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 Pamiętaj o segregacji, 

 25 finał WOŚP, 

 Informacja dla uczestników 

wykluczenia cyfrowego. 

 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia w imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn 
pragniemy życzyć wszystkim mieszkańcom, by jak  
co roku zagościła w Państwa domach magia Świąt. 

Niech zatem ten magiczny czas wypełniony 
tradycją i rodzinnym ciepłem spełnia najskrytsze 
marzenia. 

 Niechaj Nowy Rok 2017 będzie rokiem  pokoju  
oraz realizacji osobistych i zawodowych planów. 
 
     Stanisław Chmiel           Tadeusz Wach 
   Przewodniczący Rady   Wójt Gminy Czorsztyn 

     Gminy Czorsztyn 

Drodzy czytelnicy, 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku… 

 Zanim jednak pochłonie Was krzątanina 

świąteczna, usiądźcie przy stole i powspominajcie z nami co 

udało się zrealizować z zaplanowanych inwestycji w naszej 

Gminie. 

 Numer biuletynu, który oddajemy w Państwa ręce 

stanowi zbiór podsumowań wykonanej pracy w 2016 roku, 

której efekty oceniać można już dzisiaj. 

Życzymy przyjemnej literatury . 

              

Wójt Gminy Czorsztyn 
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Inwestycji  w minionym roku w Gminie Czorsztyn nie brakowało. Modernizowano głównie 

infrastrukturę drogową tj. drogi polne oraz gminne, budynki użyteczności publicznej jak remiza strażacka,  

czy biblioteka a także zmierzono się z największą inwestycją ostatnich lat tj. budową szkoły podstawowej  

z dwuoddziałowym przedszkolem w sołectwie Kluszkowce, o czym przeczytać możecie Państwo poniżej. 

 
 

            
 

                Budowa Szkoły w Kluszkowcach        Odbudowa drogi  do pól „Księża Droga” w Maniowach 
 

         
 

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Czorsztynie                      Biblioteka w Sromowcach Wyżnych 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Budowa nowej szkoły podstawowej z dwuoddziałowym przedszkolem w Kluszkowcach zbliża się ku 

końcowi. Prace budowlane przebiegały niezwykle sprawnie, dzięki czemu rok szkolny 2017/2018 rozpocznie 

się w murach nowo oddanej placówki, a uczniowie będą mogli  korzystać z nowoczesnego obiektu. Placówka 

jest zlokalizowana na ul. Szkolnej w Kluszkowcach i pozwoli przyjąć ok. 300 dzieci. Dzięki odpowiedniemu 

rozmieszczeniu klas, w nowej szkole będzie 11 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala korekcyjna, 

biblioteka, stołówka oraz dwuoddziałowe przedszkole. Budynek tworzą trzy kondygnacje, których 

powierzchnia wynosi 2 497,8 m2. Szkoła wyposażona została w kotłownię z instalacją grzewczą tj. piec 

przeznaczony specjalnie do spalania peletu. 

Trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z wyposażaniem i urządzaniem pomieszczeń. 

Koszt, jaki do chwili obecnej poniesiono w związku z budową szkoły to ok. 4 000 000 zł. Budowa szkoły  

to największa inwestycja, z jaką samorząd zmierzył się w mijającym roku.  

Z realizacji powyższej inwestycji cieszą się szczególnie mieszkańcy sołectwa Kluszkowce, Mizerna 

oraz Czorsztyna, której młodzież uczęszczać będzie do nowej placówki.  
 

Nowy rok szkolny…w nowej szkole 

 

 

BUDUJEMY DLA WAS… INWESTYCYJNE 

PODSUMOWANIE ROKU 2016. 
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Wykaz pozostałych inwestycji, jakie udało się zrealizować w mijającym roku przedstawiamy w tabeli  

jak niżej: 
 
 

 

Nazwa zadania 

Całkowity koszt 

inwestycji Środki z budżetu Gminy 
   Dofinansowanie  

MANIOWY  

  

1. Odbudowa drogi gminnej ulica Potok  89 937 zł 19 937 zł 70 000 zł 

2.  Remont drogi dojazdowej do pól 

„Księża droga” 
25 045 zł 12 523 zł 12 522 zł 

3.  Budowa altan drewnianych 7 140 zł 7 140 zł   

4.  Zakup oświetlenia świątecznego  11 552 zł 11 552 zł   

5. Modernizacja i przedłużenie  

ul. Kościuszki  
18 746 zł 18 746 zł 

  

KLSZKOWCE       

1.Odbudowa drogi gminnej ulica 

Kamieniarska 
179 716 zł 35 943 zł 143 773 zł 

2. Remont drogi dojazdowej do pól 

„Wspólna” 
9 185 zł 4 593 zł 4 592 zł 

3. Remont drogi dojazdowej do pól „Za 

Wdżar” 
22 963 zł 11 483 zł 11 481 zł 

4. Obsadzenia roślinnością ronda 

zlokalizowanego w Kluszkowcach 
10 992 zł 10 992 zł 

  

5. Wymiana nawierzchni placu przy 

budynku remizy OSP o pow. Ok. 100 m2 z 

nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową 

12 300 zł 12 300 zł 

  

7. Budowa kładki na rzece Kluszkowianka  

przy ul. Szkolnej 
14 145 zł 14 145 zł 

  

MIZERNA 
      

1. Odbudowa kanału odwodnienia cieku 

wodnego „Do Przykszazi”  
53 210 zł 13 210 zł 40 000 zł 

2. Remont poddasza w remizie OSP  20 000 zł 20 000 zł   

CZORSZTYN       

1.  Termomodernizacja budynku remizy 

OSP  
253 942 zł 125 862 zł 128 080 zł 

2. Budowa napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego ul. Polna 
48 585 zł 48 585 zł 

 

