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PODSUMOWANIE KADENCJI 2014 – 2018. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przedstawionymi w naszym Biuletynie Informacyjnym.

Nadchodzi czas na refleksję i podsumowanie efektów pracy Wójta oraz Rady Gminy Czorsztyn. 
Lista wszystkich inwestycji wykonanych w przeciągu ostatnich czterech lat i będących w trakcie 
realizacji jest bardzo długa. Był to czas intensywnej pracy dla całego samorządu gminy.

W przeciągu czterech lat na terenie Gminy Czorsztyn zostało wykonane blisko 90 inwestycji na 
łączną kwotę około 45 mln zł nie wyliczając środków pozyskanych na naszych najmłodszych 
obywateli. Były to zadania większe i mniejsze, które zmieniały z roku na rok wizerunek naszej 
Gminy. Postawiliśmy na remont infrastruktury, oświatę, edukację, ochotnicze straże pożarne. Środki 
finansowe na realizację zadań w kadencji 2014-2018 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych oraz 
wykorzystaliśmy środki własne.

Nie wszystko jednak udało się zrealizować. Gmina Czorsztyn jest obszerna terytorialnie, a potrzeby, 
jakie są przedstawiane przez mieszkańców są duże. Rozpoczęte inwestycje takie, jak Budowa ścieżki 
dookoła Jeziora Czorsztyńskiego oraz Rewitalizacja w Sromowcach Wyżnych zostaną zakończone 
w 2019 roku.

Na bieżąco śledzimy fundusze zewnętrzne i przygotowujemy potrzebne dokumenty by pozyskiwać 
kolejne środki.

Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej. W najgorszych latach zadłużenie naszej Gminy wynosiło 
około 12 mln zł. Na koniec bieżącego roku będzie wynosić tylko około 500 000 zł. Udało się spłacić 
zaciągnięte wcześniej kredyty oraz zrealizować wiele dużych inwestycji, jak np. budowę Szkoły 
Podstawowej w Kluszkowcach. 

Obecna kadencja kończy się stabilizacją finansową, dzięki której możemy inwestować i realizować 
nowe przedsięwzięcia. 

Sięgamy po środki z zewnątrz 
- zadania wykonane i w trakcie realizacji...

Samorząd Gminy Czorsztyn każdego roku korzysta z zewnętrznych środków finansowych, dzięki, którym zostały zreali-
zowane duże projekty i inwestycje. To przykład dobrego zarządzania publicznymi finansami.

Podczas tych czterech lat zrealizowaliśmy większość inwestycji w ramach napisanych projektów, które korzystnie 
wpłynęły na wizerunek naszego terenu i zostały skierowane do wszystkich mieszkańców począwszy od najmłodszych,  
a skończywszy na dorosłych ułatwiając im życie na terenie naszej gminy. 
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Zmiana oblicza Doliny Micholowskiej zakończona!

W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego można było przeczytać, że rozpoczęły się prace związane z zago-
spodarowaniem terenu położonego w sołectwie Maniowy. Zadnie pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej  
w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. 

Dolina Micholowska poprzez wybudowanie wewnętrznych chodników wielofunkcyjnych, zatok parkingowych, stolika 
szachowego, oświetlenia, skateparku o nawierzchni betonowej, toru do jazdy na rolkach typu pumptrack, minirampy, 
urządzenia do ćwiczeń typu street workout, siłowni zewnętrznej, stołu do gry w tenisa stołowego, stołów piknikowych 
oraz ławek parkowych zmieniła całkowicie swoje oblicze.

Ostatnie dni pokazały, że jest to bardzo trafiona inwestycja, gdyż w zagospodarowanej Dolince Micholowskiej wiele 
dzieci, młodzieży i dorosłych spędza swój wolny czas. 

Całkowita wartość projektu to 2 610 216, 36 zł, w tym dofinansowanie 888  998,48 zł.

Trwają prace na ścieżce rowerowej

Za oknem już wiele zmian. Kolorowe lato wygasło i widać już jesień. Drzewa lek-
ko powiewają tracąc liście, które tworzą kolorowe dywany. Dla pracowników nie 
jest straszna ranna mgła i chłód powiewający od wody i Tatr. Pomimo atmosfery 
jesiennej na brzegach jeziora trwają pracę ziemne przy budowie:

• Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowo-
ści Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze).
• Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miej-
scowości Huba do miejscowości Mizerna).

