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 Drodzy Mieszkańcy ! 

 
 Zbliżający się koniec roku to dobry czas, by podsumować to, co udało  
się w przemijającym roku zrealizować. Był to czas wyjątkowo dynamicznych i niezwykle 
ważnych działań inwestycyjnych w naszej Gminie. W każdej z siedmiu naszych miejscowości 
udało się coś nowego zrealizować. 
 W naszej Gminie zostały zakończone dwie poważne inwestycje „Budowa centralnego 
systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego 
odnawialne źródła energii” i „Przebudowa sytemu komunikacyjnego (drogi) poprzez modernizację 
głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości Maniowy”- tzw. schetynówka, a jedna 
największa, jest w trakcie realizacji. Chodzi oczywiście o budowę Szkoły Podstawowej  
w Kluszkowcach. 
 Na stronach niniejszego biuletynu pragniemy Państwu przedstawić jakie zadania zostały 
już zrealizowane, a co jeszcze wykonać chcemy.  
          Z wyrazami szacunku. 
                        Tadeusz Wach 
                   Wójt Gminy Czorsztyn 
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Rok 2015 właśnie dobiega końca, był on okresem intensywnej pracy na rzecz Gminy Czorsztyn.  

W każdym sołectwie, w okresie od wiosny do późnej jesieni można było zobaczyć maszyny 

 i ludzi, którzy pracowali w pocie  czoła by zdążyć, by ukończyć w terminie inwestycje. Zanim zmienimy 

kartkę w kalendarzu na kolejny nowy rok, przypomnijmy sobie co przyniósł 2015 rok dla naszych 

sołectw.  

 
      Centralny system ciepłowniczy w Maniowach          Przebudowa systemu komunikacyjnego w Maniowach 

 
                   Budowa Szkoły w Kluszkowcach                                               Sala w Remizie OSP w Mizernej 

 
    Gabinet rehabilitacyjny w Sromowcach Wyżnych                                                   Altana w Czorsztynie 

 

 

Podsumowanie inwestycji na terenie Gminy Czorsztyn w 2015 roku. 
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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 

MANIOWY 

 

Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

inwestycji 

Środki z budżetu 

Gminy 
Dofinansowanie  

1. Przebudowa sytemu komunikacyjnego 

(drogi) poprzez modernizację głównego szlaku 

komunikacyjnego w obrębie miejscowości 
3 435 172 zł 1 769 410 zł 1 665 762 zł 

2. Przebudowa drogi gminnej 
91 155 zł 91 155 zł 

  

 - droga do strefy ekonomicznej 

3. Remont dróg rolniczych „Micholów”  

i „Lyta” 
42 681 zł 22 041 zł 20 640  zł 

4. Przebudowa słupów  nn – ulica Pienińska, 

Witosa, Szkolna 
50 095 zł 50 095 zł 

  

5. Budowa centralnego systemu ciepłowniczego 

obiektów użyteczności publicznej Gminy 

Czorsztyn wykorzystującego odnawialne źródła 

energii* 

4 677 130 zł 464 620 zł 4 212 510 zł 

  

KLUSZKOWCE 

1. Budowa Szkoły Podstawowej z przedszkolem 

dwu oddziałowym - stan surowy zamknięty** 
1 776 732 zł 1 776 732 zł 

  

2 .Odbudowa drogi gminnej  ulica Cegielniana 72 447 zł 14 490 zł 57 957 zł 

3. Budowa napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 969  
41 531 zł 41 531 zł 

 
 

4. Odbudowa przepustu na ulicy Turystycznej 80 626 zł 16 126 zł 64 500 zł 

5. Remont garażu w budynku remizy OSP  33 963 zł 19 707 zł 14 256 zł 

  

MIZERNA 

1. Odbudowa drogi gminnej od Państwa 

Suchwałko do Państwa Grońskich 
52 718 zł 10 544 zł 42 174 zł 

2. Montaż bariero-poręczy  17 140 zł 17 140 zł 
  

3. Zakup samochodu strażackiego 
 

55 000 zł 
 

4. Remont sali w remizie OSP  27 800 zł 27 800 zł 
  

  

CZORSZTYN 

1. Budowa napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego – ul. Zamkowa 
26 476 zł 26 476 zł 

  

2. Budowa altan drewnianych 17 850 zł 17 850 zł 
  

3. Remont chodnika ul. Jana Pawła II 37 500 zł 7 500 zł 30 000 zł 
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SROMOWCE WYŻNE 

1.Odbudowa drogi gminnej - ulica Kąty  

i Kosibowicza   
307 375 zł 61 475 zł 245 900 zł 

2. Roboty nawierzchniowe drogi gminnej ulica 

Kosibowicza.  
23 711 zł 23 711 zł 

  

