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jest wnosić światło znaczenia w ciemność zwykłego bytu.”

Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009
i Małopolskie Obchody Światowego
Dnia Turystyki

Gospodarzem tegorocznych Małopolskich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki i jubileuszowego, X Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009 była Gmina Czorsztyn. Cała uroczystość odbywała się 9.10.2009
roku na terenie ośrodka Wellness „Kinga” w Czorsztynie. Nagrodę główną w X jubileuszowym Plebiscycie
Wielkie Odkrywanie Małopolski 2009 otrzymał Tarnów.
Z okazji Światowego Dnia Turystyki odznaczeniami
państwowymi i odznakami honorowymi Ministra
Sportu i Turystyki odznaczone zostały osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju turystyki w Małopolsce.
Z terenu Gminy Czorsztyn odznaczenia otrzymali:
1. W kategorii Odznaki Honorowe Ministra Sportu i
Turystyki „Za zasługi dla turystyki”:
- Pan Stanisław Chmiel, Członek Zarządu Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, inspektor kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Wiceprezes
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich,
laureat plebiscytu „Koalicja Marek Ziem Górskich” w kategorii „Mały Przedsiębiorca”, od wielu lat związany z rozwojem agroturystyki i turystyki wiejskiej na terenie Pienin.

- Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich
Od 1934 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki
w regionie, organizuje „Spływ Przełomem Dunajca” – jedną
z kluczowych atrakcji turystycznych Małopolski, konsoliduje
branże turystyczną, przyczynia się do aktywizacji gospodarczej społeczności lokalnej. Stowarzyszenie zaangażowane

jest m.in. w promocję atrakcji turystycznych regionu podczas
targów turystycznych, organizuję licznych imprez promocyjnych, np. „Otwarcie letniego sezonu turystycznego”, „Spływ
łodziami flisackimi do Gdańska” i „Spływ po Sanie”. Obecnie zrzesza 600 członków.

2. Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego
„Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim” otrzymał:
Pan Andrzej Mikołajewicz
3. „Parzenice” - Honorowe nagrody Małopolskiej
Izby Turystyki otrzymało:
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich
Wójt Gminy Czorsztyn składa serdeczne podziękowania Panu Ashokowi Kumar Singh, współwłaścicielowi Ośrodka Wellness „Kinga” w Czorsztynie
oraz komitetowi organizacyjnemu WOM, a szczególnie
p. Anecie Bednarczyk, p. Janinie Plewie za ogromne
zaangażo-wanie w organizację imprezy i przygotowanie oprawy artystycznej. Gorące podziękowania należą
się również Paniom z
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Czorsztyn za przygotowanie
bardzo
smacznego
poczęstunku dla zaproszonych gości.

ZMIANY PRZY WYPŁACANIU
BECIKOWEGO
Od 1 listopada 2009r. konieczne zaświadczenie lekarskie
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdza-jącego, że
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez
okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych
innych
ustaw.
W dniu 16 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2009 r. w
sprawie formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
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dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305). Załącznik
do tego rozporządzenia określa wzór zaświadczenia
lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się po 31 października 2009 r. o dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka oraz o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka (do odbioru w pokoju
nr 10 Urzędu Gminy).
Wymóg dołączenia do wniosku o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych
od 1 listopada 2009 r. bez względu na termin urodzenia dziecka.

PROMESA NA 2009 ROK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie przyznało Gminie Czorsztyn środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
2009 r. z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej
infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu mających miejsce w 2009 r. Wysokość dotacji wynosić będzie 300 tyś. zł. Udział środków dotacji wykazanych w
rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% ich kosztów, pozostałe to wkład własny gminy.
Gmina Czorsztyn złożyła stosowny wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na realizację następujących zadań:
1) ul. J. Bąka w miejscowości Kluszkowce. Wartość
zadania 51 160,00 w tym 36 000,00 ze środków promesy oraz 15 160,00 ze środków własnych.
2) droga gminna Sybne w miejscowości Kluszkowce.
Wartość zadania 49 300 w tym 36 000,00 ze środków
promesy oraz 13 300,00 ze środków własnych.