Słychać warkot maszyn, samochodów przywożących skały, koparki równające 
teren pod ścieżkę. Prowadzone prace mają na celu wyrównanie terenu, 
umocnienie brzegów oraz przygotowanie fundamentów pod kładkę. Drodzy 
czytelnicy! Jest to największa inwestycja dla Gminy Czorsztyn, która została 
rozpoczęta, a efekty końcowe zobaczymy już w przyszłym roku. 
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Zapraszamy do śledzenia  
postępów prowadzonych prac. 

Wszelkie informacje można  
znaleźć na stronie internetowej 

gminy w zakładce  
Programy Unii Europejskiej  

lub klikając na stronie głównej  
w logo projektów.  

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścież-

ki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – od-

cinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie 

(od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn 

Nadzamcze)” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 

Projekt nr RPMP.06.03.03-12-0285/17 pn.: „Budowa ścież-

ki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – od-

cinek II: Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsz-

tynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 

Pozostałe prace

„Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatnia-
nia wody na terenie gminy Czorsztyn” w miejscowo-
ści Maniowy w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wod-
no - kanalizacyjna – spr, z REGIONALNEGO PROGRAMU OPE-
RACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020.  

Koszt całkowity inwestycji ok 2 230 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 545 891,96 zł. 
Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2018 r. 

„REWITALIZACJA WSI SROMOWCE WYŻNE 
CELEM STWORZENIA PRZESTRZENNYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU  
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 11.2 Odnowa wsi

Koszt całkowity inwestycji ok 4,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 2 864 799,10 zł
Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r. 
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Przebudowa sytemu komunikacyjnego (drogi) poprzez  
modernizację głównego szlaku komunikacyjnego  

w obrębie miejscowości Maniowy

Koszt całkowity inwestycji: 3 435 172 zł
Kwota dofinansowania: 1 665 762 zł  

Inwestycja zakończona w 2014 r. 

Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów 
użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn wykorzystującego 

odnawialne źródła energii. 

Koszt całkowity inwestycji: 4 677 130 zł 
Kwota dofinansowania: 4 212 510 zł 

Inwestycja zakończona w 2014 r. 

Skok w nowoczesność Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kluszkowcach poprzez przeniesienie filii  

w Sromowcach Wyżnych do nowego lokalu. 

Koszt całkowity inwestycji: 429 151 zł
Kwota dofinansowania: 302 368 zł  

Inwestycja zakończona w 2016 r. 

Remont chodnika ul. Jana Pawła II w Czorsztynie 
Koszt całkowity inwestycji: 37 500 zł 

Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Inwestycja zakończona w 2015 r. 

„Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej 
budowę rekreacyjnego boiska sportowego 

wielofunkcyjnego oraz budowę strefy  
do ćwiczeń na świeżym powietrzu” 

w Kluszkowcach 

Koszt całkowity inwestycji: 289 260,28 zł. 
Kwota dofinansowania: 127 260 zł

Inwestycję zakończono: 30.06.2018 r. 
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„Remont XX wiecznej kapliczki  
w miejscowości Maniowy przy ul. Ks. Siudy”  

Koszt całkowity inwestycji: 6 543,91 zł. 
Kwota dofinansowania: 3 000 zł.
Inwestycję zakończono: czerwiec 2018 r. 

Pozyskanie środków zewnętrznych za każdym razem wiąże się z wkładem 
własnym, który gmina każdego roku planuje i zabezpiecza w budżecie 
gminy.

Wykonano wiele inwestycji z własnych środków Gminy

Samorząd Gminy Czorsztyn każdego roku ze środków własnych wykonuje szereg inwestycji związanych z przebudową 
dróg, chodników, oświetleniem, wymianą okien w mieszkaniach komunalnych, zakup ulicowskazów, projektów sal gim-
nastycznych, czy też zakup nowej koparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

SOŁECTWO KLUSZKOWCE

• Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego  
w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 

• Obsadzenie roślinnością ronda zlokalizowanego  
w miejscowości Kluszkowce.