3. Remont drogi dojazdowej do pól „Wygon” 53 764 zł 27 764 zł 26 000 zł 

4. Adaptacja pomieszczeń na gabinet 

rehabilitacyjny  
92 005 zł 92 005 zł 

 

 

SROMOWCE NIŻNE 

1. Odbudowa przepustu na ulicy Trzech Koron 119 704 zł 23 941 zł 95 763 zł 

2. Remont odwodnienia na ulicy Wygon. 

 

21 774 zł 

 

21 774 zł 

  

    

  

HUBA 

1. Odbudowa drogi gminnej przy Gołdynach  35 000 zł 35 000 zł 

  

Razem 11 134 346 zł 4 713 884 zł 6 475 462 zł 

 

* Budowa systemu ciepłowniczego 2014-2015 r.  

**Budowa Szkoły Podstawowej - stan surowy zamknięty 2015-2016 r. 

 
W 2015 roku zostały zakończone również projekty  

1. „Bezpieczna+” - projekt współfinansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach „Rządowego 

programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach”.  

2. „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” - projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 403 573 zł dofinansowany w 100 %. W ramach 

realizowanego projektu powstała nowa pracownia w Szkole Podstawowej  w Kluszkowcach oraz czytelnia 

komputerowa w bibliotece w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach, z której korzystają 

uczniowie podczas godzin otwarcia biblioteki.  

      
 Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej   Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej  

                         w Sromowcach Wyżnych                                                                    w Kluszkowcach  
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Spośród 39 małopolskich Lokalnych Grup 

Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Gorce-Pieniny” najlepiej wykorzystała 

środki unijne w ramach PROW 2007-2013. Zarząd 

Województwa Małopolskiego docenił efekt 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju nagradzając 

Stowarzyszenie na Konferencji Regionalnej 

„Wsparcie Rozwoju Infrastruktury Obszarów 

Wiejskich oraz małych miast w perspektywie 

finansowej 2014-2020.” Nagrodę w postaci 

przenośnego sprzętu nagłaśniającego, Pani 

Wiceprezes Krystynie Kubik wręczył 

wicemarszałek Stanisław Sorys. 

Ze środków w kwocie nieco ponad 2,5 mln. 

zł skorzystały Gminy (Czorsztyn, Krościenko, 

Ochotnica Dolna), Instytucje Kultury, organizacje 

pozarządowe działające na obszarze LGD oraz 

mieszkańcy.  

W Krościenku zmodernizowano źródła 

wody „Maria”, „Stefan i Michalina”, 

wyremontowano ścieżkę pieszo-rowerową, 

odnowiono amfiteatr, wykonano elektroniczną 

tablicę informacyjno-turystyczną, zakupiono 

infomaty.  

W Gminie Ochotnica Dolna zostały 

zmodernizowane Wiejskie Ośrodki Kultury,  

w Tylmanowej wybudowano zaplecze zespołu 

rekreacyjno-sportowego. Zamontowano system 

automatycznego nawadniania boiska sportowego 

w Ochotnicy Dolnej. 

A w Gminnie Czorsztyn zrealizowano: 

1. Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez 

propagowanie aktywnego stylu życia – zakup 

rowerów ich udostępnianie oraz 

organizowanie imprez sportowych z ich 

wykorzystaniem – organizacja pozarządowa 

 – 23 714,23 zł 

2. Wodny plac zabaw polepszenie i organizacja 

czasu wolnego nad jeziorem czorsztyńskim 

dla turystów oraz mieszkańców obszaru LGD 

– przedsiębiorca – 21 152,18 zł 

3. Modernizacja oraz wyposażenie PIT  

w Czorsztynie – osoba fizyczna – 39 922,56 zł 

4. Góralskie okno na świat przez Internet 

 – organizacja pozarządowa – 6 292,60 zł  

5. Zakup materiałów promujących Gminę 

Czorsztyn – Gmina Czorsztyn – 8 977,00 zł 

6. Promocja obszaru LGD poprzez wykonanie 

materiałów promocyjnych dot. obszaru LGD 

- organizacja pozarządowa – 23 961,20 zł 

7. Festyn z Czorsztyńskim niedźwiadkiem 

 – zakup maskotek oraz kostiumu dla misia 

 - Gmina Czorsztyn – 15 302,78 zł 

8. Ocalić od zapomnienia – wydanie albumu  

ze starymi zdjęciami – organizacja 

pozarządowa – 19 024,00 zł 

9. Wydanie albumu „Maniowy 1974-2014” 

zorganizowanie stałej wystawy oraz imprezy 

promującej album – Gminne Centrum Kultury 

w Kluszkowcach z/s w Maniowach  

– 43 850,04 zł 

10. Utworzenie Wirtualnego spaceru wraz  

z interaktywną mapą po terenie obszaru  

LGD Gorce – Pieniny – przedsiębiorca  

– 28 993,68 zł 

11. Roboty remontowe w budynku Izby 

Regionalnej – Gminne Centrum Kultury  

w Kluszkowcach z/s w Maniowach  

– 19 452,98 zł 

12. Remont kuchni i sanitariów w Izbie 

Regionalnej w Sromowcach Wyżnych  

– Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach 

z/s w Maniowach – 17 494,71 zł 

13. W krainie Czorsztyńskich legend – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

 – 4 647,07 zł 

14. Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, 

teatralne i kulinarne w zakresie kultury 

ludowej – Gminne Centrum Kultury  

w Kluszkowcach z/s w Maniowach  

– 23 985,68 zł 

15. Warsztaty z haftu regionalnego, decoupage 

oraz przygotowanie przystawek oraz wystroju 

stołu na różne okazje ze szczególnym 

uwzględnieniem podawania potraw 

regionalnych – Gminne Centrum Kultury  

w Kluszkowcach z/s w Maniowach  

– 22 816,71 zł 

16. Kultywacja muzyki regionalnej poprzez zakup 

instrumentów muzycznych i wydanie płyty  

z nutami regionu Gorczańsko – Pienińskiego 

 – osoba fizyczna – 16 793,46 zł 

17. Gorczańsko-Pienińskie Muzykowanie - zakup 

instrumentów muzycznych oraz warsztaty 

muzyczne – osoba fizyczna – 10 880,00 zł 

18. Modernizacja parku Dolinka Micholowska  

– zagospodarowanie terenu, budowa placu 

zabaw w Maniowach – Gmina Czorsztyn  

– 35 000,00 zł 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Gorce-Pieniny” najlepsza 

w Małopolsce! 
 

. 
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19. Budowa boiska do piłki siatkowej  

z nawierzchnią ze sztucznej trawy  

w miejscowości Sromowce Niżne – Gmina 

Czorsztyn – 20 055,74 zł 

20. Budowa placu zabaw dla dzieci  

w miejscowości Sromowce Wyżne  

i Sromowce Niżne - Gmina Czorsztyn 

 – 49 243,00 zł 

21. Budowa placu zabaw dla dzieci  

w miejscowości Czorsztyn i Mizerna - Gmina 

Czorsztyn – 75 000,00 zł 

22. Budowa boisk sportowych ze sztuczną trawą 

w miejscowości Sromowce Wyżne  

i Sromowce Niżne – Gmina Czorsztyn 

 – 159 991,00 zł 

23. Wyposażenie świetlic czytelniczych Gminy 

Czorsztyn - Gminna Biblioteka Publiczna 

 w Kluszkowcach – 11 059,88 zł 

24. Budowa amfiteatru w Mizernej – Gmina 

Czorsztyn – 24 990,00 zł 

25. Budowa amfiteatru w Czorsztynie – Gmina 

Czorsztyn – 40 000,00 zł 

26. II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 

nad Jeziorem Czorsztyńskim – Kluszkowce 

2010 – Gminne Centrum Kultury w 

Kluszkowcach z/s w Maniowach – 7 169,89 zł 

27. Warsztaty wykonywania ozdób z sutaszu filcu 

oraz przyozdabiania chustek góralskich 

frędzlami - Gminne Centrum Kultury  

w Kluszkowcach z/s w Maniowach  

– 23 575,04 zł 

28. „Tradycja nie ginie w Czorsztyńskiej krainie" 

warsztaty etnograficzne, literackie i plastyczne 

dla dzieci i młodzieży - Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kluszkowcach - 17 436 zł 

Kwota pozyskana z UE za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD w latach 2007-2013 

wyniosła 810 781,43 zł. 

Stowarzyszenie planuje ogłoszenie 

naborów w okresie programowania 2014-2020 

 w drugiej połowie 2016 r.  
 

 

 

 

 
 

W dniu 12.11.2015 r. podczas Walnego 

Zgromadzenia Członków LGD „Gorce-Pieniny”  

w remizie OSP w Maniowach wybrano nowe 

władze Stowarzyszenia. Nowym prezesem została 

Aneta Markus, zajmująca się na co dzień obsługą 

biura Rady Gminy Czorsztyn i działająca  

w Stowarzyszeniu Sprężyny. 

Na wiceprezesów Stowarzyszenia wybrano: 

Krystynę Kubik (Krościenko), Tomasza 

Hamerskiego (Szczawnica) i Zbigniewa Chlebka 

(Ochotnica). Sekretarzem zarządu została Elżbieta 

Polczyk (Ochotnica), skarbnikiem Edward Ponicki 

(Krościenko), w zarządzie znalazła się także 

Małgorzata Piątek (Czorsztyn) i Anna Gębala 

(Szczawnica). 

