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WIEŚCI Z GMINY CZORSZTYN

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
Składamy szczere życzenia Wszystkim mieszkańcom Gminy Czorsztyn,

Aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec

i przy dźwiękach staropolskich kolęd będzie dla Was czasem
wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2020 roku.

Oby Nowy Rok spełnił pokładanie w nim nadzieje
I przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Stanisław Chmiel
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Czorsztyn

Mieszkańcy w liczbach!
Na dzień 13 grudnia 2019 r. nasza Gmina liczyła 7 645 mieszkańców, z czego 3 714 mieszkańców stanowili mężczyźni,  
a 3 931 to kobiety. W ciągu roku urodziło się 90-cioro dzieci. Najczęstszym z imion, jakie nadawano dziewczynkom były 
imiona Julia oraz Kaja, natomiast wśród chłopców prym wiódł Szymon oraz Kacper. Związek małżeński zawarło 81 par, 
zmarło natomiast 62 mieszkańców naszej Gminy. 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI ROKU 2019

W mijającym 2019 roku samorząd Gminy Czorsztyn przeznaczył spore środki finansowe na kontynuację rozpoczętych 
inwestycji, jak również realizację nowych zamierzeń. Niewątpliwie największą była budowa ścieżki rowerowej wokół 
Jeziora Czorsztyńskiego, która budzi najwięcej nadziei związanych z rozwojem turystyki w naszym regionie. W budżecie  
nie zabrakło jednak środków na prace związane z poprawą infrastruktury drogowej (remont dróg w sołectwach 
gminnych), czy modernizację istniejących w naszej Gminie zabytków (remont kapliczki przydrożnej w Czorsztynie). 
Podczas podejmowanych decyzji pamiętano również o przedsięwzięciach poprawiających jakość życia mieszkańców, 
takich jak budowa otwartych stref aktywności (OSA w Hubie), czy poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej 
(rewitalizacja w Sromowcach Wyżnych). Realizacja powyższych zadań była możliwa m. in. dzięki środkom zewnętrznym, 
o które Gmina skutecznie aplikuje.

Warto, z perspektywy czasu raz jeszcze przypomnieć sobie, co udało się zrealizować w mijającym roku.

Remont XVIII wiecznej kapliczki  
z „Upadkiem Chrystusa”  

w miejscowości Czorsztyn.

Dzięki środkom pozyskanym 
w ramach konkursu na Kap- 
liczki Małopolskie w miej- 
scowości Czorsztyn wyre- 
montowano przydrożną kap- 
liczkę znajdującą się u zbie-
gu ul. Polnej z Zamkową. Ka-
pliczkę wyremontowano za-
chowując charakterystyczny 
dla regionu podhalańskiego 
styl budowy. Prace remon- 
towe polegały m.in. na uzu-
pełnieniu elewacji, remon-
cie dachu wraz z rekonstruk-
cją dzwonnicy znajdującej 
się na szczycie gontowego 
dachu, czy zabezpieczeniu 
wspomnianej figury Św. 
Floriana.

Prace wykonała firma remontowo-budowlana „Tombud” z Krośnicy. Koszt wykonanych prac to 19 600 zł, z czego 8 000 zł 
pozyskano w ramach konkursu na Kapliczki Małopolskie.

Poprawa infrastruktury drogowej

Dzięki środkom pozyskanym w ramach promesy na usuwanie skutków powodzi przyznanej przez Wojewodę 
Małopolskiego samorząd gminny dokonał modernizacji dróg gminnych w miejscowościach:

Czas płynie nieubłagalnie. Ledwo rozpoczął się kolejny 
rok, a już nadszedł moment, aby pokusić się o jego 
podsumowanie. 

W mojej ocenie rok 2019 stanowił okres twórczej i wy- 
tężonej pracy. Polityka inwestycyjna Gminy prowadzona 
była w kierunku kompleksowego zabezpieczenia pot- 
rzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury tech- 
nicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-
gospodarczego. Rok 2019 to rok realizowanych inwestycji, 
inicjatyw społecznych i kulturowych a także większych  
i mniejszych sukcesów naszych mieszkańców. 

Na łamach niniejszego numeru kwartalnika pragniemy 
przedstawić Państwu szereg zrealizowanych inwestycji,  
w tym jedną z największych atrakcji turystycznych, jaka 
powstała nie tylko na terenie naszej Gminy, czy powiatu, 
ale na terenie całego Województwa Małopolskiego. Budo-
wa ścieżki rowerowej, bo o niej mowa, została ukończo-
na a trasa rowerowa z widokiem na przeciwległe brzegi 
Jeziora Czorsztyńskiego stanowi prawdziwą gratkę dla 
wszystkich pasjonatów sportów rowerowych oraz aktyw-
nego wypoczynku. Na tym jednak nie poprzestaliśmy, 
pamiętając o codziennych potrzebach naszych mieszkań-
ców, zarówno tych najmłodszych jak również najstarszych.  
Z myślą o nich na Hubie wybudowaliśmy strefę aktywno-
ści fizycznej na wolnym powietrzu, zakończona została 
rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne, dokonaliśmy remontu 
m. in. ulicy Słonecznej w Kluszkowcach oraz utwardza-
liśmy drogi dojazdowe do pól w miejscowości Maniowy.  
W naszych działaniach nie zapomnieliśmy również  
o wsparciu dla tych, którzy w życiu naszej społecznej lokal-
ności pełnią szczególną funkcję dbając o bezpieczeństwo 
oraz życie mieszkańców. Dlatego tez w budżecie samo-
rządowym zabezpieczono środki finansowe stanowiące 
wsparcie dla druhów z OSP Czorsztyn celem zakupienia 
nowego samochodu bojowego dla jednostki. Szczegóło-
we informacje na ten temat znajdziecie Państwo czytając 
kolejne strony naszego kwartalnika. Rok 2019 to nie tylko 

inwestycje, ale również bogata oferta wydarzeń kultu-
rowych oraz warsztatów edukacyjnych kierowanych do 
mieszkańców zarówno przez samorząd, jak również jed-
nostki mu podległe; Wirtualny e-senior, Dzień Gaździny, 
Bitwa Regionów, Dzień Pluszowego Misia to tylko kilka 
z nielicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w mijającym 
roku. 

Realizacja tak wielu przedsięwzięć przy ograniczonych 
możliwościach finansowych, udała się dzięki zaangażowa-
niu wielu osób i dobrej współpracy pomiędzy Radą Gminy, 
Radami Sołeckimi, Mieszkańcami naszej Gminy oraz dzię-
ki pracy wykonanej przez pracowników samorządowych.  
W sumie na inwestycje realizowane w 2019 roku wydali-
śmy kwotę ok. 20 mln złotych. Źródła finansowania po-
szczególnych inwestycji zostaną szczegółowo przybliżone 
w dalszej części wydania. 

