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Szanowni mieszkańcy Gminy Czorsztyn!

Wybory samorządowe już za nami. Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, którzy wzięli udział w tych wyborach i oddali głos na mnie. Dziękuję za okazane 
zaufanie.

Ze swej strony deklaruję kontynuację obranego przed ośmiu laty kierunku, dzięki 
któremu nasza gmina tak dobrze się rozwija. Jest to w dużej mierze spowodowane dzięki 
pozyskiwaniu środków unijnych, po które i w tej kadencji mam zamiar sięgać.

Deklaruję dalszą współpracę z naszymi lokalnymi stowarzyszeniami, jak: Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich, 
Związkiem Podhalan, klubami sportowymi czy też pasjonatami wędkowania.

Gratuluję wszystkim radnym, którzy zdobyli Państwa zaufanie i  zasiadają w Radzie Gminy 
Czorsztyn z przewodniczącym Stanisławem Chmielem na czele.

Liczę na Państwa wsparcie, a w razie pytań zapraszam na rozmowę.

Z wyrazami szacunku
dr inż. Tadeusz Wach

Wójt Gminy Czorsztyn

Składamy serdeczne podziękowania dla seniorów  
z Pienińskiego Domu Dziennego Pobytu w Kluszkowcach 
za wykonanie ozdób świątecznych, które przystroiły 
tegoroczną choinkę w Urzędzie Gminy Czorsztyn. 

Rada Gminy Czorsztyn zaprzysiężona!

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście  
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy  i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.”  

Zaprzysiężona Rada rozpoczęła nową kadencję. 

Ślubowanie złożone, zaświadczenia odebrane. Gmina Czorsztyn ma nową Radę Gminy.  W nowo zaprzysiężonej Radzie 
Gminy zasiadło ośmiu radnych komitetu Podhalańska Wspólnota oraz siedmiu radnych z komitetu Gmina Naszym 
Domem. W nowej, 15-osobowej radzie zasiądzie dziesięciu panów i pięć pań. Najstarszą radną jest Czesława Królczyk,  
a najmłodszym reprezentantem społeczności Piotr Janczy. Poniżej przedstawiamy pełen skład aktualnej Rady: 

 

Stanisław Chmiel – Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Sproch – Wiceprzewodniczący  

Bochniak Magdalena -, Chryc Renata, Dziatkowicz Anna, Gołdyn Krzysztof,  
Hagowski Grzegorz,Klag Agnieszka, Królczyk Czesława, Magiera Sylwester,  
Salamon Paweł, Skawiński Tomasz, Sproch Andrzej, Szczurek Krzysztof, Zachara Bogumił.      

Przewodniczącymi stałych Komisji Rady wybrano: 
Magdalen Bochniak – Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej  
oraz Rozwoju Gospodarczego

Agnieszka Klag – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Szczurek – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Paweł Salamon – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,  
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Bogumił Zachara – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
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Podwyżka cen śmieci... Dlaczego ceny wzrosną?
 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn radni uchwalili podwyżkę cen za odbiór śmieci. Czym kierowała się nowa rada 
podejmując tą niepopularną decyzję – sposób kalkulacji cen przedstawiamy poniżej. 

Dyskusja nad sposobem kalkulacji cen za odbiór śmieci podjęta została przez nową Radę Gminy podczas komisji stałych: 
Komisji Administracyjno-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Następnie temat przedstawiony został Radzie podczas sesji w dniu 7 grudnia 2018 r. Podczas jej obrad główna księgowa 
Zakładu Gospodarki Komunalnej wyjaśniła zebranym, że podwyżka cen za odbiór śmieci jest konieczna, ponieważ 
znacznie wzrosły zarówno  stawki odbioru odpadów na składowisku, jak również ilość oddawanych śmieci przez 
mieszkańców w tonach. 

