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Życzymy radosnych Świąt  

     Bożego Narodzenia,  

odpoczynku w rodzinnym gronie  

    oraz pasma sukcesów  

          i spełnienia  

 najskrytszych marzeń  

     w nadchodzącym  

        Nowym Roku 

                    życzą: 

  
Stanisław Chmiel             Tadeusz Wach 
  Przewodniczący               Wójt Gminy 
     Rady Gminy 
 

 

Drodzy Mieszkańcy ! 

 Dobiega już koniec 2013 roku. Rok ten dla większości z nas był rokiem  trudnym, odczuliśmy 

to również w administracji samorządowej. Budżet mieliśmy skromny, ale mimo to udało nam się w 

każdej z siedmiu naszych miejscowości wykonać większą lub mniejszą inwestycję. Pozyskaliśmy środki 

unijne na dodatkowe zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Pomimo napotkanych trudności jesteśmy 

zadowoleni z efektów naszych działań. Jednak ich ocenę pozostawiam Państwu.  

Poniżej przedstawiam plany inwestycji na rok 2014.  

Z wyrazami szacunku.  

                                                                                       Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn 
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PLANOWANE INWESTYCJE W 2014 ROKU 

1. „Budowa centralnego systemu 

ciepłowniczego obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Czorsztyn, 

wykorzystującego odnawialne źródła 

energii” 

Przedsięwzięcie to obejmuje następujące 

zadania inwestycyjne: 

1. Budowa kotłowni na biomasę o mocy nominalnej 

1,5 MW zasilającej 6 budynków użyteczności 

publicznej, do których należą: a) Szkoła Podstawowa  

i Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach,  

b) Budynek Socjalny w Maniowach, c) Hala Sportowa 

w Maniowach, d) Urząd Gminy Czorsztyn,  

e) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Maniowach, f) Remiza OSP i Dom Kultury w 

Maniowach.  

2. Budowa magazynu na biomasę – 1 szt.  

3. Wykonanie sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych 

– dł. ok. 705 m  

4.Działania termomodernizacyjne (łączna pow. 

docieplenia – 4560 m
2
, łączna pow. wymiany stolarki 

– 117 m
2
) w obiektach: - Szkoła Podstawowa  

i Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach, - 

Budynek Socjalny w Maniowach, -Remiza OSP i DK 

w Maniowach. Termomodernizacja obejmuje też 

wymianę sieci c.o.  

5. Montaż instalacji solarnej w obiektach: a) Szkoła 

Podstawowa i Gminne Publiczne Gimnazjum  

w Maniowach, b) Budynek socjalny w Maniowach,  

c) Hala Sportowa w Maniowach, d) Urząd Gminy 

Czorsztyn, e) Samodzielny Publ. Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Maniowach.  

Realizacja projektu wpłynie na poprawę 

czystości powietrza w regionie (ochrona środowiska 

naturalnego, poprawa jakości życia i zdrowia 

mieszkańców) poprzez redukcję zanieczyszczeń,  

a także w skutek zamiany kotła olejowego na kocioł 

na biomasę pozwoli wygenerować Gminie realne 

oszczędności na ogrzewaniu. Planowany termin 

zakończenia inwestycji to 30 czerwiec 2015 r. 

 

Kwota zadania: 4 656 120 zł, z czego 

dofinansowanie z MRPO wynosi 3 916 956 zł. 
 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”  

 

 

2. Termomodernizacja budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych w Sromowcach 

Niżnych  

 W dniu 24 października 2013 r. Zarząd 

Województwa Małopolskiego zatwierdził do 

dofinansowania projekt Gminy Czorsztyn  

pn: ”Termomodernizacja wraz z wymianą źródła 

ciepła na biomasową w Budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Sromowcach Niżnych”. Projekt 

realizowany będzie w ramach działania 7.2 Poprawa 

jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt 

stanowi kolejne zadanie mające na celu ochronę 

jakości powietrza na terenie Gminy Czorsztyn i 

zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie 

modernizacji istniejących pomieszczeń kotłowni 

olejowej i budowę kotłowni opalanej biomasą wraz z 

magazynem paliwa a także termomodernizację ścian 

zewnętrznych, stropu i stropodachu wraz z montażem 

okien w naświetlach dachowych.   

