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Wesołych
Świąt Wielkanocnych !

W tym wydaniu informacje z zakresu :





Życzenia i słowo Wójta;
Remont kładki pieszo-rowerowej na Dunajcu;
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Czorsztyn (spotkania z mieszkańcami);
„500 zł na dziecko. Wszystko, co musisz wiedzieć”.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Czorsztyn,
nadziei i radości jaką niesie Zmartwychwstały Chrystus.
Niech to Zmartwychwstanie niosące odrodzenie duchowe,
napełni Państwa pokojem, wiarą i miłością,
da siłę do pokonania trudności i nadzieję,
dzięki której można z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych życzą
Stanisław Chmiel
Przewodniczący Rady
Gminy Czorsztyn

Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn

Szanowni Państwo!
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer kwartalnika Biuletynu Informacyjnego 2016 roku,
mając

nadzieję,

że

czas

wielkanocnego

okresu

da

sposobność

nie

tylko

do wzajemnych odwiedzin i spotkań w gronie rodziny, ale również do lektury i rozmów na tematy
bieżące. Chcemy informować i poruszać tematy ważne dla mieszkańców Gminy Czorsztyn. W obecnym
numerze polecam opracowanie pt. „500 zł na dziecko. Wszystko, co musisz wiedzieć” . Artykuł ten
krok po kroku zaznajomi Państwa z procedurą oraz zasadami ubiegania się o środki w ramach
programu rządowego 500 +. Ponadto w numerze znajdują się także informacje nt. bieżących działań
w zakresie inwestycji, kultury oraz pomocy społecznej.
Życzę Państwu miłej lektury…

Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn
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INWESTYCJE W GMINIE CZORSZTYN – BĘDZIE SIĘ DZIAŁO…

Odnawialne źródła energii
na terenie Gminy Czorsztyn

Strażacy z sołectwa Huba mają nowy
samochód pożarniczy

Strażacy z sołectwa Huba doczekali
się nowego samochodu pożarniczego, auto zostało
zakupione w Luszowicach. Samochód, który
otrzymali druhowie z miejscowości Huba to Steyr
12S23. Wóz strażacki posiada pojemność skokową
silnika 6595 cm3 oraz pojemnik na 2 tysiące litrów
wody. Jego zakup dofinansowany był z dotacji
celowej Gminy Czorsztyn w wysokości 50 000 zł.
Najważniejszym celem zakupu nowego
auta jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
gminy. Służyć on będzie miejscowym strażakom
z pewnością przez wiele lat. Auto jest wyposażone
i gotowe do działania.

Gmina Czorsztyn podjęła działania mające
na celu pozyskanie środków finansowych
na zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii na terenie Gminy Czorsztyn pn.
„Montaż
kolektorów
słonecznych/ogniw
fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw
indywidualnych
w
Gminie
Czorsztyn”
wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przed
złożeniem
wniosku
zapraszamy
mieszkańców na spotkania, które odbędą
się jeszcze w marcu.
Spotkania obejmowały będą łącznie dwa
panele o tematyce jak wyżej, podczas których
mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszelkie
pytania związane zarówno z wysokością
dofinansowania,
jak
i
procedurą
jego
pozyskiwania. Spotkania odbędą się w remizach
poszczególnych sołectw. Spotkania również będą
mieć na celu rozeznanie ilu mieszkańców byłoby
zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł
energii na swoich gospodarstwach. Ankietyzacja
mieszkańców
oraz
sporządzenie
Raportu
do analizy ankiet przyczyni się do zobrazowania
zainteresowania
mieszkańców
montażem
odnawialnych źródeł energii.

Harmonogram spotkań:
30 marca 2016 r. (tj. środa)
17.00 – Sromowce Niżne
19.00 – Sromowce Wyżne
31 marca 2016 r. (tj. czwartek)
17.00 – Kluszkowce
19.00 – Czorsztyn
1 kwietnia 2016 r. (tj. piątek)
17.00 – Mizerna
19.00 – Maniowy i Huba
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
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własny stanowić będą środki przekazane przez
Gminne Centrum Kultury w wysokości 4 000 zł.
Dalsze informacje dot. realizacji projektów
przedstawiane będą na bieżąco na portalach
internetowych.