Odpady 2018 2019

Niesegregowane 320,00 zł 390,00 zł

Plastik 80,00 zł 290,00 zł

Szkło 50,00 zł 90,00 zł

Wielkogabaryty 320,00 zł 450,00 zł

Papier 120,00 zł 270,00 zł

Opony 330,00 zł 460,00 zł

Ceny na składowisku IB Odpady w Nowym Targu  w latach 2018-2019 (zł/t) 

Rok
Odpady  

niesegre- 
gowane 

Szkło plastik

Zużyty  
sprzęt 

elektry- 
czny

papier, 
makula- 

tura

Wielko- 
gabaryty
i opony

Popiół 
 i odpady 

budowlane

Złom 
stalowy 

Razem 
segre- 
gacja

Razem 
odpady 

 w tonach

2013 435,2 170,2 83,5 4,3 2,0 19,2 252,5 531,7 966,9

2014 510,2 165,5 88,2 1,4 2,2 40,8 253 0,8 551,8 1062,0

2015 582,1 173,7 100,8 1 1,0 59,9 263 5,4 604,8 1186,9

2016 645,3 171,3 110,6 1,5 3,0 48,4 244 0,6 579,4 1224,7

2017 795,6 185,8 131,1 5,7 3,3 114,6 312,2 2,7 755,6 1551,2

2018 950 200 150 4 180 355 889,0 1839,0

Zestawienie masy zebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach 
i przekazanych na składowisko odpadów komunalnych  IB  w latach 2013 – 2018 (w tonach). 

  
Referująca tłumaczyła, że ceny za odbiór śmieci nie były zmieniane od wielu lat, a na ten moment system zagospodarowania 
odpadami przestał się bilansować. Pod uwagę należy wziąć fakt, że jak dotąd ceny za śmieci były najniższe w okolicy,  
a cena po podwyżce będzie oscylować w granicy cen odpadów za śmieci w sąsiednich gminach. Ponadto, o ile gmina 
może dopłacać do wody i ścieków to zgodnie z art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd  
nie może dopłacać do śmieci. Dochody pozyskane od mieszkańców i przedsiębiorców muszą pokrywać wszelkie 
wydatki związane z odbiorem oraz utylizacją śmieci. Jedynym rozwiązaniem zatem, aby zbilansować gospodarkę 
śmieciową jest podwyżka cen. 

Gmina W przypadku segregacji W przypadku braku segregacji

Krościenko nad Dunajcem
9,50 zł /m-c od osoby przed 

podwyżką na 2019 rok
20 zł / m-c od osoby przed podwyżką

Szczawnica
7,00 zł / m-c od osoby przed 

podwyżką na 2019 rok
21,00 zł / m-c od osoby przed 

podwyżką

Miasto Nowy Targ 13,00 zł / m-c od osoby 25 zł /m-c od osoby

Łapsze Niżne 9,00 zł /m-c od osoby 18,00 zł / m-c od osoby

Jabłonka 10.00 zł / m-c od osoby 20,00 zł / m-c od osoby

Bukowina Tatrzańska 10,00 zł / m-c od osoby 20,00 zł / m-c od osoby

Ceny opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sąsiednich Gminach

Po szczegółowej analizie dostarczonych materiałów oraz kalkulacji ostatecznie uchwalono, iż z dniem 01.01.2019 r. 
mieszkańcy będą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od „osoby” zamieszkałej daną 
nieruchomość (do tej pory było „od gospodarstwa”). Opłata od jednej osoby zamieszkałej wynosić będzie 10 zł 
miesięcznie w przypadku segregacji odpadów a 20 zł miesięcznie w przypadku braku segregacji. Opłata stanowić będzie 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty.
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Nowa stacja uzdatniania wody w Maniowach  
oddana do użytku!  

Do użytku mieszkańców oddano nowy budynek przepompowni i uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 
studnią głębinową. Ujęcie wody ze studni głębinowej będzie ujęciem dodatkowym, uzupełniającym, używanym podczas 
występowania mętnej wody na ujęciu powierzchniowym na potoku Limierzysko.   Przewidywana liczba osób korzystają-
cych z ulepszonego zaopatrzenia w wodę wynosi 1 897 os.

Jak założono na etapie projektu inwestycji „Celem projektu jest ochrona i odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych 
oraz rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Czorsztyn”.  Realizacja inwestycji zapewni ciągłość w dostawie 
wody pitnej dostarczanej do mieszkańców, jak również w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości wody. 

Zadanie pn. „Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czorsztyn” w miejscowości 
Maniowy zrealizowano w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna – spr, z REGIONALNEGO PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła: 
1 545 891,96 zł
.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Gimnastyka dla każdego

Dzieci ze szkół Podstawowych: z Kluszkowiec, Maniów, Sromowiec Niznych 
oraz Sromowiec Wyżnych wzięły udział w zajęciach „Gimnastyka dla każ-
dego”.  W projekcie uczestniczyło łącznie 254 uczniów!

