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WIEŚCI Z GMINY CZORSZTYN

Kwartalnik gminny z nową nazwą! 

Mieszkańcy wybrali nową nazwę dla gminnego kwartalnika.  
Zgodnie z ich wolą  wygrały „Wieści z Gminy Czorsztyn”. 

Przez dwa tygodnie na gminnym FB trwała ankieta dotycząca nowej nazwy dla gminnego 
kwartalnika wydawanego dotychczas pod nazwą Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn.  
Podczas głosowania oddano łącznie 66 głosów, z czego aż połowę tj. 33 głosy otrzymały 
 „Wieści z Gminy Czorsztyn”. 
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2 Zmiana nazwy kwartalnika. Słowo tytułem wstępu. 

3, 4  Inwestycje gminne; m.in. promesa na drogi, 
 strefa aktywności ruchowej

5 Aktualności; Sołtysi Gminy Czorsztyn,  
Gmina Czorsztyn podczas targów turystycznych

6 i 7 Święto w jednostce OSP Kluszkowce.  
Druhowie obchodzą 90 cio lecie istnienia.

8 i 9 Działo się; Jubileusz Złote i Diamentowy Gody  
mieszkańców, warsztaty artystyczne w Gminie Czorsztyn

10 i 11 Ogłoszenia oraz komunikaty; apel dot.  
wałęsających się psów, informacja o skróconych  
godz. pracy Urzędu Gminy

12 Zaproszenie na konkurs „Nuta Dunajca”  
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Drodzy mieszkańcy,
zima w końcu dobiega końca i wraz z wiosenną aurą wkraczamy w okres realizacji nowych zadań inwestycyjnych. 
Zadania te wykonujemy z myślą o poprawie jakości życia społeczeństwa. Dlatego też, planujemy remont lokalnych 
dróg, realizujemy projekty na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również tworzymy strefę aktywnego wypoczynku. 
Kontynuujemy także rozpoczętą inwestycję, jaką jest budowa ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Wiele 
zadań, które zamierzamy wykonać w najbliższym czasie przybliży Państwu niniejszy nr świątecznego kwartalnika. 

 Oddajemy go zatem w Państwa ręce oraz życzymy przyjemnej lektury.
Z pozdrowieniami

Redakcja Kwartalnika
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Gmina Czorsztyn przewiduje montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz instalacji 
fotowoltaicznych. 

Wspólnie z miastem Nowy Targ, Gminami Nowy Targ oraz Łapsze Niżne samorząd Gminy Czorsztyn realizuje projekt 
pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze 
Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. Pozyskane w ramach projektu środki na ekologiczne 
instalacje OZE pozwolą na montaż ponad 3,5 tysiąca instalacji na terenie gmin uczestniczących we wspólnym projekcie, 
którego liderem jest Gmina Nowy Targ. Cały projekt opiewa na prawie 53 mln złotych, a dofinansowanie pozwoli na 
pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych instalacji. Mieszkańcy, który zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie będą 
mogli zamontować wybrany przez siebie rodzaj instalacji pokrywając tylko 40 % jego wartości.  Udział w projekcie 
przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom, w postaci nowoczesnych instalacji OZE, dzięki którym zaoszczędzą środki 
wydatkowane na opał czy energię elektryczną, ale przede wszystkim świadomość, że przyczyniają się do poprawy jakości 
powietrza. Jest to pierwszy tak wielki projekt w naszym regionie, który mógł zaistnieć tylko dzięki dobrej współpracy 
gmin, którym zależy na poprawie jakości życia swoich mieszkańców. W ramach projektu zostanie zainstalowanych 
3560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Czorsztyn w swoim zakresie przewiduje montaż: 65 szt. 
kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,57 MW, 31 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 
zainstalowanej 0,10 MW oraz 49 szt. instalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy zainstalowanej 0,13 MW.