  Całkowity koszt realizacji projektu to 

1 272 380 zł. z czego dofinansowanie w ramach 

MRPO wynosi 1 081 523 zł. (w tym: ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 

594 837 zł.; ze środków budżetu państwa - 486 685 

zł.). Pozostała część, czyli 190 857 zł. stanowi wkład 

własny Gminy Czorsztyn. 

 Projekt realizowany będzie w całości w 

2014 roku. 

 

3. Odnowa Centrum Wsi Mizerna 

Prace we wsi Mizerna polegać będą na wykonaniu 

chodnika na długości 470 mb z kostki betonowej 

ograniczonej krawężnikami oraz obrzeżami. 

Wykonane zostanie również kompleksowe 

odwodnienie poprzez zamontowanie studzienek 

ściekowych a także ścieków przykrawężnikowych. 

Dodatkowo przebudowane zostaną zjazdy do posesji.  

Wartość całkowita zadania to 331 145 zł. z czego 

dofinansowanie to 197 029 zł.  
„Projekt realizowany jest w ramach działania „Odnowa  

i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013”. 
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4. „Budowa Amfiteatru w miejscowości 

Mizerna” 

Projekt polegał będzie na budowie amfiteatru  

w miejscowości Mizerna. Projektowany amfiteatr 

będzie miał wymiary 12 m x 6 m. Wykonany będzie  

z drewna, odpowiednio zaimpregnowanego, 

odpornego na różne warunki atmosferyczne. Obiekt 

ten po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą będzie 

otwarty oraz ogólnodostępny, będzie również 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

dzięki wykonaniu specjalnego podjazdu.  

Wartość całkowita zadania to 52 613 zł., z czego 

dofinansowanie to 34 220 zł. 
Projekt realizowany jest w ramach działania „Wdrażanie 

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”, 

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. 

 

 

 
5. Budowa boisk sportowych ze sztuczną 

trawą w miejscowości Sromowce 

Wyżne i Sromowce Niżne 

Zakres inwestycji będzie obejmował: wykonanie 

boisk o wymiarach 20x30 m w Sromowcach Niżnych 

oraz 20x35 m w Sromowcach Wyżnych. Boiska 

wykonane będą z nawierzchni syntetycznej w kolorze 

zielonym, linie białe, trawa o wysokości włókien min. 

17 mm wypełniona piaskiem kwarcowym o frakcji 

0,3- 1,5 mm. Wartość całkowita zadania to  

319 732 zł. z czego dofinansowanie to 172 800 zł. 
Projekt realizowany w ramach działania „Wdrażanie 

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: „Odnowa i rozwój wsi ”, 

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. 

 

 

RENTGEN W MANIOWACH 

Kierownik Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach informuje 

pacjentów, że trwają prace przy otwarciu Pracowni 

Radiologicznej w budynku ośrodka w Maniowach. 

Zakupiono i zainstalowano system rentgenowski 

QUANTUM Q-Rad wraz ze skanerem oraz kasetami 

obrazowymi. Pracownia będzie wykonywać zdjęcia 

metodą cyfrową. 

O terminie uruchomienia pracowni pacjenci 

zostaną poinformowani w niedługim czasie. 

 

OPŁATA PLANISTYCZNA 
Urząd Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, 

że na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Wójt Gminy zobowiązany jest ustawowo do 

pobierania jednorazowej opłaty planistycznej 

będącej wynikiem wzrostu wartości nieruchomości 

powstałej w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego lub jego zmianą. W związku z 

powyższym, Wójt Gminy musi pobierać jednorazową 

opłatę planistyczną w przypadku, gdy właściciel lub 

użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość w drodze 

czynności cywilnoprawnej - aktem notarialnym 

(przeniesienie prawa własności) przed upływem 5 lat 

od dnia, w którym plan lub jego zmiana stały się 

obowiązujące. Opłata ta jest dochodem własnym 

gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 

30% wzrostu wartości nieruchomości. Pobór opłaty 

planistycznej jest obowiązkiem organu, od którego 

ustawodawca nie przewidział wyjątku, podobnie jak 

nie przewidział możliwości zmniejszenia wysokości 

opłaty, rozłożenia na raty czy też umorzenia. Opłata 

planistyczna w naszej gminie została ustalona  

w wysokości 15 % i będzie pobierana do  

20 sierpnia 2017 r. 

