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PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
NA 2010 R.
Rada Gminy Czorsztyn w dniu 22.01.br.uchwaliła
budŜet na 2010 rok. Ustalono dochody budŜetu w
łącznej kwocie 21 297 825 zł, w tym:
1. dochody bieŜące:
18 221 042 zł,
2. dochody majątkowe: 3 076 783 zł,
Wydatki budŜetu ustalono w łącznej kwocie
22 254 327 zł, w tym:
1. wydatki bieŜące: 16 717 125 zł
2. wydatki majątkowe: 5 537 202 zł
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państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura fizyczna i sport

21 297 825 Ogółem

PLAN WYDATKÓW NA 2010 R.
Plan

Treść
14 200 Rolnictwo i łowiectwo
120 000 Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
120 000 elektryczną, gaz i wodę
5 476 398 Transport i łączność
226 400 Turystyka
300 000 Gospodarka mieszkaniowa
130 000 Działalność usługowa
2 187 181 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
1 150 sądownictwa
250 Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
350 250 przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
20 000 wydatki związane z ich poborem
597 332 Obsługa długu publicznego
29 000 RóŜne rozliczenia
7 887 000 Oświata i wychowanie
3 000 Szkolnictwo wyŜsze
180 000 Ochrona zdrowia
2 983 151 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
145 106 społecznej
1 000 Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
646 319 środowiska
627 590 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
209 000 Kultura fizyczna i sport

22 254 327 Ogółem
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ZEWNĘTRZNE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE W 2009 ROKU
Kwota, zł.
300 000,00
50 000,00

Opis
Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (Kluszkowce, Maniowy-Mizerna, Huba, Sromowce WyŜne, Sromowce
NiŜne).
Promesę otrzymano z MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk śywiołowych, Warszawa
Remont Remizy OSP Czorsztyn. Środki finansowe uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Małopolskie
remizy”

68 000,00
32 000,00

Przebudowa Drogi Gminnej ulica Modrzewiowa w Kluszkowcach, MSWiA Usuwanie Skutków Klęsk śywiołowych
Remont Drogi gminnej Mizerna na Kudów MSWiA Usuwanie Skutków Klęsk śywiołowych

24 000,00

Modernizacja obiektów sportowych „Orlik-Plus” w Maniowach oraz Sromowcach NiŜnych, środki pozyskano Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego

799 085,00

Punkty Przedszkolne w Maniowach, Sromowcach WyŜnych i Sromowcach NiŜnych „Raz, Dwa, Trzy –do Przedszkola
Przyjdź i ty”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Remont i modernizacja i wyposaŜenie obiektów sportowych, na których zostały rozegrane finały XV Ogólnopolskiej
Olimpiady MłodzieŜy w sportach letnich „Małopolska 2009 " - zadanie poprawa infrastruktury towarzyszącej w obrębie
przystani Podhalańskiego Towarzystwa śeglarskiego w Kluszkowcach Stylchyn, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonano drogi w Maniowach: "Międzydrogi", "Micholów", drogę
w Sromowcach WyŜnych "Zagórze" środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Przebudowa pobocza lewo i prawo-stronnego drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Maniowy o łącznej długości 374,
90 mb polegającej na utwardzeniu pobocza kostką brukową wraz z okrawęŜnikowaniem i wykonaniem odwodnienia drogi
do rowu otwartego Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa i remont głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sromowce WyŜne ul. Nad Zalew, środki
finansowe pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

120 000,00

25 890,00
154 129,83
170 412,00
2 000,00
67 500,00
3 323,00
34 486,00
7 100,00
83 233,19
47 855,09

28 461,99

Monitoring wizyjny w Gminnym Publicznym Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych, Małopolski Urząd Wojewódzki
Subwencja oświatowa na remonty w szkołach na terenie Gminy Czorsztyn, Ministerstwo Finansów
Subwencja oświatowa na wypłatę odpraw dla nauczycieli, Ministerstwo Finansów
Subwencja oświatowa na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, Ministerstwo Finansów
Nauka pływania w szkołach podstawowych w Sromowcach NiŜnych, Sromowcach WyŜnych i w Maniowach, Małopolski
Urząd Wojewódzki
Projekt systemowy; „Aktywni na Maksa”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
Kwota dotacji 47 855, 09 zł, w tym 14 406, 99 zł na utworzenie punktu wydawania i spoŜywania posiłków w SP w
Sromowcach NiŜnych oraz 708 zł. na doposaŜenie punktu spoŜywania posiłków w Przedszkolu w Kluszkowcach. 25 486,
10 zł. wydatkowano na zakup posiłku dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy oraz 7 254 zł. przeznaczono na świadczenia
pienięŜne na zakup Ŝywnośc. Koszt całościowy realizacji w/w Programu to 79 040, 82 zł. z czego 60% stanowiła dotacja.
PilotaŜowy program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko –wiejskie”

124 330,60

Dotacja Wojewody do zadań własnych i zleconych, w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

210 000,00

Dofinansowanie Budowy ŚcieŜki przyrodniczo leśnej „Modrzewie” w Kluszkowcach w ramach działania 3.2 B
Dziedzictwo Przyrodnicze Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