Dofinansowanie do ekologicznej energii

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

Wartość projektu ogółem:     52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane:     48 092 932,00 zł 
Dofinansowanie ze środków EFRR:     28 855 759,18 zł

INWESTYCJE

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej 
 wokół Jeziora Czorsztyńskiego

 Wiosna budzi się do życia, promienie słońca co-
raz odważniej wyglądają zza chmur a wstępująca na nowo 
energia pcha ku nowej przygodzie. Na brzegach jeziora 
słychać warkot koparek oraz ciężarówek, które kursują nie-
mal nieustannie wożąc żwir, by utwardzić nawierzchnię po-
wstającej ścieżki rowerowej. W głowach już rodzi się wizja 
rodzinnej rowerowej wycieczki z widokiem na Zielone Skałki. 
Jednak nim to nastąpi spoglądnijmy jak wyglądają prace 
związane z realizacją projektu pn. „Budowa ścieżki rowe-
rowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrz-
nych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospo-
darowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych.
Budowa ścieżki rowerowej została podzielona na dwa 
odcinki:

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsz-
tynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze)
Koszt całej inwestycji 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)
Koszt całej inwestycji wynosi: 8 934 905,20 zł w tym otrzy-
mane dofinansowanie to  5 282 031,36 zł

Fragment powstającej  
ścieżki rowerowej

Kładka pieszo jezdna 
na potoku Mizerzanka
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Małopolskie samorządy otrzymały pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. Wśród gmin, które otrzymały promesę znalazła się również Gmina Czorsztyn. 

W dniu 18 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste wrę-
czenie drugiej transzy promes w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wręczenia 
dokonali: Wicepremier do spraw społecznych Pani Beata Szydło, Wiceminister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. 

Łącznie 16 gmin otrzymało środki w ramach drugiej transzy, jaką przyznano na usunięcie 
skutków klęsk żywiołowych do których doszło w latach 2017-2018. Wśród samorządów, któ-
re znalazły się na liście dofinansowanych znalazła się również Gmina Czorsztyn. 

„Dzięki przyznanym środkom możliwy będzie remont dwóch - spośród pięciu wnioskowanych 
dróg, a mianowicie; drogi gminnej Na Dolinę oraz ul. Węgliska w Maniowach”  tłumaczy Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn. 

W ramach przyznanej promesy samorząd otrzyma łącznie 480 000 zł, co stanowić będzie 80 % kosztów kwalifikowanych 
zadania.  Dzięki dodatkowym środkom w woj. Małopolskim zrealizowanych zostanie 31 inwestycji na łączną kwotę nie-
mal 10,7 mln zł

Otwarta Strefa Aktywności 
w Sromowcach Wyżnych

Jak powszechnie wiadomo ruch na świeżym powietrzu to źródło wielu zdro-
wotnych korzyści. Powietrze to jeden z naturalnych czynników, mających bar-
dzo pozytywny wpływ na rozwój dziecka, a także ogólną kondycję ich rodzi-
ców. 
Dlatego też, z myślą o naszych mieszkańcach już niebawem w Sromowcach 
Wyżnych powstanie otwarta plenerowa strefa aktywności fizycznej. Siłownia 
plenerowa, plac zabaw o charakterze sprawnościowym, strefa relaksu wypo-
sażona m.in. w gry edukacyjne oraz ławki parkowe powstanie przy ul. Wojska 
Polskiego.  W ramach planowanej inwestycji zaplanowano również nasadzenie 
zieleni ogrodowo-dekoracyjnej oraz montaż stojaków na rowery. Warto do-
dać, że tablica z regulaminem otwartej strefy aktywności dodatkowo pojawi 
się tekstem w języku Brailla.  
Wykonanie inwestycji  pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności 
fizycznej w miejscowości Sromowce Wyżne” jest możliwe dzięki 
dofinansowaniu, jakie samorząd Gminy Czorsztyn otrzymał ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach konkursu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki pn.: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 
2018”.  Całkowity koszt zadania wynosi 134 215,00 zł, z czego dofinansowanie 
stanowi kwotę 50 000 zł. Termin zakończenia inwestycji to 30.04.2019 r. 