Zgodnie z alarmującymi danymi Instytutu Matki i Dziecka  nawet 90 % dzieci  
w Polsce ma wady postawy. Problem z krzywym kręgosłupem jest niestety ogól-
nie powszechny a niepokojący wzrost wad postawy u dzieci spędza sen z po-
wiek dzisiejszym pediatrom. Sport przestaje być zatem przyjemnością a staje się 
cywilizacyjną koniecznością. Z myślą o prawidłowych sylwetkach naszych dzieci 
samorząd Gminy Czorsztyn zrealizował zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompen-
sacyjnej pn. „Gimnastyka dla każdego”. 

Zajęcia odbywały się dwuetapowo i objęły uczniów szkół podstawowych łącznie czterech szkół podstawowych miesz-
czących się na terenie naszej Gminy. Każda z grup, która brała udział w projekcie miała 1 godz. tygodniowo, co w sumie 
stanowiło  254 godz. zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. 

Podczas zajęć uczestnicy projektu fikali koziołki, wspinali się po drabinkach i pokonywali utworzone przez nauczycieli 
tory przeszkód. A wszystko po to, aby wzmocnić mięśnie brzucha, pleców i wypracować prawidłową postawę ciała. Do 
aktywnego spędzania czasu oraz korygowania wad ciała poprzez zabawę zachęca Ministerstwo Sportu i Turystyki, z któ-
rego pozyskano dofinansowanie na realizację zajęć. 

Łączny koszt realizacji zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  
wyniósł 18 000 zł, z czego dofinansowanie pozyskane z MSiT wyniosło 9 000 zł. 

Jak segregować śmieci. Już niebawem do mieszkańców 
trafi poradnik segregacji produkowanych odpadów. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Czorsztyn w sposób selek-
tywny zbieramy następujące rodzaje surowców wtórnych: szkło, 
tworzywa sztuczne, odpady niesegregowane, popiół oraz na 
zgłoszenie makulatura i wielkogabaryty (w tym zużyty sprzęt 
elektroniczny oraz opony). 

Surowce zbieramy w kolorowych pojemnikach i workach. 
Worki do segregacji odpadów udostępniane są mieszkań-
com Gminy Czorsztyn przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej. W przypadku większej ilości odpadów segregowanych 
dodatkowe worki  można uzyskać w siedzibie ZGK, pod ad-
resm: ul. Gorczańska 3 (II piętro). Właściciel posesji nieru-
chomości powinien wyposażyć nieruchomość w pojemnik 
lub worek na odpady zmieszane. 

Na terenie Gminy Czorsztyn obowiązuje następująca kolorysty-
ka worków na odpady segregowane:

•	 worek żółty –  do tworzyw sztucznych,
•	 worek  zielony – do szkła,
•	 worek niebieski –  do papieru i tektury,
•	 worek czarny – do metalu.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach 
przy odbiorze odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych objętych gminnym systemem odpadów komu-
nalnych, na bieżąco będą dokonywać kontroli zawartości pojemników i worków na odpady zmieszane oraz do 
selektywnej zbiórki.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona będzie opłata jak za zbie-
ranie odpadów zmieszanych (100 % wyższa stawka).

Odbiór odpadów  komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu. Wraz z harmonogramami, które nieba-
wem trafią do Państwa domów, dołączony zostanie poradnik ABC odbioru śmieci. 

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat  
jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

Chcesz otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca 
na bardziej nowoczesny? Pospiesz się, termin ucieka! 
Już tylko do 20 stycznia 2019 r. mieszkańcy Gminy Czorsztyn ubiegać się mogą o dofinansowanie wymiany pieców na 
nowe tzw. kotły na biomasę. 

Stare piece, w których można palić węglem i drewnem, ale tak naprawdę wszystkim, zanieczyszczają środowisko i szko-
dzą zdrowiu ludzi. Ponadto nowy piec to także nowoczesny i czysty dom oraz mniejsze ryzyko awarii. Dzięki dofinanso-
waniu, jakie Gmina Czorsztyn otrzymała w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, piece wymieniać mogą również miesz-
kańcy naszej Gminy. 

Nie czekaj, zadzwoń lub odwiedź nas w Urzędzie Gminy z pytaniem o możliwość  
dofinansowania wymiany pieca (I piętro pok.20). 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
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Jednostka Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Kluszkowcach 
z nowym samochodem! 

