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 Prezydent Andrzej Duda spotkał  

się z Prezydentem Słowacji  Andriejem 

Kiską. Głównym celem wizyty, jaki podano  

na oficjalnej stronie kancelarii Prezydenta, 

były rozmowy na temat przygotowań przed 

spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej  

na Węgrzech.  
    Prezydent Andrzej Duda rozpoczął 

wizytę od spotkania z władzami samorządu 

Gminy Czorsztyn a także mieszkańcami 

Pienin, z którymi 2 października 2015 r.  

w samo południe spotkał się na kładce 

pieszo-rowerowej w Sromowcach Niżnych. 

Przy okazji wizyty Prezydent odwiedził 

Zespół Placówek Oświatowych  

w Sromowcach Niżnych oraz mieszczącą się 

w nim Izbę   Historii Flisactwa.  
Po krótkiej rozmowie Prezydent Andrzej Duda oraz Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach 

wymienili się symbolicznymi upominkami upamiętniającymi spotkanie, po czym Prezydent udał  

się do Czerwonego Klasztoru, który był docelowym miejscem wizyty.  

Podczas rozmowy z Wójtem Gminy Czorsztyn Prezydent wyraził obietnicę, że pierwsza wizyta 

jest zaledwie początkiem jego przygody z pienińską krainą i zapowiedział kolejne wizyty w naszym 

regionie.  

 

Drodzy czytelnicy, 

 

wakacje już za nami. Po lipcowo-sierpniowych wojażach zostały miłe wspomnienia, 

kolorowe zdjęcia i wakacyjna opalenizna. Minął czas urlopów, przyszedł czas na pracę, 

naukę…  

Zanim jednak pochłoną Was obowiązki, usiądźcie przy stole i powspominajcie  

z nami. Numer, który oddajemy w Państwa ręce stanowi zbiór wspomnień; wspólnie 

spędzonych chwil, ale i podsumowanie wykonanej pracy, której efekty oceniać można 

już dzisiaj.  

 

 Życzymy przyjemnej literatury.        

         Tadeusz Wach 

            Wójt Gminy Czorsztyn  

Prezydent RP Andrzej Duda z wizytą w Gminie Czorsztyn 
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Od 12 lipca do 23 sierpnia 2015 r.  

w sołectwach Gminy Czorsztyn odbywały się 

lokalne imprezy kulturalne. Ich organizatorami 

byli Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum 

Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady 

Sołeckie, mieszkańcy tudzież inne organizacje 

 z terenu Gminy Czorsztyn.  

Przez ten czas wiele się działo….Każde  

z sołectw miało jedną niedzielę, podczas której 

zaprezentować mogło m.in. własny dorobek 

kulturowy, czy pochwalić się działalnością 

prowadzoną przez mieszkańców wsi. 

Na deskach miejscowych amfiteatrów 

zaprezentowano zespoły oraz kapele góralskie, 

orkiestrę dętą, ale i zabawne skecze 

kabaretowe wykonywane przez gospodynie 

wiejskie, które w niczym nie ustępowały 

bardziej profesjonalnym kabaretom, bo i te 

miały okazję bawić publikę. 

Warto zaznaczyć, że pomimo 

niewielkiej odległości, jaka dzieli sołectwa, 

różnice w folklorze, zwłaszcza  

w prezentowanym tańcu, przyśpiewkach,  

ale i lokalnej gwarze sprawiły,  

że każda z imprez miała swój swoisty 

charakter.  

Prócz występów miejscowych artystów 

miały miejsce pokazy trialowe, degustacja 

lokalnych przysmaków oraz muzyczne 

występy zespołów, przy których do późnych 

godzin nocnych odbywały się zabawy 

 i potańcówki.  

Podczas organizowanych imprez zadbano, aby nie tylko dorośli miło spędzali czas. Dla dzieci także 

przewidziano dodatkowe atrakcje w postaci dmuchanych zamków, zjeżdżalni, tudzież basenów z piłkami. 

Maluchy pod czujnym okiem rodziców mile spędzały czas na placach zabaw, które umiejscowione są niemal 

przy każdym z gminnych amfiteatrów. 

Ponadto podczas festynu w sołectwie Maniowy, jak co roku postawiono na ruch oraz aktywność 

fizyczną. Na dzieci czekały specjalne konkurencje oraz zabawy, których większość zorganizowano 

 na pobliskim boisku sportowym.  

Ciekawostką, wśród tegorocznych imprez była kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Potraw 

Regionalnych w Kluszkowcach, która po raz pierwszy miała otwarty charakter i odbyła się w plenerze. 

Specjały przygotowane przez Koła Gospodyń z sołectw wiejskich w błyskawicznym niemal tempie znikały 

 z przygotowanych stoisk ciesząc się dużym powodzeniem zarówno wśród turystów, jak i lokalnej 

społeczności.  

Podsumowując cykl imprez gminnych; biorąc pod uwagę sprzyjającą aurę a także frekwencję  

na widowni…imprezy zaliczyć należy do udanych. Pozostaje, zatem czekać na kolejny wakacyjny cykl.  

Opisy poszczególnych festynów odnaleźć można na stronie: www.czorsztyn.pl 

A w sołectwach się działo…. 

A w sołectwach się działo… 

 

http://www.czorsztyn.pl/
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 W dniach 28-30 sierpnia 2015 r.  

w Sromowcach Niżnych odbył się Zlot Zastępów 

Zastępowych Drużyn Złotej Koniczynki, czyli 

najlepszych drużyn Organizacji Harcerek ZHR  

w Polsce. Miejscem spotkania była polana Nokiel.   

Na miejsce spotkania dotarło aż 18 

Zastępów Zastępowych z całej Polski, tj. łącznie 

120 uczestniczek, 5 osób należących do kadry  

a także ok. 20 osób pomagających przy organizacji 

imprezy. Najdalszą drogę pokonały harcerki  

ze Szczecina.   

Zlot miał charakter obozu. Na polanie 

rozbito namioty i kuchnię polową, wybudowano 

bramę a na maszcie dumnie zawisła harcerska flaga. 

Harcerki spały w przywiezionych przez siebie 

namiotach  biwakowych. 

 Zlot rozpoczął się wspólnym apelem,  

po którym harcerki zaprezentowały łącznie 18 

niepowtarzalnych zakątków Polski, z których 

dotarły aż do podnóża Trzech Koron. Kolejnego 

dnia uczestniczki zlotu przystąpiły do zadania 

zwanego „harcem”, którego celem jest rozwijanie 

konkretnych umiejętności. Tym też sposobem 

harcerki m.in. rozpalały ognisko na wodzie, doiły 

krowę, przenosiły litr wody w naczyniu 

sporządzonym z „darów lasu”, uczyły się 

regionalnego tańca, a także plotły wspólny warkocz 

z wszystkich głów w Zastępie. Po tak intensywnych 

zadaniach przystąpiły do nauki  

o „Puszczaństwie” traktującej o idei wychowania 

człowieka na łonie natury.  

Ostatniego dnia harcerki wzięły udział  

w INO, czyli w grze terenowej polegającej  

na dotarciu do oznaczonych na mapach punktów.  

Po południu harcerki zlotu przejechały ze 

Sromowiec Wyżnych do Zakopanego, gdzie odbyła 

się uroczysta Msza święta oraz przemarsz pod 

pomnik Olgi i Andrzeja Małkowskich (założycieli 

harcerstwa Polskiego). Zlot zakończył się apelem, 

po którym każda z harcerek wyruszyła w podróż  

do domu.  

Zlot odbył się pod patronatem Wójta Gminy 

Czorsztyn. 

