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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu,

aby w tych wyjątkowych dniach
w Waszych sercach zagościła wiara
w zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech radość ze Zwycięstwa Pana

pozwala dostrzec  piękno małych rzeczy,
a wiara daje oparcie w chwilach 

zwątpienia
i umożliwi pokonanie

wszelkich przeciwności.

Tadeusz Wach
Wójt Gminy Czorsztyn

Stanisław Chmiel
Przewodniczący Rady



Złote i Diamentowe Gody  
w Gminie Czorsztyn

01 lutego 2018 r. odbył się Jubile- 
usz 50-lecia i 60-lecia Pożycia Mał- 
żeńskiego mieszkańców gminy 
Czorsztyn.  W tym roku medale  
Prezydenta RP otrzymało łącznie 
9 par obchodzących Złote Gody : 

• Zofia i Leon Bylińscy,
• Władysława i Stanisław Byrdak,
• Maria i Stanisław Chryc,
• Genowefa i Józef Cichoń,
• Anna i Jakub Kurpiel,
• Zofia i Andrzej Mikołajczyk,
• Krystyna i Jan Nosal,
• Zofia i Jan Słodyczka,
• Maria i Jan Szlembarscy;

a 3 pary obchodzące Diametowe 
Gody otrzymały listy gratulacyjne:

• Maria i Józef Budz,
• Aniela i Jan Tota,
• Maria i Józef Waradzyn.

Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-
ta w Kościele Parafialnym w Manio-
wach koncelebrowana przez ks. Sta- 
nisława Marszałka z Mizernej, ojca 
Józefa Balcerowiaka z Parafii Kluszko- 
wce oraz ks. Krzysztofa Piechowicza 
z Parafii Maniowy.

Dalsza część uroczystości miała miej- 
sce w Restauracji „Zajazd Czorsztyń-
ski” w Maniowach.

Serdeczne gratulacje oraz wyrazy 
uznania złożył szanownym Jubilatom 
Wójt Tadeusz Wach, życząc w dal- 
szej części przemówienia zdrowia, 
pogody ducha oraz zadowolenia 
z rodziny. Następnie małżonkowie 
obchodzący Złote Gody uhonorowani 
zostali medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Aktu dekoracji w imieniu 
Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy 
Czorsztyn Tadeusz Wach oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Stanisław Chmiel.

Zarówno Złoci jak i Diamentowi Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Mali Maniowiane” pod kierownictwem Pani Katarzyny Dobrzyńskiej, 
a później nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek oraz wspomnienia…
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„Ferie na sportowo” zakończone!

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 75 dzieci z klas III i IV ze szkół podsta-
wowych w Maniowach i Kluszkowcach aktywnie spędzi-
ło ferie na stoku narciarskim w Kluszkowcach.

Przypomnijmy: Gmina Czorsztyn otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 13 000 zł, natomiast koszt całkowity 
zadania wyniósł 27 870 zł, z czego gmina pokryła 14 870 
zł. Każde ze zgłoszonych dzieci miało możliwość uczest-
nictwa w 18 godz. zajęć prowadzonych przez wykwali-
fikowanych instruktorów, a w przypadku braku sprzę-
tu narciarskiego była możliwość jego wypożyczenia. 
To jest już kolejny rok, w którym Gmina Czorsztyn 
organizuje zajęcia zimowe dla uczniów, właśnie dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Szczególne podziękowania składamy Ośrodkowi Czorsz-
tynski Sp. z o.o. w Kluszkowcach za udostępnienie 
obiektu oraz instruktorom ze szkółki narciarskiej za peł-
ny profesjonalizm oraz swoje zaangażowanie. Liczymy, że dzięki organizowaniu dla naszej młodzieży tego typu 
zajęć, będzie ona mogła doskonalić swoje umiejętności sportowe, a w przyszłości będzie godnie reprezentować 
naszą gminę w różnego rodzaju turniejach sportowych. 

WARSZTATY BUDOWY INSTRUMENTÓW PASTERSKICH
I NAUKA GRY NA TYCH INSTRUMENTACH

 
 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-
Słowacja 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminne Centrum Kul-
tury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach 
we współpracy z  SPIŠ - Združenie pre obnovu  
a rozvoj regiónu, Spišský Hrhov
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Celem projektu jest kultywowanie i pro- 
mowanie tradycji i kultury w Gminie 
Czorsztyn i na obszarze Partnera po- 
przez wykorzystanie zasobów ludz-
kich, wiedzy i umiejętności celem chro- 
nienia tego co cenne w naszym dzie-
dzictwie kulturowym oraz chronienie 
od zapomnienia techniki budowania 
i grania na instrumentach pasterskich, 
przekazywanie tego dorobku kulturo-
wego, nie tyko mieszkańcom ale rów- 
nież  turystom, którzy licznie odwie-
dzają teren gminy. 

Bezpośrednimi beneficjentami będą 
członkowie kapel zespołów regional-
nych działających na terenie Gminy 
Czorsztyn (10 osób) oraz na terenie 
partnera projektu (5 osób).

Projekt będzie składał się z części 
teoretycznej i praktycznej tj.:

1. Zajęcia teoretyczne z historii i et- 
nografii wprowadzające do tematu 
przeprowadzone będą u Wniosko-
dawcy.

2. Przeprowadzone u Partnera pro-
jektu zajęcia praktyczne z budowy 
instrumentów takich jak: 

• piszczałka pasterska - 15 godz. 
• róg pasterski - 20 godz. 
• trombita - 20 godz. 
• dwojnica - 15 godz. 
• piszczałka wielko-

postna - 15 godz. 
• dudy podhalańskie 

- 20 godz.