490 270,00

Dofinansowanie projektu pn.„Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej” obejmującego
budowę chodników w miejscowości Czorsztyn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dofinansowanie projektu pn „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby
Regionalnej w Sromowcach WyŜnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

84 509,00
64 042,00

Dofinansowanie projektu pn” Rozbudowa remizy OSP w Mizernej poprzez utworzenie Centrum Wiejskiego oraz remont
Domu Ludowego w Kluszkowcach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

23 985,00

Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Czorsztyn otrzymały środki finansowe z budŜetu państwa z Programu Wieloletniego
pod nazwa „Radosna Szkoła” na realizacje zadań pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole” w
wysokości:
SP w Kluszkowcach – 11.985,00 zł, SP w Sromowcach NiŜnych – 6.000,00 zł., SP w Sromowcach WyŜnych – 6.000,00 zł.
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw przeznaczonych dla dzieci młodszych między
innymi: piłki, materace, tory przeszkód, klocki, zestawy liter i wiele innych. Zakupione pomoce umoŜliwią realizacje
podstawy programowej w zakresie rozwijania sprawności fizycznej, prawidłowej postawy ciała, ogólnego rozwoju
fizycznego oraz umiejętności i współpracy w grupie rówieśniczej.
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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PODSUMOWANIE obrad XXXV zwyczajnej
sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 22
stycznia 2010 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o
05
godz. 15 , została zwołana przez Przewodniczącego Rady
Gminy Czorsztyn. W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Podjęto
następujące
uchwały:
Uchwałę
BudŜetową Gminy Czorsztyn na rok 2010 r.; Uchwałę w
sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata
2010-2016; Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz podział środków finansowych na
2010; Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn
na 2010 rok; Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/129/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z
dnia 05 września 2008 roku w sprawie przystąpienia
Gminy Czorsztyn do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

TAXI NA TELEFON NA TERENIE GMINY
Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwałę w sprawie
określenia liczby licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na obszarze Gminy Czorsztyn.
Ustalono 7 w/w licencji. Celem uchwały było sprostanie
zainteresowaniu licencją na wykonywaniu transportu
drogowego taksówką oraz zapewnienie zainteresowanym
dostępu i prawa do wykonywaniu tego rodzaju działalności
gospodarczej.
Na
dzień
dzisiejszy
wydano
1 licencję dla: TAXI „SAS” Tel. 784 043 082

LODOWISKO W MANIOWACH
Dzięki
ogromnemu
zaangaŜowaniu
Pana
Franciszka
Jarząbka,
sołtysa
wsi
Maniowy oraz
Pana Mieczysława Janika, od grudnia 2009 r. na
terenie wsi Maniowy funkcjonuje lodowisko.
Panowie włoŜyli wiele pracy, oczywiście w czynie
społecznym, aby powstało piękne lodowisko. No
i efekty ich pracy były widoczne od razu. Na
lodowisko zaczęły przychodzić tłumy dzieci, ale
równieŜ i dorosłych. W czasie ferii lodowisko
praktycznie o kaŜdej porze dnia było wypełnione
dzieciakami. Wiadomość o lodowisku na
Maniowach szybko rozniosła się sąsiednich
wioskach. Inicjatywa Panów: Jarząbka i Janika
zasługują na uznanie i serdeczne podziękowania ze
strony władz gminy Czorsztyn, ale równieŜ i
mieszkańców, gdyŜ dzięki Wam nasze dzieci miały
wspaniałą rozrywkę podczas ferii.
DZIĘKUJEMY!

HARCERKI ZE SROMOWIEC
WYśNYCH
DruŜyna
harcerska
działa
w
Sromowcach
WyŜnych
związkowo
od 2001 roku.
Od trzech lat
wyjeŜdŜają
regularnie na
obozy
harcerskie,
między
innymi dzięki dofinansowaniu druŜyny przez Gminę. Były
juŜ w Sadowie i Gwdzie Wielkiej. W ubiegłym roku w
związku z dwudziestą rocznicą istnienia ZHR harcerki
uczestniczyły w zlocie harcerzy z całej Polski oraz brały
udział w biwaku wędrowny po terenach nadmorskich wraz z
druŜyną wędrowniczek, która to powstała w 2008 roku i
zrzesza dziewczyny w wieku licealnym.
Biwaki i obozy są niezbędnym elementem w metodyce
harcerskiej. Wyjazdy kształtują osobowość, integrują, uczą
samodzielności i zaradności. Ponadto jest to świetna okazja
do zwiedzenia ciekawych miejsc oraz przeŜycia
niezapomnianej przygody. Działają one w środowisku
wiejskim, gdzie nie ma zbyt wiele propozycji spędzania
wolnego czasu. Harcerstwo stwarza takie moŜliwości. Dzięki
druŜynie harcerskiej dla wielu dziewcząt to wyjątkowa
okazja poznania nowych zakątków Polski w grupie
znajomych oraz moŜliwość do takich wyjazdów.
Pieniądze na działalność druŜyny uzyskują, przede
wszystkim, dzięki własnej pracy podczas akcji zarobkowych.
Niestety są one niewystarczające, stąd gmina udziela
pomocy finansowej na działalność harcerek.
Autor tekstu: Renata Janczy, Katarzyna Pierwoła, Związek
Harcerstwa Rzeczpospolitej