SROMOWCE WYŻNE 
      

1. Odbudowa drogi gminnej  ulica 

Graniczna wraz z odbudową mostu 

betonowego na potoku Cisowiec  na ulicy 

Granicznej  

85 425 zł 17 085 zł 68 340 zł 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

ulicach: Granicznej, Pod Skałką, Św. Kingi 

9 000 zł 9 000 zł 
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3. Roboty budowlane polegające na 

ułożeniu kostki brukowej gr. 8 cm przy 

amfiteatrze  

54 120 zł 54 120 zł 

 

 

4. Skok w nowoczesność Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach 

poprzez przeniesienie filii w Sromowcach 

Wyżnych do nowego lokalu  

429 151 zł 126 783 zł 302 368 zł 

5. Budowa przystanku autobusowego przy 

ul. Ks. Kosibowicza i ul. Graniczna 
6 000 zł 6 000 zł 

 

SROMOWCE NIŻNE 
    

 

1. Likwidacja stanów awaryjnych 

elementów dróg – utwardzenie pobocza 

drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-

Sromowce Niżne  od ok. km 11+120 do ok. 

km 11+224 wraz z modernizacją 

elementów odwodnienia drogi. 

58 463 zł 29 231 zł 29 231 zł 

2. Odbudowa mostu betonowego na potoku 

Macelowym na ulicy Sobczańskiej  

47 823 zł 38 258 zł 9 565 zł 

3. Roboty remontowe kładki rowerowo 

pieszej  

69 126 zł 

Gmina Czorsztyn- 60 257 zł 

Czerwony Klasztor-8 869 zł 

 

 

HUBA      

1. Budowa napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego  
19 065 zł 19 065 zł 

 

 

RAZEM 
1 555 631 zł 735 679 zł 819 952 zł 

 

 

 

 
 

 

 

Myśląc nie tylko o infrastrukturalnym zapleczu gminy, ale także o jej rozwoju kulturalnym Gmina 

Czorsztyn podjęła oficjalnie partnerstwo z zaprzyjaźnionym od wielu lat samorządem leżącym w zachodniej 

Polsce.  

Akt partnerstwa między Gminą Czorsztyn, a Gminą Tarnowo Podgórne określający warunki dalszego 

współdziałania samorządów podpisany został w przepięknej scenerii ruin średniowiecznego zamku  

w Czorsztynie. Tam, Wójtowie Gmin symbolicznym podpisem udokumentowali kilkuletnią przyjaźń między 

naszymi samorządami. Ten symboliczny podpis stanowił wyraz szczerej chęci do wzajemnej współpracy oraz 

pogłębiania relacji partnerskich. Ideą zawartego porozumienia, jak podkreślali Wójtowie jest osiąganie 

wspólnych celów na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, kulturowej oraz sportowej, a także tworzenie 

warunków do wzajemnego poznania się przez mieszkańców. 

 Partnerstwo gmin jest w chwili obecnej coraz bardziej popularne i stanowi urozmaicenie polityki 

samorządowej. Właśnie w niej Wójtowie obydwu samorządów widzą szansę na realizację inicjatyw  

i projektów międzygminnych, których odbiorcami będą dzieci, młodzież a także dorośli zamieszkujący 

partnerskie samorządy.     

Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjna gmina wielkopolska leżące przy drodze krajowej nr 92,  

w której obok siebie działa wielki przemysł i duża liczba małych dynamicznych przedsiębiorstw. Bardzo dba 

się w niej o rozwój oświaty, o ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, w której obok obszarów 

wielkoprzemysłowych znajduje się też obszar chronionego krajobrazu. 

 
 

Porozumienie partnerskie samorządów inwestycją 

na przyszłość dla obu gmin. 
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Drogi czytelniku! Po podsumowaniu zadań wykonanych przez Gminę Czorsztyn w roku 2016 

przychodzi czas, by poznać plany inwestycyjne na rok 2017. Zapewniamy będzie się działo… Poniżej 

przedstawiamy największe i najważniejsze zadania, które samorząd gminy zaplanował zrealizować  

w przyszłym roku. 
 
 

Nazwa zadania Całkowity koszt inwestycji Dofinansowanie 

1. Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w 

miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn 
1 317 034 zł 889 000, zł 

2.  Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania 

wody w Maniowach i Kluszkowcach 
3 994 026 zł 3 394 922 zł 

3. Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach 

domowych (węgiel) na terenie Gminy Czorsztyn 
755 307 zł 270 000 zł 

4. Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Czorsztyn 
2 709 882 zł 2 709 882 zł 

5. Budowa ścieżki rowerowej dokoła Jeziora 

Czorsztyńskiego odcinek I Zatopiona Osada (Huba-

Maniowy), odcinek II Czarna Dama (Mizerna-Czorsztyn) 
15 523 031 zł 11 642 274zł 

 

Ponadto Gmina Czorsztyn podjęła współpracę z Gminą Kapuszany ze Słowacji, czego efektem jest 

wspólnie złożony projekt pt. "Tajemnice Podgrodzi na drodze królewskiej" do Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020. 

Wartość całkowita projektu - 1 223 425 euro 

Wydatki całkowite Gminy Czorsztyn -  496 403 euro 

Dofinansowanie do zadania wynosi 85% tj. 421.942,55 euro 

Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz kwalifikowalności i jest 

skierowany do oceny technicznej.  

W ramach projektu Gmina Czorsztyn planuje wybudować zagrodę gospodarczą w Maniowach 

 z domem mieszkalnym, kuźnią, charakterystyczną piwniczką na płody rolne, studnią, zabudowaniami 

gospodarczymi z drewutnią oraz zaaranżowany zostanie przydomowy ogród. W ogrodzie tym będą królować 

malwy, floksy i nagietki. Będzie w nim miejsce również na zioła przyprawowe i lecznicze, które będą 

wykorzystywane podczas organizowanych warsztatów kulinarnych. 