3. Nauka gry na wytworzo- 
nych instrumentach - 60 
godz. - przeprowadzone 
będą  u Wnioskodawcy.

4. Święto instrumentów 
pasterskich - podsumowa- 
nie projektu. Zorganizo- 
wane będzie u Wniosko-
dawcy. W ramach podsu-
mowania zostanie też wy- 
konany pamiątkowy album  
poprojektowy.

Planowany całkowity koszt projektu 
to 19 028,10 euro 

Planowana wartość dofinansowania 
14 271,06 euro

Termin realizacji projektu - październik 
2017 roku - lipiec 2018 roku.

PIERWSZE ZAJĘCIA Z ZADANIA 
„WARSZTATY BUDOWY 

INSTRUMENTÓW PASTERSKICH”

W dniach 16-18 listopada 2017 r. odbyły  
się pierwsze zajęcia z zadania „War- 
sztaty budowy instrumentów paster- 
skich” w ramach projektu „Warsztaty 
budowy instrumentów pasterskich  
i nauka gry na tych instrumentach”. Ogól- 
nie zadanie to będzie obejmować 105 
godzin warsztatów w ramach których   
15 osób biorących udział w projekcie 
wykona następujące instrumenty:

• piszczałka  
pasterska

• róg 
pasterski

• trombita

• piszczałka 
wielko-
postna

• dudy pod-
halańskie.

Zajęcia warsztatowe odbywają się 
w Brudovcach na Słowacji gdzie mieści 
się również prywatne muzeum instru- 
mentów pasterskich i archaicznych 
Michala Smetanki – instruktora pro-
wadzącego warsztaty. Przewidywane 
zakończenie zajęć zaplanowano na 
koniec marca 2018 roku.

Projekt finansowany ze środków Eu- 
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio- 
nalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej INTERREG V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020
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ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA 
NAJWIĘKSZĄ INWESTYCJĄ 

W GMINIE CZORSZTYN

Gmina Czorsztyn w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, w ramach 6 Osi Prioryte-
towej Dziedzictwo regionalne, działa- 
nie 6.3 Rozwój wewnętrznych poten-
cjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i tu- 
rystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych.

Gmina Czorsztyn uzyskała dofinan-
sowanie do realizacji największej 
w historii Gminy inwestycji, jaką jest 
budowa ponad 12 km ścieżki pieszo 
– rowerowej biegnącej brzegami Je-
ziora Czorsztyńskiego od Huby po 
Czorsztyn.

Po roku starań Gmina otrzymała do-
finansowanie na budowę ścieżek 
pieszo - rowerowych wzdłuż brzegu 
Jeziora Czorsztyńskiego. Będą one 
budowane w dwóch odcinkach:

1. Odcinek pierwszy o nazwie 
Zatopiona Osada rozpocznie  
się od Huby do Mizernej.   
Zakres inwestycji na tym  
odcinku obejmuje: 

- budowę trasy rowerowej, dwukie-
runkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, 
o długości  5,  75 km w miejscowości 
Maniowy.

Konstrukcja ścieżki oraz nasypy wy- 
konane zostaną z kruszywa natural-
nego. Ponadto prace będą obejmo-
wały:

• oznakowanie istniejącej drogi 
1,56 km

• budowę 5 Miejsc Obsługi 
Rowerzystów

• wzmocnienie korpusu narzutem 
kamiennym

• miejscowe umocnienie skarp 
płytami i siatkami stalowymi

• wykonanie oznakowania i 
zabezpieczenie wysokich skarp 
poręczami ochronnymi

• przebudowę 4 przepustów
• przebudowę 5 brodo 

przejazdów.

2. Odcinek drugi o nazwie  
Czarna Dama rozpocznie się  
od Mizernej i zakończy się 
w Czorsztynie. Zakres planowanych 
 prac na tym odcinku obejmuje:

• budowę asfaltowej trasy rowero-
wej, dwukierunkowej o szeroko-
ści 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 
6,  40 km w miejscowościach Mi-
zerna, Kluszkowce, Czorsztyn.

• oznakowanie istniejącej drogi na 
długości 2,20 km,

• wykonanie kładki pieszo-jezdnej 
na potoku Mizerzanka na grani-
cy miejscowości Mizerna i Klusz-
kowce. Kładka wykonana jako 
konstrukcja jednoprzęsłowa, po-
sadowiona na przyczółkach żel-
betowych wzmocnionych mikro-
-palami, konstrukcja nośna z włó-
kien szklanych wzmacnianych 
kompozytami z nawierzchnią  
z żywic, balustrady aluminiowe, 
szerokość użytkowa 3,0 m,

• wykonanie kładki pieszo-jezdnej 
na potoku bez nazwy na granicy 
miejscowości Kluszkowce i Czor- 
sztyn,

• przebudowę 1 kładki o konstruk-
cji stalowo drewnianej na potoku 
Kluszkowianka w miejscowości 
Kluszkowce,

• przebudowę 1 przepustu w miej-
scowości Kluszkowce,

• budowę 2 Miejsc Obsługi Rowe-
rzystów (miejsca wypoczynku), 
gdzie znajdą się m.in. ławeczki, 
stojaki na rowery, tablica infor-
macyjna,

• wzmocnienie korpusu narzutem 
kamiennym,

• miejscowe umocnienie skarp pły-
tami siatkami stalowymi.

Orientacyjne koszty poszczególnych 
odcinków kształtują się następująco:

Odcinek ZATOPIONA OSADA: 
Całkowita wartość zadania: 
7 042 708,62 zł w tym otrzymane 
dofinansowanie: 5 282 031,38 zł.