Dziś z perspektywy minionego roku stwierdzam, że rok 
2019 śmiało możemy nazwać bardzo dobrym nie tylko dla 
samorządu, ale także wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy. Przed nami nowy rok i kolejne wyzwania. Na 
2020 rok zaplanowaliśmy kolejne inwestycje, wśród któ- 
rych znalazła się m.in. budowa sali gimnastycznej  
w Sromowcach Niżnych, budowa ścieżki pieszo-rowero- 
wej w Sromowcach Niżnych, remont oraz przebudowa 
dróg na terenie Gminy Czorsztyn, czy Modernizacja 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Maniowach. 

Dziękując wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
starali się wspierać mnie i moje działania, liczę na 
współpracę w nadchodzącym roku, dzięki czemu uda nam 
się zrealizować jeszcze więcej zadań, które wpłyną na pop- 
rawę wizerunku i atrakcyjności naszej Gminy.

Tymczasem życzę Państwu przyjemnej lektury, jaką mam 
nadzieję dostarczy świąteczny numer Wieści z Gminy  
Czorsztyn. 

     Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn 

i po...wykonanych pracach remontowych.Kapilica przydrożna przed...
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Nazwa 
miejscowości

Nazwa 
zmodernizowanej 

ulicy

Koszt  
zadania

Kwota 
dofinansowania

Wkład 
własny

Nazwa firmy 
wykonującej prace 

remontowe

Maniowy Ul. Węgliska 111 736,26 zł 80 619 zł 31117,26
Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 
ZIBUD

Sromowce 
Wyżne Ul. Św. Kingi 235 242,01 zł 154 755,00 zł 80487,01

Firma Handlowo – 
Usługowa 

„KAL – TRANS”

Sromowce 
Wyżne Ul. Kosibowicza 146 970,13 102 775,00 44 195,13

Firma Handlowo – 
Usługowa  

„KAL – TRANS”

Kluszkowce Ul. Słoneczna 659 619,76 zł 346 715 zł 312904,76
Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 
ZIBUD

Mizerna Mizerna-Maniowy 375 010, 46 zł 289 539 zł 85471,46
Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 
ZIBUD

Wsłuchując się w głos mieszkańców samorząd Gminy Czorsztyn realizował także inwestycje, których celem było kształto-
wanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla lokalnej społeczności, jak również zwiększenie zainteresowania turystów 
i przyszłych mieszkańców, dzięki stałemu rozwojowi infrastruktury społecznej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze  
z nich:

Otwarta Strefa Aktywności Fizycznej w miejscowości Huba.

Odebrano i oddano do użytku komfortowe  
i bezpieczne miejsce do zabawy, jakim jest 
plac zabaw w miejscowości Huba. Tuż obok 
niego powstała siłownia plenerowa, gdzie ro-
dzice mogą połączyć aktywny wypoczynek 
z doglądaniem swoich pociech.

Najmłodsi mieszkańcy sołectwa mogą korzy-
stać już z zamontowanych na placu zabaw ze-
stawów sprawnościowych, czy stawiać babki  
z piasku. Starsi natomiast mogą budować 
swoją formę ćwicząc m.in. na takich urządze-
nia jak wioślarz, stepper czy motyl bądź relak-
sować się grając w szachy i warcaby w strefie 
relaksu. Cały teren został ogrodzony.

To wszystko w ramach oddanej do użytku strefy aktywności fizycznej powstałej przy dofinansowaniu, jakie samorząd 
Gminy Czorsztyn pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma FPHU EPX Architektura Ogrodowa, 
Pustków. Całość inwestycji to koszt 180 445,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 50 0000 zł.

Projekty realizowane przy współfinansowaniu UE. 

Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne.

Gmina Czorsztyn zakończyła realizację inwestycji pn. „Rewitaliza- 
cja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych 
warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego”. Wartość 
projektu zgodnie z wnioskiem wyniosła 4 563 757,86 zł z czego 
wartość dofinansowania to 2 864 798,87 zł

Przypomnijmy, że samorząd gminny na realizację inwestycji, 
otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 
Odnowa obszarów wiejskich. 

Rewitalizacja placu przestrzeni publicznej wpłynęła na estetykę 
Sromowiec Wyżnych i zdecydowanie poprawiła wizerunek ca-
łego sołectwa. Prace rozpoczęły się w 2018 r., a ich zakończenie 
zgodnie z harmonogramem nastąpiło w grudniu 2019 r. Przepro-
wadzone w ramach projektu roboty objęły zarówno moderniza-

cję i termomodernoizację istniejących już budynków, utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywnego spędza-
nia czasu dla mieszkańcó i turystów, jak również przebudowę chodników oraz utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż 

ul. Słoneczna w Kluszkowcach

Wegliska -ManiowyMizerna-Maniowy

Zamontowamo ławostoły  
oraz stoły do tenista stołowego

Plac rekreacyjny powstały  
w ramach projektu

Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych
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ciągu strefy rekreacji. Końcowy efekt przeprowadzonych prac cał-
kowicie i trwale zmienił na lepsze wizerunek Sromowiec Wyżnych  
i uczynił z nich miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców, 
jak również turystów odwiedzających naszą Gminę.

Z realizacji projektu cieszą się szczególnie dzieci oraz młodzież 
zamieszkująca sołectwo, która swój wolny czas spędzać teraz 
będzie mogła na nowo powstałych rampach do jazdy na deskorolce, 
rolkach czy rowerze. Wzdłuż utworzonego ciągu rekreacyjnego 
zamontowano ławki oraz stoliki, gdzie w spokoju cieszyć się można 
mroźnym świeżym powietrzem, bądź latem odpocząć wystawiając 
twarz w stronę słońca.

Radości z realizacji wykonanych prac nie ukrywa również sołtys, 
jak i pozostałą część mieszkańców. Funkcjonująca tutaj od lat Izba 
Regionalna, w której aktywnie działa miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich została zmodernizowana oraz ocieplona, podobnie 
zresztą jak budynek UKS „Spływ” Sromowce Wyżne, czy remiza OSP. 
W budynku remizy OSP oraz w Szkole Podstawowej wymienione 
zostały również źródła ogrzewania na ekologiczne piece. 

Dokładny zakres prac wykonanych w ramach realizacji projektu 
przedstawiamy poniżej.

Niewątpliwie dzięki realizacji powyższych inwestycji Sromowce Wyżne stały się kolejną wizytówką Gminy Czorsztyn oraz 
kolejnym ważnym punktem na mapie atrakcji turystycznych i rekreacyjnych w naszym regionie.

Rowerowy Raj dla aktywnych.  
Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego gotowa.

Prace przy budowie przeszło 30 km pę-
tli dobiegły końca. Podbudowy, gotowe 
mosty, zbudowane tzw. Miejsca Obsługi 
Rowerzystów, gdzie użytkownicy ścieżki 
mogą odpocząć oraz wyasfaltowane pętle 
trasy z panoramą na Jezioro Czorsztyńskie 
to prawdziwa gratka dla wszystkich, któ-
rzy lubią aktywny wypoczynek.

Przypomnijmy, że trasa rowerowa, na 
którą samorząd gminny otrzymał łącznie 
ponad 10 mln dofinansowania budowana 
była w dwóch etapach: Pierwszy odcinek 
o nazwie Czarna Dama obejmuje trasę 
od Mizernej aż do Czorsztyna, natomiast 
odcinek drugi o nazwie Zatopiona Osada 

rozpoczyna się od Huby i prowadzi do Mizernej. Warto w tym miejscu dodać, że 
trasa rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego przeplata się i uzupełnia nawzajem 
z tą przygotowywaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach VeloDunajec. 
Długość planowanej trasy wokół zbiornika wynosi 23 km, a wraz z fragmentami 
VeloDunajec, które ją przeplatają – ponad 35 km. Na trasie powstałej w naszej 
Gminie powstało aż osiem mostów oraz wiele przejść brodowych, w tym przejście 
o charakterze obszaru chronionego z żeremiami bobrowymi. Połączenie pomię-
dzy dwoma końcami ścieżek zapewnia prom. Inne rozwiązanie, ze względu na Pie-
niński Park Narodowy nie było możliwe.

Realizacja wykonanej inwestycji obejmowała zakres prac jak niżej:
• budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Maniowy, 

Kluszkowce, Mizerna, Czorsztyn,
• oznakowanie istniejącej drogi, budowę 7 Miejsc Obsługi Rowerzystów, 

wykonanie  kładek pieszo-jezdnych
• remont kładek o konstrukcji stalowo drewnianej,
• budowa przepustów oraz brodo – przejazdów,
• wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
• miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi,
• wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami 

ochronnymi oraz montaż tablic informacyjnych.

Prace rozpoczęto w 2018 roku i zakończono zgodnie z harmonogramem końcem 
mijającego roku. Ścieżka jest doskonałą alternatywą, zarówno dla tych którzy 
swoją przygodę na dwóch kółkach rozpoczynają, jak również dla tych, którzy są 
na dosyć zaawansowanym etapie rowerowych przygód. Trasa rowerowa wokół 
Jeziora Czorsztyńskiego jest doskonałym miejscem do rodzinnego odpoczynku. 
Piękny krajobraz, liczne zabytki położone w niedalekiej odległości od biegnącej 
trasy sprawiają, że już w trakcie budowy tras, ścieżka stała się jedną z najbardziej 
oczekiwanych atrakcji turystycznych całego regionu.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Gmina miała możliwość realizacji dwóch 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych pn.:
„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna 
Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości 
Czorsztyn Nadzamcze)”,
„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: Zatopio-
na Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości 
Mizerna)”.

• Utworzenie strefy rekreacji, wypoczynku oraz aktywne-
go spędzania czasu dla mieszkańców i turystów,

• Modernizacja i termomodernizacja Izby Regionalnej,
• Termomodernizacja remizy OSP z wymianą instalacji c.o. 

i źródła ciepła na OZE,
• Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej na OZE,
• Przebudowa chodnika na ul. Ks. Kosibowicza wzdłuż cią-

gu strefy rekreacji,

• Parking przy remizie OSP w centrum wsi,
• Budowa chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych 

przy strefie rekreacji i budynku wielofunkcyjnym,
• Przebudowa miejsc parkingowych i drogi dojazdowej 

do Szkoły Podstawowej,
• Modernizacja budynku UKS „Spływ” Sromowce Wyżne.

Ścieżka rowerowa z lotu ptaka

Jedna z zatok przystankowych 
 na trasie

Prace 
budowlane 

 - wiosna 2019

Prace budowlane  
rok 2018

Na pętli rowerowej powstało 
kilka mostów

Prace nad ścieżką rowerową  
dobiegły końca

Prace budowlane na etapie 
utwardzania trasy

Ścieżka rowerowa z panoramą na 
Jezioro Czorsztyńskie

Zdjęcia autorstwa Łukasza Lisieckiego
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Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych celem ograniczenia liczby odpadów  
deponowanych na składowisku w Maniowach.

PSZOK to punkt selektywne-
go zbierania odpadów komu-
nalnych. W Gminie Czorsztyn 
zlokalizowany jest na terenie 
sołectwa Maniowy i w chwili 
obecnej dzięki pozyskanym 
środkom zostanie zmoderni-
zowany. Dzięki tego typu inwe-
stycji mieszkańcy naszej Gminy 
będą mogli przekazywać od-

pady surowcowe, odpady niebezpieczne i „problemowe” takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, 
akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów – gruz, cegła, beton, 
odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów czy odpady opakowaniowe

Zakres planowanych działań obejmie m.in. przygotowanie terenu wraz jego niwelacją, wykonanie drogi dojazdowej, 
modernizację istniejącego budynku oraz jego adaptację na potrzeby magazynowo - warsztatowe oraz admimnistra-
cyjno -socjalne, budowę wiaty stalowej czy budowę ścieżki edukacyjnej zewnętrznej i zostanie wykonany w ramach 
dofinansowania na realizację zadania pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) na terenie Gminy Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono już wykonawcę – firmę KAPIBARA Sp. z o.o., Knurów. Zgodnie 
z podpisaną umową z powyższym wykonawcą koszt wykonania tej inwestycji to 1  983  766,07 zł, z czego kwota 
dofinansowania wynosi 1 151 316,88 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 30.04.2019 r.

Wymiana źródeł ciepła w prywatnych  
gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie  
Gminy Czorsztyn. Gmina dopłaca do wymiany pieca.

Samorząd Gminy Czorsztyn kończy realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach do-
mowych (węgiel) na terenie Gminy Czorsztyn”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 
4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Celem projektu była wymiana wymianę 27 starych kotłów 
węglowych na nowe ekologiczne kotły węglowe spełniające wymagania klasy V według normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
normę ekoprojektu. 

Problem smogu dotyczy już większości Polskich miast oraz wsi. Aby sukcesywnie go zwalczać Gmina Czorsztyn uzyskała 
dofinansowanie dla prywatnych gospodarstw na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły. Wymiana ta 
zwiększy efektywność energetyczną budynków prywatnych przez co obniżone zostaną koszty ich ogrzewania, a warun-
ki bytowe mieszkańców ulegną znacznej poprawie.

Wartość projektu stanowi kwotę 268 350,29 zł. w tym dofinansowanie to: 264 294,22 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2019 r.

Ponadto Gmina Czorsztyn realizuje drugi projekt w ramach, którego mieszkańcy korzystają z dofinansowania do wymiany 
piecy na biomasę. Projekt realizowany jest również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

Na dzień dzisiejszy 64 osoby skorzystały z tego rodzaju dofinansowania. 

Wartość projektu wynosi 1 137 185,00 zł. w tym kwota dofinansowania to 1 119 748,00 zł. 
Planowany termin wymiany kotłów – do dnia 30.09.2020 r.

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

Doposażenie placówek oświatowych  
na terenie Gminy Czorsztyn.

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym, we wrześniu 2019 roku w szkołach mieszczących się na terenie Gminy Czorsz-
tyn pojawiły się nowe multimedialne pomoce dydaktyczne. Dzięki dotacji celowej w kwocie 56  000 zł pozyskanej  
w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019 szkoły wyposażone zostały m.in. w tablice interak-
tywne z projektorem ultra krótkoogniskowym, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co 
najmniej 55 cali, które są niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych (TIK).

Gmina Czorsztyn, jako beneficjent dotacji przekazała na realizację zadania publicznego środki własne w wyso-
kości 14 000,00 zł, co stanowi 20% wartości zadania publicznego. Całkowity koszt zadania publicznego wynosił  
70 000,00 zł.



Kończąc już przegląd inwestycji, jakie zrealizowano w roku 2019 nie sposób pominąć jeszcze jednej z nich. Nie jest 
to inwestycja w infrastrukturę drogową, czy uzupełnienie bazy rekreacyjnej jednakże jest ona szczególnie ważna.  
To inwestycja w bezpieczeństwo. 

Nowoczesny wóz strażacki dla druhów z OSP Czorsztyn. 

 19 grudnia 2019 r. druhowie z OSP Czorsztyn otrzymali nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, o który w ich imie-
niu samorząd Gminy Czorsztyn wnioskował do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek został zweryfikowany pozytyw-
nie, czego następstwem jest aktualnie podpisana z Ministerstwem umowa. 

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem koszt zakupu samochodu stanowił kwotę 1 010 814,00 zł. W ramach podpisanej 
umowy Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże na rzecz zakupu samochodu 530  000 zł, Gmina Czorsztyn w ramach 
środków własnych wesprze brać strażacka kwotą 256,428 zł (z czego kwota 50 000 zł stanowi zwrotna pożyczkę), nato-
miast jednostka OSP Czorsztyn zabezpieczyła na ten cel 224 386 zł. 

Dodajmy, że jest to kolejny samochód strażacki zakupiony w naszej Gminie na potrzeby jednostek straży ochotniczej.  
W roku minionym samochód trafił do Kluszkowiec, o czym pisaliśmy już wcześniej na łamach naszego kwartalnika. 

„Strażacy z OSP na naszym terenie wielokrotnie udowodnili, że praca którą wykonują społecznie to pasja, w którą wkładają 
całe serce. Pracę tą należy doceniać, i jako samorząd staramy się to robić okazując wsparcie, w tym wsparcie finansowe” reasu-
muje Wojt Gminy

Kim chcesz być jak dorośniesz? Strażakiem...

Wiele osób wciąż myśli, że praca strażaków 
sprowadza się praktycznie do gaszenia 
pożarów. Nic bardziej mylnego. Obec-
nie Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdża 
do wypadków drogowych, katastrof, czy 
powodzi, Nie jest to łatwe, a mimo to są 
ochotnicy, którzy pracują na rzecz całego 
społeczeństwa oraz są gotowi nieść po-
moc tym, którzy jej potrzebują. Na tym 
jednak często ich zaangażowanie wcale 
się nie kończy. Powyżej pisaliśmy o nowym 
samochodzie, jaki otrzymali strażacy OSP 
Czorsztyn. W tym momencie nie sposób 
nie napisać słów kilka o postawie druhów 
z OSP w Gminie Czorsztyn. 

Dobro powraca...Historia pewnej łazien-
ki, która powstała od serca dla serca

Co prawda historia, o której tu wspomni-
my miała miejsce wcześniej, ale warto na 
łamach kwartalnika przywołać ją w pamięci. 

Kiedy druhowie z OSP Maniowy dowie-
dzieli się o chorej Zuzi z Knurowa oraz jej marzeniu, które dla większości z nas brzmi dosyć przyziemnie – wygodna 

łazienka, dzięki której dziewczynka mogłaby bezpiecznie wziąć kąpiel nie narażając się na ból, szybko zakasali rękawy 
by i tym razem przyjść z pomocą. Strażacy z OSP Maniowy w miesiąc zebrali 12 tys zł, potem na sylwestrowej zabawie 
udało się zebrać kolejne 2 tys. i decyzja o dobudowie łazienki zapadła jednogłośnie. Ktoś zasponsorował materiały, ktoś 
inny nie wziął pieniędzy za przysłowiową robociznę. Akcja trwała kilka miesięcy, a druhowie z Maniów siłą własnych 
mięśni oraz dobrego serca spełnili marzenie dziewczynki. Na tym jednak historia się nie kończy. Zuzia ma nowe marze-
nie, którego realizację sama postanowiła rozpocząć. Jakie? Nowy samochód do ratownictwa wodnego, który marzy się  
i strażakom z OSP Maniowy. By pomóc strażakom Zuzia sama założyła internetową zrzutkę...bo przecież Dobro powraca. 

Współpraca się opłaca…OSP Kluszkowce w partnerstwie z Gminą Czorsztyn oraz Stowarzyszeniem Spreżyna 
Centrum Edukacji Nieformalnej będzie uczyć pierwszej pomocy!

Jak donoszą dostępne media ponad 40 % Polaków deklaruje, że było w przeszłości świadkami wypadku bądź stłuczki 
na drodze. Większość ostatni kontakt z wiedzą ratowniczą miało podczas kursu na prawo jazdy. Wiedza ratownicza na 
tle innych Państw Unii Europejskiej nie wypada najlepiej. Niestety pomimo zajęć wprowadzanych w szkołach, kursów 
z zakresu edukacji pierwszej pomocy wciąż jest za mało, by jej udzielanie stało się bezwarunkowym nawykiem. Nawy-
kiem, który ratuje życie.

Biorąc powyższe pod uwagę strażacy OSP Kluszkowce w partnerstwie z Gminą Czorsztyn oraz Stowarzyszeniem Spreży-
na Centrum Edukacji Nieformalnej postanowili wziąć sprawę w swoje ręce, by zadbać o bezpieczeństwo swoich miesz-
kańców. Dzięki środkom, jakie pozyskali z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” II edycja będzie 
to możliwe. 

W ramach wniosku „Pierwsza pomoc ratuje życie” strażacy przeprowadzą warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Nim do tego dojdzie zakupią fantom w celach warsztatowych oraz nakręcą instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy w technologii 360 umożliwiający poruszanie się w trójwymiarowej przestrzeni. Zarówno wykonany 
materiał filmowy, okulary Oculus do jego obejrzenia, jak również zakupiony fantom użyte zostaną podczas warsztatów 
w szkołach na terenie Gminy Czorsztyn. 

Kwota pozyskanego dofinansowania to 10 000 zł. 

Uroczysta gala z okazji otrzmania dofinansowania miała miejsce w Katowicach
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Gmina wybuduje pełnowymiarową  
salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej  
w Sromowcach Niżnych. 

Samorząd Gminy Czorsztyn pozyskał kwotę 2  337  900 zł na budowę nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej  
w Sromowcach Niżnych. Dofinansowanie zostanie przekazane w trzech transzach. 

Z budowy sali cieszą się nie tylko włodarze samorządu, ale również Dyrektor placówki wraz z dziećmi, które dotychczas zimą 
ćwiczyły na szkolnych korytarzach bądź w niewielkiej salce do gimnastyki korekcyjnej. „Na dzień dzisiejszy obserwujemy 
duże osiągnięcia dzieci ze szkoły w Sromowcach Niżnych. Możliwość trenowania na boisku szkolnym, które niedawno zostało 
wykonane, już dzisiaj przekłada się na osiągnięcia sportowe, nie mniej jednak dzieci mają bardzo duże ambicje, ale z uwagi 
na brak odpowiedniego zaplecza sportowego nie mają możliwości rozwinięcia skrzydeł i pokazania swoich możliwości. Sala 
gimnastyczna jest inwestycją priorytetową dającą możliwość rozwoju dzieci, młodzieży ale również i dorosłych” uzasadniał 
samorząd gminny na etapie wnioskowania o środki na budowę nowej infrastruktury sportowej. 

Budynek sali gimnastycznej powstanie przy istniejącej placówce szkolnej, będzie posiadać oddzielne wejścia, dostęp 
dla osób niepełnosprawnych, będzie również połączony przewiązką z istniejąca szkołą w poziomie kondygnacji I piętra. 
Bezpośrednio z sali gimnastycznej zaprojektowano wyjścia zewnętrzne na boisko. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2021 roku. Przetarg na budowę sali zostanie niebawem ogłoszony. 

 Poniżej przedstawiamy Państwu wizualizację wspomnianej inwestycji:

-0,93

+1,90=457,90

-1,60=454,38

+10,95

±0,00

+12,94

±0,00

+12,94

-1,422

-0,30=455,70-0,02

-1,26=454,74
454,6

±0,00

+12,94

+-0,00=456,00

+7,15

Temat

Adres

Inwestor

Rodzaj projektu

Nazwa rysunku

Projektant

Opracowanie

Sprawdzający

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647

email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W SROMOWCACH NIŻNYCH

Sromowce Niżne ul.Szkolna

Gmina Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJE

mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80

mgr inż.arch.Iga Okowińska upr.MPOIA/048/2017

mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76

Data 07. 2017

Nr proj.:343/2017

+-0,00=456,00mnpm

Skala 1:100

Nr.rysunku 11

Podpis

Podpis

Podpis

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

1. Ściany obiektu.
Tynk cienkościenny na styropianie, kolor róż angielski, gładki - nieboniowany, tynk silikatowy Ral 1015.
W elewacji wschodniej zastosować ze względów p.poż. docieplenie z wełny mineralnej systemowo,
twardej, np. Rockwool lub równorzędne.

2. Ściany obiektu.
Tynk cienkościenny na styropianie, kolor popielaty, gładki, tynk silikatowy Ral 7030.

3. Ściany obiektu.
Tynk cienkościenny na styropianie, tynk o fakturze drewna, kolor mahoń.

4. Cokół budynku.
Tynk żywiczny kamyczkowy , kolor bardzo ciemny popielaty Ral 7009.

5. Stolarka drzwiowa zewnętrzna.
PCV i Aluminium EI - kolor ciemny popiel od zewnątrz i wewnątrz Ral 7009.

6. Stolarka okienna zewnętrzna.
PCV i Aluminium EI - kolor ciemny popiel  od zewnątrz i wewnątrz Ral 7009.

7. Pokrycie dachu.
Blacha płaska łączona na rąbek lub na zatrzask, ocynkowana , emaliowana gr. 0,7 mm kolor Ral 3020.

8. Wszystkie rynny, rury spustowe, haki podrynnowe.
PCV wysokoudarowe, pasy podrynnowe blacha płaska ocynkowana, emaliowana,
kolor ciemny brąz Ral 9007. Rynny i rury spustowe pcw "Plastmo" lub równoważne ,
rynny nr12-sxh- 144x87 mm, rury spustowe średnica 110 mm.
Za każdym kominem od strony napływu  wody wykonać "kozubek" ,
konstrukcja z  desek obita blachą gładką w kolorze  pokrycia dachu.

9. Kominy.
Cegła klinkierowa spoinowana, kolor czerwono-brązowy, ciemny, "czapki" żelbetowe naturalne zatarte cementem
na gładko,  okute blachą gładką ocynkowaną, emaliowaną, w kolorze Ral 8007.

10. Partie elewacji w szczycie oraz elewacje przewiązki.
Blacha płaska na listwach drewnianych i płycie "OSB" wykończenie systemowe, pionowe, gr. blachy 0,7mm.
Wzór kwadraty moduł  60x60 cm Ral 7044. W przewiązce blacha na podkonstrukcji aluminiowej / system /.

11. Dachowa wyrzutnia powietrza.
Systemowa. Wykonać z blachy grubości 0,55 mm, stalowej, ocynkowanej, malowanej w kolorzeciemny brąz Ral
8007.

12. Ściany obiektu.
Tynk cienkościenny na styropianie, boniowany poziomo, bonie wgłębne 2 cm, kolor popielaty, gładki, tynk
silikatowy Ral 7023. Wypełnienie boni profil PCV s=3,0 cm. Rozstaw boni osiowo 30,0 cm.

13. Balustrady zewnętrzne okien.
BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE OKIEN  PORTFENETOWYCH. RURKI STALOWE MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE SPATYNOWANEJ MIEDZI. Płyta szkło hartowane sxh 130x092 cm gr.1,0cm alternatywnie płyta
plexi przjrzysta, biała.

SALA GIMNASTYCZNA
W SROMOWCACH NIŻNYCH
KOLORYSTYKA ELEWACJI

W zdrowym ciele zdrowy duch… 
Plac zabaw przy Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Kluszkowcach zostanie zmodernizowany. 

Samorząd Gminy Czorsztyn podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. „Modernizacja 
ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją zajęć ruchowych” w ramach, którego 
planuje się modernizację ogólnodostępnego placu zabaw na terenie wsi Kluszkowce w skład w którego wchodzić będą 
urządzenia rekreacyjne oraz cykl zajęć ruchowych dla dzieci.

Plac zabaw mieszczący się przy starej Kaplicy w sołectwie Kluszkowce powstał lata temu i służył głównie dzieciom 
uczęszczającym wówczas do przedszkola mieszczącego się w budynku, który aktualnie służy seniorom. Dzisiaj jest 
on ogólnodostępny, jednak ze względu na stan techniczny urządzeń rekreacyjnych wymaga on modernizacji oraz 
uzupełnienia infrastruktury służącej do zabawy najmłodszych.

W ramach dofinansowania, jakie samorząd otrzymał za pośrednictwem LGD Gorce-Pieniny zakupione zostaną m.in. 
zestaw sprawnościowy, huśtawka-hamak, bujaki, ławki parkowe czy piaskownica. W ramach realizacji wniosku, dbając 
o aktywność fizyczną dzieci oraz ich rodziców w remizach OSP Kluszkowce oraz OSP Maniowy odbędą się zajęcia 
ruchowe. Szczegółowy harmonogram zajęć pojawi się niebawem na stronie oraz FB Gminy Czorsztyn. 

ćPlanowana inwestycja będzie realizowana w miejscowości Kluszkowce i zostanie zakończona w ciągu 6 miesięcy od 
daty podpisania umowy, czyli do kwietnia 2020 r. Całość planowanej inwestycji to koszt 50 000 zł, kwota dofinansowania 
wynosi 31 815 zł.

Plany inwestycyjne na nadchodzący rok. 

Jak widać powyżej rok 2019 był czasem realizowanych inwestycji. Samorząd lokalny nie planuje jednak osiąść na przysło-
wiowych laurach i na nadchodzący rok zaplanował kolejne inwestycje, których realizacja ruszy wraz z rozpoczynającym 
się 2020 rokiem. „Inwestycja priorytetową jest budowa sali gimnastycznej w Sromowcach Niżnych, na którą na ten moment 
udało się już pozyskać dofinasowanie. W trakcie nadchodzącego roku w miarę możliwości oraz pozyskanych źródeł zewnętrz-
nych realizować będziemy chcieli kolejne inwestycje stanowiące odpowiedź na mieszkańców naszej Gminy” reasumuje Tade-
usz Wach Wójt Gminy Czorsztyn pytany o plany na nadchodzący rok. 

Podsumowanie działań kulturo-społecznych

Wieczór z Folklorem  
w Sromowcach Wyżnych

Rodzinny Piknik z Latawcem 
organizowany co roku wspólnie 

z Gminą Łapsze Niżne

365 dni z kulturą. 
Kulturalne podsumowanie roku w Gminie Czorsztyn. 

Nastał zimowy czas, dni stały się 
krótsze i chłodniejsze, jednakże w chwi- 
li obecnej postaramy się chociaż na 
chwilę powrócić do letnich wakacyj- 
nych dni na świetlicach, czy do im- 
prez organizowanych w niedzielne po- 
południa, które   dostarczały zarówno 
rozrywki, jak również pozwalały na 
integrację mieszkańców. 

W Gminie Czorsztyn pod względem kulturalnym w mijającym roku działo się 
sporo. Działania prowadzone przez Gminne Centrum Kultury Gminy Czorsztyn 
prowadzone były wielotorowo. W okresie letnim skupiały się na organizacji 
imprez i festynów Gminnych, wśród których prym, jako największe wiodły: 
Konkurs Potraw Regionalnych, po raz pierwszy połączony z Targami Produktu 
Turystycznego oraz Górskiego, Dożynki Gminne oraz festyny odbywające się 
w każdy letni weekend w sołectwach gminnych. Każdy z nich nieco różny,  
z innym programem artystycznym...na każdym bogata oferta kulturalna oraz 
regionalne jedzenie. Wszystkie łączył jeden wspólny mianownik DOBRA ZABAWA!

Sołtys wsi podczas  
festynu w Mizernej
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Nietuzinowy benefis, nietuzinkowego lutnika 
- 30 lecie pracy artystycznej Jana Batora.

„Bo te pasje były dwie, ale przede wszystkim to lutnictwo. 
To dało się polubić naprawdę i wciągnęło od razu” tak  
o swojej pasji życiowej opowiada sam artysta.   Jan 
Bator, którego instrumenty wykorzystywane są przez 
muzyków w USA, Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Japo-
nii i wielu innych krajach obchodził benefis pracy ar-
tystycznej, który odbył się na głównej sali w Zajeździe 
Czorsztyńskim w Maniowach.

Benefis zorganizowany został przez Wójta Gminy 
Czorsztyn, Dyrektora Centrum Kultury Czorsztyn oraz 
samego artystę. Na podsumowanie 30 lecia pracy ar-
tystycznej lutnika zjechało wielu gości. Począwszy od 
kolegów ze szkolnej ławy, najbliższych sąsiadów i ro-
dziny po gości ze szkół muzycznych i Filharmonii Wro-
cławskiej.  Benefis połączony został z wystawą instru-
mentów lutniczych oraz prelekcją na temat tworzenia 
skrzypiec, którą wygłosił prof. Akademii Muzycznej  
w Poznaniu Pan Andrzej Łapa wieloletni kolega lutnika.

Jan Bator słuchał wykładu z uśmiechem na twarzy, 
któż jak nie on o budowie skrzypiec mógłby wiedzieć 
więcej. Sam, jako lutnik wielokrotnie uczestniczył  
w wielu międzynarodowych konkursach i wystawach 
lutniczych m.in. w Rosji, Włoszech czy Luksemburgu. 
Teraz, siedząc na specjalnie przygotowanym dla 
artyście fotelu spokojnie wysłuchiwał wykładu 
oraz utworów wygrywanych dla niego przez dzieci 
i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym 
Targu, Łącku oraz Żegocina. Tę ostatnią szkołę 
reprezentował Dyrektor Tomasz Cudejko, który wraz 
z synem wykonał utwór autorstwa Jana Sebastiana 
Bacha „Koncert na dwoje skrzypiec d-moll”. Muzycznym 
zwieńczeniem wieczoru był występ przedstawicieli 
Filharmonii Muzycznej z Wrocławia; Panów Dariusza 
Blicharskiego oraz Andrzeja Woźnica, którzy na 
skrzypcach wykonanych przez naszego artystę 
zaprezentowali fragment koncertu muzyki filmowej, by 
następnie uroczyście odegrać tradycyjne sto lat!

Po wspólnym toaście przyszedł czas na życzenia 
i gratulacje: „Jestem dumny, że przyszło mi mieszkać i pracować na terenie, który jest nie tylko piękny krajobrazowo, ale który 
zamieszkują tak zdolni i wyjątkowi ludzie”. Tymi słowy Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn rozpoczął gratulacje oraz 
życzenia skierowane do lutnika Jana Batora. Następnie słowa uznania i gratulacje złożyli koledzy i koleżanki z klasy ma-
turalnej, byli współpracownicy, miejscowi artyści ludowi, przedstawiciele Rady Gminy Czorsztyn z Przewodniczącym 
Stanisławem Chmielem na czele, sołtysi, rodzina oraz pozostali zaproszeni goście.