  

  

 

 

 

W dniu 27 września 2015 r. dwie 

sąsiadujące z sobą Gminy tj. Gmina Czorsztyn oraz 

Gmina Łapsze Niżne, współpracując  

ze Stowarzyszeniem Sprężyna Centrum Edukacji 

Nieformalnej zjednoczyły swe siły i dosłownie 

zajęły podniebne przestworza nad Łapszanką.  

Pomimo nienajlepszej aury, która nieco 

rozjaśniła swoje oblicze dopiero podczas rozdania 

nagród dzieci oraz młodzież z sąsiadujących Gmin 

dosłownie zarażały energią i entuzjazmem biegając 

po łapszańskich łąkach, by jak najwyżej wzbić 

swoje latawce. Te, unosząc pięknie malowane 

herby, zamki tudzież inne atrybuty, których nie brak 

żadnej z gmin poszybowały hen wysoko, kolorując 

niebo długimi barwnymi ogonami.  

Motywem przewodnim imprezy,  

a jednocześnie inspiracją dla latawców było 

bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu. 

Uczestnicy konkursu wykonywali latawce tak, by 

przedstawiały one sąsiednią gminę. Te z nich, które 

wymagały najwięcej pracy zostały nagrodzone  

w kilku kategoriach.  

Nagrody ufundowane przez organizatorów,  

a także prywatnych przedsiębiorców  

oraz darczyńców wręczali: Jadwiga Fudala 

Sekretarz Gminy Czorsztyn oraz Jakub Jamróz 

Wójt Gminy Łapsze Niżne.  

Po ogłoszeniu werdyktu, przyszedł czas  

na zabawę i wspólne zdjęcia. Nie zabrakło zabaw 

grupowych, których animatorami byli członkowie 

Stowarzyszenia Sprężyna oraz  Fundacji Biznes 

Mama, stoisk przygotowanych dla małych artystów, 

ale także stanowisk , na których tzw. twórcze mamy 

mogły zaprezentować swoją artystyczną stronę.  

Ponadto uczestnicy imprezy zbudowali most 

rzekomo łączący brzegi jeziora, a przedstawiciele 

samorządu wbili przed nim symboliczne flagi  

z herbami swoich gmin. Gmin, które we wzajemnej 

współpracy widzą szanse a zarazem możliwości dla 

rozwoju swego regionu. Niedzielny „Piknik  

z Latawcem” był pierwszą wspólnie zorganizowaną 

edycją podniebnego święta. Za rok odbędzie się ono  

w Gminie Czorsztyn. 

 Wszystkim, którzy wspomogli organizację 

imprezy, w tym prowadzącym, wolontariuszom 

oraz pozostałej ekipie serdecznie dziękujemy.  

 

Czuj czuj, czuwaj…zlot harcerek ZHR 

w Gminie Czorsztyn 

 

Jedno niebo… jeden świat !               

„Piknik z latawcem”  
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Blisko 47 tysięcy złotych pozyskała w tym 

roku Gmina Czorsztyn z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 

 w Krakowiena modernizację dróg dojazdowych  

do pól. Dzięki temu dofinansowaniu, nakładem 

96 443,79 zł zmodernizowano odcinki dróg: 

„Wygon” w miejscowości Sromowce Wyżne 

(długość 100 m) oraz „Micholów” (długość 80 m) 

 i „Lyta” (długość 230 m) w miejscowości 

Maniowy.   

Wykonawcą robót w miejscowości 

Sromowce Wyżne była Firma „IMBUD”  

z Podegrodzia, która w zakresie swoich prac 

wykonała m.in. korytowanie podłoża, wykonanie 

podbudowy a także wykonanie nawierzchni 

 z mieszanek mieneralno-bitumicznych.  

W miejscowości Maniowy prace wykonywała firma 

FUH „Bukowski” z Maniów, która zgodnie  

z umową dokonała korytowania podłoża na dł. 310 

m i szerokości 4 m, a także wykonała podbudowę  

o gr. 30 cm.  