Druhowie z Gminy Czorsztyn wzbogacili się o kolejny samo-
chód ratowniczo – gaśniczy. Tym razem sprzęt w postaci no-
wego pojazdu marki MAN TGM 13.290, 4x4 BL trafił do jed-
nostki OSP Kluszkowce. Samochód używany będzie do udziału  
w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania zagrożeń.

„Wszyscy strażacy naszej jednostki czekali na ten samochód  
z ogromną niecierpliwością, chwilami wątpiąc w pozytywne za-
kończenie starań. Na szczęście wszystko udało się doprowadzić 
do szczęśliwego końca i nasi druhowie będą mogli  jeszcze sku-
teczniej nieść pomoc innym” cieszy się Wojciech Bednarczyk 
Prezes OSP Kluszkowce. 

 „Jestem dumny ze strażaków w naszej gminie, którzy bezinte-
resownie pomagają potrzebującym. Należy im się szacunek oraz godne warunki pracy, dlatego dążymy do tego, by sprzęt 
był nowy, dostosowany do obowiązujących standardów. Na zakup samochodu przekazaliśmy z budżetu gminy  529 500,00 zł 
(w tym VAT)” dodaje z uśmiechem Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn.

Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 799 500,00  zł, na ogólną kwotę składały się dofinansowania z kilku źródeł: 
80 000 zł stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego, 130 000 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało kwotę 40 000 zł, 529 500,00 zł sta-
nowiła kwota z budżetu Gminy Czorsztyn oraz 20 000 zł środki własne OSP Kluszkowce (w tym 10 000 zł, które przekazało 
strażakom Koło Związku Podhalan w Chicago – Odział Kluszkowce). 

Wszystkim, którzy wspomogli finansowo, jak również w każdy inny sposób  
zakup samochodu strażacy OSP Kluszkowce serdecznie dziękują. 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
Wydatek poniesiony w ramach „Ogólnopolskiego programu  
finansowania służb ratowniczych”

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły pozyskiwać dotacje rządowe 

Zgodnie z nowymi przepisami te z Kół Gospo-
dyń Wiejskich, które zarejestrują swoją dzia-
łalność do 29 grudnia 2018 r. będą mogły pro-
wadzić działalność społeczno-gospodarczą 
na własny rachunek a także zakładać związki. 
Dla  gospodyń, które dotąd utrzymywały się 
działając przy Centrum Kultury Gminy Czorsz-
tyn otwierają się nowe możliwości m.in.  
przyjmowania darowizn, spadków, zapisów 

i społecznych składek. Każde zarejestrowane koło będzie mogło posiadać majątek, na który składać się mogą także człon-
kowskie składki i dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Na terenie Gminy Czorsztyn działa aktywnie łącznie siedem Kół Gospodyń reprezentując godnie każde z naszych sołectw. 
Panie integrują się w nich i działają na rzecz okolicznych mieszkańców oraz swoich miejscowości. Temat potrzeby zrzesze-
nia się oraz uzyskania formy prawnej dla gospodyń ciągnął się już od wielu lat. Gaździny nie do końca przekonane były 
do formy stowarzyszenia i obawiały się formalności i dokumentacji związanych z rejestracją koła. Dzisiaj, dzięki zmianie 
przepisów gospodynie złożyły już stosowne wnioski. 

Tysiące sandaczy zasiliło 
Jezioro Czorsztyńskie. 

Projekt jesiennego zarybienia powstał z inicjatywy wędkarzy 
koła nr 6 Nad Zalewem w Kluszkowcach i sympatyków, z pomo-
cą Wójta Gminy Czorsztyn. W sumie do Zalewu Czorsztyńskie-
go trafiło ponad cztery tysiące narybku jesiennego sandacza. 
Narybek pochodził z Gospodarstwa Rybackiego Biała Nida w Kar-
niszycach, a PZW Nowy Sącz zapewnił transport ryb z ośrod-
ka. W zarybianiu wzięli udział członkowie kół opiekujących się 
tym zbiornikiem oraz najaktywniejsi działacze. Przy zarybianiu 
obecni byli też strażnicy SSR grupy terenowej Kluszkowce. 

„A to Polska właśnie: historia bajką opowiadana” 
- historia w pigułce dla najmłodszych. 