43 000,00 ze środków promesy oraz 16 600,00 ze środków własnych.
5) ul. Pod Brzegami w miejscowości Sromowce Niżne.
Wartość zadania 86 434,35 w tym 69 000,00 ze środków promesy oraz 17 343,35 ze środków własnych.
6) droga gminna łącząca Maniowy i Mizerną. Wartość
zadania 102 997, 05 w tym 80 000,00 ze środków promesy oraz 22 997,05 ze środków własnych.
Kończy się obecnie realizacja ostatnich dwóch zadań. Pozostanie jeszcze bardzo pracochłonne rozliczenie otrzymanej dotacji z MSWiA. Dzięki tym środkom
Gmina może odbudować zniszczenia spowo-dowane
ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Ponadto
Gmina dofinansowuje modernizację
drogi
powiatowej w
Sromowcach
Średnich, gdzie
na najbardziej
zniszczonym
odcinku drogi
ok. 1050 mb
położona została
nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość tego zadania
wyniosła 320 tys. zł, z czego Gmina Czorsztyn pokryła
75 tys. zł, a Powiat pozostałą kwotę, w tym też z dotacji
otrzymanej na usuwanie skutków powodzi na terenie
Powiatu Nowotarskiego.

OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury
oraz Oddział Związku Podhalan w Kluszkowcach serdecznie zapraszają mieszkańców na uroczystości
związane z obchodami 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości odbędą się w dniu 11 listopada
2009 r. w Kluszkowcach
W programie:
1245 – zbiórka delegacji (obok remizy OSP w Kluszkowcach)
1300 – Msza święta za Ojczyznę ( Kaplica )
1400 - po Mszy świętej przemarsz delegacji pod pomnik Nieznanego Żołnierza
- wystąpienie Wójta Gminy,
- złożenie kwiatów,
- część artystyczna

IX GMINNY KONURS LITERACKI
3) droga gminna „Przy Gołdynach” (fot.) w miejscowości Huba. Wartość zadania 49 044,0 w tym 36000,00 ze
środków promesy oraz 13 044,00 ze środków własnych.
4) ul. Nad Zalew w miejscowości Sromowce Wyżne.
Wartość kosztorysowa zadania 59 600,00 w tym
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Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach i Gminne
Publiczne Gimnazjum w Maniowach ogłaszają
IX Gminny Konkurs Literacki
Celem konkursu jest kształcenie umiejętności posługiwania się piękną, żywą polszczyzną oraz próba dostrzeżenia walorów, piękna naszej gminy, wobec powszech-
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nie znanych uroków regionu pienińskiego.
Stąd motto konkursu, a jednocześnie jego podstawowa
idea: Piszemy o nas, o naszych zauroczeniach tą najbliższą ojczystą ziemią.
W bieżącym roku proponujemy sięgnięcie do przeszłości, do historii. Bohaterami Waszych dzieł mogą stać
się osoby, które żyły w naszym regionie, bądź ten teren
odwiedzały. Możecie pisać również o wydarzeniach,
które tutaj się rozgrywały, począwszy od tych udokumentowanych historycznie, a na prehistorycznych, zagubionych w pomroce dziejów skończywszy (mile
widziane baśnie i legendy).
Co do form wypowiedzi pozostawiamy Wam w tym
roku całkowitą dowolność. Kontynuujemy natomiast
podział na kategorie wiekowe:
 uczniowie szkół podstawowych
 uczniowie gimnazjów
oraz rywalizację w dziedzinie poezji, w której nawiązania do historii nie są konieczne.
Prace należy nadsyłać do 4 grudnia 2009 r. na adres
Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela
p. Mikołaj Urbaniak, Dyrektor Gimnazjum w Maniowach tel. 0182750992.

60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KLUSZKOWCACH
W
dniu
21.10.2009 w
Domu Kultury
w Kluszkowcach odbył się
jubileusz 60–
lecia Biblioteki
Publicznej
w
Kluszkowcach.
Na uroczystość
zaproszono
przedstawicieli władz samorządowych Gminy Czorsztyn, byłych i obecnych pracowników, dyrektorów instytucji samorządowych, oświatowych i zaprzyjaźnionych
bibliotek, długoletnich czytelników oraz laureatów
konkursu „ Wakacje z książką”.
Pracownicy i kierownicy biblioteki w Kluszkowcach:
1949 – 1961 p. Jadwiga Sobolewska, 1961 – 1969
p.Karolina Kubicz,1969 – 1973 p. Andrzej Siedlarczyk
1973 – 1979 p. Stanisława Leśnicka, 1979 – 1985
p.Janina Plewa, 1985 – 2008 p. Maria Plewa, a od 2008
roku p. Joanna Bator.
W wyniku zmian administracyjnych Gromadzka Biblioteka Publiczna w Czorsztynie została przemianowana w
Gminną Bibliotekę Publiczną w Czorsztynie z siedzibą
w Kluszkowcach i filiami w Maniowach, Sromowcach
Niżnych i Sromowcach Wyżnych, w Mizernej, w
Czorsztynie. Obecnie Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach posiada 12 980 woluminów, a największą
liczbą wypożyczeń może pochwalić się filia w Sromowcach Niżnych.

Z okazji pięknego jubileuszu życzymy Pani Dyrektor i Pracownikom Biblioteki dużo satysfakcji
z wykonywanej pracy mierzonej rosnącą liczbą
zadowolonych czytelników.
Jesień i zima to czas, kiedy mamy mniej
obowiązków związanych z gospodarstwem, ogrodem. To czas kiedy warto
sięgnąć po dobrą książkę przy filiżance
gorącej herbaty. Zapraszamy więc do
Biblioteki w celu wypożyczenia ciekawej książki.
Życzymy miłej lektury.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czorsztyn do 2013 roku GOPS
w Maniowach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
informuje, iż Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Czorsztyn do 2013 roku jest
dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Czorsztyn w zakładce: pomoc społeczna GOPS oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, pokój nr 2.
Ponadto GOPS informuje, że rozpoczął zbieranie danych statystycznych i finansowych nt. postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji zadań strategicznych. W
tym celu zostały przekazane do koordynatorów celów
głównych i szczegółowych materiały niezbędne do
przygotowania
sprawozdania
z realizacji zadań. Po analizie danych zostanie przygotowany raport na temat bieżącego stanu wdrażania Strategii.
Kierownik GOPS - Katarzyna Mąka

Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) Dostarczanie
nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej:
Program PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - franc.) funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od
1987 roku. Podstawą jego stworzenia były ogromne nadwyżki żywności zgromadzone w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych. Władze unijne nie były w stanie ani
sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje
członkowskie m.in. ze względu na wysokie koszty dopłat
eksportowych. Jednocześnie magazynowanie nadwyżek
wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej
sytuacji uznano za
zasadne rozdysponowanie części nagromadzonych zapasów
wśród ludności ubogiej z terenu krajów członkowskich.
Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, gotowych artykułów spożywczych do
osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

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

3

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTY
PODZIAŁ ŚRODKÓW SOŁECKICH NA
2009 ROK ORAZ RYCZAŁT SOŁTYSÓW

Artykuły spożywcze dostarczane są przez przedsiębiorców, którzy wybierani są w drodze przetargów organizowanych przez agencje płatnicze w państwach uczestniczących w realizacji tego mechanizmu. Podstawą realizacji
PEAD jest rozporządzenie Komisji Europejskiej zezwalające
na bezpłatne przekazywanie żywności pochodzącej z rezerw
Unii Europejskiej poprzez Akredytowane Organizacje Charytatywne z krajów Wspólnoty, osobom najbardziej potrzebującym.
W związku z koniecznością wprowadzenia ujednoliconych
zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii
Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD, Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS we współpracy
z Bankami Żywności, Caritas, Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem ustalił jednolite zasady postępowania przy jego realizacji. Wprowadzenie
ich w życie ma służyć między innymi dotarciu do jak największej grupy osób potrzebujących, ale także wyeliminowaniu nieprawidłowości.
Ustalenia dotyczą :
1) Kryterium wyboru beneficjenta
Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy
powinno być na poziomie 150% kwoty, o której mowa w art.
8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 715,50 zł – dla osoby
samotnej, 526,50 zł – dla jednego członka rodziny. Dodatkowo należy kierować się także art. 7 ustawy.
2) Limitów na osobę
Limit pomocy żywnościowej w ramach Programu będzie
wynosić od 2,5 kg do 5 kg miesięcznie, rocznie nie mniej niż
30 kg, jednak nie więcej niż 60 kg.
3) Koszyka produktów
Preferowana forma - to zróżnicowany pakiet produktów
zależny od ilości i proporcji tych produktów w Programie na
dany rok. Pomoc powinna obejmować produkty różnego
rodzaju. Tak zwany koszyk produktów powinien składać się
z co najmniej z 50 % liczby produktów oferowanych w Programie w danym roku.
Produkty: mleko, mąka, makaron świderki, makaron
krajanka, płatki kukurydziane, musli, ser żółty, ser topiony, cukier, dżemy, dania gotowe, kasza, kawa zbożowa, herbatniki.

We wrześniu 2009 roku Gmina Czorsztyn podpisała Porozumienie o współpracy na rzecz dożywiania
najuboższych mieszkańców Gminy. Porozumienie zostało zawarte ze Stowarzyszeniem „ Bank Żywności”
w Krakowie. W ten sposób umawiające się strony wyraziły wolę współdziałania w zakresie zmniejszenia
obszaru niedożywienia. Koordynatorem działań w ramach współpracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach wraz z Jednostką Ochotniczej
Straży Pożarnej w Maniowach. Współpraca z Bankiem
Żywności ma na celu uzyskanie oszczędności w kosztach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, ograniczenie nadużywania
świadczeń z pomocy społecznej jak również stanowić
uzupełnienie i poszerzenie katalogu form pomocy kierowanych do najuboższych mieszkańców gminy.
Po szczegółowe informacje dot. Programu dożywania zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.
GOPS
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Środki finansowe przekazane dla sołectw zostały rozdysponowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w
poszczególnych sołectwach w następujący sposób:
1. Huba, budżet sołectwa wynosi 1 478 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 01.03.2009 r.
środki te przeznaczono na remont drogi Przy Gołdynach.
Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa
wsi Huba wynoszą 8 470 zł., czyli miesięczny ryczałt
wynosi 693 zł.
2. Maniowy, budżet sołectwa wynosi 29 462 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 08.03.2009 r.
środki te przeznaczono na:
 zakup pralki dla LKS „Lubań” - 1 500 zł.
 zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich (jako
dotacja dla GCK) - 1 500 zł.
 położenie nowej nawierzchni asfaltowej na deptaku
łączącym ul. Kościuszki z ul Pienińską - 26 462 zł.

Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa wsi Maniowy wynoszą 17 300 zł, czyli miesięczny ryczałt wynosi1 433 zł.
3. Mizerna, budżet sołectwa wynosi 7 547 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 15.03.2009 r.
środki te przeznaczono na:
 Zakup 10 ławek , które zostaną umieszczone
wzdłuż drogi
 Zakup stołów i ławek do remizy OSP
Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa
wsi Mizerna wynoszą 9 300 zł, czyli miesięczny ryczałt
wynosi 770 zł.
4. Kluszkowce budżet sołectwa wynosi 24 702 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 01.03.2009 r.
środki te przeznaczono na:
 Naprawę dachu na garażu OSP - 3 000 zł.
 Modernizację boiska oraz wykonanie piłkochwytów
- 3 000 zł.
 Wykonanie przystanku na Osiedlu - 2 000 zł.
 Zabezpieczenie rowu na ul. Jakuba Bąka od P. Mikulca do Państwa Jabłońskich - 16 000 zł.
 Remont zdewastowanych znaków drogowych –702
zł.
Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa
wsi Kluszkowce wynoszą 13 230 zł, czyli miesięczny
ryczałt wynosi 1 094 zł.
5. Czorsztyn, budżet sołectwa wynosi 5 102 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 22.02.2009 r.
środki te przeznaczono na wykonanie projektu organizacji ruchu w Czorsztynie.

Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa wsi Czorsztyn wynoszą 9 000 zł, czyli miesięczny ryczałt wynosi 740 zł.
6. Sromowce Wyżne, budżet sołectwa zaplanowano
na kwotę 17 453 zł.
Na zebraniu wiejskim Sołtys zgłosił wniosek, aby do
funduszu sołeckiego wsi Sromowce Wyżne dołączyć
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dochody pochodzące z umów i dzierżawy w
wysokości 7 500 zł.
W związku z powyższym fundusz sołecki wsi Sromowce Wyżne wynosi 24 500 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 08.03.2009r.
środki te przeznaczono na:
 Remont drogi Pod skałkami - 10 000 zł.
 Oznakowanie ulic poprzez umieszczenie tablic z
nazwami ulic - 7 000 zł.
 Sprzątanie wsi w miesiącach lipiec i sierpień-2000
zł.
 Wykonanie oświetlenia przy remizie OSP (na ul.
Ogrodowej i na ul. Granicznej) - 3 000 zł.
 Wykonanie drewnianych tablic ogłoszeniowych - 2
000 zł
 Zapłatę podatku od gruntów na Słowacji –500zł.
Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa
wsi Sromowce Wyżne wynoszą 11 500 zł., czyli miesięczny ryczałt wynosi 955 zł.
7. Sromowce Niżne, budżet sołectwa wynosi
14 256 zł.
Uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 15.03.2009 r.
środki te przeznaczono na dofinansowanie remontu ul.
Pod Brzegami.
Środki na wypłatę ryczałtu miesięcznego dla sołtysa
wsi Sromowce Niżne wynoszą 11 200 zł., czyli miesięczny ryczałt wynosi 924 zł.

MANEWRY POŻARNICZE JEDNOSTEK
OSP NA TERENIE GMINY CZORSZTYN
W dniu 25 października 2009 roku na obiekcie schroniska Trzy Korony w Sromowcach Niżnych przeprowadzono drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie
pn. „Jesień 2009”. W ćwiczeniach udział wzięło 9
gminnych zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych,
Założeniem ćwiczeń była współpraca Ochotniczych
Straży Pożarnych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Pogotowiem Ratunkowym oraz gaszenie pożaru
połączone z ewakuacją w obiektach użyteczności publicznej.
Druhowie Strażacy
dziękują
kierownictwu i
personelowi
Schroniska za
pomoc w przeprowadzeniu
ćwiczeń oraz za
wyrozumiałość
dla zakłócenie
odpoczynku.
K.R i M.N.

SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP
Dzięki uprzejmości Dyrektora Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku, Gmina Czorsztyn otrzymała od PPN sprzęt łączności radiowej o wartości

księgowej 53 473 zł. Sprzęt został rozdysponowany
według potrzeb na poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, następująco:
Lp

Jednostka

1.

OSP Czorsztyn

2.

OSP Huba

3.

OSP Kluszkowce

4.

OSP Maniowy

5.

OSP Mizerna

6.
7.

OSP Sromowce
Niżne
OSP Sromowce
Wyżne

Sprzęt przekazany
1 radiotelefon przenośny Motorola
GP 300
1 radiotelefon przenośny Motorola
GP 300
1 radiotelefon przenośny Motorola
GP 360
2 radiotelefony przenośne Motorola
GP 360 i 2 radiostacje przewoźne
1 radiotelefon przenośny Motorola
GP 360
3 radiotelefony przenośne Motorola
GP 360 i 1 radiostacja przewoźna
1 radiotelefon przenośny Motorola
GP 360

„RADOSNA SZKOŁA”
W ramach rządowego programu „Radosna szkoła
- kraina sprawności i zdrowia" - wszystkie szkoły
poprzez swoje samorządy mogą starać się o wsparcie
finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw i aktywności ruchowej dla najmłodszych
uczniów wewnątrz szkoły.
W pierwszej edycji ministerstwo przyznało Małopolsce
4 mln zł. W Gminie Czorsztyn taką pomoc finansową w
br. uzyskały szkoły podstawowe: w Kluszkowcach
w wysokości 11 985,00 zł., w Sromowcach Wyżnych
w wysokości 6 tyś. zł., w Sromowcach Niżnych
w wysokości 6 tyś. zł. Dzięki tym kwotom szkoły podstawowe jeszcze w tym roku zakupią pomoce dydaktyczne (np. piłki, tory przeszkód, klocki) do miejsc
zabaw w budynkach. Teraz o dotacje mogą starać się
szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszej edycji programu.
W ramach drugiego naboru złożony został wniosek na
zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw dla SP
w Maniowach na kwotę 12 tys. zł.
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”
W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia
listy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie 3 wnioski
złożone przez Gminę Czorsztyn oraz jej Jednostki
otrzymały dofinansowanie.
1). Gmina Czorsztyn - Odnowa centrum wsi Czorsztyn
poprzez przebudowę przestrzeni publicznej. Projekt
przewiduje przebudowę chodników w miejscowości
Czorsztyn. Koszt całkowity 817 699,00 zł. Wartość
dofinansowania 490 270,00 zł
2). Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Koszt całkowity 167 357,15 zł. Wartość
dofinansowania 84 509,00 zł
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3). Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach - Rozbudowa remizy OSP w Mizernej poprzez
utworzenie Centrum Wiejskiego oraz remont Domu
Ludowego w Kluszkowcach. Koszt całkowity
129 784,16 zł. Wartość dofinansowania 64 042,00 zł.
„SCHETYNÓWKA 2010”
Gmina Czorsztyn w ramach Narodowego Programu
Odbudowy Dróg Lokalnych złożyła wniosek pn.
„Udrożnienie systemu komunikacyjnego w Kluszkowcach poprzez: budowę drogi gminnej ul. Królówka oraz modernizację głównego szlaku komunikacyjnego w obrębie miejscowości Kluszkowce” .
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,55 mln zł. z
czego wartość dofinansowania z budżetu państwa będzie wynosić 50%, czyli 1,77 mln. zł. Pozostałe 50%
stanowić będzie wkład własny, w tym ok. 400 tyś. zł.
pokryje firma Czorsztyn – ski. Projekt znalazł się na