W skład Rady Stowarzyszenia weszli:  

Maria Urbaniak – Przewodnicząca Rady (Ochotnica) 

Gerwazy Skubisz – Wiceprzewodniczący Rady 

(Krościenko) 

Gmina Czorsztyn reprezentowana przez Rafała 

Jandurę  

Gmina Krościenko n.D reprezentowana przez 

Grzegorza Szerszenia  

Gmina Ochotnica Dolna reprezentowana przez 

Stanisława Jurkowskiego  

Miasto i Gmina Szczawnica reprezentowana przez 

Grzegorza Niezgodę  

Jan Węgrzyniak (Czorsztyn) 

Józef Chlebek (Ochotnica) 

Joanna Dziubińska (Szczawnica) 

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło 

Terenowe Krościenko reprezentowane przez Danutę 

Machała  

Wspólnota Leśno-Gruntowa w Szczawnicy 

reprezentowana przez Kazimierza Salamona  

Paulina Plewa (Czorsztyn) 

Krzysztof Knapczyk (Krościenko) 

Joanna Ciesielka (Szczawnica) 

Maria Ziemianek (Ochotnica) 

Czesława Królczyk (Czorsztyn) 

Ustalono także skład Komisji Rewizyjnej:  

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 

reprezentowany przez Kazimierę Jagieła  

– Przewodnicząca  

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy 

reprezentowany przez Piotra Gąsienicę  

– Wiceprzewodniczący  

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło 

Terenowe w Czorsztynie reprezentowane przez 

Andrzeja Mikołajewicza  

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

reprezentowana przez Joannę Bator  

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy 

reprezentowana przez Martę Brząkała  

Artur Majerczak (Krościenko) 

Jan Franczyk (Ochotnica) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Gorce-Pieniny” ma nową prezes 
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Ścieżki rowerowe stają się powoli 

nieodłącznym elementem krajobrazu w Polsce. 

Również w Gminie Czorsztyn zaplanowano 

realizację inwestycji, której przedmiotem jest 

budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół Jeziora 

Czorsztyńskiego.  

Projekt ścieżki realizowany jest przez 

Fundację Rozwoju Regionalnego Jeziora 

Czorsztyńskiego, w której Partnerami są Gminy: 

Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ oraz ZEW 

Niedzica S.A. i Firma Czorsztyn-Ski Sp. z o.o.  

Inwestycja ma na celu pobudzenie turystyki 

rowerowej w otoczeniu zbiornika Czorsztyńskiego. 

Fundacja będzie realizowała powyższą inwestycję 

między innymi z pozyskanych środków unijnych. 

Całość projektowanej ścieżki rowerowej położona 

jest na terenie trzech gmin: Nowy Targ, Czorsztyn 

oraz Łapsze Niżne. Trasa jaką wybrano  

dla prowadzenia ścieżki rowerowej nie jest 

przypadkowa i wynika z analizy ruchu turystycznego 

w miejscach o dużej koncentracji turystycznej. 

Podstawowym kryterium wyboru trasy ścieżki 

rowerowej jest atrakcyjność przyrodnicza  

i krajobrazowa oraz konieczność rewitalizacji 

otoczenia akwenu wodnego.  

W Gminie Czorsztyn zaprojektowana 

długość trasy wynosi około 12 km i rozpoczyna się 

od miejscowości Maniowy – Hubka, biegnie przez 

Mizerną, Kluszkowce i Czorsztyn. Ścieżka rowerowa 

ma charakter szlaku rowerowego. Zaprojektowana 

jest z wykorzystaniem wszelkiej infrastruktury 

komunikacji kołowej, pieszej i wodnej,  

z wykorzystaniem istniejących wałów 

przeciwpowodziowych oraz dostępnej sieci dróg 

gminnych jak również po gruntach Zespołu 

Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. wzdłuż brzegów 

jeziora, a w miejscach gdzie nie ma możliwości jej 

zaprojektowania brzegiem jeziora, poprowadzona jest 

po gruntach prywatnych, w tym również po gruntach 

Pienińskiego Parku Narodowego. 

Fundacja na realizację projektu 

„Przygotowanie dokumentacji dla projektu 

zagospodarowania otoczenia Zbiornika 

Czorsztyńskiego” otrzymała dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Osi 

Priorytetowej nr 9 Pomoc techniczna Działanie 9.3 

Przygotowanie inwestycji strategicznych 

Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokość 

495 945 zł. Ww. zadanie zostało również 

dofinansowane z dotacji pożytku publicznego: 

Gmina Czorsztyn - 59 987,70 zł 

Gmina Nowy Targ - 59 987,69 zł 

Gmina Łapsze Niżne - 59 987,70 zł 

Całość koszt zadania 719 936,31 zł 

Termin wykonania 30.11.2015 r. 