INFORMACJA GOPS-u
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
informuje, Ŝe w ramach rozwijania nowych form pomocy
społecznej i samopomocy uwzględniając indywidualne
potrzeby podopiecznych, w grudniu 2009 roku oraz w styczniu
roku bieŜącego zorganizował akcję zbiórki mebli i sprzętów
gospodarstwa domowego. PowyŜsze sprzęty zostały
dostarczone dzięki serdecznej pomocy Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach do potrzebującej rodziny w
miejscowości Maniowy. Ponadto ta sama rodzina otrzymała
paczki mikołajowe dla dzieci, równieŜ dzięki hojności ludzi
dobrych serc.

UWAGA!
Gminna Publiczna Biblioteka w Kluszkowcach
od dnia 1 luty 2010 r. czynna od poniedziałku
do piątku w godz. od 1200 do 2000.

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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Mistrzostwa Gminy Czorsztyn
w snowboardzie i narciarstwie alpejskim
dziewcząt i chłopców
– Kluszkowce, 15.01.2010 r.
W dniu 15
stycznia 2010 r. na
stoku narciarskim
Czorsztyn - Ski w
Kluszkowcach
odbyły się kolejne
zawody
w
snowboardzie i w
narciarstwie
alpejskim
o
Mistrzostwo
Gminy Czorsztyn. Do zawodów zgłoszono 111 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Czorsztyn; z tego w zawodach wystartowało jedynie 78
zawodników. W dniu zawodów panowały bardzo dobre
warunki atmosferyczne: bez opadów z temperaturą nieco
poniŜej
0oC. Obsługę
zawodów:
wytyczenie
i
przygotowanie trasy narciarskiej oraz przeprowadzenie
pomiaru czasu zawodników powierzono firmie Czorsztyn
Ski, która profesjonalnie wykonuje tego typu zadania.
Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach sportowych: w
snowboardzie (2 grupy uczestników) i w narciarstwie
alpejskim (6 grup uczestników). Po zakończeniu
rywalizacji, organizator zawodów zorganizował mały
poczęstunek dla uczestników zawodów i ich opiekunów
(pączki i soczki) a następnie odbyła się ceremonia rozdania
medali, dyplomów i drobnych upominków dla najlepszych
uczestników.
Nagrody wręczał Waldemar Wojtaszek – Wójt Gminy
Czorsztyn oraz O. Tomasz Maślanka, Katecheta ze Szkoły
Podstawowej w Kluszkowcach.

WYNIKI
SNOWBOARD:
Grupa I a - (dziew.)
1. Kobla Aleksandra, Gimnazjum Maniowy, 33,75 sek.
2. Leśnicka Edyta, Gimnazjum Maniowy, 40,54
Grupa I b - (chł.)
1. Krzystoń Daniel, Gimnazjum Maniowy, 37,92 sek.
2. Krzysik Karol, Gimnazjum Maniowy, 38,62
3. Babiak Kamil, Gimnazjum Maniowy, 39,69

NARCIARSTWO ALPEJSKIE:
Grupa II a – (dziew. 1999 i młodsze)
1. Węglarz Karolina, SP Maniowy, 30,97 sek.
2. Janczy Angelika, SP Sromowce WyŜne, 49,08
3. Huzior Anna, SP Kluszkowce, 49,76

Grupa II b – (chł. 1999 i młodsi)
1. Foltyn Michał, SP Kluszkowce, 25,90 sek.
2. Świątkowski Paweł, SP Kluszkowce, 29,08
3. Koczór Sebastian, SP Kluszkowce, 30,11

Grupa IIIa – (dziew. 1997 - 98)
1. Bednarczyk Klaudia, SP Kluszkowce, 27,86 sek.
2. Wysoczyńska Magdalena, SP Sromowce NiŜne, 28,37
3. Kubasiak Gabriela, SP Sromowce WyŜne, 33,96

Grupa IIIb – (chł. 1997 - 98)
1. Złydaszyk Jakub, SP Kluszkowce, 23,80 sek.
2. Bochnak Patryk, SP Kluszkowce, 23,87

3. Bednarczyk Dariusz, SP Kluszkowce, 24,36

Grupa IVa – (dziew. 1994 - 96)
1. Kobla Aleksandra, Gimnazjum Maniowy, 23,51 sek.
2. Złydaszyk Dorota, Gimnazjum Maniowy, 23,66
3. Wojtaszek Aleksandra, Gimnazjum Maniowy, 27,10

Grupa IVb – (chł. 1994 - 96)
1. Wetula Bartosz, Gimnazjum Maniowy, 22,45 sek.
2. Wojtaszek Piotr, Gimnazjum Maniowy, 22,59
3. Foltyn Łukasz, Gimnazjum Maniowy, 23,28