Przykład: Przed wejściem w życie planu miejscowego 

działka położona była w terenach rolnych. Później w planie 

miejscowym została przekwalifikowana na tereny 

mieszkalnictwa jednorodzinnego. Efektem takich działań 

planistycznych jest podniesienie wartości działki, która 

stała się „działką budowlaną”. Następuje wzrost wartości 

nieruchomości (różnica pomiędzy wartością działki przed 

planem miejscowym, a wartością  po uchwaleniu planu 

miejscowego), który jest  szacowany przez rzeczoznawcę do 

spraw wycen nieruchomości. Od tej różnicy wartości 

nieruchomości pobierana jest opłata planistyczna 

wyliczona procentowym wskaźnikiem zapisanym w planie 

miejscowym. 

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYMIANY 

DOWODU OSOBISTEGO 

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 

informuje o konieczności wymiany dowodu 

osobistego w przypadku zmiany danych czy upływu 

terminu ważności dowodu osobistego (w dokumencie 

zamieszczona jest data ważności dokumentu, 

natomiast w przypadku terminu „Nieoznaczony” 

dowód nie podlega wymianie). 
W związku z tym zwracamy się z prośbą  do 

mieszkańców gminy, o sprawdzenie terminu ważności 

dowodu osobistego i składania wniosków wraz  
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z załącznikami tj. aktualnymi fotografiami – 2 

szt., odpisem aktu stanu cywilnego ( np. odpisem aktu 

urodzenia w przypadku składania wniosku po raz 

pierwszy).  
Termin oczekiwania na nowy dowód osobisty 

- do 30 dni. 
Przypominamy również, że w myśl ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych, wniosek o 

wydanie i odbiór dowodu osobistego składa się 

osobiście (osoby pełnoletnie). 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu:  

18 27 500 70 wew. 104. 

 

BANK ŻYWNOŚCI 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Bank Żywności w Krakowie, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Maniowach w 2013 r. otrzymała artykuły 

spożywcze z programu „Dostarczanie żywności dla 

najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”. Tonaż 

przywiezionych produktów wyniósł 8 440, 76 kg. 

Dystrybucję przywiezionych produktów 

zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Maniowach. Z pomocy tej 

skorzystało 224 osoby. Asortyment dostarczonej 

żywności to: mąka pszenna, groszek z marchewką, 

ryż biały, makaron świderki, dżem truskawkowy, 

mleko UHT, klopsiki w sosie pomidorowym, olej 

rzepakowy, mielonka wieprzowa, ser topiony, ser 

podpuszczkowy, płatki kukurydziane, kasza gryczana, 

cukier biały, herbatniki – o łącznej wartości  

28 705, 88 zł.  
 

Podziękowania za współpracę w ramach 

pozyskiwania żywności kierujemy do Pana Jana 

Klimczak, właściciela firmy „Buk-Borek”  

w Kluszkowcach, który własnym samochodem 

dostawczym przywiózł żywność z magazynu Banku 

Żywności w Krakowie do siedziby jednostki OSP  

w Maniowach. 

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ 

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  

W KLUSZKOWCACH 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

zakończyła realizację projektu pt. „Wyposażenie 

świetlic czytelniczych Gminy Czorsztyn”. 

Celem projektu jest podniesienie standardu jakości 

życia społecznego poprzez wyposażenie świetlic 

czytelniczych w nowoczesny sprzęt multimedialny 

oraz ich doposażenie, z którego korzystają 

mieszkańcy Gminy Czorsztyn oraz osoby 

przyjeżdżające na wypoczynek. 