• Remont drogi gminnej ul. Rozwojowa 
• Remont drogi gruntowej ul. Piękna 
• Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Stylchyn  
• Budowa piłkochwytów na boisku 
• Wykonanie boksów dla piłkarzy 
• Nawierzchnia asfaltowa ul. Leśna 
• Nawierzchnia żwirowa ul. Rozwojowa 
• Budowa Szkoły Podstawowej z przedszkolem  

dwu oddziałowym (stan surowy zamknięty)
• Położenie nawierzchni żwirowej ul. Rozwojowa
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SOŁECTWO MANIOWY

• Przebudowa drogi gminnej - droga do strefy ekonomicznej w Maniowach 
• Przebudowa słupów na ul. Pienińskiej, Witosa, Szkolna 
• Budowa napowietrznej linii oświetlenia 
• Oświetlenie ul. Witosa 
• Budowa altan drewnianych 
• Ułożenie nawierzchni bitumicznej i odwodnienie placu w Maniowach 
• Budowa sieci wodociągowej PEHD 110 mm do dł. 433,50mb – Węgliszczak 
• Remont rynien na budynku SPGOZ w Maniowach 
• Wymiana stolarki okiennej mieszkania (komunalne) 
• Remont drogi pod Borcokiem 
• Oświetlenie boiska w Maniowach 
• Lampa Węgliska 
• Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą pitną

SOŁECTWO SROMOWCE WYŻNE

• Roboty nawierzchniowe drogi gminnej 
ul. Kosibowicza

• Adaptacja pomieszczeń na gabinety 
rehabilitacyjne

• Roboty budowlane polegające na ułożeniu  
kostki brukowej gr. 8 cm przy amfiteatrze 

• Budowa przystanku autobusowego przy  
ul. Ks. Kosibowicza i ul. Granicznej 

• Wymiana pieca olejowego na kocioł na biomasę 
(pellet) w budynku biblioteki i przedszkola 

• Odwodnienie ul. Olgi Małkowskiej  
• Wykonanie chodnika na ul. Św. Kingi 
• Wykonanie zadaszenia wyjścia z biblioteki  
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• Remont odwodnienia na ul. Wygon
• Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadań wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Czorsztyn 2017-2022 oraz uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę.

SOŁECTWO SROMOWCE NIŻNE

• Poszerzenie przepustu drogowego wraz z najazdem i zjazdem 
o nawierzchni asfaltowej

• Remont chodnika ul. Kościelna
• Roboty remontowe kładki rowerowo - pieszej

SOŁECTWO CZORSZTYN 
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• Budowa altan  drewnianych  
• Budowa  napowietrznej  linii oświetlenia  ulicznego ul. Polna 
• Przebudowa  ul. Leśnej 
• Wykonanie  odwiertu  poszukiwawczego  za wodą pitną
• Zakup ulicowskazów

SOŁECTWO MIZERNA 

• Montaż bariero - poręczy  Mizerna 
• Utwardzenie placu  przed amfiteatrem Mizerna

SOŁECTWO HUBA 

• Odwodnienie drogi gminnej przy Gołdynach

Samorząd Gminy również zakupił koparkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wykonał projekty sal gimnastycznych 
dla Kluszkowiec, Sromowiec Wyżnych oraz Sromowiec Niżnych. 

Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy wzrosły w porównaniu do poprzednich lat. W kadencji 2014 – 2018 
wydano prawie 4,2 mln zł, a zadłużenie gminy utrzymuje się na niskim poziomie. 

To, co ważne dla mieszkańców 
- drogi, chodniki, oświetlenie i nie tylko… 

Każde sołectwo mniejsze czy większe może pochwalić się nowymi drogami, chodnikami, oświetleniem. Wszystkie wy-
konane inwestycje polepszają wizerunek sołectw jak również dają możliwość poczucia bezpieczeństwa i swobody poru-
szania się nowo wyremontowanymi drogami. Środki na inwestycje pozyskano z Funduszu Sołeckiego, Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolny (FOGR) oraz z Urzędu Wojewódzkiego tzw. Powodziówka.
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Duże znaczenie dla inwestycji ma Fundusz Sołecki, 
z którego wykonano:
• Wymiana nawierzchni placu przy budynku remizy OSP o pow. ok. 100 m2 w Kluszkowcach 
• Budowa kładki na rzece Kluszkowianka  przy ul. Szkolnej  
• Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Wżarowa w Kluszkowcach 
• Zakup oświetlenia świątecznego w Maniowach 
• Modernizacja i przedłużenie ul. Kościuszki w Maniowach 
• Remont drogi rolniczej pod Borcok w miejscowości Maniowy  
• Remont deptaków w Maniowach
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicach: Granicznej, Pod Skałką, Św. Kingi Sromowce Wyżne 
• Remont drogi gminnej - ul. Nadwodnia w Sromowcach Niżnych
• Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego  