FERIADA W GMINIE CZORSZTYN
JuŜ po raz
drugi, podczas
ferii zimowych
uczniom szkół
podstawowych
i gimnazjów
została
udostępniona
hala sportowa
w Maniowach. Uczniowie korzystali z hali sportowej w
dniu wyznaczonym przez organizatora „Feriady”, czyli
Urząd Gminy Czorsztyn. Dowóz dzieci i młodzieŜy na
halę zabezpieczał organizator „Feriady”.
W
dniu
27
stycznia
br.
przeprowadzono
współzawodnictwo szkół podstawowych i gimnazjów.
Dwudziestoosobowe reprezentacje szkół podstawowych
rywalizowały
w
trzech
konkurencjach;
w
sprawnościowym /róŜnego rodzaju sztafety/, w siatkówce
dziewcząt i w piłce noŜnej chłopców.
Po podliczeniu punktów za poszczególne konkurencje,
klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
1 miejsce
- SP Sromowce NiŜne,
2 miejsce
- SP Maniowy i SP Sromowce WyŜne
4 miejsce
- SP Kluszkowce
Następnie do rywalizacji przystąpiły reprezentacje
gimnazjów. W rywalizacji dziewcząt, lepsze okazały się
dziewczęta z Gimnazjum Sromowce NiŜne, natomiast
rywalizację chłopców wygrało Gimnazjum Maniowy. Do
wyłonienia zwycięscy Feriady - 2010, postanowiono
rozegrać trzeci mecz w siatkówkę z udziałem druŜyn
mieszanych (po trzy dziewczyny i trzech chłopców
w składzie). Ta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem
Gimnazjum Sromowce NiŜne.
Organizatorzy zapewnili równieŜ mały poczęstunek
wszystkim uczestnikom Feriady – 2010 w postaci
pączków i soczków.
Po zakończeniu współzawodnictwa, Wójt Gminy
Czorsztyn – Waldemar Wojtaszek wręczył pamiątkowe
puchary kapitanom reprezentacji Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum ze Sromowiec NiŜnych, zwycięzcom
Feriady – 2010.
Minione ferie zimowe moŜna zaliczyć do udanych ze
względu na sprzyjającą aurę zimową, dzięki czemu dzieci
mogły spędzić więcej czasu w ruchu i w zabawie
z rówieśnikami.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangaŜowanym
w przeprowadzeniu tych wszystkich gier i zabaw na hali
sportowej.
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31 grudnia 2009 roku Gmina Czorsztyn-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Maniowach zakończył realizację
projektu systemowego „Aktywni na maksa” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.
Rozwój
i
upowszechnienie
aktywnej
integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy
społecznej, zamieszkałych na terenie gminy Czorsztyn,
pozostających bez pracy oraz będących w wieku aktywności
zawodowej jak równieŜ dla osób posiadających orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do zatrudnienia.
Wobec wszystkich uczestników projektu zastosowano 3
instrumenty aktywnej integracji.
W pierwszym etapie realizacji projektu beneficjenci
otrzymali wsparcie obejmujące:
a) trening psychospołeczny -30 godzin
b) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy(36 godzin)
obejmujące m.in -podstawy obsługi komputera, pisanie listu
motywacyjnego,
c) analiza aktualnych ofert pracy na lokalnym rynku oraz
badanie predyspozycji beneficjentów w celu określenia
kierunków szkoleń dla uczestników projektu(10 godzin)
Informacje uzyskane na tym etapie projektu pozwoliły
określić ściśle preferencję oraz predyspozycje beneficjentów
ostatecznych projektu.
Wszyscy beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe w
postaci zasiłku celowego w ogólnej kwocie 9 442,50.
Średnia wysokość zasiłku dla jednej osoby wyniesie, zatem
944,25. Zasiłek ten wypłacony został w trzech częściach
(kwiecień i wrzesień oraz grudzień).
Uczestnicy projektu nie tylko uzyskali zaświadczenia o
ukończeniu kursów zawodowych, ale równieŜ podnieśli
swoja motywacje oraz aspiracje zawodowe, co pozwoli im
na zwiększenie zaufania we własne siły oraz podniesienie
poziomu aktywizacji zawodowej. Pozwoliło to na
osiągnięcie celu głównego projektu – poprawy dostępu do
zatrudnienia.
Na zakończenie realizacji projektu "Aktywni na
maksa" zorganizowana została uroczysta kolacja, dla
wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli
Władz Gminy, pracowników GOPS, na której omówione
zostały zadania zrealizowane w ramach projektu „Aktywni
na maksa oraz wszystkie jego rezultaty. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe prezenty związane tematycznie z
zakresem ukończonych kursów.(fartuch, zestaw pióro długopis, torba ekologiczna), zaś wszyscy uczestnicy
spotkania otrzymali pamiątkowe torby ekologiczne,
promujące
projekt.
Projekt będzie realizowany w kolejnych latach. Po
akceptacji złoŜonego wniosku przez Instytucję
WdraŜającą (WUP Kraków) zostanie przygotowana oraz
rozpowszechniona informacja dotycząca rekrutacji oraz
charakteru i moŜliwości uzyskania wsparcia.
Więcej informacji na stronie internetowej www.czorsztyn.pl

