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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych pragniemy
Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, wiosennego optymizmu,
a zwłaszcza nadziei jaką przynosi ze sobą
Zmartwychwstały Chrystus !
Wesołego Alleluja !!
Stanisław Chmiel
Przewodniczący Rady
Gminy Czorsztyn

Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn

Drodzy mieszkańcy,
wiosna puka do naszych okien, małe kolorowe krokusy nieśmiało pną się w stronę słońca,
a na placach zabaw rozochocona dziatwa nawołuje do kolejnych wybryków.
Gmina Czorsztyn budzi się z zimowego snu…Rankiem usłyszeć można już radosne trele
powracających ptaków, a trawy puszczają zielone pędy zapowiadające prawdziwą wiosnę.
Mieszkańcy ochoczo zabierają się za wiosenne porządki, matki z dziećmi spacerują po ulicach,
a krew w żyłach pulsuje jakby mocniej.
Także samorząd po okresie intensywnych prac przygotowawczych, pisania wniosków oraz innych
formalnych wymagań rozpoczyna okres intensywnych prac.
A dziać będzie się naprawdę sporo! Potężna inwestycja, jaką jest budowa szkoły
w Kluszkowcach, przebudowa systemu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Maniowy,
czy przygotowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania otoczenia Jeziora
Czorsztyńskiego to tylko część informacji, którą przedstawiamy w pierwszym tegorocznym
wydaniu Biuletynu Informacyjnego. Ponadto zamieszczamy także informację o zrealizowanych
projektach, ważnych komunikatach dotyczących życia mieszkańców, czy też kulturalnej stronie
życia naszej gminy.
Oddając powyższym numer w Państwa ręce życzymy miłej lektury i zachęcamy do odwiedzania
strony internetowej www.czorsztyn.pl, na której na bieżąco zamieszczane są aktualności
z naszego regionu.
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INWESTYCJE W GMINIE CZORSZTYN
Przetarg na budowę szkoły rozstrzygnięty !
Budowa
szkoły
podstawowej
z dwuoddziałowym przedszkolem w Kluszkowcach
to największa i najpoważniejsza inwestycja, z jaką
zmierzy się w najbliższych latach Gmina Czorsztyn.
Jeśli na wachlarzu dotacji unijnych nie pojawią
się programy umożliwiające pozyskanie środków
na powyższy cel zadanie realizowane będzie w
całości ze środków własnych samorządu. A to nie
lada wyzwanie. Z myślą o swoich mieszkańcach
włodarze Gminy Czorsztyn postanowili je podjąć.
Do przetargu, który ogłosiła Gmina
Czorsztyn przystąpiło łącznie 24 oferentów,
gotowych podjąć się zadania budowy szkoły.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Marek Głowa –
właściciel Firmy Ogólnobudowalnej z Łopusznej.
Zgodnie z warunkami zamówienia wykonawca
zobowiązał się do budowy szkoły podstawowej wraz
z dwuodziałowym przedszkolem w stanie surowym
w terminie do 30 października 2016 r. Koszt
planowanych robót wynosi 1 776 731,84 zł.
Po dokonaniu wszelkich formalności, w dniu
19 marca 2015 r. tj. w czwartkowe przedpołudnie
Wójt Gminy Czorsztyn podpisał umowę z głównym
wykonawcą, po czym nastąpiło oficjalne przekazanie
placu budowy.
Miło nam, zatem poinformować, że nadszedł
czas
na
realizację
oczekiwanych
planów.
Oby wszystko poszło zgodnie z harmonogramem,
na nową szkołę czekają już dzieci i rodzice
z sołectwa Kluszkowce, Czorsztyn i Mizerna.

Kolejna Schetynówka w Gminie
Czorsztyn!
Po kompleksowej modernizacji głównego
szlaku pieszo-jezdnego łączącego miejscowości
Kluszkowce, Mizerną i Maniowy przyszedł czas
na kolejny ciąg systemu komunikacyjnego (dróg),
który zrealizowany zostanie w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych– Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój”- programu
potocznie nazywanego „schetynówką”.
Remont kolejnej sieci dróg dofinansowany
w ramach środków rządowych rozpocznie się już
na wiosnę. W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych do realizacji
zakwalifikowano przebudowę i budowę dróg
gminnych w obrębie miejscowości Maniowy tj.
ul.: Mickiewicza,
Gorczańską,
Pienińską,
2