Odcinek CZARNA DAMA: 
Całkowita wartość zadania:  
7 845 404,09 zł w tym otrzymane 
dofinansowanie: 5 884 052,99 zł.

Ostateczna kwota realizacji tej wiel-
kiej inwestycji będzie wiadoma po 
rozstrzygnięciu przetargu, który bę-
dzie niebawem ogłoszony.

STUDNIA GŁĘBINOWA  
ORAZ STACJA UZDATNIANIA  

WODY W MANIOWACH

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinan- 
sowanie na realizację projektu pn. 
„Budowa studni głębinowej oraz 
stacji uzdatniania wody na terenie 
gminy Czorsztyn” w miejscowości 
Maniowy w ramach poddziałania 5.3.2 
Gospodarka wodno - kanalizacyjna 
– spr, z REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. 
Wartość dofinansowania wynosi: 
1 545 891,96 zł.

Głównym celem inwestycji realizo-
wanej w ramach tego działania jest 
ochrona i odpowiednie wykorzystanie 

Programy Unijne realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
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zasobów wodnych oraz rozwój infra-
struktury wodociągowej na terenie 
Gminy Czorsztyn. 

W ramach realizacji projektu planuje 
się wykonanie następujących prac: 

a) rozbiórka istniejącego budynku 
zaplecza technicznego, 

b) budowa stacji uzdatniania wody 
wraz z obiektami budowlanymi i in-
frastrukturą towarzyszącą obejmującą: 

• budowę studni głębinowej,
• budowę instalacji wodociągowej, 
• budowę instalacji energetycznej,
• budowę kanalizacji sanitarnej,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• budowę terenu utwardzonego,
• przebudowę odcinka sieci 

wodociągowej (kolidującej  
z projektowanym budynkiem 
Stacji Uzdatniania Wody)

• przebudowę zbiornika 
bezodpływowego. 

Powierzchnia zabudowy budynku 
wyniesie 134,25 m2 a kubatura 998 
m3. Przebudowie ulegnie odcinek wo-
dociągu PE160 o długości 37,0 mb od 
zbiorników (magistrali) metodą bez-
wykopową w związku z kolizją projek-
towanego budynku SUW. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wo- 
dę będzie istniejące ujęcie powierzch-
niowe na potoku Limierzysko, na któ- 
re inwestor posiada aktualne pozwo-
lenie wodnoprawne. Ujęcie wody ze 
studni głębinowej będzie ujęciem do- 
datkowym uzupełniającym używa-
nym podczas występowania mętnej 
wody na ujęciu powierzchniowym.  

W dniu 23.02.2018 r. Gmina Czorsz-
tyn podpisała umowę z wykonawcą 
– firmą PUPH „OTECH” Sp. z o.o., 
z siedzibą w Gorlicach, na kwotę: 
2 067 120,03  zł. 

W ramach tej umowy wykonany zo-
stanie budynek przepompowni i uz- 
datniania wody z urządzeniami bu-
dowlanymi, wyposażeniem technolo-
gicznym i elektrycznym wraz z infra-
strukturą towarzyszącą taką jak:

• dojazd i dojście do budynku
• miejsce gromadzenia odpadów 

stałych
• przyłącza: energetyczny, 

kanalizacyjny i wodociągowy

Dzięki budowie studni głębinowej 
i stacji uzdatniania wody poprawi 
się jakość wody pitnej dostarczanej 
mieszkańcom i turystom odwiedzają-
cym Gminę Czorsztyn.

Termin realizacji zadania  
- do dnia 30.11.2018 r.

 
„ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU DOLINY 
MICHOLOWSKIEJ 

W MIEJSCOWOŚCI MANIOWY 
– GMINA CZORSZTYN”

W dniu 20 września 2017 r. Gmina 
Czorsztyn podpisała umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim na dofinanso-
wanie zadania pn. „Zagospodaro-
wanie terenu Doliny Micholowskiej 
w miejscowości Maniowy – Gmina 
Czorsztyn” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 6.  Dziedzictwo re-
gionalne, Działanie 6.3. Rozwój we-
wnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych 
zasobów subregionów.

Celem bezpośrednim projektu jest 
podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej terenu Gminy Czorsztyn poprzez 
zagospodarowanie terenu Doliny Mi-
cholowskiej w miejscowości Maniowy 
w oparciu o wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych i przestrzennych.

W ramach inwestycji zostaną wybu-
dowane:

• wewnętrzny układ 
komunikacyjny w postaci 
chodników wielofunkcyjnych,

• zatoki parkingowe zlokalizowane 
bezpośrednio przy sąsiadującej 
drodze gminnej ul. Żeromskiego 
posiadające łącznie 21 miejsc 
postojowych,

• rozbudowa istniejącej kanalizacji 
deszczowej, przebiegającej przez 
teren Doliny Micholowskiej oraz 
otwarty zbiornik retencyjny 
kanalizacji deszczowej,

• oświetlenie terenu będące 
elementem wyposażenia 
technicznego wewnętrznego 
układu komunikacyjnego  
- lampy oświetlenia parkowego  
z zasilaniem solarnym i po-
łączone kanalizacją kablową,  
bez konieczności połączenia 
z zewnętrzną siecią energetyczną,

• urządzenia rekreacji plenerowej:
• skatepark o nawierzchni 

betonowej,
• tor do jazdy na rolkach typu 

pumptrack,
• minirampa,
• urządzenia do ćwiczeń typu 

street workout,
• urządzenia siłowni 

zewnętrznej,
• stół do gry w tenisa 

stołowego,

• elementy małej architektury:
• stoły do gry w szachy 

z ławami,
• stoły piknikowe z ławami,
• ławki parkowe z oparciem, 

kosze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 
1 317 034,80 zł, w tym dofinansowanie 
wynosi 888 998,48 zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. 
Gmina Czorsztyn planuje ogłoszenie 
przetargu na w/w prace, natomiast 
zakończenie fazy inwestycyjnej  
planowane jest zgodnie z wnioskiem 
na 10.10.2018 r.