Kolejna propozycja dla mieszkańców
Gminy Czorsztyn!

Remont kładki pieszo-rowerowej
na Dunajcu.
Już niedługo na terenie Gminy Czorsztyn
ruszą projekty: „Sercem tkane” oraz „Babiniec
Teatralny” realizowane przez Stowarzyszenie LGD
Gorce Pieniny przy współpracy i wsparciu
Gminnego Centrum Kultury z/s w Maniowach.
Stowarzyszenie obejmujące zasięgiem
działania m.in. Gminę Czorsztyn stawia na przekaz
wartości oraz tradycji regionalnych. Tym razem
uczestnicy
projektów
uczyć
się
będą
zapomnianego
już
rękodzieła
ludowego
z zakresu tkania ręcznego na krosnach jak również
będą szlifować teatralne umiejętności poprzez
przedstawienie sztuki teatralnej adaptowanej
na gwarę góralską.
Projekt „Sercem tkane”, który zakłada
przeprowadzenie zajęć z zapomnianego już
rękodzieła ludowego z zakresu tkania ręcznego na
krosnach odbywać się będzie w Izbie Regionalnej
w Sromowcach Wyżnych. Realizacja projektu jest
możliwa, dzięki dotacji, jaką LGD Gorce-Pieniny
otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Dziedzictwo
kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjnazadanie
MISTRZ
TRADYCJI.
Kwota
otrzymanej dotacji to 20 000 zł.
Natomiast „Babiniec teatralny” to cykl
warsztatów,
jakie
odbywać
się
będą
w miejscowości Kluszkowce pod czujnym okiem
Amatorskiego
Zespołu
Teatralnego
z Bukowiny Tatrzańskiej. Dzięki warsztatom
uczestniczki nabiorą dodatkowych umiejętności,
a także poprzez prezentowanie scenariusza
komedii przełożonej na gwarę góralską przybliżą
publiczności zarówno literaturę polską, jak
również piękno i bogactwo gwary góralskiej.
Środki na realizację powyższego projektu
pozyskane
zostały
przez
Stowarzyszenie
z Województwa Małopolskiego w dziedzinie
kultury w 2016 pn. „Mecenat Małopolski”.
Kwota otrzymanej dotacji to 7 000 zł, wkład
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Kładka rowerowo-piesza na Dunajcu
została oddana do użytku w 2006 r.
Ta kilkumilionowa inwestycja okazała się
przełomem dla życia mieszkańców, zarówno
jednego, jak i drugiego brzegu Dunajca.
Dzięki kładce infrastruktura turystyczna
okolicznych miejscowości (po obu stronach
Dunajca)
znacznie
nabrała
tempa.
W Sromowcach Niżnych powstał m.in. pasaż
usługowo-handlowy
cieszący
się
dużym
zainteresowanie turystów, natomiast w pejzaż
krajobrazowy Pienin wpisała się atrakcyjna pętla
turystyczna łącząca Drogę Pienińską wzdłuż
Dunajca (od Szczawnicy do Czerwonego
Klasztoru) z trasami górskimi na Sokolicę i Trzy
Korony.
Niewątpliwie
kładka
zwyczajnie
poprawiła warunki komunikacyjne umożliwiające
dostęp do bogactw krajobrazowych i kulturowych
dwóch leżących obok siebie krajów…teraz
przyszedł czas na jej remont.
Remont
kładki
pieszo-rowerowej
zaplanowano wiosną 2016 r. Roboty, które
przeprowadzi Firma Ogólnobudowlana Marek
Głowa z Łopusznej rozpoczną się, kiedy tylko
pozwoli na to aura. Zakres robót obejmuje m.in.:
odnowienie
przykrycia
„czapki”
dźwigarów
- odnowienie wewnętrznego opierzenia
kładki
- szlifowanie i malowanie kompletnego
zewnętrznego opierzenia kładki ( w tym jej
uzupełnienia i naprawa).
Prace wyceniono na 69 126 zł brutto.
Remont ma zostać zakończony w terminie do 26
czerwca 2016 r.
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PODSUMOWANIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
25 590,00 zł w tym pomoc finansowana
z Województwa Małopolskiego stanowiła kwotę
7 000 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład
rodziców 4 800 zł i Gminy Czorsztyn w wysokości
13 790 zł .

Projekt „Jeżdżę z głową” zakończony

Pysznie i zdrowo w Gminie Czorsztyn

W
tegorocznym
projekcie
„Jeżdżę
z głową” łącznie wzięło udział 48 uczniów. Projekt
był finansowany w ramach środków Województwa
Małopolskiego przy udziale Gminy Czorsztyn.
Jego uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów
uczyli się jazdy na nartach.
Z
dniem
18
stycznia
2016
r.
młodzież szkolna ochoczo rozpoczęła pierwsze
lekcje. Uzbrojeni w energię oraz zaopatrzeni
w niezbędny sprzęt pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów rozpoczęli naukę.
Podczas
zaplanowanych
72
godz.
treningowych uczestnicy nauczyli się podstaw
poruszania
się
na
stokach
narciarskich
oraz opanowali podstawowe zasady zjazdu
oraz slalomu. Ponadto doświadczony instruktor
pokazał im jak odpowiednio dobrać sprzęt
narciarski, ubranie oraz sprzęt zabezpieczający,
a także zapoznał młodych miłośników jazdy
na nartach z kwestią bezpieczeństwa, tak ważną
podczas poruszania się po stokach narciarskich.
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Zdrowe, smaczne…uwielbiają je wszyscy.
Jabłka, a dokładnie 20 ton tych owoców rozdano
w dniu 2 marca 2016 r. mieszkańcom Gminy
Czorsztyn. Transport zawierający 1 000 skrzynek
jabłek dla mieszkańców gminy zorganizowała
Lokalna Grupa Działania przy współpracy
z Urzędem Gminy Czorsztyn.
Tir wypakowany po brzegi owocami
rozładowany został w każdym sołectwie Gminy
Czorsztyn.
Zanim tu trafił, jabłka przeszły pozytywną
kontrolę jakości handlowej świeżych owoców
i
warzyw.
Po
rozładowaniu
transportu
na mieszkańców czekali sołtysi wsi, którzy zgodnie
z ustaleniami bezpłatnie wydawali skrzynkę jabłek
(20
kg)
na
nr
domu.
Jabłka wydawane zostały wedle kolejności
zgłoszeń do wyczerpania.
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Sromowce Niżne w zasięgu Orange
W styczniu 2016 r. w Sromowcach Niżnych. Orange rozpoczęło prace związane z poprawą zasięgu
telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego. W tym celu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych
zamontowano nadajnik, który swym zasięgiem obejmuje ok. 300 m w jedną i drugą stronę od budynku szkoły
i obejmuje obszar przystani flisackiej (oczywiście tej w Sromowcach Niżnych). Nadajnik działa od lutego
br.
Orange nie jest jedynym operatorem telefonii komórkowej dostępnej w Sromowcach Niżnych.
Pierwszym była firma Play, która w 2012 roku przekazała do użytku nadajnik oraz urządzenia sterujące,
dzięki czemu mieszkańcy sołectwa uzyskali zasięg telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu. Nadajnik
zamontowano wówczas na pylonie kładki pieszo-rowerowej łączącej brzegi Dunajca. Batalia o upragniony
sygnał trwała wiele lat. Upór i konsekwentne działania w dążeniu do celu przynoszą wreszcie coraz lepsze
efekty.

INFORMACJE

„500 zł na dziecko. Wszystko,
co musisz wiedzieć”

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka.
Kto otrzyma świadczenie?
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą, z pomocy
skorzystają
rodzice
oraz
opiekunowie
dzieci
do
18.
roku
życia.
Rodzina
z kilkorgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie
od dochodu. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka
niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.
Kto jest wliczany w skład rodziny w przypadku obliczania dochodu uprawniającego do otrzymania
świadczenia również na I dziecko?
Bardzo ważne jest, że w skład rodziny można wliczyć pozostające na utrzymaniu dzieci
do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły
25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach.
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W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem.
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie będzie
przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic
przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje
o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej
gminy.

Gdzie złożyć wniosek ?
Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Na terenie Gminy Czorsztyn wnioski będzie
można
złożyć
w
Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w
Maniowach
pok. nr 27.
Wniosek składamy tylko raz w roku. Można to zrobić za pośrednictwem poczty, przez Internet
za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS (https://pue.zus.pl) lub osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pierwsze wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj nie później niż do 30 czerwca 2016 r.,
rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r. Na podstawie wniosków złożonych w roku 2016,
świadczenie będzie przyznane do dnia 30 września 2017 roku. W kolejnych latach świadczenia wychowawcze
podobnie jak świadczenia rodzinne będą przyznawane na okres 12 miesięcy począwszy od 01 października
aż do 30 września roku kolejnego.
Co należy dołączyć do wniosku?
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając
do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.
Dochód (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny) - w bieżącym okresie zasiłkowym brany jest
pod uwagę dochód z roku bazowego 2014
UWAGA!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń
z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej, tut. Organ będzie wzywał wnioskodawcę
do dołączenia informacji lub zaświadczeń potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów bądź innych
dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczenia.
Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.
Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
a) Potwierdzenie tożsamości - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
2. będącego w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
3. rozwiedzionego/ej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
4. wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka
Rodzice ubiegający się o wsparcie na drugie i kolejne dziecko nie dołączają żadnych
dodatkowych dokumentów oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku oraz dokumentów wymienionych
powyżej, ponieważ w tym wypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe.
500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
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Wnioski w sprawie ustalenia uprawnień
do
świadczenia
wychowawczego
można
pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Maniowach. Wzór wniosku
oraz
przykładowo
wypełnione
wnioski
są dostępne na stronie internetowej Gminy
Czorsztyn
http://www.czorsztyn.pl/pl/5414/161267/Rodzin
a_500+-informacja_i_wniosek.html.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to
w szczególności świadczeń z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych.

IINFORMACJA
Wójt
Gminy
Czorsztyn
uprzejmie
informuje, że w dniach:
- 25.03.2016 r. (Wielki Piątek)
- 08.04.2016 r. (szkolenie pracowników)
Urząd Gminy Czorsztyn będzie czynny
w godz. od 7.30 do 12.00.
W dniu 02.05.2016 r. (Poniedziałek) Urząd
Gminy Czorsztyn będzie nieczynny.

Kalendarz imprez kulturalnych 2016
r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z kalendarzem imprez.
Termin
imprezy

Miejsce
imprezy

Festyn „Otwarcie
Sezonu
Turystycznego”

28 maja

Czorsztyn

Festyn Rodzinny
„Mamo Tato, baw
się z nami”

maj/czerwiec

3.

Konkurs „Mój ogród
kwiatowy”

od maja do
października

4.

Festyn szkolny
„Zdrowo i wesoło”

5 czerwca

5.

„Święto szkoły”
– festyn rodzinny

czerwiec

6.

Festyn Rodzinny
„Bądźmy razem”

czerwiec

Sromowce
Niżne

7.

„IV
Międzynarodowy
Festiwal Pieśni
Chóralnej nad
Jeziorem
CzorsztyńskimKluszkowce 2016”

3 lipca

Kluszkowce

8.

XXI Konkurs
Potraw i Nalewek
Regionalnych

17 lipca

Maniowy

9.

Festyn „Dzień
Kluszkowiec”

24 lipca

Kluszkowce

10.

Festyn „Wieczór
z folklorem”

31 lipca

Sromowce
Wyżne

11.

Festyn „Lato pod
Trzema Koronami”

7 sierpnia

Sromowce
Niżne

12.

Festyn „Lato w
Mizernej”

14 sierpnia

13.

„Gminne Dożynki”

23 sierpnia

Lp.

Nazwa imprezy

1.

2.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy

Wójt
Gminy
Czorsztyn
informuje,
że
w
każdy
czwartek
w godz. 8.00-15.00 na terenie Urzędu Gminy
Czorsztyn (pok.nr 15) przyjmować będzie
Doradca z Terenowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Nowym Targu.

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. 018 2750070,
e-mail:
gmina@czorsztyn.pl,
www.czorsztyn.pl
Tekst: Aneta Markus, Grafika i montaż: Kamila Worwa-Ciapała

Maniowy
Wszystkie
sołectwa
Gminy
Czorsztyn
Kluszkowce

Sromowce
Wyżne

Mizerna

Sromowe
Niżne