W ramach projektu wyposażone zostały świetlice 

czytelnicze w Kluszkowcach, Maniowach  

i Sromowcach Wyżnych w stoły, krzesła, regały, 

tablice korkowe, sofy, wieszaki, laptop, ekran 

projekcyjny, projektor, aparat fotograficzny, mini 

wieżę, zbiory multimedialne oraz wyposażenie kącika 

malucha: stolik, krzesełka, dywan i zabawki. 

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER 

„Wdrażanie 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”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja 

Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi. 

     Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

wraz z filiami uczestniczy w Programie Rozwoju 

Bibliotek, którego celem jest ułatwienie bibliotekom 

publicznym dostępu do komputerów, Internetu 

 i szkoleń. Realizatorem PRB jest Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). W ramach 

tego programu biblioteki Gminy Czorsztyn 

zaopatrzone zostały w sprzęt: urządzenia 

wielofunkcyjne, – 6 szt., aparaty cyfrowe- 6 szt., 

komputery – 2 szt. laptop, projektor, ekran 

projekcyjny.  

 

  RANKING BIBLIOTEK „RZECZPOSPOLITA” 

      W tym roku po raz trzeci Instytut Książki  

i „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki rankingu bibliotek. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach 

uplasowała się na 213 miejscu w kraju, jest to 26 

miejsce województwie małopolskim i najlepsze  

w powiecie nowotarskim. Metoda oceny bibliotek 

premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi 

czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę 

kupowanych nowości i wydatki samorządu na 

utrzymanie placówki. Na 335 pkt. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kluszkowcach uzyskała 200, 3 pkt. 

SAMOCHÓD STRAŻACKI DLA OSP 

MANIOWY 

W dniu 24 listopada 2013 r. po uroczystej 

mszy św. odbyło się przekazania nowego samochodu 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maniowach. Nasi 

strażacy po długich staraniach w końcu doczekali się 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki 

IVECO EUROCARGO, który to kosztował ponad 

610 tyś. zł., z czego Urząd Gminy Czorsztyn 

przeznaczył na ten cel 200 tyś. zł., OSP Maniowy 

przeznaczyła kwotę 150 tys. złotych, Oddział 

Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie dofinansował 

kwotę 150 tys. złotych natomiast Komenda Główna 

Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała 110 tys. 

złotych. 

Na placu przy remizie odbyła się druga część 

uroczystości. Na trybunę honorową weszli zaproszeni 

goście:  Poseł na Sejm RP - Prezes Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce - Edward 

Siarka, Z-ca Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Józef Galica, 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym 

Targu - kpt. mgr inż. Piotr Domalewski, 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn – Stanisław 

Chmiel, Wójt Gminy Czorsztyn – Tadeusz Wach, 
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Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - 

Jan Kuczkowicz, Członkowie Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP w krakowie – Krystyna 

Brzyk i Przemysław Szkarłat, Członkowie Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Jan Łapsa, 

Andrzej Wielkiewicz i Stanisław Chowaniak, Prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Tadeusz 

Firek oraz Naczelnik Gminny OSP – Krzysztof 

Regiec, pełniący ponadto funkcję konferansjera 

imprezy. Prezes OSP w Maniowach – Franciszek 

Jarząbek wygłosił referat okolicznościowy i powitał 

zaproszonych gości. Dowódca kompanii honorowej - 

asp. sztab Oleś Piotr złożył meldunek Z-cy 

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. 

bryg. mgr inż. Józefowi Galicy i dokonali przeglądu 

pododdziałów. Następnie orkiestra dęta zagrała hymn 

państwowy a poczet flagowy wciągnął flagę 

państwową na maszt. W następnej części wręczono 

odznaczenia strażakom OSP Maniowy. 

Złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" 

zostali wyróżnieni druhowie: Józef Jandura, 

Mieczysław Janik, Mieczysław Niemiec 

Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" 

zostali wyróżnieni druhowie: Stanisław Chowaniec, 

Kazimierz Janczy, Wojciech Kapuśnik, Marek 

Wojtaszek 

Brązowym medalem "Za zasługi dla 

pożarnictwa" zostali wyróżnieni druhowie: Jacek 

Huzior, Rafał Karkoszka, Monika Królczyk 

Odznaki "Wzorowy strażak" otrzymali: Tomasz 

Chowaniec, Szymon Dziatkowicz. 

 

PROTOKÓŁ Z KONKURSU „MÓJ OGRÓD 

KWIATOWY” 

W 2013 roku Komisje środowiskowe z Kół 

Gospodyń Wiejskich z: Czorsztyna, Sromowiec 

Wyżnych, Sromowiec Niżnych, Mizernej, 

Kluszkowiec i Maniów zgłosiły do konkursu 18 

ogródków.  

Komisja przeprowadziła w 2013 roku dwie lustracje 

ogródków zgłoszonych do konkursu. Przy ocenie 

ogródków należało spełnić liczne kryteria. Oto lista 

nagrodzonych właścicieli ogródków: 

 

I miejsca: 
Maniowy ul. 

Mickiewicza 5 - 

Stanisława 

Sieczka,  

Kluszkowce ul. 

Kamieniarska 1 - 

Danuta Groń,  

Czorsztyn ul. 

Zamkowa 4 - 

Elżbieta Florek,  

Sromowce 

Wyżne ul. Nad 

Zalew 9 - Anna Dębska,  

Sromowce Niżne ul. Flisacka 27 - Maria Wójcik,  

Mizerna 118 - Stanisław Kurpiel,  

II miejsca: 
Maniowy ul. Witosa 1 - Monika Królczyk, 

Kluszkowce ul. Kluszkowianka 9 - Aniela Jandura,  

Czorsztyn ul. Krotka 9 - Jadwiga Bugara, 

Sromowce Wyżne ul. Polna 2 - Jadwiga Janczy ,  

Sromowce Niżne ul. Szkolna 18 - Aleksandra Regiec,  

Mizerna 133- Elżbieta Sapijaszko,  

III miejsca: 
Maniowy ul. Kraszewskiego 2 - Renata Sobczak-Plewa,  

Kluszkowce ul. Strażacka 14 a - Zofia Firek,  

Czorsztyn ul. Pienińska 7 - Małgorzata Bałuc,  

Sromowce Wyżne ul. Małkowskiej 4 - Maria Ciężobka,  

Sromowce Niżne ul. Sobczańska 62 - Józefa Grywalska,  

Mizerna 136 - Stanisław Sas,  

          Wójt Gminy wręczył nagrody oraz złożył 

gratulacje wszystkim nagrodzonym właścicielom 

ogródków życzymy wielu wspaniałych pomysłów na 

upiększenie swoich ogrodów, dzięki którym nasze 

miejscowości i cała Gmina stają się jeszcze 

piękniejsze.  

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO 

MISIA 

       Światowy 

Dzień 

Pluszowego 

Misia, 

przypada na 

dzień 25 

listopada. Z tej 

okazji Miś 

Pieninek 
odwiedził 

biblioteki  

w Kluszkowcach i Maniowach.  W spotkaniach 

uczestniczyły dzieci z Kluszkowiec i Maniów,  

z przedszkola i szkoły podstawowej, grupa 5-6 

latków. Na spotkanie maluchy przybyły wraz ze 

swoimi ulubionymi misiami. Dzieci zapoznały się  

z historią powstania pluszowego misia, oraz bajkami, 

których bohaterami są sympatyczne misie. 

Honorowym gościem był Wójt Gminy Czorsztyn 

Tadeusz Wach aktywnie uczestnicząc w spotkaniu  
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w bibliotece w Maniowach czytał 5-6-latkom 

bajkę o misiu Uszatku.  

Po wysłuchaniu bajek o misiach dzieci z 

przedszkola narysowały kredkami to, co im się 

podobało. 

 

Dobiega końca 

dziewiąty miesiąc od 

rozpoczęcia 

realizacji projektu 

„Olimpiada bez 

granic”, 

współfinansowanego 

przez Unię 

Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

"Tatry" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013.  