Budowę ścieżki planuje się w latach 2017 – 2018 r. 

 

 
 

 

Gmina Czorsztyn kolejny raz bierze udział  

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Tym razem kwestujemy na cel Pediatria 
„Godna opieka ludzi w podeszłym wieku” 
 

Dokładnie 10 stycznia 2016 roku kolejny 

raz wyjdą na ulicę wolontariusze, zaopatrzeni 

 w identyfikatory oraz czerwone serduszka WOŚP 

by zbierać pieniądze na zakup urządzeń 

medycznych dla oddziałów pediatrycznych (chodzi 

m.in. o ich kompleksowe wyposażenie  

w niezbędne sprzęty) oraz dla zapewnienia godnej 

opieki medycznej seniorów. 

Także nasi mieszkańcy po raz kolejny 

włączyli się do akcji! Już w drugą niedzielę 

stycznia grupa ponad 80-ciu wolontariuszy pojawi 

się w sołectwach Gminy Czorsztyn, by wspólnie  

z całą Polską kwestować na rzecz dobra. 

Oni udowodnili już, że mają gorące  

i otwarte serca. Czas na Ciebie, nie bądź obojętny 

 i dołącz do nas. Symboliczna złotówka może 

pomóc uratować ludzkie życie.  

 Pamiętaj! 10 stycznia 2016 roku  

w Twojej miejscowości pojawią się 

wolontariusze. Jeżeli chcesz wspomóc chorych 

w polskich szpitalach dołącz do nas ! 

A będzie się działo …  
 

Dokumentacja ścieżki pieszo - rowerowej 

wokół Jeziora Czorsztyńskiego 

. 
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Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu 

pn. „Mój ogród kwiatowy z uwzględnieniem 

kwiatów balkonowych, ziół przyprawowych  

i miejsca do wypoczynku” w 2015 r. 

Kolejna edycja konkursu, adresowana była 

jak dotychczas do mieszkańców, których 

ogrodnicza pasja sprawia, że od wczesnej wiosny 

do późnej jesieni sołectwa Gminy Czorsztyn 

mienią się piękną paletą barw. Celem konkursu 

była nie tylko poprawa wyglądu i utrzymania 

czystości stanu środowiska naturalnego, ale także 

rozwijanie inicjatywy i wiedzy wśród 

mieszkańców odnośnie komponowania ogrodów, 

w których znajdują się rośliny kwitnące, krzewy, 

drzewa, ale i zioła przyprawowe. W swoich 

założeniach konkurs miał również zachęcić 

mieszkańców gminy do dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia. 

Komisja, w składzie: Andrzej 

Mikołajewicz – spec. ds. agroturystyki, Janina 

Plewa - dyr GCK oraz Julia Wojtaszek  

– Przewodnicząca KGW w Kluszkowcach 

trzykrotnie odwiedzała zgłoszone do konkursu 

ogródki. Przydzielając punkty komisja brała pod 

uwagę wiele aspektów dotyczących prowadzenia 

ogrodu w tym m.in. : zagospodarowanie otoczenia 

wokół domu, rozplanowanie i urządzenie wnętrza 

ogródka (ścieżki, trawniki itd.), dobór odmian 

roślin kwiatowych i krzewów ozdobnych, oraz 

kwiatów balkonowych, urządzenie miejsca do 

wypoczynku (stoliki, ławeczki itd.), urządzenie 

placu zabaw dla dzieci, prawidłową pielęgnację 

 i utrzymanie ogródka i inne. 

Zgodnie z oceną Komisji nagrodzono 

ogrody jak poniżej:  
 

I miejsca                                                                                                                                                                   

Ewa Kozioł – Maniowy                   

 

                                                                                                

Marek Jarosz - Kluszkowce     

 
                                                                                                                                      

Halina Pawlikowska  - Czorsztyn  

                                                                                                                              
 

Beata Waksmundzka – Mizerna                     

                                                                                                                           

Kultura  
 

Nagrody… za najpiękniejsze ogrody 

w Gminie Czorsztyn 
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Zofia Janczy – Sromowce Wyżne    

 
                                                                                                                                     

Zofia Regiec  - Sromowce Niżne                                   

                                                                                              
II miejsca                                                                    
Zofia Bylińska – Maniowy                                   

Anna Jandura – Kluszkowce                                         

Bernadeta Knurowska – Czorsztyn                      

Agnieszka Klag – Mizerna                                        

Krystyna Pierwoła – Sromowce Wyżne                            

Maria Regiec – Sromowce Niżne                        

 III miejsca                                                                

Władysława Dziatkowicz – Maniowy                 

Janina Drozdek – Kluszkowce                                

Elżbieta Plewa – Czorsztyn                                  

Danuta Wolska – Mizerna                                             

Iwona Jabłońska – Sromowce Wyżne                             

Janina Borzęcka – Sromowce Niżne     

Właścicielom wyróżnionych ogrodów 

nagrody rzeczowe wręczył Tadeusz Wach - Wójt 

Gminy Czorsztyn wraz z członkami Komisji. 

