜnych.
WAKACYJNE IMPREZY
W miesiącu lipcu zapraszamy na następujące imprezy:
Nazwa imprezy
„Dzień sportu”
(XIV
młodzieŜowy
turniej
w piłce noŜnej o puchar Wójta
Gminy Czorsztyn)
„Dni Kluszkowiec”
Zawody straŜackie
„Wieczór z folklorem”
„Lato pod Trzema Koronami”
„Lato w Mizernej – 2008”
„Gminne DoŜynki”

Termin

Miejsce

6 lipiec

Maniowy

13 lipiec
13 lipiec
27 lipiec
3 sierpień
15 sierpień
31 sierpień

Kluszkowce
Sromowce WyŜne
Sromowce WyŜne
Sromowce NiŜne
Mizerna
Sromowce WyŜne

Zwycięstwo reprezentacji Gminy Czorsztyn
Podczas obchodów Dni
Powiatu Nowotarskiego,
organizowanych przez
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu, jedną
z imprez
sportowych
był turniej piłki noŜnej
samorządowców.
Do turnieju zgłosiło się
5 reprezentacji, reprezentujących samorządy: Gminy Biały Dunajec, Gminy
Czorsztyn, Gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Reprezentacja Gminy
Czorsztyn w składzie: Waldemar Wojtaszek, Rafał Jandura,
Grzegorz Watycha, Franciszek Górecki, Jakub Plewa, Władysław Mikołajczyk, Tadeusz Wróbel i Mieczysław Niemiec
zajęła I miejsce w turnieju, wyprzedzając 1 punktem reprezentację Gminy Nowy Targ (zadecydował ostatni mecz
w turnieju pomiędzy tymi druŜynami).
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Przyznane stypendia sportowe
w Gminie Czorsztyn na 2008 r.

Dyscyplina
sportowa

Zawodnik
(nazwisko
i imię)

Kwota stypendium w
zł

Na mocy Uchwały Nr XXXIV/230/06 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Czorsztyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Sportu, Wójt Gminy
Czorsztyn z/s w Maniowach przyznał stypendia sportowe
7 zawodnikom (wymienionym w poniŜszej tabeli) w wysokości od 130 zł do 220 zł brutto miesięcznie na okres od 01
maja do 31 grudnia 2008 r. (8 miesięcy).

Nosal
Agnieszka

220

kajakarstwo
górskie

Półchłopek
Chrystian

220

kajakarstwo
górskie

Kowalczyk
Albert

220

kajakarstwo
górskie

Nosal Maria

190

Suchwałko
Wojciech

140

Plewa
Przemysław

130

Liptak
Agnieszka

130

kajakarstwo
górskie

narciarstwo
biegowe

kajakarstwo
górskie
kajakarstwo
górskie

Wyniki sportowe

3 m. w K-1x3 w Mistrzostwach Europy
juniorów w slalomie kajakowym,
1 m. w K-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów w slalomie kajakowym,
9 m. w K-1 w Mistrzostwach Europy
juniorów w slalomie kajakowym,
3 m. w K-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów w slalomie kajakowym,
21 m. w C-1 w Mistrzostwach Europy
juniorów w slalomie kajakowym,
3 m. w C-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów w slalomie kajakowym,
2 m. w K-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów w slalomie kajakowym,
2 x 2 m. ind. st. klas. i dow. w Międzywojewódz.
Mistrzost.
młodzików
w bieg. narc.
5 m. w DruŜynowych Wojewódzkich
biegach narciarskich
3 m. w Ogólnopolskich biegach narciarskich UKS-ów
1 m. w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
w biegach narciarskich
5 m. w K-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów młod. w slalomie kajakowym,
7 m. w K-1 w Mistrzostwach Polski
juniorów młod. w slalomie kajakowym,

Do Urzędu Gminy Czorsztyn z/w Maniowach w terminie do 31 marca 2008
r. wpłynęło 7 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Wnioski
spełniały wymogi formalne w/w uchwały.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Radę Sportu, Wójt Gminy
Czorsztyn przyznał stypendia sportowe wszystkim ubiegającym się zawodnikom, zgodnie z rekomendacjami Rady Sportu w Gminie Czorsztyn.
M.N.

Odznaczeni straŜacy z Gminy Czorsztyn
Podczas Powiatowego Dnia StraŜaka obchodzonego bardzo
uroczyście na nowotarskim rynku z Gminy Czorsztyn zostali
odznaczeni:
• asp. sztab. Krzysztof Regiec – Medalem Honorowym im.
Józefa Tuliszkowskiego,
• druh Stanisław Wesołowski – Złotym Medalem Za Zasługi dla PoŜarnictwa.
GRATULUJEMY!
NajbliŜsza sesja Rady Gminy
XIX, zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu
Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad.

Gminne manewry straŜackie „Wiosna 2008”
W ostatnią niedzielę
maja w Maniowach
zostały przeprowadzone
gminne
ćwiczenia straŜackie
„Wiosna
2008”.
W ćwiczeniach udział
wzięły: pododdziały
Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych z terenu
Gminy Czorsztyn oraz zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej
z Nowego Targu, którym dowodzi kpt. Jacek Fit. Przebieg
ćwiczeń obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan
Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.
KOMUNIKAT ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach informuje, Ŝe
w związku z apelem mieszkańców o zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów niesegregowanych w okresie letnim,
zmianie uległ kalendarz wywozu odpadów. Aktualne terminy
wywozu odpadów w okresie lipiec-sierpień:
Sromowce
WyŜne i NiŜne:
Czorsztyn:
Kluszkowce:
Mizerna:
Huba
Maniowy:

PLASTIK:

SZKŁO:

NIESEGREGOWANE:

8.07, 12.08

22.07, 19.08

16.07, 6.08, 27.08

9.07, 13.08
9.07, 13.08
10.07, 14.08
10.07, 14.08
10.07, 14.08

23.07, 20.08
23.07, 20.08
24.07, 21.08
24.07, 21.08
24.07, 21.08

15.07, 5.08, 26.08
17.07, 7.08, 28.08
15.07, 5.08, 26.08
15.07, 4.08, 26.08
14.07, 4.08, 25.08

Uwaga
W związku z licznymi awariami sieci wodociągowych, licznymi naprawami sprzętu, remontami dróg oraz mniejszą
liczbą pracowników ZGK opóźniają się roboty porządkowe
na terenie Gminy (cięcie Ŝywopłotów, koszenie traw, czyszczenie chodników) za co wszystkich mieszkańców przepraszamy. Postaramy się, aby w najbliŜszym czasie zaległości te
zostały nadrobione.
Promocja na Targach Turystyki
i Wypoczynku LATO 2008
Na zdjęciu Pan Mikołajewicz
Andrzej i wyróŜnione stoisko regionalne. O wyróŜnieniu zadecydowała
oryginalna
aranŜacja
stoiska, jakość i forma materiałów
promocyjnych oraz profesjonalna
obsługa. Promując Małopolskę
skutecznie promujemy GMINĘ
i vice versa.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZORSZTYN
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu w dniu 6 lipca 2008 roku konsultacji społecznych
z mieszkańcami Sołectwa Sromowce NiŜne dotyczących wyraŜenia opinii na temat: sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych
w Sromowcach NiŜnych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego tzw. „piargów”, stanowiących własność Gminy Czorsztyn,
w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych
i oświatowych na terenie Sołectwa.

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
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