zakwalifikowano przebudowę i budowę dróg
Sienkiewicza, Szkolną oraz Witosa na odcinku dróg
o łącznej długości 2 887,53 mb.
Realizacja powyższego zadania polegać
będzie
m.in.
na
wykonaniu
nawierzchni
z asfaltu betonowego, wykonaniu modernizacji
nawierzchni chodników z betonowej kostki
brukowej, montaży poręczy ochronnych, wykonaniu
progów zwalniających oraz szeregu innych zadań
zabezpieczonych zapisami przetargu na wykonanie
zadania.
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej
wyłoniono głównego wykonawcę tj. Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S. A
z Nowego Targu. Wykonawca podpisał już umowę
i niebawem rozpocznie prace w terenie. Zadanie,
o którym mowa powyżej zrealizowane będzie
w terminie do 30 października 2015 r. Koszt jego
realizacji wynosi 3 435 171,70 zł brutto, z czego
kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 50 %
środków tj. 1 717 858,85 zł. Pozostałe środki
stanowią wkład własny Gminy Czorsztyn.
Kolejna „powodziówka” dla Gminy
Czorsztyn.
W dniu 10 lutego 2015 r. Minister Stanisław
HuskowskiCzorsztyn!
oraz Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski
osobiście wręczyli przedstawicielom jednostek
samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Wśród grona gmin, które
zakwalifikowano do dofinansowania znalazła
się m.in. Gmina Czorsztyn.
Kwota 600 000 tysięcy złotych trafi
do Gminy Czorsztyn w pierwszym, tegorocznym
rozdaniu promes na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
W
ramach
tych
środków
wyremontowane zostaną drogi, które uległy
zniszczeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu
w maju 2014 roku. Zakres dofinansowania obejmuje
realizację następujących zadań: odbudowę drogi
gminnej ulica Kąty i Kosibowicza w miejscowości
Sromowce Wyżne, odbudowę drogi gminnej
w miejscowości Mizerna, odbudowę drogi gminnej
ulica Cegielniana w miejscowości Kluszkowce oraz
odbudowę przepustu na ulicy Trzech Koron
w miejscowości Sromowce Niżne. W dniu 12 marca
2015 r. samorząd Gminy Czorsztyn ogłosił przetarg
na wykonanie zadania pn. „Odbudowa dróg
gminnych w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych”. Oferty składać można w Urzędzie
Gminy Czorsztyn do dnia 30 marca 2015 r.
W tej edycji pomoc otrzymało łącznie 121
jednostek samorządu terytorialnego.
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Nowe dowody osobiste – komunikat !
Wójt
Gminy
Czorsztyn
informuje,
że od 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe
zasady wydawania dowodów osobistych.
Wniosek ( nowy wzór o wydanie dowodu
osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie
na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca
zamieszkania.
Będzie
także
możliwość
elektronicznego przesłania wniosku o wydanie
dowodu (wymagany podpis kwalifikowany).
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego
należy dołączyć fotografię, która powinna być
wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku. Format i wymiary nowego
dowodu osobistego pozostaną takie same jak
dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama
jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód
osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania,
z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego
dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny
przez 5 lat. Dowód osobisty będzie mógł odebrać
w gminie także pełnomocnik/ w przypadku,
gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną,
chorą, niewychodzącą z domu.
Nowy dowód
osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie
zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie
też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu
osobistego.
Dotychczasowe dowody osobiste zachowają
ważność do upływu terminów w nich określonych.
Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Kalendarz imprez na lato 2015 r.
Drogi czytelniku bądź na bieżąco, tylko
w tym numerze Biuletynu Informacyjnego dowiesz
się co będzie się działo latem w naszej gminie.
Zapraszamy do zapoznania się kalendarzem imprez
na 2015 rok.
Lp.

1.

2.

Termin
imprezy

Miejsce
imprezy

Festyn „Otwarcie
Sezonu
Turystycznego”

2 maj

Czorsztyn

Festyn Rodzinny
„Mamo Tato, baw
się z nami

31 maja

Nazwa imprezy

Maniowy

3.

Festyn szkolny
„Zdrowo i wesoło”

7 czerwca

4.

Festyn Rodzinny
„Bądźmy razem”

czerwiec

Sromowce
Niżne

5.

Festyn „Święto
sportu”

12 lipca

Maniowy

19 lipca

Kluszkowce

Festyn „Wieczór z
folklorem”

26 lipca

Sromowce
Wyżne

Festyn „Lato pod
Trzema Koronami”

9 sierpnia

Sromowce
Niżne

9.

Festyn „Lato w
Mizernej”

15
sierpnia

Mizerna

10.

„Gminne Dożynki”

23
sierpnia

6.

INFORMACJA
Wójt
Gminy
Czorsztyn
uprzejmie
informuje,
że
w
dniu
03.04.2015
r.
(Wielki Piątek) Urząd Gminy Czorsztyn będzie
czynny w godz. od 7.30 do 13.00.

7.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

8.

XX Konkurs Potraw
Regionalnych i
Nalewek
Festyn „Dzień
Kluszkowiec”
”

Kluszkowce

Kluszkowce
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INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W MANIOWACH

Sprawca przemocy

Sprawca przemocy boi się osób i instytucji
stających w obronie ofiary. Wie, że ingerencja
z zewnątrz może zakończyć jego wpływ na ofiarę
i dlatego ucieka się do wszelkich metod, aby
przekonać ludzi z zewnątrz o swojej racji
i niewinności.