drugim miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez
Małopolski Urząd Wojewódzki wśród wniosków
złożonych przez gminy z terenu województwa małopolskiego.
Projekt będzie kontynuacją zadania inwestycyjnego
budowy lewoskrętu do planowanej drogi Królówki
wykonanego w roku 2004 na DW 969 pod Snozką.
Polegał on będzie na : 1) wykonaniu 845 m nowej drogi
gminnej „Królówki” oraz 2) Modernizacji na długości
1702 m szlaku komunikacyjnego w ciągu ulic Szkolna,
Kluszkowianka, Kamieniarska, Jakuba Bąka oraz Karpacka.
Pierwszy
etap
prac,
będzie
obejmował:
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej; wykonanie chodnika z kostki brukowej o szer. 2 m; przebudowie
sieci wodociągowej kolidującej z budową na dł. 210 m polegający na przełożeniu istniejącego wodociągu; umocnienie
skarp betonowymi płytami ażurowymi, oznakowanie pionowe oraz poziome grubowarstwowe, montaż barier ochronnych i barieroporęczy; wykonanie nowego przejścia dla pieszych; wymiana 2 słupów energetycznych i podwieszenie
lamp ulicznych oraz montaż lamp fotowoltaicznych w ilości
4 sztuk.
Drugi etap prac będzie obejmował: wykonanie dodatkowej
warstwy z betonu asfaltowego; wykonanie chodnika; wykonanie barier ochronnych na odcinku 125 m; wykonanie nowej
zatoki przystankowej i nowe przejście dla pieszych wraz z
oznakowaniem pionowym oraz poziomym grubowarstwowym punktowe oświetlenie przejścia dla pieszych w okolicy
szkoły podstawowej; próg zwalniający wykonany z kostki
brukowej, zamontowanie barier łańcuchowych, remont istniejącego chodnika wraz wymianą krawężnika oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej; przebudowa skrzyżowania wraz
z uporządkowaniem ruchu pieszego.
Wysoka ocena (120 pkt.) i drugie miejsce w rankingu w
Województwie Małopolskim wynika z dobrze przygotowanego wniosku, posiadanej dokumentacji i pozwoleń na realizację inwestycji. Nie bez znaczenia jest też współpraca z
innymi podmiotami, gdzie udało się Wójtowi Gminy wynegocjować i podpisać porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich jako partnerem, z którym kontynuowana jest dobra
współpraca związana z modernizacją drogi wojewódzkiej
przecinającej teren gminy. Także duże znaczenie i dodatkowe
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punkty uzyskaliśmy dzięki zaangażowaniu Zarządu i udziałowców spółki „Czorsztyn – ski” Sp. z o.o., którzy zadeklarowali partycypację w kosztach zadania do kwoty 400 tysięcy
złotych. Planowana realizacja zadania to 2010 rok.

INFORMACA O PRZETARGU
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w
dniu 20 listopada
2009 r. o godz.1400, w
siedzibie
Urzędu
Gminy-sala
narad,
odbędzie się drugi
przetarg ustny nieograniczony
na
sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości zabudowanej
położonej w miejscowości Mizerna o obszarze 0,0911
ha, składającej się z działek ewid.nr 954, 138/1, 138/3,
objętych KW NS1T/00111432/2, będących własnością
Gminy Czorsztyn.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czorsztyn nieruchomość będąca
przedmiotem przetargu położona jest w terenach ozna-czonych symbolem 1.2.MN/U- tereny różnych form
mieszkalnictwa, usług i rzemiosła, jako funkcji podstawowej oraz objęta jest częściowo linią rozgraniczającą
drogi klasy L o symbolu 6.2.KDgL.
Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wynosi kwotę 135 000 zł brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000 zł, w terminie do
dnia 17 listopada 2009 r..
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu
można uzyskać w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s
w Maniowach, tel.(0-18) 2750071 wew.109, oraz na
stronie internetowej www.czorsztyn.pl (BIP).
Przyg. D.O.

Działalność gospodarcza- aktualizacja
zaświadczeń
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885)
od 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.
Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Czorsztyn, którzy
dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku
i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym
wpisie, zobowiązani są do końca 2009 roku zaktualizować
swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów
PKD 2004 na kody PKD 2007. Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010
roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty do
przetargu itp. Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać
codziennie w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
pok. nr 8, w godzinach przyjmowania stron.
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