ul. Zamkowa w Czorsztynie 
• Utwardzenie placu pod grillem w Mizernej

Gmina stawia również na remont dróg gruntowych dojazdowych do pól. Prace na tych drogach są bardzo potrzebne, po-
nieważ nieutwardzone drogi utrudniają dojazd. Gmina co roku pozyskuje środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(FOGR) Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na modernizację dróg dojazdowych do pól. 
W ramach tych środków wykonano: 
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• Remont drogi dojazdowej do pól “Wspólna” w Kluszkowcach
• Remont drogi dojazdowej do pól “Za Wdżar” w Kluszkowcach
• Modernizacja/remont dróg “Polna” o dł. 105 m “Rokicie” o długości 628 m w Kluszkowcach
• Remont dróg rolniczych “Micholów” i “Lyta”  w Maniowach
• Remont drogi dojazdowej do pól “Księża droga” w Maniowach
• Remont ul. Orkana w Maniowach 
• Remont drogi dojazdowej do pól “Wygon” Sromowce Wyżne 
• Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Maniowy „Dzioł” oraz „Księża Droga- 300m”.

W latach 2014-2018 Samorząd Gminy Czorsztyn otrzymał kilka krotnie Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
W ramach poniżej wymienionych zadań wyremontowano wiele dróg i chodników, które uległy największym zniszcze-
niom podczas intensywnych opadów deszczu w ostatnich latach.
Zostały zrealizowane następujące zadania:
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• Odbudowa drogi gminnej od Państwa Suchwałko do Państwa Grońskich - Mizerna 
• Odbudowa kanału odwodnienia cieku wodnego “do Przykszazi” - Mizerna 
• Remont drogi gminnej - droga do zbiornika wody pitnej w Mizernej
• Odbudowa drogi gminnej ul. Cegielniana w Kluszkowcach
• Odbudowa przepustu na ul. Turystycznej w Kluszkowcach 
• Odbudowa drogi gminnej ul. Karmelicka w Kluszkowcach 
• Remont drogi gminnej ul. Rozwojowa w Kluszkowcach 
• Remont drogi gminnej ul. Leśna w Kluszkowcach 
• Remont drogi gminnej ul. Pienińska w Kluszkowcach 
• Odbudowa drogi gminnej ul. Potok w Maniowach 
• Remont drogi Gminnej ul. Hubka w Maniowach
• Odbudowa drogi gminnej ul. Kąty i Kosibowicza Sromowce Wyżne
• Odbudowa drogi gminnej ul. Graniczna wraz z odbudową mostu betonowego na potoku Cisowiec na ul. Granicznej 

w Sromowcach Wyżnych 
• Remont drogi gminnej ul. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych 
• Odbudowa przepustu na ul. Trzech Koron w Sromowcach Niżnych 
• Odbudowa mostu betonowego na potoku Macelowym przy ul. Sobczańskiej Sromowce Niżne 
• Remont drogi gminnej ul. Pienińska w Sromowcach Niżnych 
• Remont drogi gminnej ul. Pienińska Czorsztyn. 

Modernizacja, budowa dróg i chodników to nadal priorytetowe zadanie, które zgłaszają mieszkańcy każdego roku na 
zebraniach sołeckich. Władze gminy wraz Radą Gminy w miarę możliwości przeznaczają na powyższe inwestycje środki  
z budżetu gminy i pozyskują wszelkiego rodzaju dotacje. 

Wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Czorsztyn

W Gminie Czorsztyn istnieje siedem Ochotniczych Straży Pożarnych. Służą w nich druhowie – ochotnicy, którzy zawsze 
są pierwsi na miejscu zdarzenia niezależnie od pory dnia, czy też okoliczności. Pożar, wichury i różnego rodzaju niespo-
dziewane zdarzenia losowe wzywają naszych ochotników do działania. Wspieranie strażaków jest gwarancją bezpie-
czeństwa zarówno mieszkańców gminy, jaki i sąsiednich miejscowości. 

Dzięki naszemu wsparciu możliwy był zakup samochodów pożarniczych oraz remont remiz OSP. 

W ramach „Małopolskie Remizy” w Kluszkowcach i w Maniowach wyremontowano garaże OSP.

Remont garażu OSP w Kluszkowcach

Całkowity koszt inwestycji: 33 963 zł
Środki z budżetu gminy: 19 707 zł 
Dofinansowanie: 14 256 zł
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Remont garażu w remizie OSP w Maniowach 

Całkowity koszt inwestycji: 83 325,10 zł 
Środki z budżetu gminy: 51 536,10 zł 

Dofinansowanie: 31 789 zł

W bieżącym roku pozyskaliśmy środki w ramach zadania „Małopolskie Remizy”. Głównym celem zadania jest poprawa 
bazy OSP w miejscowości Sromowce Niżne. Prace remontowe zakończono.  W ramach tych prac zostały wyremonto-
wane WC bezpośrednio przylegającego do garażu wraz z montażem urządzeń sanitarnych, wymiana starych przerdze-
wiałych rynien, malowanie dachu oraz wymiana 5 okien, 2 drzwi wewnętrznych oraz 1 drzwi balkonowych. Wykonawcą 
w/w zadania jest Firma Budowlano Instalacyjna WRAAS Nowy Targ. 

Całkowity koszt inwestycji: 49 608,93 zł 
Środki z budżetu gminy: 30 873,93 zł 
Dofinansowanie: 18 735,00 zł.
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W roku 2015 pozyskano dotację z WFOŚiGW 
w Krakowie w ramach programu „Limba” na 
zadanie pt.: „Termomodernizacja remizy 
OSP w Czorsztynie”. Została wykonana 
termomodernizacja ścian zewnętrznych 
i stropu ostatniej kondygnacji, wymieniono 
okna i drzwi wejściowe oraz grzejniki. Stary 
kocioł centralnego ogrzewania z węglowe-
go zamieniono na biomasę-pellet. 

Całkowity koszt inwestycji: 253 942 zł 
Środki z budżetu: 125 862 zł 
Dofinansowanie: 28 080 zł.

W ostatnich latach zostały wyremontowane również ze środków własnych gminy remizy w Mizernej i w Hubie oraz dołożono 
do zakupu samochodów bojowych dla jednostek OSP w Hubie, Mizernej, Kluszkowcach i Sromowcach Niżnych. 
Została również wykonana:

• Wymiana okien w OSP Mizerna
• Remont Sali w remizie OSP Mizerna 
• Remont poddasza w remizie OSP Mizerna 
• Remont poddasza w remizie OSP Mizerna 
• Malowanie dachu remizy OSP Mizerna 
            (Fundusz Sołecki) 
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• Zakup samochodu strażackiego Mizerna 

• Zakup samochodu strażackiego      
          Sromowce Niżne

• Zakup samochodu strażackiego Huba 

• Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluszkowcach – w br. zo-
stały pozyskane środki na zakup samochodu min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie w wysokości 130 000 zł., z MSWiA w wysokości 40 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach konkursu Bezpieczna Małopolska w wysokości 80 000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu 
Gminy Czorsztyn oraz z budżetu OSP Kluszkowce. Całkowity koszt samochodu to ok. 800 0000 zł.



Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn

16 17

Pozyskano środki z Funduszu Sprawiedliwości na nowy sprzęt ratowniczy. W ramach umowy dotacyjnej otrzymanej 
z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Czorsztyn dokonała zakupu trzech zestawów ratowniczych PSP R1 
i dwóch defibrylatorów na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Koszt zakupionego sprzętu wyniósł 21586,18 zł. Zestawy 
ratownictwa medycznego tj. PSP R1 otrzymały jednostki OSP Mizerna, Huba, Czorsztyn, oraz defibrylatory dla jednostek 
OSP w Maniowach i Kluszkowcach. Całkowity koszt na remont i zakup samochodów wynosi 979 176,21 zł. 

Stawiamy na najmłodszych 
– programy i projekty w szkole 

Podczas mijającej kadencji nie zapo-
mnieliśmy również o najmłodszych 
członkach naszego społeczeństwa, któ-
rzy przez edukację stają się świadomymi 
obywatelami. 

Każda szkoła aktywnie uczestniczyła  
w konkursach oraz zawodach sporto-
wych organizowanych na terenie gminy 
jak również poza jej granicami. Bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród mło-
dzieży cieszyły się projekty, w ramach, 
których organizowano zajęcia dla po-
szczególnych grup wiekowych. 

W ramach środków z Województwa Ma-
łopolskiego oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w okresie ferii zimowych or-
ganizowano projekt nauki jazdy na nar-
tach dla uczniów ze szkoły Podstawowej  
w Maniowach oraz Szkoły Podstawowej 
w Kluszkowcach. Co roku uczniowie mieli 
możliwość przyswojenia podstawowych 
zasad zjazdu oraz slalomu. Ponadto dzię-
ki doświadczeniu instruktorów dzieci 
mogły nauczyć się odpowiednio dobie-
rać strój narciarski oraz sprzęt, a także 
nauczyć się bardzo ważnych zasad bez-
pieczeństwa na stoku.

Dzięki projektowi „Bezpieczna +”, który jest współfinansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach „Rzą-
dowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach” powstał min. mural na ścianie magazynu przy Szkole Podstawowej 
w Maniowach „Potęga różnorodności”. Uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję również uczestniczyć w warsztatach 
mediacyjnych oraz zajęciach pn.: „Stereotypy w kosmos”.
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Bardzo ważnym elementem rozwoju młodzieży z terenu gminy Czorsztyn jest rozwój fizyczny, który szkoły zapewniły 
poprzez organizację dodatkowych zajęć. Korzystając z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach za-
dania "Sport dla wszystkich" realizowane są zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. 

Na początku września 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach - Oddział Przedszkolny w ramach darowi-
zny otrzymał oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach 
realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 
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„E-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” - projekt współfi nansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizowanego projektu powstała 
nowa pracownia w Szkole Podstawowej w Kluszkowcach oraz czytelnia komputerowa w bibliotece w Zespole Placówek 
Oświatowych w Maniowach, z której korzystają uczniowie podczas godzin otwarcia biblioteki.

Najważniejszą inwestycją, jaka została zrealizowana 
w przeciągu ostatniej kadencji była budowa Szkoły 
Podstawowej w Kluszkowcach. Obecnie mieści się 
tam Zespół Szkolno Przedszkolny, który pozwala na 
rozwijanie się uczniom nie tylko z Kluszkowiec, ale 
również Mizernej i Czorsztyna. Szkoła odpowiada 
wysokim standardom nauczania i po wielu trudach 
stanowi kolejny dowód samorządowej zaradności
i dobrej współpracy z poszczególnymi instytucjami 
w gminie.  Koszt całkowity inwestycji to 6 346 022 
zł. Otrzymano dofi nansowanie na doposażenie sal 
lekcyjnych w wysokości 145 000 zł z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz dotację celową z budżetu 
państwa w wysokości 1 872 386 zł.
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Ponadto w szkołach na terenie Gminy Czorsztyn realizowane były takie projekty jak: 

• „Eksperci programowania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 

• „Szkolny Klub Sportowy” realizowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
• Akademia Bezpiecznego Puchatka, 
• Cyfrowobezpieczni
• Ogólnopolski konkurs leksykalny „Memory Master”.

Rozwijając wrażliwość społeczną wśród uczniów w szkołach organizowane są akcie o charakterze charytatywnym min.: 
„Pola Nadziei”, „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, „Góra Grosza”, zbiórki nakrętek oraz baterii, a także przez całą 
kadencję szkoły aktywnie wspierały WOŚP.  

Wyborco, pamiętaj by na wybory zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem 
potwierdzający Waszą tożsamość. Może to być dowód osobisty lub każdy inny  

dokument z fotografią (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). 

Gminna Komisja Wyborcza w Czorsztynie przypomina,  
że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Kluszkowcach 

 została przeniesiona do nowego budynku  
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, ul. Szkolna 22.

Wybory samorządowe 2018 r. 



URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH, 
 34-436 MANIOWY, UL. GORCZAŃSKA 3, TEL. 018 2750070,
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OPRACOWANIE: JOANNA KUBICZ, KAMILA WORWA-CIAPAŁA

Słowo Wójta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czorsztyn!

Dobiega końca VII kadencja. Pragnę z tej okazji podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli

w życiu publicznym naszej pięknej Gminy. Dziękuję szczególnie tym, którzy poświęcili czas, 

by przyjść na zebrania wiejskie i aktywnie brali w nich udział. Były głosy zadowolenia pod moim 

adresem, ale również i głosy krytyczne, które są dla mnie również bardzo istotne.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie w wykonywaną pracę odpowiednio 

na każdym stanowisku. To dzięki Państwa pracy urząd działa tak sprawnie, a mijający czwarty 

rok bieżącej kadencji przepracowany razem z Wami przyniósł mi wiele satysfakcji ze wspólnie 

osiągniętych sukcesów inwestycyjnych.

Wójt Gminy Czorsztyn

     Tadeusz Wach