DOM DZIENNEGO POBYTU 
DLA SENIORÓW

W dniu 22 lutego br.  odbyło się uro- 
czyste otwarcie domu dziennego poby- 
tu dla seniorów z terenu Gminy Czor- 
sztyn. Symboliczną wstęgę przy oka- 
zji otwarcia przecięli: Marzena Rudnic-
ka Prezes Krajowego Instytutu Gos- 
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podarki Senioralnej, Tadeusz 
Wach Wójt Gminy Czorsztyn, 
ojciec Andrzej Gut proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Kluszkowcach, 
poseł Anna Paluch, a także 
Wojciech Bednarczyk sołtys wsi 
Kluszkowce. 

W uroczystości brali również  
udział  – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica – Grzegorz Niezgo-
da, Proboszczowie parafii na-
leżących do Gminy Czorsztyn, 
Radni Gminy Czorsztyn, osoby 
mające brać udział w zajęciach 
organizowanych przez pla-
cówkę oraz pracownicy nowo 
otwartej placówki. 

Przecięcie wstęgi poprzedziła 
msza św. w kaplicy znajdującej 
się w tym samym budynku.

W zajęciach będą brały udział 22 
osoby w wieku powyżej 60 lat.  
We wszystkie dni robocze w 
roku od godzin rannych do po-
południowych będą odbywać 
się zajęcia, a osoby korzystają-

ce z usług uzyskają bieżące 
wsparcie w dochodzeniu 
do zdrowia poprzez zajęcia 
ruchowe, zajęcia aktywizu-
jące, spotkania w gronie ró-
wieśników. W ramach pro-
jektu będzie gwarantowany 
codzienny dowóz na zajęcia 
i powrót do domów. 

Dom Dziennego Pobytu 
dla seniorów został zreali-
zowany w ramach projektu 
Pienińskich Domów Dzien-
nego Pobytu przez Kra-
jowy Instytut Gospodarki 
Senioralnej we współpracy 
z gminami. Podobne pla-
cówki jak w Kluszkowcach 
powstały również w ramach 
projektu w Mieście i Gmi-
nie Szczawnica oraz Gminie 
Łapsze Niżne. 

AKTYWNIE W SZKOŁACH

 
EKSPERCI  

PROGRAMOWANIA

Uczniowie klas I-III oraz nauczyciele 
Szkół Podstawowych w Gminie Czor- 
sztyn realizują projekt pt. „Eksperci 
Programowania”, którego celem jest 
podniesienie umiejętności progra-
mowania uczniów w klasach młod-
szych oraz zwiększenie kompetencji 
w zakresie nauczania programowania 
wśród nauczycieli. Projekt „Eksperci 
Programowania” jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 
 
 

W okresie od listopada 2017 r. do lu-
tego br. odbywały się szkolenia dla 
nauczycieli z zakresu programowania 
i nauki programowania z uwzględnie-
niem języka Scratch Junior/Scratch/
Baltie. Od 1 marca br. rozpoczął się 
drugi etap projektu tj. zajęcia pozalek-
cyjne dla uczniów prowadzone przez 
nauczycieli z trenerem w roli mentora 
dla każdego oddziału klasy.

Dzieci poprzez zabawę uczą się pod-
staw programowania z użyciem pro-
gramów Scratch. Natomiast zajęcia 
z użyciem maty edukacyjnej i klocków  
 

 
 
 
 
LEGO rozwijają kompetencje informa-
tyczne uczniów i uczą kreatywnego 
rozwiązywania problemów i myślenia 
algorytmicznego. 

Zanim uczniowie staną się prawdzi-
wymi programistami, czeka ich wiele 
ćwiczeń przygotowujących. Na razie 
najbardziej podobają się dzieciom za-
jęcia na specjalnej macie edukacyjnej. 
Życzymy przyszłym programistom 
dobrej zabawy i owocnej nauki.
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PROGRAM 
 „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”  

Od 15 stycznia 2018 r. do 8 grudnia 
2018 r. w szkołach w Gminie Czorsztyn 
realizowany jest program Minister-
stwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub 
Sportowy”. Ideą projektu jest organi-
zacja i prowadzenie systematycznych 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzie- 
ży. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygo-
dniu po 60 minut dla każdego uczest- 
nika, w grupach 15-20 osobowych.

Realizowana jest tematyka gier zes- 
połowych: piłka nożna, piłka siatko-
wa, piłka ręczna, piłka koszykowa.

W zajęciach biorą udział uczniowie  
z klas:

• Szkoła Podstawowa 
w Maniowach: 
IV-VI SP – 34 uczniów  
– dwie grupy, 
VII SP – II z klas gimnazjalnych 
– 32 uczniów – dwie grupy 

• Szkoła Podstawowa w 
Kluszkowcach - IV-VI SP  
– 15 uczniów – jedna grupa,

• Szkoła Podstawowa  
w Sromowcach Wyżnych: 
I-III – 20 uczniów – jedna grupa, 
IV-VII – 20 uczniów – jedna grupa,

• Szkoła Podstawowa  
w Sromowcach Niżnych: 
IV-VII SP – 35 uczniów  
– dwie grupy, 
II-III klasy gimnazjalne  
– 15 uczniów – jedna grupa.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają 
uczniom możliwość spędzania czasu 
wolnego aktywnie i z pożytkiem dla 
ich zdrowia. Pozwalają im odpocząć 
od pracy umysłowej, zregenerować 
siły fizyczne i psychiczne po cało-
dziennym pobycie w szkole. Dodat-
kowym i najważniejszym aspektem 

zajęć jest rozwój oraz pogłębianie 
zainteresowań sportowych. Ucznio-
wie doskonalą podstawowe formy 
ruchu, uczą się nowych, dbają o swoją 
sprawność fizyczną, higienę i zdrowie.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W KLUSZKOWCACH 

W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE LEKSYKALNYM 

„MEMORY MASTER”. 