Zagroda ta wybudowana będzie na wzór zagrody z początku XX wieku i będzie typowa  

dla budownictwa starych Maniów. Obiekt będzie spełniać rolę żywego skansenu, w którym będą 

organizowane warsztaty ginących zawodów, rękodzieła artystycznego oraz warsztaty kulinarne  

ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego wypieku chleba oraz przyrządzaniem charakterystycznych 

potraw dla naszych regionów. W tak zwanej "czarnej  izbie" zostanie wybudowany tradycyjny piec chlebowy, 

 a w komorze zainstalowane zostanie krosno do wyrobu lnu i chodników. Natomiast "biała izba" będzie 

miejscem do organizowania wystaw tematycznych związanych z naszymi regionami tj. Gminą Czorsztyn 

i Gminą Kapuszany. 

Poprzez adaptację użytkową strychu nad izbami mieszkalnymi uzyskamy dodatkowe miejsce 

wystawowe, a przede wszystkim miejsce na zorganizowanie sali konferencyjnej. Zagroda ta dla najstarszych 

mieszkańców Maniów będzie wspomnieniem i nostalgią za czymś, co bezpowrotnie się skończyło,  

a dla młodego pokolenia i turystów żywą historią.  

    W NAJBLIŻSZYCH PLANACH… 
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W zabudowaniach gospodarczych znajdą swoje miejsce narzędzia i sprzęty, które były 

wykorzystywane w pracach domowych ówczesnych gospodarstw, będzie to stała ekspozycja zgromadzonego 

sprzętu. Kuźnia zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do jej uruchomienia i prowadzenia warsztatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        

 

Istotnymi inwestycjami, które wpłyną na rozwój Gminy Czorsztyn będą: 

 „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 

 – VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).” 

Koszt całkowity 11 591 999,99 zł 

 „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz” 

Koszt inwestycji około 27,5 mln zł 

W ramach w/w zadania w przeciągu 1,5 roku zostanie przebudowany odcinek 13 km drogi łączącej 

Nowy Targ ze Starym Sączem. Inwestycja znacznie poprawi szybkość i komfort przejazdu pomiędzy dwoma 

subregionami.  Na terenie naszej gminy zmieni się również kształt i dopuszczalny limit obciążenia mostów  

na potokach Piekiełko, Limierzyska, Mizerzanka oraz zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. 

Gminne jednostki organizacyjne również nie tracą czasu. W ostatnim czasie GCK złożyło projekt  

o dofinansowanie pt. "Warsztaty budowy instrumentów pasterskich i nauki gry na tych instrumentach" 

do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020. 

Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz kwalifikowalności i jest skierowany do 

oceny technicznej. 

Całkowita wartość projektu 19 028,00 euro 

Dofinansowanie z EFRR 85% - 16 173,88 euro 

Dofinansowanie z budżetu państwa 5% - 951,40 euro 

Środki GCK 10 % tj. 1902,82 euro 

Projekt skierowany jest do członków kapel działających przy zespołach w Gminie Czorsztyn  i partnera 

słowackiego - Stowarzyszenia SPIŚ ze Słowacji. W projekcie weźmie udział 15 osób. 

Podczas gdy GCK stawia na muzykalność, Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach pędzi ku 

nowoczesności. Już niedługo, dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Skok w nowoczesność 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach poprzez przeniesienie filii w Sromowcach Wyżnych do 

nowego lokalu i jej wyposażenie” biblioteka przeniesiona zostanie do nowego lokalu mieszczącego się w 

Sromowcach Wyżnych a także wyposażona zostanie w moduł wypożyczania elektronicznego, co znacznie 

ułatwi rezerwację oraz wypożyczanie książek czytelnikom. 

Aby to jednak było możliwe potrzebny jest odpowiedni sprzęt: drukarki do kodów oraz czytniki. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach napisała zatem wniosek do programu „Kraszewski. 

Komputery dla Bibliotek 2016” i otrzymała dofinansowanie na 2 zestawy komputerowe, w tym sprzęt jak 

powyżej.  

Dofinansowanie na nowy lokal pozyskano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Są to środki w wysokości 302 368 zł, natomiast środki 

na odpowiednie wyposażenie tj. komputery wraz z drukarkami do kodów oraz czytniki w wysokości  

11 560 zł pozyskano z programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016”. 
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Rok 2016 obfitował w wiele wydarzeń 

kulturowych organizowanych zarówno przez 

jednostki organizacyjne gminy, jak również 

współpracujące z samorządem organizacje 

pozarządowe. Jubileusze, rocznice, festyny gminne 

przyciągały mieszkańców gminy, jak również 

turystów, którzy licznie uczestniczyli  

w organizowanych na terenie naszej gminy 

imprezach. A tych nie brakowało... 

Miniony rok rozpoczęliśmy solidaryzując 

się z całą Polską wychodząc na ulice 

z puszkami i serduszkami WOŚP w dłoniach. Jak 

co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

przyniosła ze sobą nadzieję dla potrzebujących 

 i chorych, ale także poczucie jedności dla 

wszystkich, którzy z dobrego serca wzięli w niej 

udział. Nadmienić należy, że nie była to jedyna 

charytatywna akcja na terenie Gminy Czorsztyn. 

W sezonie letnim na przystani wodnej w 

Czorsztynie odbyło się „Pienińskie Dychanie”, 

której organizatorem była firma „Jędruś – port 

Gondoli”. Impreza ta, której celem było wsparcie 

Szpitala Chorób Płucnych w Zakopanem otrzymała 

aprobatę samorządu, który jednocześnie został 

jednym z jej sponsorów.  