Podczas całej uroczystości nie zabrakło naturalnie tradycyjnej nuty góralskiej, o którą zadbały kapele: „Lubań” 
z Kluszkowiec, „Białopotocanie” oraz dzieci i młodzież z zespołu „Mali Maniowianie”.

Benefis miał wyjątkowy charakter, jednak innego mieć nie mógł, gdyż sam artysta tworzy wyjątkowe instrumenty. Z nich 
zaś hen daleko, po całym świecie płyną nuty, które wzruszają i radują ludzkie serca i dusze.

Zdjęcia z ujęć do filmu Jak to z Lnem bywało Konkurs Potraw Regionalnych  
oraz Pierwsza Edycja Targów  

Produktu Regionalnego i Górskiego

Nauka gry na keyobordzie podczas zajęć 
muzycznych organizowanych  

w Sromowcach Niznych

Kolejna edycja 
Dnia Gaździny

Projekca filmu  
Jak to z lnem bywało

Jak co roku 11 listopada 
pamiętano o poleglych  
w walce o wolną Polskę

Kolejna edycja konkursu 
Nuta Dunajca

Seniorzy i Juniorzy  
podczas zajęć manualnych

Jednak zabawa to tylko część działalności prowadzonej przez tutejsze Gminne Centrum Kultury Czorsztyn. W ciągu 
roku do mieszkańców kierowano bogaty wachlarz zajęć o charakterze edukacyjnym oraz konkursów tematycznych. Nie 
zabrakło zajęć z zakresu dziedzictwa kulturowego, warsztatów manualnych czy muzycznych. Poniżej wspominamy kilka 
z nich: 

Przegląd Pieśni  
Patriotycznej

Rozpoczęcie sezonu 
turystycznego w Czorsztynie

Tegoroczne dożynki odbyły się 
w solectwie Mizerna

Dni Kluszkowiec jak zawsze 
rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną  

w Wąwozie Papieskim

Koło Gospodyń Wiejskich z występem 
podczas festynu Pod Trzema Koronami

Corocznie w Gminie Czorsztyn 
odbywa sie konkurs pn Mój Ogród 
Kwiatowy. Na zdj Przewodniczący 

Konkursu podczas pracy

Festyn - Lato w Hubie
Zespół Mali Maniowianie 

podczas festynu  
w Maniowach

Rok 2019 to czas, w którym świętowaliśmy również kilka pięknych Jubileuszy...działalności twórczej, społecznej czy 
pożycia małżeńskiego. 
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Przeżyłam z Tobą tyle lat... 
Złote i Diamentowe Gody w Gminie Czorsztyn

Ciepły uśmiech, muśnięcie pomarsz-
czonej dłoni po ukochanej twarzy, 
którą czas naznaczył linią bruzd, 
lecz wciąż te same oczy. Może spoj-
rzenie jakby łagodniejsze, więcej 
w nich zrozumienia, które wynika  
z doświadczeń, jakie przyniosło ży-
cie.  Życie przez, które szli razem, 
ramię w ramię w chwilach radości  
i w chwilach smutku. Razem na dobre 
i na złe …

Także w dniu tego pięknego świę-
ta, jakim jest Jubileusz pożycia 
małżeńskiego Złote i Diamentowe 
Pary Jubilatów spoglądały na siebie  
z uśmiechem na twarzy podając 
sobie dłonie by odnowić przysięgę 
małżeńską. Jej słowa dzisiaj nabie-
rają innego znaczenia, przywołują 
wiele wspomnień  i refleksji.   

Uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną 
przez Proboszcza Parafii Sromowce 
Wyżne ks. Mieczysława Szlagę, Pro-
boszcza Parafii Maniowy Ks. Krzysz-
tofa Piechowicza oraz   o. Roberta 
Strojnego z Parafii Kluszkowce roz-
poczęto Jubileusz Złotych i Diamen-
towych Godów Małżeńskich, jakie 
obchodzono w Maniowach. Podczas 
uroczystości, która kontynuowa-
na była w Zajeździe Czorsztyńskim 
święto obchodziło łącznie   27 par,  
w tym 8 par diamentowych.

„Najważniejsze że razem, że w zdrowiu” te słowa podczas uroczystości padały z ust Jubilatów najczęściej.  I właśnie tego 
bycia razem w jak najlepszym zdrowiu parom, które obchodziły Złote i Diamentowe Gody w Gminie Czorsztyn życzył 
Wójt Gminy Czorsztyn.  „Serdeczne gratulacje oraz życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia, zadowolenia z każdego nowe-
go dnia oraz przeżycia  w szczęściu wielu pięknych rocznic” mówił podczas aktu dekoracji Tadeusz Wach. Włodarz Gminy  
w asyście Stanisława Chmiela Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn oraz Marii Regiec Kierownika USC wręczył Jubi-
latom listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki okolicznościowe.

Podczas uroczystości Jubilat Józef Łukaszczyk zaskoczył obecnych gości wyciągając akordeon, na którym odegrał słowa 
tradycyjnego Sto Lat. Do pieśni dołączyły dzieci i młodzież z Zespołu Mali Maniowanie, którzy ku radości obecnych wy-
stąpili tańcząc i śpiewając przed obecną publiką.

Na sali słychać było gwar wspomnień, wzajemnie wymienianych szeptów oraz radości, która niewątpliwie w tym dniu 
towarzyszyła każdej z par. Tej…wszystkim razem, i każdemu z osobna życzmy również na nadchodzące lata.

Złote Gody
• Albina i Stanisław Bader
• Lucyna i Stanisław Bańkosz
• Anna i Stanisław Dębskich
• Janina i Stanisław Jabłońskich
• Maria i Stanisław Janczak
• Bronisława i Władysław Kalemba
• Stanisława i Józef Krzystoń
• Marię i Andrzej Kurpiel
• Aniela i Józef Łukaszczyk
• Władysława i Stanisław Maniowszczak
• Anna i Stanisław Mrowca
• Janina i Jerzy Proniewicz
• Maria i Władysław Pierwoła
• Stanisława i Władysław Siedlarczyk

• Katarzyna i Stanisław Szewczyk
• Henryka i Jerzy Szpałek
• Stanisław i Kazimierz Ucher
• Helena i Jan Wach
• Czesława i Jan Waradzyn
 
Diamentowe Gody 
• Maria i Stanisław Grywalscy
• Karolina i Edward Kubicz
• Bronisława i Andrzej Kubicz
• Maria i Franciszek Krzysik
• Hanna i Jan Piłat
• Anna i Wojciech Plewa
• Joanna i Marian Regiec
• Maria i Jan Sas

LISTA JUBILATÓW

70 lecie istnienia oraz działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie Czorsztyn. 

W atmosferze wspomnień oraz bajecznych na-
strojach obchodzono w Kluszkowcach 70-lecie 
powstania oraz działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kluszkowcach. W uroczystości wzięły 
udział m.in. władze samorządowe, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, instytucji oświaty  
i kultury, dzieci oraz młodzież placówek szkolnych 
oraz czytelnicy. Uroczystość była doskonałą okazją 
do zaprezentowania historii biblioteki oraz obec-
nej działalności, która dzięki Dyrektor Biblioteki 
Pani Joanny Bator jest naprawdę imponująca. Pod-
czas podsumowania działalności placówek dzia-
łających na terenie naszej Gminy zaprezentowa-
no szeroką paletę zajęć, jakie dzięki pozyskanym 
środkom udało się zrealizować dla naszych miesz-
kańców. Były wśród nich spotkania autorskie, spo-
tkania z lokalną legendą, w ramach których odbyły 
się zarówno wycieczki dla młodzieży szkolnej oraz 
konkurs opowiadań gwarą, czy też zajęcia manu-
alne, w których uczestniczyły dorosłe czytelniczki. 
Podczas składanych życzeń oraz gratulacji padło 
wiele ciepłych słów zarówno na temat działalności 
biblioteki, jak również jej pracowników. Zabierając 
głos Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach pod-
kreślił zmieniającą się rolę biblioteki w obecnych 
czasach oraz potrzeby jej użytkowników. Zawód 
bibliotekarza cały czas ewaluuje i wymaga wszech-

stronnej wiedzy i umiejętności, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom użytkowników biblioteki. Niewątpliwie Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach oraz jej filie działające na terenie naszej Gminy te wymagania spełniają o czym 
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Informacja o opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czorsztyn 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach informuje, że z dniem 01.01.2020 r. wzrośnie opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika będą ponosić 
opłatę w wysokości 13 zł od 1 osoby za 1 miesiąc. Natomiast nie posiadający kompostownika będą ponosić 
opłatę w wysokości 14 zł od 1 osoby za 1 miesiąc.

Wszyscy mieszkańcy Gminy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, (w tym agroturystykę)  
a także osoby posiadające domki letniskowe i nieruchomości przeznaczone do celów rekreacyjno - wy-
poczynkowych zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

Osobom, które nie będą segregować odpadów, lub oddadzą nieprawidłowo posegregowane odpady ko-
munalne zostanie naliczona, w drodze decyzji, wyższa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości czterokrotności stawki podstawowej tj. 56 zł od 1 osoby za 1 miesiąc. 

W przypadku domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjo – wypoczynkowe 
ryczałtowa, roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 160,00 zł od 1 dom-
ku letniskowego i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.W przypadku braku 
segregacji 640 zł od 1 domku letniskowego i 1 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe.

Informujemy, że został uchwalony nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dekla-
racja zostanie dostarczona do wszystkich mieszkańców w celu zadeklarowania ilości osób zamieszkałych daną 
nieruchomość oraz uzyskania informacji o kompostowaniu. Podwyżka cen za odpady komunalne spowodo-
wana jest wzrostem zbieranych i oddawanych na składowisko odpadów komunalnych oraz wzrostem kosztów 
gospodarki odpadami. 

W związku z remontem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychw Maniowach przy ulicy Pieniń-
skiej zabrania się dostarczania i składowania tam odpadów komunalnych. Zakończenie prac remontowych 
planowane jest na miesiąc maj 2020 r.

Dopłata do 1 m3 wody wynosić będzie 0,81 zł do gospodarstw domowych a do 1 m3ścieków 1,50 zł.

OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Nowe wzory deklaracji podatkowych.

Szanowni Państwo, 

Referat Podatków i Opłat Gminy Czorsztyn, przypomina wszystkim Przedsiębiorcom, że od 1 lipca br. weszły w życie 
jednolite wzory deklaracji podatkowych m.in. na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. 

W szerszej praktyce w/w wzory deklaracji będą miały już zastosowanie od stycznia 2020 roku. Prosimy o szczegółowe 
wypełnienie deklaracji. Wraz z deklaracją należy składać załączniki. Brak złożenia załączników oznacza błędne złożenie 
deklaracji. 

Ważne terminy: 

Deklaracja na podatek leśny oraz rolny należy złożyć do 15 stycznia na drukach:

• DL-1, załącznik ZDL-1 oraz ZDL-2(tylko w przypadku zdeklarowania w deklaracji 
zwolnienia od podatku)

• DR-1, załącznik ZDR-1 oraz ZDR-2 (tylko w przypadku zdeklarowania w deklaracji 
zwolnienia od podatku)

Deklaracje na podatek od nieruchomości należy złożyć w terminie do 31 stycznia 
2020 roku na drukach:

• DN-1, załącznik ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w dekla-
racji zwolnienia od podatku). W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opo-
datkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie 
budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwenta-
rzowego, położenia oraz wartości. 

Jednocześnie informujemy, że stawki podatków na rok 2020 uległy zmianie. Druki i stawki są dostępne na stronie:  
https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/formularze-i-wnioski/druki-do-pobrania/podatki/informacje-podatkowe 

świadczy ciągły wzrost czytelników, jaki odnotować można na naszym terenie w ostatnich latach. Po przemówieniach  
i gratulacjach licznie zgromadzonych gości scenę dosłownie przejęły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kluszkowcach, które przeniosły zebranych w świat baśni i bajek. Wdzięczne krasnoludki, wróżki i księżniczki wprowa-
dziły magiczny nastrój na sali, w której świętowano ten piękny Jubileusz. 

Zarowno Pani Dyrektor jak również wszystkim bibliotekarzom serdecznie gratulujemy dotychczasowej działalności oraz 
życzymy kolejnych pięknych spotkań z książką. 
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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

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZORSZTYN
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czorsztyn Uchwały Nr XXXI/301/2018 
z dniu 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Czorsztyn.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. - podpisane, z podaniem imienia i na-
zwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

• na piśmie w Urzędzie Gminy Czorsztyn (dziennik podawczy),
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w  postaci 

elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Na-
zwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AVE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: 

https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/gmina-czorsztyn/ochrona-danych-osobowych.

Wójt Gminy Czorsztyn 
Tadeusz Wach 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZORSZTYN
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czorsztyn Uchwały Nr XXXI/302/2018 
z dniu 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czorsztyn.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020  r.  - podpisane, z  podaniem imienia 
i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

• na piśmie w Urzędzie Gminy Czorsztyn (dziennik podawczy),
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w  postaci 

elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwi-
sko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AVE (ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://czorsztyn.pl/strefa-mieszkanca/
gmina-czorsztyn/ochrona-danych-osobowych.

Wójt Gminy Czorsztyn 
Tadeusz Wach 