12 uczniów Szkoły Podstawowej w Klu- 
szkowcach wzięło udział w konkursie 
„Memory Master”. Laureatami II stop-
nia zostali Michał Bednarczyk z kl. 4b 
oraz Oliwia Konieczny z kl. 5. Wyróżnie- 
nie uzyskała Natalia Pearce z klasy 4b.

Udział w konkursie był okazją nie tylko 
do sprawdzenia wiedzy uczniów, ale 
przede wszystkim w nowoczesny 
sposób zachęcił ich do zdobycia 
nowej wiedzy i odświeżenia tej już 
nabytej.

AKCJE CHARYTATYWNE

Rozwijając postawy wrażliwości spo- 
łecznej wśród uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Sromowcach Wyżnych 
organizowane są akcje o charakterze 
charytatywnym, w których uczniowie 
chętnie biorą udział. Przeprowadzono 
następujące akcje:

• „Pola Nadziei” oraz zbiórka pie-
niężna w ramach akcji „I Ty  
możesz zostać św. Mikołajem”, 
we współpracy z Fundacją 
im. Adama Worwy, 

• wykonano bombki na choinkę, któ- 
re przekazano dla dzieci w Insty-
tucie Pediatrii w Prokocimiu,

• przeprowadzono akcję  
„Góra Grosza”,

• uczestniczono w WOŚP,
• uczniowie zbierają nakrętki  

oraz baterie dla chorego Kubusia.

Biorąc udział w wielu akcjach charyta-
tywnych uczniowie potrafią również 
gospodarować swoimi funduszami 
aktywnie oszczędzając w SKO.

BEZPIECZNIE Z PUCHATKIEM

W ramach działań związanych z bez-
pieczeństwem, pierwszaki ze Szkoły 
Podstawowej w Sromowcach Wyż-
nych w I półroczu uczestniczyły w ogól- 
nopolskim programie Akademia Bez-
piecznego Puchatka. Poprzez zabawę 
i różnorodne gry dydaktyczne utrwa-
lali wiedzę z zakresu: zasad ruchu 
drogowego, unikania zagrożeń, bez-
pieczeństwa w szkole i w domu oraz 
udzielania pierwszej pomocy. Udział 
w programie zakończył Ogólnopolski 
Test Bezpieczeństwa.

W styczniu uczniowie z regionalnego 
zespołu Sromowianie oraz z klasy I i VII 
zaprezentowali jasełka w sromowskiej 
izbie regionalnej dla samotnych mie- 
szkańców. Uczniowie zostali także miło 
przyjęci przez rodziny z Warszawy wy-
poczywające w Orlim Gnieździe, któ- 
rym jasełka z elementem humory-
stycznym bardzo się spodobały.  

CYFROWOBEZPIECZNI

Szkoła Podstawowa w Sromowcach 
Niżnych bierze udział w projekcie „Cy-
frowobezpieczni.pl Bezpieczna szkoła 
cyfrowa”. Celem projektu jest zwięk-
szenie wiedzy i świadomości uczniów, 
nauczycieli i rodziców na temat moż-
liwych zagrożeń i ryzyka związanego 
z korzystaniem z Internetu i nowocze-
snych narzędzi cyfrowych. W szkole 

odbywają się warsztaty, prelekcje  
i szkolenia dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli. W ramach spotkań porusza 
się różnorodne tematy m.in. dotyczą-
ce prawa autorskiego, bezpieczeń-
stwa finansowego, bezpieczeństwa 
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w kontakcie z innymi użytkownikami 
sieci, naruszania granic prywatności, 
agresji w sieci (hejting, cyberbullying). 

Szkoła w Sromowcach Niżnych zakwa-
lifikowała się do projektu już dwukrot-
nie. W ubiegłym roku szczególnym 
wsparciem objęci zostali uczniowie 
klas IV - VI, obecnie klasy gimnazjalne. 

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bez-
pieczna Szkoła Cyfrowa jest współfi-
nansowany przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej w ramach zadania 
publicznego „Poprawa kompetencji 
pracowników szkoły, uczniów i ich 

rodziców w zakresie bezpiecznego 
korzystania z cyberprzestrzeni oraz 
reagowania na zagrożenia”. Projekt 
jest komponentem Programu „Bez-
pieczna +”. 

 
„GIMNASTYKA DLA 

KAŻDEGO”

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki  w wysokości 9 000 zł na realizację 
zajęć sportowych z elementami gim-
nastyki korekcyjno – kompensacyj-

nych, które rozpoczęły się 26 lutego 
 i potrwają do 7 grudnia 2018 r.  W pro-
jekcie biorą udział wszystkie szkoły 
z terenu Gminy Czorsztyn.

Podstawowymi celami niniejszego 
projektu jest upowszechnianie ak-
tywności fizycznej dzieci i młodzieży, 
profilaktyka przeciwdziałania i kory-
gowania wad postawy, zapobieganie 
zjawiskom patologii społecznych, po-
przez skierowaną do uczniów ofertę 
uczestnictwa w dodatkowych zaję-
ciach sportowych.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 
JUŻ WKRÓTCE POWSTANIE 

STREFA REKREACJI 
W KLUSZKOWCACH.