Tradycyjnie największe oblężenie 

przeżywały festyny gminne, które rozpoczęły się 

wraz z otwarciem sezonu turystycznego  

w Czorsztynie! Te odbywały się cyklicznie  

w każdym sołectwie gminnym, które w ten właśnie 

sposób miało okazję zaprezentować swój dorobek 

kulturalny, regionalną kuchnię, a także jednoczyły 

mieszkańców oraz wypoczywających na wspólnej 

zabawie i tańcach.  

Imprezą, która nieprzerwanie cieszy się 

ogromnym powodzeniem są gminne dożynki, które 

w tym roku odbyły się w Sromowcach Niżnych. 

Koła Gospodyń Wiejskich po raz kolejny "popisały 

się" niesłabnącą kreatywnością w przygotowaniu 

dożynkowych wieńców, które zachwycały nie 

tylko pomysłem, ale i jakością wykonania. Lokalne 

gospodynie wiele potrafią, co udowodniły także 

podczas XXI Konkursu Potraw i Nalewek 

Regionalnych, notabene VI Międzynarodowego, 

jaki miał miejsce w Maniowach! Podczas tej 

imprezy panie wykazały talent kulinarny, 

przygotowując potrawy i nalewki, jak również 

aktorski prezentując przygotowane przez siebie 

występy sceniczne.  

 

 

 

Dla tych, którzy cenią sobie profesjonalne 

umiejętności sceniczne przygotowano muzyczny 

spektakl oparty na zapisach Mariny Vlady 

„Przerwany lot”. Spektakl pn. „Wysocki”, jaki 

miał miejsce w Kluszkowcach zapoczątkował 

projekt „60+ Nowy wiek kultury”, w którym 

aktywnie zaangażowano mieszkańców gminy. 

Kolejnym muzycznym wydarzeniem, które odbiło 

się szerokim echem była „Opera Zamek  

na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda Karola 

Kurpińskiego". To niezwykłe muzyczne 

widowisko, jakie miało miejsce wśród ruin zamku 

czorsztyńskiego zorganizowało Stowarzyszenie 

LGD Gorce – Pieniny przy wsparciu Gminy 

Czorsztyn. Jak co roku, tak również latem 2016 

roku w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego 

rozbrzmiały nuty pieśni chóralnej, zaprezentowane 

podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 

Chóralnej w Kluszkowcach. Każdy kto zechciał 

uczestniczyć w tych formach dostępu  

do muzycznej kulturowo oferty mógł to uczynić 

przybywając na miejsce imprezy.  

Podczas bieżącego roku nie zapomniano 

także o priorytecie, jaki w dzisiejszych 

zabieganych czasach stanowi czas spędzony  

z rodziną. Właśnie z myślą o niej placówki 

oświatowe Gminy Czorsztyn zorganizowały liczne 

festyny ukierunkowane na wspólną zabawę 

rodziców z dziećmi. Rodzinnie spędzony czas 

przyświecał, jako cel także organizatorom kolejnej 

edycji Dnia Latawca, który jesienną porą odbył się 

na górze Wdżar w Kluszkowcach. Wójtowie 

Gmin: Czorsztyna oraz Łapsz Niżnych  

oraz Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji 

Nieformalnej po raz kolejny zachęcali miejscowe 

rodziny do konstrukcji latawcy, które w tym 

wyjątkowym dniu pozwalają zawładnąć na chwilę 

niebem! I chociaż w tym roku kapryśna aura 

przeszkodziła w zbijaniu się w niebo, uczestnicy 

wraz ze swoimi rodzicami wzbili się na wyżyny 

dobrej zabawy! 

 Samorządy wraz ze Sprężynami 

organizowały także kolejną edycję konkursu pn. 

„Rodzinne Granie w Śmieciobranie”. Akcja 

ukierunkowana na ochronę środowiska uczy 

najmłodsze pokolenia jak ważna jest segregacja 

śmieci oraz udowadnia, że każdy z nas ma wpływ 

na wygląd najbliższego otoczenia. Akcja rozegrała 

się po obu stronach Jeziora Czorsztyńskiego. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A KULTUROWO ROK WYGLĄDAŁ TAK …  
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A skoro o nim mowa….i wędkarze znaleźli na naszym terenie coś dla siebie. Przy wsparciu Wójta 

Gminy Czorsztyn na terenie gminy zorganizowano ZANDER PASSION 2016. Były to zawody spinningowe 

ze środków pływających, które przyciągnęły tu miłośników wędkarskiego hobby. Ci, pojawili się tu licznie  

na trzydniowych zawodach wędkarskich zorganizowanych pn. „XXIII Międzynarodowy Puchar Głowatki”. 

Jak widać sporo się działo, a to tylko najważniejsze wydarzenia tego roku. Oprócz nich organizowano 

konkursy literackie, zawody sportowe, warsztaty tańca czy tkactwa. W tym roku w Gminie Czorsztyn odbyło 

się m.in. Narodowe Czytanie, które zorganizowała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Oferta jak widać, 

jest zróżnicowana. Każdy może odnaleźć w niej cos dla siebie, wystarczy tylko...wyjść z domu.  
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19 listopada br. w Mizernej odbyło się podsumowanie konkursu "Mój ogród kwiatowy”  

oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich za 2016 r 

W spotkaniu uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w Gminie Czorsztyn, 

właścicielki nagrodzonych ogrodów, Wójt Gminy Tadeusz Wach, Zastępca Wójta Rafał Jandura, radna 

sołectwa Irena Ostachowska oraz sołtys Władysław Mikołajczyk. 