Mam władzę!

Komunikuje całym sobą:

Sprawca przemocy uwielbia czuć się panem
sytuacji. Wszyscy z jego otoczenia muszą mieć
100% posłuchu: "wykonać natychmiast!" każde
polecenie. Albo kiedy indziej, ale na mój rozkaz.
Pełna władza, żadnego ociągania.

"Beze mnie jesteś nikim i musisz się zgadzać na
wszystko, co mówię i robię".

Drzyjcie, taki jestem silny!
Wszelkie niszczenie sprzętów, wrzaski, wyzwiska,
przekleństwa, poniżania itp. służą podnoszeniu
własnego poczucia siły. Takie poczucie jest
sprawcy potrzebne, aby mieć moc do wymuszania
na otoczeniu określonych zachowań. Sprawca
przemocy zbiera swoją "moc" poprzez kontrast z
otoczeniem
okazującym
słabość,
podporządkowanie. Sprawca często nawet nie jest
silny fizycznie - bo nie musi, ofiary i tak się nie
bronią.
„Jęcz tchórzem podszyty”
W głębi duszy osobę stosującą przemoc przepaja lęk
oraz przekonanie o własnej słabości. Wie, że utrata
kontroli nad najbliższym otoczeniem skończyłaby
się dla niego utratą całego poczucia siły. Dlatego
tak agresywnie reaguje na wszelkie przejawy
buntu ze strony swoich ofiar. Dlatego właśnie
zrobi wszystko, by swoją ofiarę ośmieszyć przed
policją, zrobić z niej wariatkę. Broni wszystkiego,
co ma - poczucia siły i panowania nad słabszymi.
Sprawca przemocy domowej jest często mało
poważany przez kolegów - np. w pracy., na pewno
nie jest tam odbierany jako silny.
Jak styropian na wszystkich ścianach
Sprawca izoluje ofiary od otoczenia, ponieważ
w głębi duszy czuje, że na zewnątrz są silniejsi
od niego i że może zostać potraktowany przez nich
tak, jak do tej pory traktował słabszych. Izolowanie
służy bezpieczeństwu sprawcy, daje mu poczucie,
że to on w tych czterech ścianach ma władzę
absolutną. Robi, co może, aby ofiara po wyjściu
z domu, nic nie mówiła i nikomu się do przemocy
domowej nie przyznała.
Pociąganie za sznurki przypięte do wszystkiego

Ten komunikat zniewala ofiarę, odbiera siły
do poszukiwania pomocy oraz resztki poczucia
godności. Sprawcy właśnie o to chodzi, bo jego
siła nie bazuje na prawdziwej sile, tylko
na pozornej słabości ofiary. Sprawca staje się
coraz silniejszy, bo ofiara staje się słaba
psychicznie.
O nieszczęśliwej przeszłości
Przemoc rodzi przemoc. Prawie większość
sprawców przemocy w dzieciństwie lub młodości
było krzywdzone, zaniedbywane, bite czy
molestowane seksualnie. To powoduje, że portret
sprawcy, gdy patrzy się na niego z boku, jest
straszny, lecz także i potwornie smutny,
bo wściekłe oczy i wrzaski oraz podniesione pięści
skrywają
w
głębi
małego,
płaczącego,
posiniaczonego i skrzywdzonego człowieka.
Pamiętaj też, że nie każdy, kto ma takie cechy,
bije bliskich i ubliża ludziom wokół siebie. Są
osoby, które potrafią swoje wady i frustracje
rozładować w inny sposób niż poprzez przemoc.
Pamiętaj! nie jesteś sam /c swoim problemem są
specjaliści, którzy czekają aby Ci pomóc.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach,
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel: 18 275 08 83
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w
Maniowach, ul. Gorczańska 6, 34-436 Maniowy, tel.
18 275 00 88
- Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Czorsztyn,
czynny: czwartek wgodz. 11:00 do 13:00, II piętro,
pok. 26
- Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień i
Przemocy: Psycholog, tel. 18 275 08 83
Komenda Policji w Krościenku nad Dunajcem, ul.
Mickiewicza l, 34-450 Krościenko n/D tel. 997
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, tel. 18
266 42 07
- Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, ul.
Jana Pawła M 14, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 263 30
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„Moje pasje – moje życie”