Gmina Czorsztyn otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na realizację zada-
nia pt. „Budowa strefy rekreacyjnej 
obejmującej budowę rekreacyjne-
go boiska sportowego wielofunk-
cyjnego oraz budowę strefy do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu”. 
Umowa z Województwem Małopol-
skim została podpisana 17 grudnia 
2017 r., kwota dofinansowania wynosi 
127  260,00 zł, a całkowita wartość 
inwestycji to 289 260,28 zł.

Celem operacji jest rozwój infra-
struktury turystyczno - rekreacyj-
nej na obszarze Lokalna Strefa Re- 
kreacji (LSR) poprzez budowę ogól- 
nodostępnej strefy rekreacji w miej- 
scowości Kluszkowce. 

W ramach w/w projektu Gmina Czor- 
sztyn planuje budowę strefy rekreacyj-
nej, w zakresie której powstanie ogól-
nodostępne boisko sportowe wielo- 
funkcyjne. Boisko to będzie służyć  

lokalnej społeczności oraz przyjeż-
dżającym turystom. Dodatkowo bę-
dzie ono wykorzystywane do organi-
zacji festynów, pikników rodzinnych 
oraz koncertów. Miejsce to posłuży 
do wspólnych spotkań, gdzie wesoło 
i zdrowo można będzie spędzić wol-
ny czas w gronie rodziny, przyjaciół.  
W ramach prac  zostanie wykonane 
800 m2 podbudowy z kruszywa ła-
manego, na której zostanie położona 
bezspoinowa nieprefabrykowana na-
wierzchnia poliuretanowa o grubości 
13 mm (800 m2). Wymiary boiska będą 
wynosić: 20 m x 40 m, a w skład tego 
boiska będą wchodzić boiska do na-
stępujących gier zespołowych: - bo-
isko do piłki ręcznej oraz do piłki noż-
nej  o wymiarach: 20 m x 40 m, - boisko 
do siatkówki o wymiarach: 9 m x 18 m, 
- boisko do koszykówki o wymiarach :  
5 m x 20m, - kort do tenisa o wymia-
rach 23 m x 19 m. Poszczególne bo-
iska zostaną w pełni wyposażone, 
czyli zostaną zamontowane bramki 
do piłki nożnej, metalowy stojak do 
koszykówki oraz stojaki do siatkówki 
i tenisa. 

Dodatkowo w ramach inwestycji za-
projektowano publiczną strefę do ćwi- 
czeń na wolnym powietrzu poprzez 
montaż czterech urządzeń do ćwi-
czeń siłowych, takich jak: wyciąg gór-
ny i krzesełko do wyciskania na pylo-
nie, biegacz i orbitrek, surfer i twister 
na pylonie, prasa nożna i wioślarz na 
pylonie. Pod urządzenia do siłowni ze-
wnętrznej przewidziano pozostawie-
nie gruntu istniejącego, czyli nawierz- 
chni trawiastej. W ramach powyż-
szego zadania planuje się także wy-
konanie ogrodzenia terenu boiska  
w formie piłkochwytu z siatki poliety-
lenowej o gr. 3 mm o wysokości 6 m 
na słupkach stalowych malowanych 
proszkowo o wymiarach 80 x 80 mm.

W dniu 23.02.2018 r. Gmina Czorsztyn 
podpisała umowę z wykonawcą, czyli 
z firmą PPHU CHEC, z siedzibą w Ru-
dzie Śląskiej.

Termin zakończenia prac został usta- 
lony na dzień 30.06.2018 r.
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MIESZKAŃCU SEGREGUJ ŚMIECI!!!

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie  

zasad segregacji odpadów zgodnie ze złożonymi deklaracjami. 

W ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość śmieci przy zmniejszającej się ilością odpadów segregowanych,  
co wpływa na wzrost wysokości kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Może to w przyszłości skutkować podwyższeniem stawki opłaty za odbiór odpadów. 

Informujemy, że będą przeprowadzane szczegółowe kontrole  
w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji komunalnych. 

Zgodnie z wykazem sporządzonym 
przez Instytut Pamięci Narodowej IPN 
nazwy ulic w miejscowości Kluszkow-
ce tj. Jakuba Bąka i Stanisława Boch-
naka, oraz w miejscowości Maniowy 
ulica Karola Świerczewskiego wska-
zane zostały jako sprzeczne z ustawą 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie pro- 
pagowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez na-
zwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Z ustawy 
wynika, że Rada Gminy miała obo-
wiązek zmienić nazwy ulic związane 
z propagowaniem komunizmu w ter-
minie do 02.09.2017 r. W przypadku 
nie wywiązania się z tego obowiąz-
ku Wojewoda wydaje Zarządzenie  
w którym sam zmienia nazwy ulic. 

W związku z powyższym Rada Gminy 
Czorsztyn na sesji w dniu 29 marca 

2017 r. podjęła Uchwałę nr XXII/203 
/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy, 
na mocy której zmieniono dotychcza-
sową nazwę ulicy Karola Świerczew-
skiego na ulicę Słoneczną. W dniu 3 lis- 
topada 2017 r. została podjęta Uch- 
wała nr XXVI/244/2017 w sprawie 
zmiany nazwy ulic tj. Stanisława 
Bochnaka na ulicę Karmelicką oraz 
Jakuba Bąka na ulicę Podhalańską. 

Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, 
że w dniu: 30.03.2018 r. (Wielki Piątek) 

Urząd Gminy Czorsztyn będzie czynny w godz. od 7.30 do 12.00.
      Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZMIANA NAZWY ULIC

PODSUMOWANIE  
26 FINAŁU WOŚP !

Wolontariusze WOŚP spisali się na 
medal, nie zawiedli również miesz-
kańcy oraz goście wypoczywający 
na feriach, którzy wrzucali pieniążki 
do puszek. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom kwestującym w na-
szej gminie i w pobliskich miejsco-
wościach: Dębnie, Maniowach, Mi-
zernej, Kluszkowcach, Czorsztynie, 
Sromowcach Wyżnych, Sromowcach  

 
 
 
 

Niżnych, Krośnicy, Hałuszowej oraz  
w Krościenku nad Dunajcem. 
Pragnę również podziękować jako 
Szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przy Gminnym Cen- 
trum Kultury w Kluszkowcach wszy- 
stkim mieszkańcom, którzy włączyli  
się w akcje na terenie naszej gmi-
ny, jak i poza jej granicami za  
pomoc i wspólny sukces, którym  

 
 
 
 
 
jest kwota 26  604,21 zł. Możemy 
powiedzieć, że był to dzień pełen 
optymistycznych wrażeń i nadziei 
na następne finały. Dziękuję jeszcze 
raz Wam Kochani wolontariusze, bo 
dzięki waszej charytatywnej pracy  
w słoneczny, ale mroźny dzień udało 
 się zebrać taką kwotę.  Jesteście najlep- 
si Pamiętajcie Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy To Wy!!!

 Szef Sztabu,  Kamila Worwa-Ciapała   
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L.P. NAZWA IMPREZY ORGANIZATORZY,  
WSPÓŁORGANIZATORZY 

TERMIN  
IMPREZY 

MIEJSCE  
IMPREZY 

1
Międzyszkolne turnieje w siatkówce dziew-

cząt  i chłopców 
 o Mistrzostwo Gminy Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn 
Szkoły podstawowe z trenu gminy styczeń Maniowy  

- hala sportowa 

2 Opłatek seniorów oło Gospodyni Wiejskich Sromowce 
Wyżne styczeń

Sromowce Wyżne 
- 

Izba regionalna 

3
Międzyszkolne turnieje w koszykówce 

dziewcząt  i chłopców  
o Mistrzostwo Gminy Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn 
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy styczeń Maniowy  

- hala sportowa 

4 Zawody narciarskie „O puchar Gorców”   Oddział Związku Podhalan  w Klusz- 
kowcach, Gminne Centrum Kultury  10 lutego Kluszkowce  

5 IX Gminny konkurs o tematyce 
 prozdrowotnej „Żyj zdrowo” 

Gminne Centrum Kultury, Szkoła  
Podstawowa w Maniowach 9 luty Maniowy 

6
Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Czorsztyn  

w narciarstwie alpejskim 
i w snowboardzie dziewcząt i chłopców 

Gmina Czorsztyn, 
Szkoły Podstawowe  z terenu Gminy marzec

Kluszkowce 
Ośrodek Narciarski 

Czorsztyn-ski 

7  Zawody w piłce ręcznej dziewcząt  
i chłopców o Mistrzostwo Gminy Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn, Szkoły  
Podstawowe z terenu Gminy marzec Maniowy  

- hala sportowa 

8 Warsztaty regionalne projektu CRinMA 
- Zasoby kulturowe na obszarach górskich

Gminne Centrum Kultury,  
Urząd Marszałkowski 22 marzec Izba regionalna

Sromowce Wyżne 

9 XVII Konkurs Recytatorski „ 
Nad wodą wielką i czystą” 

Gminne Centrum Kultury,  
Szkoła Podstawowa w Maniowach  27 marca Kluszkowce 

10 Konkurs tańca Szkoła Podstawowa w Maniowach  marzec Maniowy 

11 
Międzyszkolne turnieje w piłce ręcznej 

dziewcząt  i chłopców o Mistrzostwo Gminy 
Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn, 
Szkoły Podstawowe  z terenu Gminy 5 kwietnia Maniowy  

- hala sportowa 

12 Gminne zawody w czwórboju lekkoatletycz-
nym dziewcząt i chłopców 

Gmina Czorsztyn 
Szkoły Podstawowe  z terenu Gminy 21 kwietnia

Maniowy - przysz-
kolny obiekt spor-

towy 

 13 
Międzyszkolne turnieje w piłce halowej 

dziewcząt i chłopców o Mistrzostwo  
Gminy Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn,  
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy 22 kwietnia Maniowy 

 - hala sportowa 

14 Otwarcie Sezonu Flisackiego Polskie Stowarzyszenie Flisaków 
Pienińskich, Gminne Centrum Kultury 22 kwietnia 

Sromowce Wyżne, 
Przystań Flisacka 

Kąty 

15 
Międzyszkolne turnieje w mini piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców 
o Mistrzostwo Gminy Czorsztyn 

Gmina Czorsztyn 
Szkoły Podstawowe  z terenu Gminy 28 kwietnia Maniowy - orlik 

16 Konkurs „Prosto z pola na idola” Szkoła Podstawowa w Maniowach  21 marzec Maniowy 

17 Konkurs wiedzy o Pieninach Szkoła Podstawowa 
 w Sromowcach Niżnych kwiecień  Sromowce Niżne 

18 Konkurs ekologiczny  
„Jestem odpowiedzialny za stan środowiska” 

Szkoła Podstawowa 
 w Sromowcach Niżnych  

kwiecień/
maj Sromowce Niżne 

20 XII Festyn szkolny „Zdrowo i wesoło” Szkoła Podstawowa 
w Kluszkowcach 28 maja Kluszkowce 

21  „Dunajec bez granic”- I Międzynarodowy 
Festiwal Sportów Wodnych - PIENINY 2018

Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury , Firmy prywatne 

31 Maj
Boże Ciało

Przystań Pontono-
wo– Kajakowa 

Sromowce Średnie 

22 Gminny Konkurs Ortograficzny „Lubię orto-
grafię” kat. Klasy  III, kat. Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach maj Kluszkowce 

23  „Ortografiada” –  konkurs ortograficzny Szkoła Podstawowa   
w Sromowcach Niżnych maj Sromowce Niżne 

24 Gminny Konkurs Matematyczny  
kl. III szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Maniowach maj Maniowy 

25 Konkurs „Mój ogród kwiatowy” Gminne Centrum Kultury 
Koła Gospodyń Wiejskich 

od maja do
października

Wszystkie sołectwa 
Gminy Czorsztyn

26 Festyn Rodzinny „Mamo Tato, baw się  z nami” Szkoła Podstawowa w Maniowach czerwiec  Maniowy 

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH W GMINIE 
CZORSZTYN, 2018 ROK



28 Festyn  
„Otwarcie Sezonu Turystycznego” 

 Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury,  Rada sołecka, KGW, OSP 2 czerwca  Czorsztyn

29 Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” Szkoła Podstawowa  w Sromowcach Niżnych czerwiec Sromowce Niżne 

30  „Święto szkoły” – festyn rodzinny Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych czerwiec Sromowce Wyżne 

31
Przegląd Folkloru Pienin-Gorców-Podhala 

„Nuta Dunajca” - konkurs kapel, śpiewaków 
ludowych, instrumentalistów, gawędziarzy

Gmina Czorsztyn, Gminne 
 Centrum Kultury, MCK Sokół, 

 Zarząd Główny ZP
2-3 czerwiec Maniowy 

32 Święto Muzyki Szkoła Podstawowa  w Kluszkowcach czerwiec Kluszkowce 

33 Dzień Sportu - Jubileusz 70-lecia  
LKS „Wolski – Lubań Maniowy” 

Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury  LKS „Wolski-Lubań” Maniowy 

Rada Sołecka, KGW-Maniowy,  
OSP Maniowy 

1 lipca Maniowy 

34 Lato w Hubie Gmina Czorsztyn, Gminne 
 Centrum Kultury, KGW 15 lipiec Huba 

35 Festyn „Dzień Kluszkowiec” Podsumowanie 
projektu i Święto instrumentów Pasterskich

Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury, Rada Sołecka, KGW,  

OSP, Interreg Polska-Słowacja 
22 lipca Kluszkowce 

36 Festyn „Wieczór z folklorem” 
Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 

Kultury, Sołectwo Sromowce  
Wyżne, KGW Sromowce Wyżne 

29 lipca Sromowce Wyżne 

37 „Lato pod Trzema Koronami”  
Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury,  Sołectwo Sromowce Niżne

Stowarzyszenie Flisaków   
 5 sierpnia  Sromowce Niżne 

38 Festyn „Lato w Mizernej - 2016”  XXIII Konkurs 
Potraw Regionalnych - VII Międzynarodowy 

Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury, Rada Sołecka, KGW, OSP 15 sierpnia Mizerna 

39 „Gminne Dożynki” w Maniowach  
Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 

Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Rada 
Sołecka, OSP 

26 sierpnia Maniowy

41 Gminny konkurs Pieśni Patriotycznych
W 100 rocznice Odzyskania Niepodległości 

  Gminne Centrum Kultury, Szkoły 
 z terenu Gminy Czorsztyn  

wrzesień 
/październik   Kluszkowce 

42 Rajd „Przez Wielkie Pole do paszczy smoka” Szkoła Podstawowa w Maniowach wrzesień Maniowy 

43 Dzień Gaździny-posiady KGW Gminy Czorsztyn Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury, wrzesień Maniowy

44 
 Gminny Przegląd recytatorów i gawędziarzy 

„Góralskie serce” Eliminacje do konkursu  
A.S Florka etap wojewódzki 

Gminne Centrum Kultury,
Szkoła Podstawowa Sromowce Wyżne październik  Sromowce Wyżne  

45 Obchody Dnia Niepodległości 
Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury, Oddział Związku Podhalan  

w Kluszkowcach 
11 listopada Kluszkowce 

46 Benefis Twórczości Artystycznej Gmina Czorsztyn, Gminne Centrum 
Kultury, Związek Podhalan  Kluszkowce listopad Kluszkowce

47 Jarmark Bożonarodzeniowy Gminne Centrum Kultury, 
 Mieszkańcy Sromowiec grudzień Sromowce Niżne 

48  XVI Konkurs Literacki -”A w tym kraju...” Gminne Centrum Kultury, 
Szkoła Podstawowa w Maniowach 

listopad 
/grudzień Kluszkowce 

 49 Przegląd Twórczości Artystycznej  
w języku angielskim Szkoła Podstawowa w Maniowach grudzień Maniowy 

 50 Konkurs plastyczny „Podpatrzone u Mistrza” Szkoła Podstawowa 
w Maniowach  grudzień Maniowy 

                        

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE  

TERMINY IMPREZ PLENEROWYCH MOGĄ ULEC ZMIANIE.

INFORMACJA O ZMIANACH PODAWANA BĘDZIE NA BIEŻĄCO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH, 
 34-436 MANIOWY, UL. GORCZAŃSKA 3, TEL. 018 2750070,
 E-MAIL: GMINA@CZORSZTYN.PL, WWW.CZORSZTYN.PL 

Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn