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA
STOWARZYSZENIA „GORCE-PIENINY”
Z TWÓRCAMI LUDOWYMI
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” i otrzymało
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013 dotację wysokości 20 306, 50 EURO
na realizację projektu pod nazwą „Twórcy ludowi
pogranicza polsko-słowackiego”.
Dotacja ta pokryje 85% całkowitych kosztów projektu, które
będą wynosić 23 890, 00 euro. Pozostałe koszty w
wysokości 10 % tj.: 2 389, 00 euro pokryje budŜet państwa,
natomiast 5% tj.1 194, 50 euro pokryje Stowarzyszenie
LGD „Gorce-Pieniny”
Projekt adresowany jest do społeczeństwa lokalnego obu
przygranicznych
gmin,
turystów,
kuracjuszy
i
wczasowiczów licznie przybywających w rejon pienińskogorczańskim oraz przede wszystkim do twórców ludowych
przygranicznych miejscowości.
Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy
społecznościami
lokalnymi
ze
szczególnym
uwzględnieniem twórców ludowych pogranicza polskosłowackiego, oraz popularyzacja i wzajemna promocja
kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej
regionu polsko-słowackiego.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2009r. do
30.09.2010r. i obejmować będzie między innymi realizację
następujących działań:
1. Przeprowadzenie spotkań z twórcami ludowymi
pogranicza polsko - słowackiego (spotkanie odbyło się w
grudniu 2009 r.)
2. Przeprowadzenie na terenie Słowacji i Polski
warsztatów rękodzieła ludowego z twórcami ludowymi
pogranicza polsko – słowackiego, mającego na celu nie
tylko nawiązanie współpracy, ale równieŜ wzajemne
przekazywanie zanikających umiejętności rzemiosła
ludowego.
3. Organizację imprezy plenerowej promującej projekt
oraz konferencji podsumowującej projekt
Końcowym efektem projektu będzie wydanie albumu
promocyjnego, który będzie prezentował twórców
ludowych i ich dorobek. Album wykonany zostanie w
trzech językach i będzie stanowił innowacyjny produkt na
terenie pogranicza polsko – słowackiego.
Będzie to zatem pierwsza tego typu publikacja promująca
twórców po obu stronach granicy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budŜetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
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topiony, makaron świderki, makaron krajanka, kasza jęczmienna,
płatki kukurydziane, herbatniki, cukier biały, krupnik, danie
gotowe, dŜem - o łącznej wartości 6.782,76 zł.
Część herbatników tj. 114 szt.; 5, 70 kg o wartości 34,20 zł. została
przekazana Świetlicy Środowiskowej w Maniowach, która w miarę
posiadanych zasobów świadczy tę formę pomocy dzieciom.
Słowa podziękowania kierujemy do Pana Franciszka Jarząbka, który
podjął się współpracy w ramach w/w Programu i po raz pierwszy w
październiku 2009 r. przywiózł Ŝywność z magazynów Banku
śywności w Krakowie. Kolejne podziękowania kierujemy do Pana
Jana Krzysztofiaka, właściciela Sklepu SpoŜywczego w Maniowach,
który zadeklarował współpracę w ramach pozyskiwania Ŝywności z
Banku śywności. Bezinteresownie własnym samochodem
dostawczym, w grudniu 2009 roku przywiózł z magazynu Bś w
Krakowie do siedziby jednostki OSP w Maniowach Ŝywność.

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce - Pieniny” zawiadamia, Ŝe w
dniu 28.01.2010 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania 4.1/413 “WdraŜanie lokalnych
strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z zakresu:
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw”, „RóŜnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” wdraŜanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Gorce – Pieniny”
W trakcie I naboru tj. w dniach od 30.12.2009 do 28.01.2010 do
biura LGD „Gorce - Pieniny” wpłynęło łącznie 21 wniosków o
przyznanie pomocy, z tego:
17 wniosków - „Małe projekty”, 3 wnioski - „Odnowa i rozwój
wsi”, 1 wniosek - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
W dniu 18 lutego 2010 roku na II posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia LGD „Gorce - Pieniny” Rada zatwierdziła uchwałą
listę wybranych i niewybranych wniosków do finansowania.

Kolejna dostawa Ŝywności planowana jest na miesiąc marzec
2010 r. Informacja ta zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń GOPS w Maniowach oraz umieszczona na stronie
internetowej www.czorsztyn.pl pod koniec lutego 2010 r.

Więcej informacji na www.leadergorce-pieniny.pl

śYWNOŚĆ DLA NAJUBOśSZYCH

KONKURS NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADAŃ PUBLICZNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

W ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem
Bank śywności w
Krakowie Ochotnicza
StraŜ
PoŜarna
w
Maniowach
w
miesiącu grudniu, po
raz drugi otrzymała
artykuły spoŜywcze z
programu
„
Dostarczanie Ŝywności
dla
najuboŜszej
ludności Unii Europejskiej 2009”. TonaŜ przywiezionych
produktów był większy i bogatszy niŜ poprzednio i wyniósł
2.262,70 kg.
Dystrybucję przywiezionych produktów
zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maniowach, którzy w dniach 18-21 grudnia 2009 r. przekazali
produkty Ŝywnościowe najbardziej potrzebującym mieszkańcom
Gminy. Z pomocy tej skorzystało 211 osób. Asortyment
dostarczonej Ŝywności to: mleko, masło, ser podpuszczkowy, ser

Na Podstawie Zarządzenia z dnia 1 lutego 2010 r. został
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Gminy Czorsztyn w roku 2010 tj. :
1) pomocy społecznej: wspieranie bezpłatnymi darami
Ŝywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek
opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w
zakresie pomocy społecznej
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu mających na
celu promocje gminy poprzez:
a) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego,
b) organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w
róŜnych dyscyplinach sportowych,
c) utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych.
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i
opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych
Wykaz projektów i realizujących je podmiotów
przedstawiono w tabeli:

L
p.

Kryteria oceny
oferty

1.

pomoc społeczna:
wspieranie bezpłatnymi
darami Ŝywnościowymi
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego,
organizacja i prowadzenie
szkolenia sportowego w
róŜnych
dyscyplinach
sportowych,
utrzymanie i konserwacja
obiektów sportowych.
działania na rzecz osób
niepełnosprawnych:
transport i opieka w
trakcie dowozu osób
niepełnosprawnych

2a
2b

2c
3

Razem

LKS
„Lubań”
Maniowy

LKS
„Spływ” w
Sromowcach
WyŜnych

LKS
„Zapora”
Kluszkow
-ce

LKS
„Trzy
Korony” w
Sromowcach
NiŜnych

LKS
„Czorsztyn
-ski”
Kluszkowce

Bank
śywności
w
Krakowie

Polskie
Stowarzysz. na
Rzecz Osób z
Upośledz.
Umysł. w
Szczawnicy

-

-

-

-

-

1 000

-

28 550

6 450

4 500

4 500

-

-

-

4 200

1 900

1 900

1 700

9 500

-

-

3 940

2 900

2 650

2 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000

36 690

11 250

9 050

8 200

9 500

1 000

20 000
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LUDZIE NASZEJ GMINY

Ziemia Czorsztyńska: mała ojczyzna ludzi
odwaŜnych, Ŝyczliwych i pracowitych. Siedemset
lat historii. Piękna i bogata w wydarzenia
przeszłość. Tworzyli ją ludzie przez całe wieki górale z krwi i kości. Tworzą ją nadal wedle sił i
moŜliwości.
Chcielibyśmy przedstawić na łamach „Biuletynu”
krótkie notki mieszkańców naszej gminy, którzy
w jakiś sposób przyczynili się do jej rozwoju,
wzbogacili jej historię.

Jakub Królczyk - Artysta Ludowy - Kluszkowce
Powiadają
o nich, Ŝe mają
złote ręce, choć
nieusłane róŜami
Ŝycie. śe są solą
ziemi, z której
wyrośli,
zaś
głównym motywem
ich zainteresowania
jest człowiek i jego
losy.
Twórcy ludowi mają
nieco odmienne od
nas
zwykłych
zjadaczy
chleba,
spojrzenie na świat,
na otaczającą nas
zewsząd przyrodę. Jakub stara się to wszystko przenieść na płótno na
przeźroczyste tafelki szkła.
Kiedyś bardzo duŜo rzeźbił. Proste, niewielkie figurki podobne do
tych jakie dziś jeszcze, moŜna zobaczyć w starych kościółkach, w
przydroŜnych kapliczkach. Nie podpatruje -jak sam mówi - bo chce
być twórcą a nie odtwórcą. KaŜda z wykonanych prac rzeźba czy
obrazek, powinna mieć swój, niepowtarzalny charakter.
Zaczynał Jakub strugać dość wcześnie bo w wieku 15 lat. Rzeźbił
takie sobie zwyczajne świątki, górali, ptaszki.
Dopiero nieco później odkrył w sobie talent do malowania.
Powstały pierwsze malunki i obrazy, scenki wyczarowane z
bujnej góralskiej wyobraźni. Ktoś to zobaczył, pochwalił, zachęcił
do dalszych wysiłków. I tak z biegiem lat powstały juŜ
powaŜniejsze dzieła: tryptyk "Czarna Madonna” i "Tryptyk o
Kościuszce"/zakupiony przez Muzeum Etnograficzne w
Warszawie/ takŜe obraz dla Kluszkowskiej kaplicy "Chrystus w
Ogrójcu"
Coraz częściej zaczyna sięgać do tematyki związanej z
góralszczyzną a zwłaszcza z pobliskimi Pieninami. Obrazy /na szkle/
zapełniają się więc groźnymi zbójnikami, stworami róŜnych baśni, są
tam i "siumni" parobcy, juhasi i dziewuchy o czerwonych licach.

Bardzo wysoko ocenili twórczość Jakuba znawcy kultury ludowej.
Posypały się zamówienia, zaproszenia na wernisaŜe i wystawy.
Jakub prowadzi taki, swoisty rejestr waŜniejszych imprez, w
których brał udział prezentując swoje rzeźby i obrazy. Spora to lista,
prawie 60 pozycji.
Wymieńmy chociaŜ kilka: "Sabałowe Bajania "/co roku/,Wystawa
Krajowa - Kongres Wsi w Częstochowie, wystawa w Starej
Kordegardzie-Łazienki Królewskie w Warszawie, Biennale w
Nowym Sączu, nowotarski MOK i wiele, wiele innych.
Otrzymał teŜ sporo nagród i wyróŜnień. AŜ dwukrotnie /1973 i
1976/ został uhonorowany nagrodami Ministra Kultury i Sztuki a
takŜe nagrodą dyrektora Wydziału Kultury w Nowym Sączu. O
pomniejszych nagrodach nawet nie wspomina.
Sporo obrazów Jakuba trafiło do sal muzealnych w całym kraju, ale
teŜ bardzo chętnie nabywali je zagraniczni kolekcjonerzy
Niemiec, Włoch, Austrii
Ma Jakub swój skromny udział takŜe w przyozdobieniu nowej,
kluszkowskiej świątyni. Ozdobna rozeta zwieńczająca nawę
wyszła spod jego dłuta Docenili teŜ osiągnięcia podhalańskiego
mistrza twórcy ludowi z innych regionów, powierzając mu
odpowiedzialną funkcję prezesa Stowarzyszenia Twórców
Ludowych Polski południowej skupiającej ongiś 220 członków
reprezentujących ponad 15 dziedzin twórczych. Obowiązki prezesa
STL pełnił przez dwie kadencje.
Dziś Jakub to styrany Ŝyciem, mocno schorowany emeryt. Nie bierze
juŜ udziału w większych imprezach typu: wystawa, kiermasz, biennale. Nie stać mnie -stwierdza zupełnie szczerze- teraz to wszystko
kosztuje a emerytura niewielka. Maluje nadal. Zastałem go przy
sztalugach z pędzelkiem w dłoni. Najnowsze malunki będą
nawiązywać do starej tradycji zbójeckiej. „Bal Harnasiów", "Zbójnicy
powracający z wyprawy". Ot, i cały Jakub.

Jan Kubicz - Huba
Nie skończył
jeszcze 24 lat, gdy
został
sołtysem
najmłodszym nie
tylko na całym
Podhalu, ale takŜe w
regionie. Od jesieni
1966 roku aŜ do
2002 pełnił tę
zaszczytną funkcje
trzydzieści sześć lat.
O Hubie było
wtedy głośno nie
tylko
z
racji
pierwszego
w
Polsce wodociągu
grawitacyjnego oraz
drogi łączącej Hubę ze światem, ale i stawianej innym za wzór
niemalŜe rodzinnej zgody panującej wśród tej niewielkiej przecieŜ
społeczności.
Było jednak jeszcze sporo do zrobienia; droga przez wieś
no i remiza, bo OSP bez swojej siedziby to jak gazda bez domu.
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Z drogą jakoś się uporano w czasie, poszerzając trakt i kładąc
asfaltowy dywanik na całej długości, ale remiza to juŜ
powaŜniejsza inwestycja. Sołtys zawiązuje Społeczny Komitet
Budowy i sam staje na jego czele. I znowu jak jego poprzednik
Józef Bubis, sam teraz jeździ do powiatu i gminy, prosi, przekonuje.
Gmina pomaga ile moŜe, ale potrzeby są znacznie wyŜsze, trzeba
zmobilizować całą wieś - Ludzie szli ku remizie jak na swoje, bez
ociągania i wymówek - wspomina pan Jan. Gdyby zliczyć
darmowe dniówki, które kaŜdy z mieszkańców poświęcił tej
budowie zebrałoby się sporo, oj wiele!
Sołtys świeci przykładem, nie tylko jeździ i załatwia formalności,
ale kiedy potrzeba sam siada na ciągnik, jedzie do lasu, zwoził cegłę i
pustaki. Od pierwszych wykopów po uroczyste przekazanie
budynku StraŜy, co miało miejsce latem 1988 roku.. Z biegiem lat
Hubianom zamarzyło się oświetlenie ulic. Jak Ŝeby inaczej skoro
inni wokół mają widno nawet w nocy, dlaczego by Huba miała
tonąć w ciemnościach. I znowu sołtys zaczyna "stukać i pukać"
do drzwi róŜnych gabinetów zabiegać o fundusze. Znalazły się
pieniądze i od kilku lat Huba jest rzęsiście oświetlona, widoczna
jest nocą z odległych zakątków Podhala. Na konto
gospodarskich poczynań sołtysa Kubicza trzeba jeszcze
zapisać rozbudowę sieci wodociągowej oraz modernizacje
i remonty dróg dojazdowych do pól i lasu.
Długa to była kadencja, trudna do pobicia, ale ze wszech miar
owocna i wypełniana z całą rzetelnością i wielką
odpowiedzialnością.
Bardzo ciepło wspomina starych nieŜyjących juŜ dziś działaczy, którzy
przyczynili się do rozwoju Huby: Józefa Bubisa, Wincentego Budza,
Andrzeja Bednarczyka. Nie angaŜuje się juŜ społecznie
pozostawiając młodym pole do popisu. Gazduje sobie spokojnie na
Hubie prowadząc z Ŝoną Marią kilkuhektarowe gospodarstwo
rodzinne.