Łączny koszt robót wyniósł 96 443,79 zł,  

z czego dofinansowanie w ramach FOGR wyniosło 

46,640 zł. Udział środków własnych z budżetu 

Gminy Czorsztyn stanowi kwotę 49 803,79 zł.  

 

      

    
 

Dobiegają końca prace związane z budową  

i remontem sieci dróg w miejscowości Maniowy.  

W ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych dokonano przebudowy  

oraz wybudowano drogi w miejscowości Maniowy 

tj. ul.: Mickiewicza, Gorczańską, Pienińską, 

Sienkiewicza, Szkolną oraz Witosa na odcinku  

o łącznej długości 2 887,53 mb" .   

Ponadto w ramach tzw. „schetynówki” przed 

Urzędem Gminy Czorsztyn powstały dodatkowe 

miejsca parkingowe.  

W ramach przeprowadzonych prac 

wykonano m.in. nawierzchnię z asfaltu 

betonowego, dokonano modernizacji nawierzchni 

chodników z betonowej kostki brukowej, montażu 

poręczy ochronnych, wykonano progi zwalniające  

 

oraz zamontowano inne urządzenia infrastruktury 

drogowej. 

Wykonawcą jest Podhalańskie 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.  

z Nowego Targu. Koszt inwestycji szacuje się  

na blisko 3,5 mln zł brutto, z czego kwota 

pozyskanego  dofinansowania stanowi 50 % 

środków. Pozostałe środki stanowią wkład własny 

Gminy Czorsztyn. Prace mają zostać zakończone do 

30 października 2015 r.  

 

 

 
 

 

Zakończono remont dróg w ramach środków  

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego. 

Gmina Czorsztyn wyremontowała te, które uległy 

największym zniszczeniom podczas intensywnych 

opadów deszczu w maju 2014 roku. Zakres 

pozyskanego finansowania obejmował realizację 

zadań: odbudowę drogi gminnej ulica Kąty  

i Kosibowicza w miejscowości Sromowce Wyżne, 

odbudowę drogi gminnej w miejscowości Mizerna, 

odbudowę drogi gminnej ulica Cegielniana  

w miejscowości Kluszkowce oraz odbudowę 

przepustu na ulicy Trzech Koron w miejscowości 

Sromowce Niżne. 

W sołectwie Sromowce Wyżne, Mizernej  

oraz Kluszkowcach zakres prac obejmujących:  

-wykonanie podbudowy z tłucznia 

-wykonanie frezowania na przedmiarowych 

odcinkach drogi 

-mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej 

nawierzchni 

-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem 

asfaltowym o śr. grubości 3 cm 

-wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu 

asfaltowego 

- wykonanie korytek ściekowych wraz z 

odwodnieniem liniowym 

- regulacja i remont zjazdów i skrzyżowań w 

zależności od wskazań inspektora nadzoru 

wykonała firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z Nowego 

Targu. 

 W miejscowości Sromowce Niżne 

odbudowę przepustu na potoku Macelowymw ciągu 

INWESTYCJE 

 

 
Modernizacja dróg gminnych w ramach 

środków FOGR. 

 

„Schetynówka” w Maniowach dobiega końca 

 

Zakończono realizację zadań z tzw. 

„powodziówki” 
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ulicy Trzech Koron wykonała firma F.H.U. Leszek 

Bednarczyk z Kluszkowiec.  

Koszt całkowity zrealizowanych powyżej 

zadań wyniósł 624 954,47 zł. z czego kwota 

pozyskanego dofinansowania wyniosła 441 794 zł. 

Pozostałe środki tj. 183 160,47 zł stanowią wkład 

własny Gminy Czorsztyn.  
 

 

 

 

 

Samorząd Gminy Czorsztyn po raz kolejny 

otrzymał dotację w ramach programu „Małopolskie 

remizy”, który przewiduje wsparcie finansowe prac 

budowlano- remontowych w remizach strażackich  

z terenu województwa małopolskiego. Kwota 

przyznanej dotacji wyniosła 14 256,00 zł  

i przeznaczona została na remont garażu w budynku 

remizy OSP w Kluszkowcach. Dzięki otrzymanej 

dotacji garaż został odnowiony niemal  

od podszewki. 