W szkołach gimnazjalnych naszej Gminy
dobiega końca realizacja projektu „Moje pasje –
moje życie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach
projektu przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia
wyrównawcze
oraz
zajęcia
rozwijające
zainteresowania młodzieży gimnazjalnej. Szeroki
zakres projektu pozwolił na to, aby każdy uczeń
znalazł coś dla siebie .Na dzień dzisiejszy wsparcie
w ramach projektu otrzymało 266 uczniów.
Uczniowie mogli uzupełnić swoją wiedzę z języka
polskiego czy matematyki, ale również uczestniczyć
w zajęciach teatralnych, artystycznych, biologiczno
chemicznych,
techniczno
–
fizycznych,
astronomicznych, historycznych, regionalnych oraz
czytelniczo – medialnych. W ramach realizowanego
projektu uczniowie byli także w kinie, teatrze,
filharmonii, zwiedzali muzea, doskonalili naukę
pływania , jazdy na nartach oraz przeszli kurs I
pomocy.
Uczniowie
ZPO
w
Maniowach
uczestniczyli w zajęciach „Poza Ramą”.
W ramach realizowanego projektu utworzone
zostały „Szkolne Ośrodki Doradztwa Zawodowego”,
które miały pomóc młodzieży w wyborze dalszej
drogi zawodowej. W ramach projektu odbyły
się wizyty w zakładach pracy, wyjazdy do szkół
średnich. Wszyscy uczniowie klas III
uczyli
się pisania podania oraz CV na spotkaniach
z doradcą zawodowym.
Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne,
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżetu Państwa

Zajęcia z pływania ZPO Sromowce Niżne

Zajęcia Taneczne ZPO Maniowy

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
REALIZACJI
PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA RÓWNIEŻ W
URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN Z/S W
MANIOWACH (pokój 19) oraz na stronie
internetowej projektu :
http://projekty-mojepasjemojezycie.jimdo.com/

Nowoczesne oblicze Gminnej Biblioteki
w Kluszkowcach
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Kluszkowcach rozszerza paletę alternatywnych
form spędzania czasu wolnego. Od połowy lutego
oferuje czytelnikom zarówno tradycyjną książkę, jak
i jej elektroniczną wersję dostępną na tabletach.
Te, trafią do biblioteki w ramach konkursu „Tablety
w Twojej bibliotece”, gdzie pośród 233
wyróżnionych bibliotek znalazła się także biblioteka
w Kluszkowcach. „Do konkursu aplikowało aż 651
bibliotek, wśród nich wyłoniono 233 laureatów,
w tym GBP Kluszkowce” relacjonuje Joanna Bator
Dyrektor biblioteki.
W
ramach
konkursu
biblioteka
w Kluszkowcach
wyposażona
zostanie
w 3 tablety Apple iPad Air o łącznej wartości 5 100
zł brutto. „Tablety są łatwe w użyciu, dają
natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich funkcji i
zainstalowanych programów, pozwalają na wygodne
czytanie obszernych treści, a nawet całych książek.
Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne, na
przykład do nauki języków obcych, rysowania czy
projektowania” wylicza kolejno Dyrektor Bibliotek.
Tablety wykorzystywane będą zarówno
do organizowanych w bibliotece zajęć, jak również
będą do dyspozycji jej użytkowników na miejscu.
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PROJEKTY

Cyfrowo wykluczeni w Gminie Czorsztyn

Projekt pn.:
„„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców Gminy Czorsztyn”.
realizowany od 01.07.2014 r. do 30.09.2015 r.
Celem głównym projektu Gminy Czorsztyn jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Gminy
Czorsztyn
zagrożonych
tym
właśnie
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji
materialnej lub z powodu niepełnosprawności.
Uczestnicy projektu 50 osób (gospodarstw domowych)
wyłonieni zostali podczas rekrutacji, która została
przeprowadzona w dniach od 14 sierpnia do 23
września 2014 r. oraz rekrutacji dodatkowej
przeprowadzonej w dniach od 27.02.2015 r.
do 06.03.2015 r.
W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane takie działania jak:
1. został powołany Zespół projektowy, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu,
2. przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych oraz dostępu
do internetu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w projekcie: „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”,
3. zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu, na którym przedstawiono
harmonogram działań oraz zasady użytkowania sprzętu, które zostaną zawarte w umowie użyczenia.
Od 9 marca 2015 r. są prowadzane szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania
z Internetu, które odbywają się w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach oraz w Szkole
Podstawowej w Sromowcach Wyżnych. Szkolenia są prowadzone w grupach 11 osobowych, co pozwoli
na lepsze przyswojenie podstawowych informacji. Łączna ilość godzin szkolenia dla każdej grupy to 30
godzin: w tym 15 godziny z zakresu obsługi komputera, oraz 15 godzin z zakresu korzystania
z Internetu.
Jeszcze w tym miesiącu uczestnikom projektu tj. 50 gospodarstwom domowym oraz 3 instytucjom
publicznym tj. Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach,
Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach zostanie dostarczone i zainstalowane 40 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zostanie zainstalowany Internet.
Projekt pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki.”
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl
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