Andrzej Dębski - Sromowce WyŜne
Ostatni
Naczelnik
czorsztyńskiej
gminy, bo po
nim juŜ od roku
1990 poczynając
miejsce
naczelników
zajęli wójtowie.
Funkcje
naczelnika objął
Andrzej Dębski
6.I.1982 roku w
niecały miesiąc
po ogłoszeniu w
Polsce
stanu
wojennego.
Najpierw jednak został wezwany, jako rezerwista na ćwiczenia
wojskowe potem zwolniony z wojska i powołany przez Gminną
Radę na stanowisko naczelnika. Funkcją tę pełnił przez osiem i pół
roku a dokładnie do czerwca 1990.

-To był bardzo trudny okres - powie o tamtych latach.W kraju stan wojenny i prawie wszystko na kartki: cukier, mięso,
wędliny, alkohole zaś materiały budowlane; cegła, pustaki, Ŝelazo
dostępne tylko na przydział. Jednocześnie trwała intensywna
przebudowa niemal całej gminy.
Maniowy nie miały jeszcze szkoły, popędzaliśmy wiec wykonanie
do przyśpieszenia prac budowlanych przy nowym obiekcie,
wznoszono teŜ w Maniowach remizę i nieco później budynki
przyszłego Urzędu Gminy, takŜe Ośrodek Zdrowia.
Na przenosiny czekali takŜe Sromowianie ci mieszkający na
„Równi”. Póki, co nie było jeszcze dla nich działek wiec
musieliśmy podjąć starania o lokalizację tegoŜ przysiółka. Po dość
skomplikowanych pertraktacjach z ludźmi odkupiliśmy potrzebne
tereny, z których wydzielono 20 działek na tzw. Wygonie.
To za mojej kadencji - przypomina pan Andrzej rozpoczęto remont i modernizację takich obiektów uŜyteczności
publicznej jak remiza w Mizernej i budynek GOK-u w
Kluszkowcach gdzie dobudowano nowe pomieszczenia dla straŜy
OSP z zapleczem socjalnym i garaŜami. W dość szybkim tempie
postawiono remizę w Czorsztynie a takŜe /niefortunny/ obiekt dla
przedszkola w Sromowcach WyŜnych.
- Wszyscy, którzy kiedyś budowali cokolwiek wiedzą doskonale
ile trzeba załatwić formalności od projektu technicznego
poczynając po zezwolenie na rozpoczęcie budowy.
Atakowaliśmy wiec biura projektowe i architektów, czasem
trzeba było i nisko się pokłonić czy postawić przysłowiową
"flaszkę" - Niewiele bym zdziałał -powie dalej - gdyby nie Rady
Sołeckie i sami sołtysi. Jan Piwowarski z Maniów, Pierwoła ze
Sromowiec WyŜnych, Leśnicki z Kluszkowiec i wielu innych
z pozostałych wsi to byli prawdziwi -społecznicy.-Weźmy inny
przykład: cmentarz w Maniowach. Plac był prawie gotowy,
ogrodzony, ale teraz naleŜało tutaj przenieść/ekshumować/ kilkaset
grobów. Szukaliśmy z księdzem Siudą odpowiedniej firmy,
która by się podjęła tych czynności. Po wielu staraniach znalazł
się odpowiedzialny wykonawca.- To myśmy - wychodząc
naprzeciw potrzebom sportowców, zakupili dla LZS-U Lubań
stylowy domek, który stoi po dziś dzień obok boiska. Hubianie teŜ
chcieli mieć swoją remizę, pomagaliśmy, więc im w miarę
naszych moŜliwości.
- DuŜo się kiedyś mówiło – spytałem - Ŝe chciałeś
ulokować Urząd Gminy w Czorsztynie na Nadzamczu?
- Nie zaprzeczam, były takie plany. Przynajmniej na jakiś
czas bo w Maniowach nie było jeszcze odpowiednich pomieszczeń
a w Czorsztynie stała juŜ remiza z odpowiednim zapleczem. Tam
mieliśmy przenieść biura Urzędu ze starego Czorsztyna, który juŜ
zaczęto podtapiać.
- Dawałeś teŜ śluby?
- W zastępstwie kierownika USC, ale naczelnik Gminy miał
takie uprawnia
Przez kilka lat uprawiał p. Andrzej flisactwo, prowadził teŜ mały
sklepik, Obecnie rencista i członek miejscowej OSP.
Autor tekstów „LUDZIE NASZEJ GMINY”:
Andrzej Niemiec
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