Gminna Biblioteka w Kluszkowcach zrealizowała projekt pn.  „A to Polska właśnie: historia bajką opowiadana”. 
Udział wzięły w nim dzieci klas I -III szkoły podstawowej z Maniów oraz Sromowiec Wyżnych. 

Podczas realizacji projektu dzieci wzięły udział w warsztatach przybliżających im dzieje naszej Ojczyzny a następnie 
wyreżyserowały oraz przedstawiły krótki spektakl o najważniejszych postaciach i wydarzeniach z historii Polski. To 
jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie przewidziano dla małych historyków a w trakcie projektu przeprowadzono 
dla nich m.in. : teatr papierowy Kamishibai, Booktalking (gawęda o książce), spotkania z zaproszonym gościem, qu-
izy i zabawy historyczne , konkurs plastyczny, spektakl teatralny. Autorzy powstałych prac plastycznych o tematyce 
patriotycznej zostali nagrodzeni, a każdy aktywny uczestnik zajęć otrzymał upominek. 

Zajęcia odbywały się w terminie wrzesień – listopad 2018 r. a ich celem, jak podkreślają sami organizatorzy było: 
„Przybliżenie historii Polski, rozbudzenie tożsamości narodowej i kulturowej, promocję czytelnictwa, rozbudzenie zamiło-
wania literaturą i przekonanie o wartości literatury” .

 
Koordynatorem zadania był Instytut Książki. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 12 500 zł, z czego dofinansowanie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiło kwotę 8 500 zł.
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Kulturowy zawrót głowy!

W ostatnim kwartale w zakresie wydarzeń kulturowych działo się sporo… 
Poniżej przedstawiamy kilka wspomnień z minionych inicjatyw, których organizatorem  
było Centrum Gminy Kultury Czorsztyn.

 BENEFIS TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA JABŁOŃSKIEGO

Poeta, rzeźbiarz Stanisław Jabłoński świętował swą działalność artystyczną pod-
czas benefisu, który na jego cześć zorganizowano w remizie OSP w Maniowach.

Spotkaniem poetycko-muzycznym uczczono działalność i artystyczną twórczość 
Starego Dłubaca, jak sam o sobie mówi artysta. Nie zabrakło rodziny, przyjaciół,  
a także chwil szczerego wzruszenia. Benefis na cześć Stanisława Jabłońskiego, lo-
kalnego rzeźbiarza oraz poety zorganizował Artur Majerczak, dyr. Centrum Kultury 
Gminy Czorsztyn oraz Tadeusz Wach Wójt Gminy.

 WARSZTATY WYPIEKANIA MOSKOLI

W remizie OSP w Maniowach odbyły się nietypowe warsztaty wypiekania moskoli. Nietypowe, ponieważ nie były to tylko 
zajęcia kulinarne, które cieszą się w regionie dużą popularnością, a nauką procesu wytwarzania tych ziemniaczanych 
placków od podstaw. Zajęcia zorganizowane w ramach inicjatywy społecznej poprowadziła Pani Katarzyna Dobrzańska 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Maniowach.

W warsztatach udział wzięło ok. 40 dzieci klas II –gich szkoły podstawowej w Maniowach.

 KONKURS „MÓJ OGRÓD KWIATOWY Z UWZGLĘDNIENIEM KWIATÓW BALKONOWYCH, 
ZIÓŁ PRZYPRAWOWYCH I MIEJSC DO WYPOCZYNKU” .  

Kolejna edycja konkursu na najpięk-
niejszy ogród - „Mój ogród kwiatowy 
z uwzględnieniem kwiatów balkono-
wych, ziół przyprawowych i miejsc do 
wypoczynku” w 2018 roku podsumo-
wana. W tegorocznej edycji zgłoszo-
no aż 27 ogródków! Podsumowanie 
konkursu, którego głównym celem jest 
zachęcenie do dbania o estetykę ogro-
dów przydomowych oraz pobudzenie 
wszechstronnej aktywności mieszkań-
ców Gminy Czorsztyn w działaniach 
związanych z tematyka zieleni podsu-
mowany został podczas grudniowego 
rozstrzygnięcia w remizie OSP Czorsz-
tyn. Nagrody dla laureatów konkursu 

wręczyli: Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn, Artur Majerczak – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Czorsztyn oraz 
Andrzej Mikołajewicz Przewodniczący Komisji. 