 Zebranych przywitała dyr. GCK Janina Plewa, podziękowała paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za 

współpracę przy organizacji wszystkich imprez w roku 2016 oraz pogratulowała osiągnięć artystycznych 

Kołom ze Sromowiec Niżnych za zdobycie głównego trofeum Złotej Różdżki na "Podgórzańskich Godach" 

oraz paniom z Maniów za zajęcia II miejsca w 8 Przeglądzie Dorobku Artystycznego 

i Kulinarnego KGW w bieżącym roku. 

Pan Andrzej Mikołajewicz członek Komisji oceniającej ogródki przedstawił zebranym wyniki 

tegorocznego konkursu. Następnie Tadeusz Wach Wójt Gminy podziękował paniom za zaangażowanie w 

organizację imprez gminnych i pracę na rzecz promocji Gminy Czorsztyn, a nagrodzonym w konkursie 

podziękował za dbanie o wygląd ogródków i posesji, co w konsekwencji przekłada się na estetykę całej 

gminy. 

Zwieńczeniem konkursu było wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójta Gminy 

Czorsztyn właścicielkom nagrodzonych ogródków. 

Nagrodzone ogrody: 
I miejsca : 
 

         

                 Stanisława Kubińska - Maniowy                                                 Danuta Bednarczyk – Kluszkowce         

         
                         Renata Zązel – Mizerna                                                                      Beata Szumal – Huba  

Piękne ogrody w Gminie Czorsztyn 

 

 

 AKTUALNOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI 
 

 

 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

 

10 

    
 

 

          
             Barbara Pichniarczyk – Czorsztyn                                                  Lucyna Olejarz - Sromowce Wyżne              

 

            
             Elżbieta Regiec - Sromowce Niżne                                               Wręczenie nagród za zajęcie I-go miejsca                                                   
 

 

 

 
       Podsumowanie „Mój ogród kwiatowy” 

 

 

 

II miejsca : 

Mieczysław Janik - Maniowy  

Danuta Gil - Kluszkowce  

Anna Knurowska - Czorsztyn  

Ewa Kamyk - Mizerna  

Maria Zachara  - Sromowce Wyżne  

Maria Gondek  - Sromowce Niżne  

Małgorzata Kubicz - Hubka  

 

III miejsca: 

Maria Bednarczyk - Maniowy  

Halina Bochnak - Kluszkowce  

Teresa Półtorak  - Czorsztyn  

Maria Jandura - Mizerna 

Celina Pierwoła - Sromowce Wyżne 

Katarzyna Waradzyn - Sromowce Niżne  

Anna Konopka -  Huba  
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Gmina Czorsztyn najbardziej 

zrównoważoną gminą w powiecie nowotarskim. 

Zgodnie z rankingiem opublikowanym na serwisie 

samorządowym PAP Gmina Czorsztyn pod 

względem zrównoważonego rozwoju jest 

samorządem przodującym w powiecie 

nowotarskim.  

Wyłoniono laureatów rankingu Jednostek 

Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego 

Rozwoju. Na 1 559 gmin o charakterze wiejskim, 

jakie istnieją i funkcjonują w naszym kraju Gmina 

Czorsztyn uplasowała się na wysokim 182 miejscu  

w Polsce, a pierwszym w powiecie nowotarskim. 

Kolejnymi gminami nowotarskimi, które znalazły 

się w rankingu są: Gmina Jabłonka (miejsce 262) 

oraz Gmina Krościenko n/D (326 miejsce).   

Ranking opracowany pod przewodnictwem 

prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej uwzględniają wszystkie polskie 

miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 

15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki 

na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba 

osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 

saldo migracji, liczba absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz 

odsetek mieszkańców korzystających  

z oczyszczalni ścieków.  

Wśród laureatów rankingu znalazła się 

również partnerska gmina, czyli Gmina Tarnowo 

Podgórne, która zajęła wysokie 4 –te miejsce, 

której serdecznie gratulujemy. 
 

 

 

Gmina Czorsztyn podążając za 

nowoczesnością zamierza uruchomić system 

wczesnego powiadamiania mieszkańców  

SMS-ami. To nowoczesny, szybki sposób 

gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych  

i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą 

do wszystkich zainteresowanych. 

Na obecną chwilę to najszybszy  

i najpewniejszy sposób dotarcia z informacją. Nie 

zawsze bowiem przeczytamy ogłoszenie  

na tablicy, czy zajrzymy na stronę internetową 

gminy, a telefon przy sobie praktycznie ma każdy. 

Niezależnie, czy będziemy w pracy, czy na 

wakacjach zawsze będziemy na bieżąco. System 

zostanie wdrożony jeżeli Państwo zechcą 

otrzymywać bezpłatne powiadomienia.  

Jak to działa? 

Wysyłane będą informacje o istotnym znaczeniu 

dla mieszkańców naszej Gminy: 

- informacje społeczne np. o najważniejszych 

imprezach organizowanych na terenie gminy,  

o terminach zebrań wiejskich; 

- informacje komunalne np. o brakach  

w dostawach wody lub prądu, zbliżających się 

terminach o zbiórce odpadów 

„wielkogabarytowych”, podatków lokalnych; 

- informacje kryzysowe np. o nadchodzących 

nawałnicach, falach pogodowych, planowanych 

upałach czy dużych mrozach i zamieciach 

śnieżnych, różnego typu awariach, utrudnieniach w 

ruchu. 

Żadnych reklam nie będzie 

Zapisani do systemu użytkownicy nie muszą się 

martwić, że zostaną zasypani ogromną ilością 

spamu i bezużytecznych reklam. – Smsy będą 

dotyczyły wyłącznie określonych przy rejestracji 

tematów, ich częstotliwość nie będzie uciążliwa 

dla odbiorcy, skupimy się na najważniejszych 

komunikatach. 