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne 

gratulacje i życzymy dalszych pomysłów  

na planowanie i urządzanie swoich ogrodów.  

 

 

 

 

 
 

 

W dniu 6 grudnia 2015 r.  na hali sportowej 

w Maniowach odbył się Turniej Jiu-Jitsu o Puchar 

Wójta Gminy Czorsztyn. Turniej zorganizowany 

przez Podhalańską Akademię Sztuk Walk Jiu-Jitsu 

EdArt wzbudził żywe zainteresowanie wśród 

uczestników, którzy dumnie reprezentowali swoje 

umiejętności. Łącznie do konkursu zgłosiło się  

76 zawodników, którzy startowali w siedmiu 

grupach wagowych i dwóch grupach Open. 

Turniej rozpoczął się od pokazu 

samoobrony oraz  łamania pustaków pianowych. 

Następnie przystąpiono do walk na macie, gdzie 

zawodnicy w swoich kategoriach wagowych 

walczyli o nagrody. Największe emocje wzbudzały 

„walki” najmłodszych zawodników, którzy 

pomimo niewielkiego wzrostu i małej wagi 

prezentowali nie tylko doskonałą technikę, ale 

 i zaciętą postawę sportową. 

Publiczność zgromadzona w gminnej hali 

sportowej z zaciekawieniem obserwowała 

zawodników, raz po raz zachęcając ich do walki.  

Ponadto organizator dodatkowo 

przygotował konkurs na najładniejsze kartki 

świąteczne, które zostały wykonane przez 

zawodników.  Nie zapomniano również  

o najmłodszej  publiczności, która w trakcie 

turnieju rysowała "zawodników na macie". 

Komisja w składzie: Wójt Gminy Czorsztyn 

Tadeusz Wach, Dyrektor GCK Janina Plewa oraz 

Sensei Marcin Kołodziej wyróżnili osiem prac,  

a następni wręczyli ich autorom nagrody rzeczowe.  

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło 

również Św. Mikołaja, który wszystkim zebranym 

ochoczo rozdawał słodkości, a następnie zaprosił 

na wspólny poczęstunek. 

Na zakończenie wręczono zawodnikom 

puchary, medale, oraz dyplomy. Każdy  

z uczestników turnieju otrzymał także specjalny 

certyfikat. 

        

Wojewódzki Turniej Mikołajkowy o 

Puchar Wójta Gminy Czorsztyn w Jiu-

Jitsu Goshin Ryu 

 

 

Wojewódzki Turniej Mikołajkowy 

o Puchar Wójta Gminy Czorsztyn 
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Drodzy mieszkańcy! 

 

Miło nam poinformować, że wszyscy 

mieszkańcy Gminy Czorsztyn oraz turyści 

odwiedzający nasze piękne tereny mogą 

przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy 

Czorsztyn.  

Portal Mapowy dostępny jest pod adresem 

http://www.portal.gison.pl/czorsztyn/. Można 

również korzystać z niego klikając na baner 

dostępny na naszej stronie. 

Szybki dostęp do informacji 
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne 

warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, 

drogi, budynki czy numeracja adresowa. 

Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki 

oraz wskaże numer adresowy budynku. 

Dla kogo przeznaczony jest Gminny Portal 

Mapowy?  

Gminny Portal Mapowy służy zarówno 

mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. 

Możemy od teraz w prosty sposób gromadzić 

wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. 

Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd  

do informacji o terenie, mieszkańcach  

i środowisku, a inwestorzy i turyści mogą 

samodzielnie uzyskać ważne informacje. 

Innowacyjne przeglądanie planów 

zagospodarowania 

Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym 

informacjom z zakresu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

– mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość 

sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla 

wybranej działki. 

Proste w obsłudze narzędzia 
Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, 

takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal 

wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, 

działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję 

identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania 

warstw tematycznych. Możliwe jest również  

zmierzenie odległości między interesującymi nas 

punktami, obliczenie powierzchni (np. działki 

budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego 

obszaru. 

Zachęcamy więc do korzystania z nowego 

portalu mapowego. 

 

 
 

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że od 

dnia 4 stycznia 2016 r. w budynku Urzędu Gminy 

Czorsztyn będą świadczone darmowe porady 

prawne. Punkt ten będzie czynny codziennie  

w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju nr 24.  

Ustawa zakłada, że z darmowej pomocy prawnej 

(na etapie przedsądowym) będą mogli skorzystać: 

 młodzież do 26. roku życia, 

 osoby posiadające ważną Kartę Dużej 

Rodziny, 

 seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

 osoby fizyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane 

świadczenie z pomocy społecznej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

 kombatanci, 

 weterani, 

 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną. 

 

 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy 

nie stracą wsparcia finansowego Państwa. Dzięki 

wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” 

ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz  

ze wzrostem dochodów. 

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg 

dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł 

dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci 

prawo do świadczeń rodzinnych. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej zmienia filozofię 

pomocy rodzinom. Świadczenia nie będą już 

odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo 

obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde 

przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota 

świadczeń przysługujących rodzinie będzie 

pomniejszana o 1 zł. 

"Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń 

rodzinnych i dodatków do nich – becikowego, 

samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu 

wychowawczego, wychowywania dziecka  

w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji 

niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku 

szkolnego, nauki dziecka poza miejscem 

zamieszkania. 

Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone  

1 stycznia 2016 r. 

Informacje  
 

Portal Mapowy Gminy Czorsztyn 

 

 

 

 

Darmowe porady prawne 

 

 

 

"Złotówka za złotówkę” 

 

 

 

http://www.portal.gison.pl/czorsztyn/
http://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/zasilki-i-swiadczenia/73,Granice-dochodu-uprawniajace-do-swiadczen-rodzinnych.html
http://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/zasilki-i-swiadczenia/73,Granice-dochodu-uprawniajace-do-swiadczen-rodzinnych.html
http://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/zasilki-i-swiadczenia/74,Dodatki-do-zasilku-rodzinnego.html
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Świadczenie rodzicielskie ma być 

przyznawane niezależnie od dochodu rodziny  

w kwocie 1000 zł. Planowany termin wejścia  

w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2016 r. 

Nowe świadczenie dla rodzin wychowujących 

dzieci – świadczenie rodzicielskie, ma pomóc 

rodzinom, które nie są uprawnione do otrzymania 

zasiłku macierzyńskiego, a zatem osobom 

niepełnosprawnym, bezrobotnym, studentom, 

osobom zatrudnionym na podstawie umów 

cywilnoprawnych, rolnikom. 

Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać  

w przypadku: 

- urodzenia się dziecka; 

- przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 

ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, 

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku 

życia i wystąpienia do sądu opiekuńczego  

w sprawie jego przysposobienia; 

- przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej dziecka w wieku do ukończenia  

7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 

Jak długo trwa okres pobierania 

świadczenia rodzicielskiego? 

- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego 

dziecka przy jednym porodzie lub w przypadku 

przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 

- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga 

dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku 

przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 

- 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci 

przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia 

na wychowanie trojga dzieci; 

- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga 

dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku 

przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 

- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga  

i więcej dzieci przy jednym porodzie lub  

w przypadku przyjęcia na wychowanie pięciorga  

i więcej dzieci. 

Termin liczony jest od dnia porodu (albo przyjęcia 

na wychowanie) dziecka. 

Z kręgu osób uprawnionych wyłączone 

zostały osoby uprawnione do zasiłku 

macierzyńskiego, oraz osoby, które mają prawo 

skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu 

urodzenia dziecka w innych systemach niż 

powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. 

funkcjonariusze służb mundurowych). 

Ponadto, w sytuacji, gdy jedno z rodziców 

będzie uprawnione do otrzymania zasiłku 

macierzyńskiego, drugiemu z nich świadczenie 

rodzicielskie nie będzie przysługiwało. 

Przepisy przejściowe zakładają, iż nowym 

świadczeniem zostaną także objęci rodzice, 

których dzieci urodziły się przed dniem  

1 stycznia 2016 r. w sytuacji gdy nie minął jeszcze 

okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, 

a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni.  

W takiej sytuacji rodzice otrzymają świadczenie  

za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu 

wskazanego terminu. 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Maniowach, jako inicjator idei powszechnej 

segregacji odpadów komunalnych u źródła, zwraca 

się do wszystkich mieszkańców Gminy Czorsztyn 

z prośbą o segregowanie odpadów komunalnych. 

Segregacja odpadów obniża koszty 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Na terenie Gminy Czorsztyn prawie 99 % 

mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów 

komunalnych.  