 KONKURS RECYTATORSKI „GÓRALSKIE SERCE” 

Łącznie 23 uczestników reprezentujących Szkołę Podstawową w Manio- 
wach oraz Szkołę Podstawową w Sromowcach Wyżnych wzięło udział 
w konkursie recytatorskim o tematyce regionalnej. Młodzi gawędziarze 
oraz recytatorzy prezentowali twórczość artystyczną charakterystyczną 
dla Górali Pienińskich oraz Górali Podhalańskich. Konkurs odbywał się  
w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych, gdzie Panie z Kola Gospodyń 
Wiejskich Sromowce Wyżne zadbały o kulinarną stronę spotkania częstując 
obecnych lokalnymi smakołykami. 

„Mimo zakończonego sezonu letniego wciąż kontynuujemy organizację 
działań kulturalnych na terenie Gminy Czorsztyn, których oferta jest bardzo 
różnorodna. Są to benefisy artystyczne, zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy 
dla mieszkańców” – podsumowuje ostatni kwartał Artur Majerczak Dyrek-
tor Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. 

Szczegółowe informacje nt. przebiegu spotkań oraz laureatów  
organizowanych konkursów znajdziecie Państwo na stronie  

www.czorsztyn.pl oraz FB Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. 

Śpiywka ło wieśnie

Nad górami wiater dmie,
Na Lubaniu bucki gnie,

Hej,Kluskowce sie ciesom,
Hej,wiatry wiesne niesom.

Holny w lesie tańcuje,
Lepse zycie zwiastuje,

Hej,ptoski wyśpiywujom,
Hej,bo zaloty cujom.

Śniygu wsyndy ubywo,
Potocek sie łozlywo,

Hej,zime co jest w lesie,
Hej,na dół z wodom niesie.

A na dole brzyzecki,
Jak te młode dziywecki,
Hej,syćko to co majom,

Ku słonku wystawiajom.

Stary Dłubac - Fragment wierszu  
Śpiywka ło wieśnie
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Trwa budowa ścieżki rowerowej  
dookoła Jeziora Czorsztyńskiego.

Za oknem zielone trawniki pokrył biały puch, czuć 
już klimat świąteczny, a niedawno jeszcze na brze-
gach Jeziora Czorsztyńskiego było słychać warkot 
maszyn, koparki równające teren pod ścieżkę oraz 
pracujących ludzi. Niniejszy projekt to bardzo duża 
inwestycja dla Samorządu Gminy Czorsztyn, która 
jest realizowana pn. „Budowa ścieżki rowerowej 
dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo re-
gionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie  
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Zadanie zostało podzielona na dwa odcinki: 

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze) 

- wykonawcą w/w odcinka jest Konsorcjum Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ 

oraz Partner Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targu. 

Koszt części I odcinka ścieżki wynosi: 10 306 570,16 zł w tym otrzymane dofinansowanie to 5 884 049,74 zł

Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna) - 

wykonawcą z kolei tego odcinka jest Konsorcium  Lider: PBM Sułkowscy Sp. Jawna; ul. Fabryczna 1D; 34-600 Limanowa Partner: 

Zakład Melioracyjno –Budowlany WiR; Wiesław Młynarczyk- Ryszard Biedroń Sp. j. ul. Zygmunta Augusta 12; 34-600 Limanowa. 

Koszt części II odcinka ścieżki wynosi: 8 934 905,20 zł w tym otrzymane dofinansowanie to  5 282 031,36 zł.

Nadzór inwestorki nad I i II odcinkiem ścieżki pełni firma: Projektowanie i nadzór w Budownictwie - mgr inż. Mariusz Murzyniak. 

Do końca przyszłego roku inwestycja ma zostać zakończona. Prowadzone prace w ostatnim czasie polegały na robotach 
przygotowawczych, czyli wyrównaniu terenu, położenie podbudowy, umocnienie brzegów oraz przygotowanie funda-
mentów pod kładki. 

Do wykonania w/w zadania Gmina Czorsztyn otrzymała darowiznę od ZEW Niedzica S.A. w postaci pospółki, która została 
wydobyta z czaszy zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego. Materiał już częściowo został wykorzystany do podbudowy ścieżki. 

Podsumowując całkowity koszt wykonania dwóch ścieżek wynosi 19 241 475,36 zł

Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0285/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: 

 Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)” współfinansowany  

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama 

– trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” współfinansowany  

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

opr. Kamila Worwa-Ciapała