Jak powiadomić Gminę, że jestem 

zainteresowany usługą? 
Zasady są bardzo proste. Wystarczy, że do końca 

grudnia br. poinformują Państwo Gminę o chęci 

korzystania z usługi. Wystarczy dokonać jedną  

z poniższych czynności: 

 wysłać e-maila na adres: 

systemSMS@op.pl  z numerem telefonu; 

 zadzwonić do Urzędu na nr (18) 27 50 070  

i podać numer telefonu; 

 zapisać się osobiście w sekretariacie 

Urzędu Gminy. 
 

 

 

W dniu 30 listopada 

br. w naszej Gminie odbyła 

się uroczystość Złotych 

 i Diamentowych Godów. 

W ten piękny czas nasi 

Dostojni Jubilaci zatrzymali się i spojrzeli na to co 

dotychczas osiągnęli w ciągu tylu lat małżeństwa. 

Ten czas był zarezerwowany tylko dla nich na 

Przeżyli razem pół wieku… 

 

 

Gmina Czorsztyn zrównoważoną     

gminą w powiecie nowotarskim 

Wiem co dzieje się w mojej gminie ! 

 

 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

 

12 

    
 

 

wspomnienia wspólnie spędzonych chwil i radości, jakie przyniosło wspólne życie. Czas, by podziękować 

Bogu za rozwój miłości i trwałości małżeństwa podczas uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym  

w Maniowach.  

Następnie podczas oficjalnej uroczystości, Wójt Gminy Czorsztyn złożył gratulacje Jubilatom  

i życzył spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze wspólne lata życia. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tadeusz Wach -Wójt Gminy oraz Pan Stanisław 

Chmiel - Przewodniczący Rady Gminy, dokonali aktu dekoracji Złotych Jubilatów medalem ”ZA 

DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. 

Ponadto, wszystkim Jubilatom – Złotym i Diamentowym wręczono Listy Gratulacyjne oraz upominki.  

  

Dostojni Jubilaci Państwo : 

Maria i Stanisław Borzęccy, Anna i Stanisław Borzęccy, 

Stanisława i Wojciech Chryc , Anna i Stanisław 

Góreccy, Helena i Maciej Jandura, Zofia i Józef Janczy, 

Stanisława i Andrzej Krzystoń , Anna i Jan Knurowscy, 

Stanisława i Kazimierz Kozielec, Maria i Ludwik 

Pierwoła, Anna i Józef Plewa, Maria i Stanisław Plewa , 

Anna i Franciszek Plewa, Zofia i Józef Poździk,  

Agata i Jan Regiec, Krystyna i Andrzej Siedlarczyk  
 

Diamentowi Jubilaci Państwo: 

Maria i Adolf Dragosz, Anna i Władysław Giblak, 

 Zofia i Józef Kowalczyk, Helena i Władysław Kubicz, 

Ignacy i Maria Misiak, Maria i Józef Plewa, Maria i Wojciech Przybycin, Stanisława i Kazimierz Sas. 

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych szczęśliwie spędzonych wspólnych lat w zdrowiu 

i radości. 
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- Czy zdarzyło Ci się uderzyć osobę najbliższą  

 i mimo obiecania sobie, że to po raz ostatni, zrobiłeś 

to ponownie? 

- Czy zauważyłeś/zauważyłaś, że Twoje agresywne 

zachowanie wzbudza strach w najbliższych,  

że unikają z Tobą kontaktu? 

- Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachować wobec 

bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających 

lub substancji psychotropowych oraz nie zalecanych 

przez lekarza leków? 

Jeżeli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś pozytywnie 

chociaż na jedno  z powyższych pytań, przeczytaj 

koniecznie tę wiadomość! 
Przemoc to zamierzone działanie, 

wykorzystujące przewagę siły skierowanej ku 

członkowi rodziny powodując szkody i cierpienie 

oraz narusza godność i prawa jednostki. 
 

PAMIĘTAJ: 
 

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, 

maltretowanie - nic nie usprawiedliwia aktów 

przemocy. 

Sprawcą przemocy w rodzinie może być 

każdy, bez względu na wykształcenie, status 

społeczny, stan majątkowy itp. Stosowanie aktów 

przemocy wobec osób najbliższych naraża Cię nie 

tylko na rozpad związku i utratę rodziny, ale również 

na odpowiedzialność karną. Za znęcanie się nad 

osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5. 

Nigdy nie jest za późno na podjęcie 

właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. 

Zwracając się o pomoc niczym nie ryzykujesz!  

Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać! 
 

Za stosowanie przemocy wobec osób 

najbliższych grozi Ci: 
 

 Interwencja Policji lub zatrzymanie 

połączone ze stosowaniem środków 

zapobiegawczych; 

 Zastosowanie licznych zakazów, w tym 

zbliżania się lub kontaktowania z osobami 

pokrzywdzonymi; 

 Nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania, bez względu na to czyją jest ono 

własnością, na podstawie decyzji prokuratora 

lub orzeczenia sądu 

 Zasądzenie odszkodowania, 

zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz 

osoby pokrzywdzonej 

 Ograniczenie bądź nawet pozbawienie 

władzy rodzicielskiej nad dziećmi  

i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli 

przemoc była stosowana także wobec nich 

 W razie uprzedniego skazania na karę  

z warunkowym zawieszeniem– 

natychmiastowe zarządzenie jej wykonania 

 

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskiej 

Karty” współpracuj z członkami zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.  

Są to osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie,  

w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do 

zaleceń wypracowanych przez zespół lub grupę. 
 

INSTYTUCJE, KTÓRE UDZIELĄ CI POMOCY 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Maniowach 
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy 

tel. 18 275 08 83 

godziny pracy: od 7.30  do 15.30 

poniedziałek - piątek 

 Gminny Punkt Konsultacyjny 

 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy 

Urząd Gminy Czorsztyn, II piętro, pok. 26 

godziny pracy: od 11.00  do 13.00 

czwartek 

Psycholog 
Urząd Gminy Czorsztyn, II piętro, pok. 26 

godziny pracy: wtorek 

tel. 18 275 08 83 

Samodzielny Publiczny Gminny  

Ośrodek Zdrowia w Maniowach 

ul. Gorczańska 6, 34-436 Maniowy 

tel. 18 275 00 88 

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem 
ul. Mickiewicza 1, 34-450 Krościenko n/D 

tel. 18 262 30 07 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu 
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A 

34-400 Nowy Targ 

tel. 18 261 04 00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Targu 

ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ 

tel. 18 266 42 07 

Informacja dla osoby stosującej 

przemoc w RODZINIE 

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW 
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Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu 
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ  

tel. 18 264 00 70 

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym 

Targu 
ul. Jana Pawła II 14, 34-400 Nowy Targ 

tel. 18 263 30 00 
 

 

 

 

 

Stypendium szkolne to pomoc 

materialna dla uczniów w formie 

częściowej lub całkowitej refundacji 

poniesionych kosztów zakupu lub 

opłat. Ubiegać się może o nie osoba spełniająca 

wymagane w ustawie kryteria. 

Pomoc w formie stypendium szkolnego może dostać 

uczeń: 

 zamieszkały na terenie Gminy Czorsztyn, 

 uczący się w szkołach publicznych  

i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz szkołach niepublicznych nie 

posiadających uprawnień szkół publicznych 

dla młodzieży i dorosłych – do czasu 

ukończenia 24 roku życia, 

 pochodzących z rodziny znajdującej się  

w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy 

 w rodzinie występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, nieporadność w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, 

narkomania, występowanie zdarzeń losowych, inne 

istotne okoliczności.  

Ponadto miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być większa niż 

kwota 514 zł.  

Wniosek mogą składać rodzice, pełnoletni 

uczeń, a także dyrektor szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, itd. Wnioski corocznie składa się 

do 15 dnia września danego roku szkolnego. Do 

wniosku dołącza się oświadczenia lub zaświadczenia 

o dochodzie za miesiąc poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku, zaświadczenia ze szkoły i inne. 

Druga transza stypendium ma miejsce do końca 

kwietnia danego roku szkolnego. Rozpatrywane są 

wtedy tylko wnioski złożone do 15 września.  

Zapomoga udzielana jest w formie 

finansowej, jako zwrot częściowy bądź całkowity 

poniesionych kosztów na zakup podręczników, 

pomocy naukowych, ubrań i innych rzeczy dla 

ucznia. Zwrotu dokonuje się na podstawie 

przedstawionych oryginałów rachunków i faktur 

dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów, 

opłat. 

W roku szkolnym 2016/2017 z pomocy  

w formie stypendium szkolnego skorzystało 103 

uczniów.  

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 

2020 jest pomocą w formie paczek żywnościowych 

oraz działań wspierających (warsztatów) dla osób 

najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
 

Kto może skorzystać? 
 

Kryteria kwalifikujące do statusu osoby najbardziej 

potrzebującej to: trudna sytuacja życiowa oraz 

następujące: bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, obce pochodzenie, imigracja, 

mniejszość narodowa, wielodzietność. Ponadto 

dochód nie może przekroczyć kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania  

z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnej  

i 771 zł dla osoby w rodzinie.  

Jak wygląda pomoc? 
 

Pomoc w ramach Programu udzielana jest w formie 

paczek żywnościowych, rozdystrybuowanych 

cyklicznie. W każdej paczce osoba potrzebująca 

otrzyma produkty następującego typu: ryż biały, 

makaron jajeczny, cukier biały, olej rzepakowy, ser 

żółty, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola 

biała, herbatniki, koncentrat pomidorowy, powidła 

śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  

z makreli w oleju, szynka drobiowa. 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogą 

również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych 

dotyczących wzmacniania samodzielności  

i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego.  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 

2020 w naszej gminie 
 

Aktualny Podprogram 2016 trwa  

od sierpnia br. do połowy czerwca 2017 roku.  

W wyznaczonych okresach Gminny Ośrodek 

Stypendia szkolne – co warto 

wiedzieć. 
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Pomocy Społecznej przyjmuje oświadczenia od osób 

kwalifikujących się do otrzymania pomocy w tej 

formie. Po dostarczeniu oświadczenia  

i uzupełnieniu skierowania, ośrodek przyznaje pomoc 

żywnościową. 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 

2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej objął wsparciem żywnościowym 244 

osoby przekazując im 5 382,12 kg produktów.  
 

 

 

 

 

         
747 wniosków złożono od kwietnia  

do listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Maniowach ramach programu 

rządowego „Rodzina 500 plus”.  

Zgodnie z oczekiwaniami, zainteresowanie 

„pięćsetką” od samego początku było ogromne. 

Ośrodek dysponuje już szczegółowymi statystykami, 

które przedstawiamy poniżej: 

 liczba rodzin pobierających świadczenie 

wychowawcze – 675; 

 liczba wniosków złożonych drogą 

elektroniczną – 55; 

 wydatki poniesione na świadczenie 

wychowawcze – 4 244 237,20 zł; 

 liczba wydanych decyzji - 688; 

  liczba decyzji odmownych (na pierwsze 

dziecko) - 20; 

Szczegółowe informacje na ten temat  

możliwości pozyskania świadczeń w ramach 

programu „Rodzina 500+” znajdują się na stronie 

gminy. W razie dodatkowych pytań prosimy  

o skontaktowanie się z pracownikiem GOPSu  

w godzinach pracy. 
 

 

 

 

       
Gmina Czorsztyn i Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Maniowach, apeluje do wszystkich 

mieszkańców Gminy z prośbą o segregację odpadów 

komunalnych oraz dbanie o czyste powietrze na 

terenie naszych sołectw.  