W ramach przewidzianych prac 

remontowych wykonano m.in.: 

-prace malarskie  

-okładziny z płytek ceramicznych 

-nowe posadzki 

-remonty instalacji elektrycznej, wodno-

kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania 

-wymieniona zostanie stolarka okienna oraz 

ślusarka drzwiowa.  

Prace wykonała firma Marek Głowa – właściciel 

Firmy Ogólnobudowalnej z Łopusznej. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 34 093 zł brutto.  

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym 

baza OSP Kluszkowce znacznie poprawi swoją 

funkcjonalność, co cieszy zarówno strażaków jak 

 i samych mieszkańców sołectwa. 
 

 

 

 

 

 

     
Po kilkunastu miesiącach intensywnej pracy 

zakończono realizację projektu pn. „Budowa 

centralnego systemu ciepłowniczego obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn 

wykorzystującego odnawialne źródła energii”  

w ramach realizacji projektu osi priorytetowej 7. 

„Infrastruktura ochrony środowiska” 

realizowanego w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013, Działanie 7.2. „Poprawa jakości 

powietrza oraz zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Realizacja projektu obejmowała zakres robót 

budowlano-montażowych polegających na: 
 

a) Budowie kotłowni na biomasę 

zasilającej 6 budynków użyteczności 

publicznej tj.: 

 Zespół Placówek Oświatowych  

w Maniowach, 

 Budynek socjalny w Maniowach, 

 Halę sportową w Maniowach, 

 Urząd Gminy Czorsztyn, 

 Samodzielny Publiczny Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Maniowach, 

 Remizę OSP z Domem Kultury  

w Maniowach. 

b) Budowie magazynu na biomasę, 

c) Budowie preizolowanej sieci 

ciepłowniczej i węzłów cieplnych, 

d) Termomodernizacji 3 budynków 

użyteczności publicznej: 

 Zespółu Placówek Oświatowych  

w Maniowach, 

 Budynku socjalnego w Maniowach, 

 Remizy OSP z Domem Kultury  

w Maniowach. 

e) Instalacji kolektorów słonecznych  

w 6 budynkach użyteczności publicznej 

tj.: 

 Zespole Placówek Oświatowych  

w Maniowach, 

 Budynku socjalnym w Maniowach, 

 Hali sportowej w Maniowach, 

 Urzędzie Gminy Czorsztyn, 

 Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Maniowach, 

 Remizie OSP z Domem Kultury  

w Maniowach. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 

 4 677 130 zł,  z czego dofinansowanie w ramach 

MRPO stanowi kwotę 3 932 510,16 zł, natomiast 

dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego 

wyniosło 280 000 zł Gmina Czorsztyn jest jedną  

z niewielu w Polsce, która zdecydowała się wdrożyć 

tak nowoczesne rozwiązanie z wykorzystaniem 

biomasy w kwestii ciepła. 

  

OSP Kluszkowce otrzymało środki na remont 

garażu 

 

Zakończono budowę ciepłowni na biomasę  

w Maniowach. Łącznie zasili ona 6 budynków 

użyteczności publicznej 
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Wojewoda Małopolski rozstrzygnął konkurs 

w ramach „Rządowego programu wspomagania 

 w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. 

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim 

poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno  

w szkole, jak i poza nią. Wśród placówek, które 

otrzymają dofinansowanie znalazła się Szkoła 

Podstawowa im. Dh. Olgi Małkowskiej  

w Sromowcach Wyżnych, która otrzyma 

dofinansowanie w wysokości 51.950,00 zł. 