We wszystkich działaniach projektu uczniom  

i nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w 

Maniowach towarzyszą dzieci i młodzież z Zakladnej 

Skoly s Materskou Skolou Kralovnej Pokoja w 

Haligovcach oraz ich opiekunowie. 

 

Inauguracja projektu (marzec 2013 r.) 

Pierwszego dnia wiosny odbyła się impreza łącząca 

rozgrywki sportowe, fitness, konkurencje 

sprawnościowe z zabawą i rozrywką. W zajęciach 

brali udział uczniowie szkoły podstawowej  

i gimnazjum w Maniowach oraz zakladnej skoly  

w Haligovcach.  

Rozgrywki przygraniczne 

Przez cały czas trwania projektu młodzież ZPO  

w Maniowach i szkoły w Haligovcach spotyka się 

regularnie w ramach rozgrywek przygranicznych. 

Najczęściej była to halowa piłka nożna chłopców  

i dziewcząt. Z kolei młodsi uczestnicy mieli okazję 

zmierzyć się w mniej popularnej u nas dyscyplinie – 

grze w „dwa ognie”, a przy okazji szkolnego „Dnia 

sportu” odbył się turniej tenisa stołowego. Przed nami 

jeszcze dwa spotkania w ramach rozgrywek 

przygranicznych (w styczniu i lutym 2014).  

Rajd „Przez Wielkie Pole do paszczy smoka” 

Coroczny rajd szkolny, tym razem z udziałem 

uczniów ze szkoły w Haligovcach tradycyjnie 

wystartował z osady na Stylchynie. Każda klasa  

z opiekunem, dzierżąc w dłoniach mapkę trasy 

wędrowała przez Kluszkowce, Wielkie Pole na górę 

Wdżar, zatrzymując się w określonych miejscach  

i odpowiadając na pytania przygotowane przez 

organizatorów (w tym roku były to pytania na temat 

UE). Miejscem ostatecznych zmagań i finału było 

podnóże Wdżaru.  

Zawody lekkoatletyczne na nowym obiekcie ZPO  

w Maniowach 

W dniu 30 października 2013 w Zespole Placówek 

Oświatowych w Maniowach, w gorącej atmosferze 

otwarto uroczyście ministadion lekkoatletyczny 

wyposażony w bieżnię, rzutnię i skocznię. Obiekt 

został wybudowany w ramach projektu „Olimpiada 

bez granic”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  

z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

/Małgorzata Kunstman, Gimnazjum Maniowy/  

 

PROJEKT „DUNAJEC- WSPÓLNA RZEKA – 

WSPÓLNA SPRAWA W ZESPOLE 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 

SROMOWCACH NIŻNYCH 

Od 1 kwietna br. w 

ZPO w Sromowcach 

Niżnych realizowany 

jest projekt 

„Dunajec- wspólna 

rzeka- wspólna 

sprawa”. Uczniowie 

Zespołu, wspólnie  

z uczniami Spojenej 

Skoly w Spiskiej Starej Vsi, uczestniczą  

w różnego rodzaju warsztatach, wycieczkach, 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi i prelekcjach. 

Spotkania odbywają się zarówno w Polsce, jak i na 

Słowacji. Sprzyjają kształtowaniu i umacnianiu więzi 

młodych ludzi z regionem a także ułatwiają wzajemne 

poznanie i integrację.  

Trwałym efektem projektu będzie powstająca 

w ZPO Izba Historii Flisactwa, w której znajdą się 

eksponaty, zdjęcia związane z flisactwem na Dunajcu 

a także wytwory uczniów powstałe podczas 

warsztatów. Utworzenie Izby ma pomóc  

w upowszechnianiu wiedzy na temat historii flisactwa 

oraz dać pretekst do częstszych i długoletnich 

kontaktów szkół ze Sromowiec Niżnych oraz ze 

Spiskiej Starej Vsi.  
Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013. Jako partner, uczestniczy w nim 

również gmina Czorsztyn, do zadań której należą działania 

promocyjno- informacyjne na rzecz projektu.  

Więcej o projekcie można przeczytać na 

www.projektdunajec.czorsztyn.pl 

http://www.projektdunajec.czorsztyn.pl/