Zgodnie z Uchwałą Nr X/90/2015 Rady 

Gminy Czorsztyn z dnia 7 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty  

dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn 

opłaty wynoszą: 

1. Przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób 

selektywny: 

a) 15,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

od 1 do 2 mieszkańców, 

b) 20,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

od 3 do 4 mieszkańców, 

c) 25,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

5 i więcej mieszkańców, 

2. Przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób 

nieselektywny: 

a) 30,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

od 1 do 2 mieszkańców, 

b) 40,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

od 3 do 4 mieszkańców, 

c) 50,00 zł jeżeli nieruchomość zamieszkuje  

5 i więcej mieszkańców, 

Jednocześnie informujemy, że  

w najbliższym czasie będą przeprowadzane 

Pamiętaj o segregacji ! 

 

 

 

Świadczenia rodzicielskie – nowe 

wsparcie dla rodziców od 2016 r. 
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kontrole w zakresie segregacji odpadów 

komunalnych. 

 
W ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie, 

Gmina Czorsztyn w 2015 r. otrzymała artykuły 

spożywcze z programu „Pomoc żywnościowa 

2014 - 2020" współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Tonaż przywiezionych 

produktów wyniósł ok. 10.000 kg. Dystrybucję 

przywiezionych produktów zorganizowali 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Maniowach. Z pomocy tej 

skorzystały 192 osoby. Asortyment dostarczonej 

żywności to: makaron, ryż biały, kasza 

jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, 

mleko UHT, ser podpuszkowy dojrzewający, ser 

topiony, groszek z marchewką, koncentrat 

pomidorowy, dżem, sok jabłkowy, mielonka 

wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier 

biały, olej rzepakowy. Na jedną osobę 

otrzymującą pomoc przypada ok. 51,7 kg 

żywności. 
 

Podziękowania za współpracę w ramach 

pozyskiwania żywności kierujemy do Pana 

Dariusza Matuszek, właściciela firmy Matuszek 

Dariusz Firma Handlowo-Usługowa, który 

własnym samochodem dostawczym przywiózł 

żywność z magazynu Banku Żywności  

w Krakowie do remizy OSP w Maniowach. 

 

 

 

Urząd Gminy Czorsztyn przypomina  

o zmianach w zakresie dowodów osobistych, które 

weszły w życie z dniem 01 marca 2015 r. 
 Wniosek (obowiązuje nowy wzór) o wydanie 

dowodu osobistego można złożyć w dowolnej 

gminie na terenie całego kraju, niezależnie  

od miejsca zameldowania. W tym samym 

urzędzie odbieramy nowy dowód. Można 

również elektronicznie przesłać wniosek  

o wydanie dowodu (wymagany podpis 

kwalifikowany), 
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego 

należy dołączyć 1-ą fotografię, która powinna 

być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku, fotografia 

„paszportowa”, 
 Dowód osobisty ma termin ważności 10 lat  

od daty wydania, z wyjątkiem dowodu 

osobistego wydawanego dzieciom poniżej  

5 roku życia, który jest ważny przez 5 lat,  
 Wniosek składamy osobiście jak również 

dowód odbieramy osobiście, 
 W imieniu osoby nieposiadającej zdolności  

do czynności prawnych lub posiadającej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 

wniosek składa jeden rodzic lub opiekun 

prawny, 
 Dowód osobisty będzie mógł odebrać  

w gminie także pełnomocnik (TYLKO  

w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą 

niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą  

z domu). 
 Nowy dowód osobisty nie zawiera informacji 

o adresie zameldowania, koloru oczu  

i wzrostu oraz zeskanowanego podpisu 

posiadacza dowodu osobistego. 
 Na dowodzie znajdują się informacje  

o polskim obywatelstwie.  
Dotychczasowe dowody osobiste, wydane 

przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują swoją 

ważność. Przypominamy o sprawdzaniu daty 

ważności dowodu osobistego, która jest 

zamieszczona w dowodzie osobistym. Czas 

oczekiwania na nowy dowód osobisty – do 30 dni. 

Zmiana adresu zameldowania nie powoduje 

konieczności wymiany dowodu osobistego. 

Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest 

bezpłatne. 

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, 

 że w dniu: 

- 24.12.2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Czorsztyn 

będzie czynny w godz. od 7.30 do 12.00  

- 31.12.2015 r. (Sylwester) Urząd Gminy Czorsztyn 

będzie czynny od 7.30 do 12.00 

Za niedogodności serdecznie przepraszamy 

Wójt Gminy Czorsztyn dziękuje dzieciom 

ze Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach 

 i z Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach 

za własnoręcznie wykonane dekoracje na choinki 
znajdujące się w Urzędzie Gminy.

 

INFORMACJA 

 

 

 

Informacja o dowodach osobistych 

 

 