 W ramach pozyskanych środków szkoła 

zrealizuje projekt wpisujący się w obszar określony 

w programie, jako „bezpieczne korzystanie  

z cyberprzestrzeni” a jego beneficjentami będą 

głównie harcerze ze szkoły podstawowej  

i gimnazjum, ale także pozostali uczniowie. 

Uczestnicy projektu poznawać będą tajniki grafiki 

komputerowej, nauczą się podstaw projektowania 

stron internetowych, a także wezmą udział  

w warsztatach  z obsługi programów do obróbki 

map i planów. W ramach pozyskanego 

dofinansowania w szkole powstanie nowa 

 19 stanowiskowa  pracownia komputerowa 

wyposażona w nowe komputery, jak również 

rzutnik i ekran. Koszt całkowity realizacji projektu 

wyniesie 64 950 zł, z czego dofinansowanie stanowi 

kwotę 51 950 zł, a wkład własny 13 000 zł.  

 

 

Samorząd Gminy Czorsztyn oraz Kierownik 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Maniowach planują utworzenie gabinetu 

rehabilitacyjnego w Sromowcach Wyżnych. W tym 

celu Gmina Czorsztyn ogłosiła postępowanie 

ofertowe na wykonanie zadania pn. „ Adaptacja 

pomieszczeń na gabinet rehabilitacyjny  

w Sromowcach Wyżnych”, które wygrała firma  

P. H.U Instal-Bud Budownictwo Ogólne, Instalacje 

Sanitarne Adam Janczy ze Sromowiec Wyżnych.  

 

 

Prace demontażowe oraz roboty budowalne 

wykonane zostaną w budynku gminnym,  

w pomieszczeniu, które jak dotąd pełniło funkcję 

szatni LKS „Spływ” Sromowce Wyżne 

 i zakończone zostaną w terminie do 31 

października 2015 r.   

Nowy gabinet rehabilitacyjny powstanie  

z myślą o pacjentach, dla których dojazd do SPGOZ 

Maniowy jest utrudniony ze względu na brak 

własnego środka lokomocyjnego a także pomoże 

rozładować kolejki oczekujących na zabiegi.  
 

 

 

 

 

Przy współpracy Gminy Czorsztyn oraz 

PTTK o/Pieniński w Krościenku n/D w paśmie 

Gorc, a konkretnie na terenie Gminy Czorsztyn 

powstały kolejne szlaki górskie: 

 - Huba - pod Kotelnicą -  szlak oznaczony 

kolorem niebieskim o dł. 3 km, którego 

szczególnym atutem jest rozległa panorama  

od Pienin, przez Tatry i Kotlinę Orawsko-

Nowotarską do Babiej Góry, z rozpościerającym się 

jeziorem czorsztyńskim u podnóży 

 Maniowy - polana Kudów-  szlak zielony  

o dł. 7 km. Szlak zróżnicowany. W dolnej 

 i górnej części przepleciony widokowymi 

polanami, z których rozlega się widok od Pienin, 

przez Tatry, Jezioro Czorsztyńskie, zamki  

aż po Babią Górę.   

 Osada turystyczna Czorsztyn Kluszkowce - 

Jaworzyny Ochotnickie – Lubań - szlak żółty o dł. 

8,7 km to najłagodniejszy szlak na Lubań. Dolna 

część szlaku przebiega obok Rezerwatu Modrzewie, 

gdzie znajduje się ścieżka przyrodnicza  

z przystankami, pięknie opisanymi tablicami 

informacyjnymi oraz ławeczkami, skąd można 

podziwiać Tatry, jezioro, jak również zamki. 