 Odpadów z tworzyw sztucznych nie wolno 

spalać w domowych piecach, ponieważ podczas ich 

spalania powstają bardzo szkodliwe dla zdrowia 

substancje, w tym: substancje rakotwórcze.  

Poprzez spalanie plastików zanieczyszczamy 

powietrze, którym codziennie oddychamy.  

Pamiętajmy też, że segregacja odpadów 

obniża koszty gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Gmina Czorsztyn od lat jest 

inicjatorem segregacji śmieci i stanowi przykład dla 

innych samorządów w całym powiecie nowotarskim. 

Zadbajmy o to, by wciąż mogła być wzorem. 

Niech nasze śmieci lądują w koszach,  

nie w piecach… 

Oddychajmy czystym powietrzem! 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu „e-Okno na 

świat” i „e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” 
mieszkańcy, którzy otrzymali zestawy komputerowe 

oraz dostęp do Internetu proszeni są o bezpośredni 

kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Czorsztyn 

(pokój 21 lub 17, I piętro) w terminie od 19 grudnia 

2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w godzinach pracy 

Urzędu. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki.” 
 

 
 

Znamy już dokładny termin 25 Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Odbędzie 

się on 15 stycznia 2017 roku, a więc nie tak jak 

 w ostatnich latach – w drugą, a w trzecią niedzielę 

stycznia. 

Statystyka, czyli program  

500 + w liczbach… 

 

 

Informacja dla uczestników 

wykluczenie cyfrowe  

 

Pamiętaj o segregacji ! 
 

 

 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN 

 

16 

    
 

Już po raz kolejny, przyłączamy się do 

ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka i zagramy dla 

ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 

ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 

opieki medycznej seniorom. Wolontariusze Gminy 

Czorsztyn po raz kolejny ruszą w teren, by zbierać do 

puszek pieniądze, które następnie przeznaczone 

zostaną na wsparcie medycyny, szczególnie tej,  

od której zależy zdrowie dzieci. 

Pamiętaj…warto pomagać! I Ty przyłącz się 

do akcji i wspomóż potrzebujących.  

Do zobaczenia w styczniu… 
 

 

 

 
 

Chcesz by w Twojej okolicy było 

bezpiecznie? Podziel się swoimi zagrożeniami 

i reaguj na zagrożenia!  

 Zgodnie z informacją przekazaną przez 

Komendę Wojewódzką w Krakowie ruszył policyjny 

program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

w Małopolsce. Program ten stanowi platformę 

wymiany informacji pomiędzy Policją  

a społeczeństwem, a oddana do użytku społeczności 

aplikacja ma umożliwić przekazywanie informacji  

o zagrożeniach  

w najbliższej okolicy.  

 Na interaktywnej mapie zagrożeń internauci 

wskazywać mogą punkty czy miejsca niebezpieczne 

w danym rejonie, co daje Policji możliwość 

precyzyjnego i skutecznego zwalczania 

przestępczości a także zwiększa poczucie 

bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez  

wywieranie wpływu na jego kształtowanie.  

 Każdy sygnał od obywatela, jest sprawdzany 

  przez   policjantów i internauta bardzo szybko jest 

powiadamiany o sposobie rozwiązania  problemu. 

Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną 

wprowadzone  na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez 

mieszkańców regionu.  

 Jeśli uważasz, że w naszej gminie istnieją 

miejsca zagrożone przestępczością lub stanowią 

miejsca potencjonalnego zagrożenia zgłoś je. Aby to 

zrobić wyszukaj  na „mapie” konkretne miejsce 

uważane za zagrożone, następnie z listy kategorii 

zgłoszeń wybierz ikonę obrazującą  konkretną 

kategorię zdarzeń i nanieś na dane  miejsce na mapie. 

Twoje zgłoszenie będzie zweryfikowane  

i potwierdzone. Razem dbajmy o poczucie 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

Aplikacja dostępna jest pod adresem:  

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPu

blic.html 

 

 

 

 
 

Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, 

że mieszkańcy gminy, którzy zamierzają budować 

lub już rozpoczęli budowę domu przysługuje prawo 

kupna drewna tartacznego pochodzącego z lasów 

gminnych w ilości do 10 m3 po cenie określonej  

w odrębnym zarządzeniu.  

Za mieszkańca jest uważana osoba, która jest 

zameldowana i mieszka na terenie naszej gminy 

minimum przez 10 lat.  

Proszę zainteresowanych o składanie do 

Urzędu Gminy odpowiednich wniosków  

w godzinach pracy urzędu. 
 

Zestawienie sprzedaży 1m3 drewna obowiązujące 

od 01.01.2017 r. 

 
 

Lp Asortyment drewna Cena netto  Cena brutto 

1. 
drewno tartaczne 

       

135,00 zł  

     

166,05 zł  

2. 
drewno pozaklasowe 

       

105,00 zł  

 

129,15 zł  

3. 
drewno opałowe 

       

70,00 zł  

 

 75,60 zł  

4. 
stemple budowlane 

       

80,00 zł  

 

 98,40zł  

5. 
żerdzie 

         

70,00 zł  

 

 86,10 zł  
 

 

Wójt Gminy Czorsztyn dziękuje dzieciom  

ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych  

za własnoręczne wykonanie dekoracji na choinkę 

znajdującą się w Urzędzie Gminy oraz młodzieży  

z Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach 

Niżnych za wykonanie kartek świątecznych. 
 

 
 

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,  

 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, tel. 018 2750070, 

 e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl   

Tekst: Aneta Markus, Grafika i montaż: Kamila Worwa-Ciapała 

Mapa zagrożeń w Gminie 

Czorsztyn 

 

Drewno tartaczne dla 

mieszkańców… 

 