Inwestycję realizuje wykonawca: Firma PROSYSTEM z Mosiny. 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF.

Podobna strefa utworzona została w Maniowach.

Dolinka Michołowska w Maniowach zachęca do 
aktywności na świeżym powietrzu. 

Prace rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty ziemne, 
podbudowy, umocnienie brzegów, fundamenty pod 
kładki większości zostały wykonane. Na dzień dzisiejszy 
już widać efekt pracy na granicy miejscowości Mizerna 
i Kluszkowce, gdzie powstała kładka pieszo-jezdna na 
potoku Mizerzanka. Zostały umocnione również brze-
gi na każdym odcinku ścieżki oraz wykonane drenaże  
i przepusty. 

Na odcinku Czarna Dama jeszcze trwają intensywne prace 
przygotowawcze oraz roboty ziemne, które z dnia na 
dzień zmieniają nierówne zarośnięte trawą brzegi w trasę 
rowerową. 
Pierwszy etap robót ziemnych zostanie zakończony już 
końcem bieżącego miesiąca. Następnie rozpoczną się 
bardziej zaawansowane prace, których przebieg śledzić 
Państwo mogą na naszej stronie: ww.czorsztyn.pl

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.

Łu
ka

sz
 L

is
ie

ck
i w

w
w

.3
60

st
ud

io
.o

rg
 

Wicepremier ds. społecznych 
Beata Szydło
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Gmina Czorsztyn, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich oraz Ośrodek Czorsztyn-Ski promują 
atrakcje turystyczne regionu podczas 25 edycji Międzynarodowych Targów GLOBalnie w Katowicach.
Kolejno przez trzy dni trwała kolejna edycja targów turystycznych odbywających się corocznie w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach. Ponad 200-stu wystawców i tysiące ofert na wypoczynek w Polsce i za granicą. 
Wśród nich reprezentanci Gminy Czorsztyn.

Wybierając się na targi turystyczne postawiono na współpracę.  By promować region kompleksowo przygotowano bo-
gatą ofertę turystyczną, którą prezentowali delegaci z Urzędu Gminy Czorsztyn oraz Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, 
Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich oraz Ośrodka Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach.

Stoisko regionu Gminy Czorsztyn cieszyło się nieustającym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających targi nie zabrakło 
przedstawicieli biur turystycznych, organizatorów wycieczek szkolnych, czy prywatnych osób zainteresowanych rodzin-
nym wypoczynkiem w naszych stronach. W przedstawianej ofercie nie zabrakło informacji o różnorodnej ofercie wy-
poczynkowej m.in. organizowanych po Jeziorze Czorsztyńskim kursach statkiem i gondolą, sprzęcie wodnym, czy sze-
rokich możliwościach dla wędkarzy, bazie noclegowej czy gastronomicznej. Spore zainteresowanie dotyczyło również 
szlaków pieszych oraz rowerowych, a informacja o nowo powstającej ścieżce rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego 
wzbudzała ogromny entuzjazm. Naturalnie spływ Przełomem Dunajca oraz oferta zimowa Ośrodka Czorsztyn-Ski stano-
wiła niejako filary tutejszej turystyki.

Kolorowe stoisko, z pięknymi zdjęciami w tle, możliwość realnego podglądnięcia terenu z platformy Trzech Koron, czy  
z perspektywy flisaka na łodzi w okularach 3D, bogata oferta materiałów reklamowych a także lokalne przysmaki w po-
staci moskoli czy oscypków przekonać miały każdego, kto zawitał w okolice stoiska, że Gmina Czorsztyn to miejsce do 
którego koniecznie należy zawitać.

Gmina Czorsztyn na targach

Wybrano sołtysów w Gminie Czorsztyn
Znamy już wszystkich sołtysów, którzy wolą wyborców sprawować będą rolę gospodarzy sołectw w kadencji 2019-2024. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów tylko dwie z siedmiu miejscowości naszej gminy zarządzane będą przez no-
wych sołtysów. Mowa o miejscowościach Czorsztyn oraz Huba, gdzie dotychczas pełniący obowiązki sołtysów panowie 
zrezygnowali ze swoich funkcji. Wskutek głosowania w miejscowości Czorsztyn sołtysem wybrano Pana Przemysława 
Knurowskiego, natomiast w Hubie gospodarzem  został Pan Krzysztof Gołdyn.  
W pozostałych miejscowościach mieszkańcy docenili działania dotychczasowych sołtysów, czego efektem  w każdej 
z miejscowości były oddane ważne głosy w postaci skreślenia znaku X, przy ich nazwiskach.  
Największą przewagę głosów uzyskał Pan Franciszek Jarząbek w miejscowości Maniowy wygrywając stosunkiem głosów 
296 do 78. Najmniejszą różnicę głosów tj. 49 odnotowano w Sromowcach Wyżnych, gdzie sołtysem pozostał Franciszek 
Górecki. 
W Sromowcach Niżnych większością oddanych głosów sołtysem pozostał Pan Adam Grywalski. 
W miejscowościach Kluszkowce oraz Mizerna Panowie Wojciech Bednarczyk oraz Władysław Mikołajczyk nie posiadali 
kontrkandydatów, a o pełnieniu ich dotychczasowych funkcji zadecydowało ponad 50 % ważnie oddanych głosów (spo-
śród kart wrzuconych do urny)
Warto dodać, że sołtysi: Franciszek Jarząbek oraz Adam Grywalski pełnią funkcję sołtysa nieprzerwalnie od 1994 r. (25 lat). 
O jedną kadencję krócej tj. od 1998 sołtysem Kluszkowiec jest Wojciech Bednarczyk (21 lat) , natomiast od 2003 r. do 
nadal gospodarzem wsi Sromowce Wyżne jest Franciszek Górecki ( 16 lat). 
Wszystkim sołtysom kadencji 2015-2019 serdecznie dziękujemy za owocną współpracę z samorządem Gminy, a nowo 
wybranym życzymy wytrwałości oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków na rzecz lokalnej społeczności.

25 edycja Targów Turytycznych GLOBalnie Targi odbyły się w Katowicach

AKTUALNOŚCI



Ratują już 90 lat... 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kluszkowcach świętować będzie 
90 -lecie powstania jednostki

Podobnie jak my pracują, stoją w korkach, robią zakupy i próbują pogodzić życie zawodowe i rodzinne.  
Od innych różnią się jednak tym, że kiedy dostają sygnał  o zagrożeniu, rzucają wszystko  
i jadą ratować ludzkie życie. 

Po krótce tak właśnie wygląda życie ochotników każdej z działających na terenie Gminy Czorsztyn  
jednostek strażackich. Jedna z nich, 3 maja 2019 r. obchodzić będzie Jubileusz  90- lecia powstania.   
Mowa o druhach z jednostki OSP w Kluszkowcach. 

Historia powstania jednostki OSP Kluszkowce w pigułce
Jednostka OSP Kluszkow-
ce powstała z inicjatywy 
ludzi pracujących wów-
czas w spółce „Kamienio-
łomy Miast Polskich”  któ-
ra eksploatowała Wdżar 
od 1928 roku. Głównymi 
inicjatorami jej powsta-
nia byli: Kierownik Ka-
mieniołomu Pan Pacuta, 
Kierownik szkoły Pan Julian 
Sanok oraz Panowie: Józef 
Bednarczyk, Jakub Gre-
czek, Wojciech Jandura, Jan 
Jędrasek, Wojciech Kowal-
czyk  oraz Andrzej Zwydak.  
Jej pierwszym Prezesem 
został Wojciech Kowalczyk, 
a Komendantem Józef Bed-

narczyk. Przy straży powołano do życia orkiestrę dętą, której kapelmistrzem został Andrzej Zwydak. 

Początki jak zawsze bywały trudne. Druhowie nie posiadali ani własnego pomieszczenia, ani też sprzętu, którym mogliby 
gasić płonące domy. Dlatego też pierwszą sikawkę ręczną na powoziu konnym zakupili w ramach pożyczki w Kasie 
Strefczyka. Tę spłacali za pieniądze, które w kolejnych latach pozyskali w ramach organizowanych zabaw oraz festynów.  
W podobny sposób wyposażona została także rozwijająca się orkiestra dęta. 

Kolejne lata istnienia Kluszkowskiej jednostki to nie tylko gaszone pożary, lecz także praca na rzecz lokalnej społeczności. 
Nim wybuchnie wojna strażacy wraz z lokalną ludnością podejmują się budowy głównej drogi przez  wieś a także 
gmachu budynku, który w latach późniejszych stanie się Domem Kultury, w którym mieścić będą się: remiza, biblioteka 
oraz przedszkole.  W okresie okupacji budynek przystosowany będzie częściowo jako Kaplica i tak też funkcjonuje przez 
wiele kolejnych lat. 

Po wojnie strażacy wciąż dbają o rozwój swojej jednostki; W 1976 r. mają na wyposażeniu samochód strażacki typu  
S - Star 21. Czynią też starania o motopompę na podwoziu ogumionym  a także pomagają przy budowie upragnionego 
Domu Strażaka. Ten budowany jest przy współpracy z Zarządem Gminy oraz lokalną społecznością. 

Orkiestra Dęta oraz strażacy OSP Kluszkowce - Wielkanoc 1973 r.
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Uroczystość Jubileuszowa z okazji 
90-lecia OSP Kluszkowce oraz  
zakupu nowego samochodu 
 bojowego

90-lecie powstania Jednostki OSP Klusz-
kowce przypadło na rok 2018, jednakże ze 
względu na zakup nowego samochodu, 
który zaplanowano na rok 2019 uroczysto-
ści zostały przesunięte na rok bieżący. 

Te, odbędą się w dniu 3 maja 2019 r. i roz-
poczną Mszą Święta w kościele parafialnym 
w Kluszkowcach. Poniżej przedstawiamy 
program uroczystości, na który druhowie 
z OSP Kluszkowce zapraszają wszystkich 
mieszkańców. 

W roku 1991 Dom Strażaka zostaje oddany do użytku, czemu towarzyszy wiele radości. „Dzień  dzisiejszy jest dla nas dniem 
doniosłym, gdyż wreszcie będziemy mieli własny Dom Strażaka z prawdziwego zdarzenia, który będzie służył nie tylko straży, 
ale całemu społeczeństwu” –  przemawiał wówczas Prezes Jan Siedlarczyk podczas uroczystości. 

W roku 1993 druhowie dostają nowy wóz bojowy oraz motopompę, która służy druhom przez kolejne 26 lat. W roku 2019, 
jak pisaliśmy już wcześniej OSP Kluszkowce otrzymuje sprzęt w postaci nowego pojazdu marki MAN TGM 13.290, 4x4 BL.

Z okazji Jubileuszu 90 -lecia 
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kluszkowcach, do wszystkich Druhów 
kieruję serdeczne życzenia, gratulacje  
oraz wyrazy szacunku  za ofiarną służbę,  
trud oraz poświęcenie. Niechaj Św. Florian 
– patron Strażaków otacza Was zawsze  
swoją opieką i wstawiennictwem 
we wszelkich Waszych działaniach. 
Proszę przyjmijcie również życzenia 
sukcesów w dalszej strażackiej  
służbie oraz zdrowia i wszelkiej 
 pomyślności w życiu osobistym 

Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn
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W myśl stwierdzenia, że każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,  
a od ludzi, których spotka na swojej drodze zależy, w jakim stopniu rozwinie swo-
je talenty i umiejętności, Centrum Kultury Gminy Czorsztyn przy współpracy  
z lokalnymi szkołami oraz organizacjami po raz kolejny postawiło na warsztaty arty-
styczne. Tym razem padło na rozwój talentów plastycznych oraz muzycznych. 

W dniu 27 marca 2019 r. w ramach projektu "Skarby górali - Odkrywanie skarbów 
dziedzictwa południowej Małopolski", przy współpracy Centrum Kultury Gminy 
Czorsztyn  z Pienińskim Domem Pobytu Dziennego w Kluszkowcach oraz Szkołą 
Podstawową w Kluszkowcach przeprowadzono warsztaty z malowania na szkle. 
Tematyka warsztatów, które poprowadziły panie: Joanna Dziubińska oraz Anna 
Madeja obejmowała regionalny akcent a, ich uczestnikami byli seniorzy oraz ju-
niorzy z terenu Gminy Czorsztyn. 

Warsztaty Junior - Senior ogromnie zaintrygowały zarówno seniorów, jak rów-
nież trzecioklasistów przybyłych na zajęcia z wychowawczynią Anną Złydaszyk. 
Twórczy zapał malarski podczas zajęć widoczny był zarówno na skupionych 
twarzach dzieci, jak również starszych mieszkańców Gminy Czorsztyn. Zajęcia, 
których celem była m.in. integracja pokoleń stanowiły czas przepełniony ser-
decznością oraz dobrej zabawy.  

Na tym jednak nie koniec…W Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych roz-
poczęły się właśnie warsztaty muzyczne na instrumentach estradowych typu 
gitara, keyboard czy perkusja. Zajęcia, nad którymi nadzór sprawuje Centrum 
Kultury Gminy Czorsztyn odbywać się będą w każdy czwartek, aż do zakończe-
nia roku szkolnego. Ich kontynuacja nastąpi po wakacjach. Celem zajęć jest roz-
wijanie muzycznych pasji. 

„Być może uczestnicy warsztatów, kiedyś zagrają na gminnych imprezach prezentu-
jąc własne kapele oraz zespoły muzyczne” – reasumuje  Artur Majerczak Dyrektor 
Centrum Kultury Gminy Czorsztyn. 

Kochać, to tak łatwo powiedzieć - śpiewał w kultowym 
utworze Piotr Szczepanik. Jednak miłość to nie tylko sło-
wa, to proza codziennego życia, którą pokonuje się we 
dwoje. Uczucie, które tętni własną energią, jednak o tę 
energię należy nieustanie dbać, budować ją świadomie 
i pielęgnować, aby przetrwała najbardziej zawiłe ścieżki 
życia. 

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Zajeździe Czorsztyńskim  
w Maniowach celebrowano uroczyście wieloletnie poży-
cie małżeńskie par, które od pół wieku tworzą życiowy 

duet. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą, która miała miejsce w Kościele Parafialnym w Maniowach kon-
celebrowaną przez - Proboszcza Parafii w Maniowach ks. Krzysztofa Piechowicza.Następnie szanowni goście udali się do 
restauracji, gdzie łącznie 14 par celebrowało jubileusz Złotych oraz Diamentowych Godów. Wójt Gminy, Tadeusz Wach 
gratulował dostojnym Jubilatom wspólnie przeżytych lat oraz życzył zdrowia i dalszych rocznic w gronie bliskich osób. 

Razem przez pół wieku… 
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Zajęcia odbyły się w ramach projektu  
Skarby Górali

W zajęciach udział wzięli podopieczni 
placówki oraz dzieci szkolne

W ramach warsztatów muzycznych  
uczestnicy uczą sie gry na instrumentach 
estradowych.

Artystyczny zawrót głowy, czyli o warsztatach 
rozwijających talenty słów kilka. 

Uroczystości Jubileuszu obchodzono w Zajeździe Czorsztyńskim
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Biblioteka w Gminie Czorsztyn  
zajmuje najwyższe miejsce w powiecie nowotarskim  

na liście rankingowej Bibliotek „Rzeczpospolitej". 

Po raz ósmy „Rzeczpospolita” opublikowała ranking placówek 
w całej Polsce, które idą z duchem czasu; zdobywają nowych 
czytelników oraz integrują lokalną społeczność. Na poz. 292, 
która daje tym samym najwyższą pozycję w powiecie nowo-
tarskim uplasowała się Gminna Publiczna Biblioteka w Gminie 
Czorsztyn. 

Jak przeczytać można w artykule Rzeczpospolitej poświęconej 
polskim bibliotekom „Sukces placówek jest zwykle wynikiem do-
brego rozeznania potrzeb lokalnej społeczności” . Zatem potrze-
by społeczności naszych mieszkańców rozeznano w sposób 
prawidłowy, gdyż w samym 2018 roku przybyło ponad 150 no-
wych czytelników a liczbę wypożyczonych książek szacuje się 
na  15 986 egzemplarzy. 

„Najwięcej książek w minionym roku, spośród dzieci przeczytała  
Ola Koczwara z Maniów. Było to aż 160 książek. Dorośli czytelnicy także  utrzymują statystyki. Pierwsza była Pani Fuks Monika 
ze Sromowiec Wyżnych – 122 wypożyczeń” – wymienia Joanna Bator Dyrektor Bibliotek Gminnych. 

Pierwsze miejsca w rankingu czytelników zajmują Panie. Te w dniu 8 marca 2019 r. Dyrektor postanowiła nagrodzić przy 
okazji Święta Dnia Kobiet. Były to panie:

Fuks Monika  Sromowce Wyżne: 122 Wojtaszek Helena Kluszkowce :   117
Dutkiewicz Julita  Maniowy :    119 Bochniak Elżbieta  Sromowce Wyżne: 99
Sosna Albina  Kluszkowce :   118 Jandura Krystyna  Maniowy :   93

Nagrodą dla powyższych czytelniczek były naturalnie …książki z gatunku, które Panie lubią najbardziej, a które wybrała 
znając gusta swoich czytelniczek Joanna Bator. 

Odwiedzając bibliotekę gminną nie sposób nie zauważyć przemian, jakie zachodzą w niej w minionych latach. Pod 
oknem rząd komputerów, przy których niemal o każdej porze spotkać można młodszych mieszkańców sołectw, ze stołu 
zniknął zeszyt, w którym można było zarezerwować książkę. Teraz każdy może zrobić to we własnym domu. A jest z cze-
go wybierać: księgozbiór elektroniczny liczy ponad 50 tys. pozycji. Wystarczy zasiąść przed własnym monitorem i wpisać 
tytuł książki, którą chcielibyśmy przeczytać.

Podczas aktu dekoracji Wójt wręczył Jubilatom medale nadane przez Prezydenta RP Polskiej, imienne listy gratulacyjne 
wraz z koszem upominkowym od samorządu Gminy Czorsztyn. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Pan 
Stanisław Chmiel przekazał gościom legitymację za wieloletnie pożycie małżeńskie. 
Po oficjalnej części uroczystości wzniesiono toast, po którym wszyscy zasiedli do stołów. Atrakcją okazał się piękny tort 
przygotowany specjalnie na tę okazję. O artystyczną oprawę uroczystości zadbał Zespół Mali Maniowianie pod kierow-
nictwem Katarzyny Dobrzyńskiej. Spontaniczny występ dzieci i młodzieży przywołał wiele uśmiechów oraz wspomnień 
u naszych Jubilatów, którzy przywoływali w pamięci czas beztroskich młodzieńczych lat. 
Wszystkim Jubilatom  raz jeszcze gratulujemy tak pięknej rocznicy oraz życzymy, abyście w zdrowiu i szczęściu szli przez 
życie trzymając się za ręce. 

Poniżej przedstawiamy listę  
tegorocznych Jubilatów: 

Jubileusz Złotych Godów 
Janina i Józef Borzęccy
Krystyna i Stanisław Filas
Krystyna i Tadeusz Firek
Elżbieta i Józef Janczy

Józefa i Stanisław Kowalczyk
Zofia i Stefan Laskowscy
Elżbieta i Jan Pierwoła
Stefania i Stanisław Pierwoła
Janina i Jan Plewa
Anna i Marian Regiec
Anna i Jan Stanek
Maria i Alojzy Wolak

Anna i Franciszek Wotus
Maria i Władysław Wotus

Diamentowe Gody
Władysława i Stanisław Frączek
Elżbieta i Kazimierz Łapczyńscy
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Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów w Gminie Czorsztyn.

Dyrektor Biblioteki wraz z czytelniczkami
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Apel do mieszkańców!
W związku  z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów 
zobowiązuje się wszystkich właścicieli do zamykania psów na terenie posesji.

Coraz większa liczba psów stanowiących własność gospodarzy poszerzają grono bezpańskich psów zagrażających bez-
pieczeństwu życia i zdrowia dzieci oraz innych mieszkańców.  

W związku z powyższym przypominamy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431),który stanowi jasno, że w przypadku wyrządzenia 
szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1 000 zł albo karze nagany”

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która może zastosować 
karę w postaci mandatu karnego.

 

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Informacja do podatników

Szanowni Państwo! 
Informujemy, że 15 marca br. upłynął termin płatności I-ej raty.
Zwracamy się z prośbą, o szczegółowe uzupełnianie druków przelewowych. Jeżeli uiszczają Państwo podatek za pośred-
nictwem przelewu bankowego należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:
• zaznaczyć, że chodzi o podatek 
•  wpisać nr ewid., który znajduję się na decyzji podatkowej lub podać dane podatnika.
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Informacja dla osoby stosującej przemoc

PAMIĘTAJ PAMIĘTAJ PROGRAM

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. tj. w Wielki Piątek,  
Urząd Gminy Czorsztyn czynny będzie w godz. 7.30-12.00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w podanych godzinach,  
bądź we wtorek po Świętach Wielkanocnych.

Gminny Ośrodek Pomocy przypomina: 
 stosujesz przemoc? Nie jesteś bezkarny PAMIĘTAJ!

Łukasz Lisiecki www.360studio.org 



URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH, 
 34-436 MANIOWY, UL. GORCZAŃSKA 3, TEL. 018 2750070,
 E-MAIL: GMINA@CZORSZTYN.PL, WWW.CZORSZTYN.PL  

OPRACOWANIE: ANETA MARKUS

Konkurs Nuta Dunajca skierowany jest do górali zamieszkujących 
pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący gmi-
ny: Ochotnica Dolna, Miasto i Gmina Szczawnica, Krościenko n/D, 
Czorsztyn oraz część gminy Nowy Trag (wsie: Waksmund, Ostrowsko, 
Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno), które łączy nurt 
pradawnej rzeki Dunajec. 

Przegląd Folkloru Nuta Dunajca - organizowany jest w formie konkur-
su na który składają się:

• konkurs muzyk ludowych
• konkurs instrumentalistów ludowych
• konkurs śpiewaków ludowych

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji 
związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich 
jakim jest śpiew, gwara i  muzyka ludowa.
Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą  
w jednej z trzech kategorii:
• dziecięca - od 7 do 13 lat
• młodzieżowa - od 14 do 17 lat
• dorosła - od 18 lat

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą wystąpić poza konkursem.

Bliższe informacje uzyskać można w CKG Czorsztyn (dyrektor - Artur Majerczak), 
 tel.182750071 wew. 128, fax. 182750987, e-mail: gckkluszkowce@onet.pl

Dyrektor Centrum Gminy Czorsztyn zaprasza do udziału  
w konkursie „Nuta Dunajca”. 

• konkurs gawędziarzy 
i recytatorów

• konkurs mistrz-uczeń