Trasy o zróżnicowanym stopniu trudności 

zostały profesjonalnie wyznaczone i oznakowane 

tak, by zapewnić bezpieczne i spokojne przebycie 

trasy każdemu turyście bez względu na jego poziom 

doświadczenia, czy umiejętności. Każda z tras 

oferuje inne doznania; od spokojnej wędrówki

Będzie się działo… 

Dofinansowanie dla szkoły Podstawowej w 

Sromowcach Wyżnych 

 

Już niebawem w Sromowcach Wyżnych 

otwarty zostanie gabinet rehabilitacyjny 

Wytyczono nowe trasy turystyczne  

(piesze)  w Gminie Czorsztyn. 
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przez zabytkowy skansen, z widokiem na jezioro po ostrzejsze podejście wśród cienia drzew oraz odgłosów 

lasu dla tych bardziej wprawionych. Niewątpliwe nie sposób nie napomknąć o niezapomnianej panoramie, 

jaka rozpościera się przed oczami turysty na szczycie wsi Huba, gdzie aż na Kudów prowadzi szlak niebieski.  

Pisać można by wiele, jednak tylko samodzielne pokonanie wzniesień dostarczyć może prawdziwych 

emocji i satysfakcji. Zatem na szlak….wędrowcy i piechurzy! 
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Informacja o stanie realizacji 

projektu. 

 

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” realizowanego w okresie od 01.07.2014 r. do 

30.09.2015 r. Od początku realizacji projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania 

oraz wskaźniki produktu i rezultatu tj.:  

 dostarczono 50 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych oraz 40 

zestawów komputerowych do 3 instytucji publicznych tj. Szkoły Podstawowej  

w Kluszkowcach, Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach oraz Gminnego 

Centrum Kultury w Kluszkowcach 

  łącznie 50 gospodarstw domowych oraz 5 budynków o użyteczności publicznej 

uzyskało dostęp do Internetu  

 przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 55 osób, 

 ubezpieczono 90 komputerów wraz z oprogramowaniem, 

 zorganizowano 2 spotkania, konferencje dla uczestników projektu, 

 przeprowadzono promocję projektu w formie wydruku ulotek informacyjnych, 

plakatów, tablic informacyjnych na budynki oraz umieszczono  informacje w Biuletynie 

Gminy Czorsztyn i w czasopiśmie Gazeta Krakowska jak również umieszczane były  

informacje na stronie internetowej gminy http://www.czorsztyn.pl/pl/85787/0/_e.html  

 

W związku z faktem przekazania zestawów komputerowych z każdym uczestnikiem 

projektu podpisano umowę użyczenia, w której określono podstawowe prawa i obowiązki 

zarówno po stronie Użyczającego (Gminy Czorsztyn) i Biorącego w użyczenie (uczestnika 

projektu), jak również warunki użytkowania, gwarancji i opieki serwisowej użyczonego sprzętu 

i oprogramowania.  

Informacje dla beneficjentów realizowanego projektu „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” 
Uprzejmie przypominamy o odpowiedniej opiece nad sprzętem komputerowym przekazanym na 

podstawie umowy użyczenia. Prosimy o stosowanie odpowiednich preparatów do czyszczenia 

monitorów oraz klawiatury, które pozawalają utrzymać sprzęt  w odpowiednim stanie technicznym. 

Powyższa prośba wynika z faktu, iż będziecie Państwo nim dysponować przez najbliższe lata i od was 

zależy jak długo będzie można z niego korzystać. Uprzejmie przypominamy, iż w sprawach dotyczących 

awarii komputera od 1 października 2015 r. należy kontaktować się z Dostawcą zestawów komputerów 

- nr tel. 48/3600021 lub przez stronę www.cezarkomputery.pl/imlogin.php lub 

http://cezarkomputery.pl/kontakt.html poprzez wpisanie loginu i hasła, które są zawarte  

w umowie użyczenia oraz przez e-maila na adres serwis@cezarkomputery.pl a w przypadku kłopotów z 

Internetem należy kontaktować się z firmą HomeSky Adam Pacyga w Nowym Targu – nr tel. 

534 877 950 i 18/2668116. 

 

Projekt pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.” 
 

 

 

 

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, 

tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl 

Tekst: Aneta Markus, Grafika i montaż: Kamila Worwa-Ciapała 
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