
Stanisław Chmiel
Przewodniczący Rady Gminy  

Drodzy Mieszkańcy,

Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne Święta
z bogatą tradycją oraz staropolską kolędą przy stole. 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Czorsztyn życzymy,
aby magiczna atmosfera nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszyła Wam  przez cały 2021 rok.
Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje
Naszą małą Ojczyznę, staje się źródłem radości, optymizmu i pogody ducha.
Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje
i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. 
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Drodzy Mieszkańcy,
dobiega końca rok 2020. Różnił się on od lat poprzed-
nich, gdyż upłynął  w okresie rozwijającej się pande-
mii, która utrudniła codzienne funkcjonowanie nam 
wszystkim. Mimo tego, rok 2020 był dla Gminy Czorsz-
tyn czasem intensywnej pracy oraz realizacji kolejnych, 
ważnych inwestycji. 

Priorytetem naszych działań był zrównoważony roz-
wój regionu, dlatego też zakres zrealizowanych przed-
sięwzięć obejmował rozbudowę infrastruktury sporto-
wej oraz rekreacyjnej (rewitalizacja sołectwa Sromow-
ce Wyżne, kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, 
doposażanie placów zabaw),  rozwój oświaty (budo-
wa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych) modernizację oraz oświetlenie kolejnych dróg 
gminnych, czy zadania z zakresu ochrony środowiska jak budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w sołectwie 
Maniowy. Pełną informację nt. zrealizowanych inwestycji odnajdziecie Państwo w dalszej części wydania. Dodam tylko, że 
upływający rok kończymy inwestycjami na kwotę blisko 10 mln zł, z czego prawie połowa to środki pozyskane w ramach  
dofinansowań z programów rządowych i unijnych. 

Nasze starania zostały doceniono w prestiżowym Rankingu Samorządów, gdzie zajęliśmy pierwszą lokatę wśród gmin 
wiejskich z powiatu nowotarskiego. To niejedyny tytuł, który został nam przyznany w tym roku. Dzięki wzajemnej współ-
pracy oraz Państwa głosom oddana w tym roku ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego otrzymała tytuł unika-
towej atrakcji turystycznej małopolski, co również stanowi ogromne wyróżnienie dla naszej Gminy.

Przed nami kolejny rok, nowe wyzwania oraz nowe możliwości. Będziemy kontynuować wszelkie działania, dzięki  którym 
podnosi się jakość życia w naszej Gminie;  wspierając edukację ( złożono kolejny wniosek na budowę sali gimnastycz-
nej w przy Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych) , kulturę i sport, jak również dbając o naszą lokalną tradycję 
i folklor.  U progu kończącego się roku dziękuję za współpracę Radzie Gminy, sołtysom, organizacjom pozarządowym 
i mieszkańcom, którym dobro Gminy Czorsztyn wciąż leży na sercu. 

Oddając w Państwa dłonie niniejsze świąteczne wydanie życzę spokojnej lektury w domowym zaciszu. 

Z pozdrowieniem

Tadeusz Wach 

Wójt Gminy Czorsztyn

2. Tytułem wstępu

3. Inwestycyjne podsumowanie roku

8. Tabelaryczne zestawienie inwestycji 

9. Aktywni druhowie

13. Osiągnięcia i wyróżnienia

14. Plany na nadchodzący rok 

16. Kulturalne podsumowanie roku 

18. Bliżej mieszkańca -aktualności

20. Współpraca sie opłaca - quest rowerowy S
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Dobiegający końca rok 2020 obfitował w wydarzenia, które miały istotny wpływ na dalszy rozwój Gminy 
Czorsztyn. Mimo trudności związanych z sytuacją w kraju wywołanych pandemią Covid-19 wiele inwesty-
cji zostało zakończonych, rozpoczęły się też nowe. 

Jaki był ten mijający rok dla naszej Gminy?
Najogólniej mówiąc dobry. Przegląd inwestycyjny należałoby rozpocząć od rewitalizacji wsi Sromowce 
Wyżne, która w zasadzie całkowicie odmieniła zarówno wygląd, jak i charakter sołectwa. W ramach zada-
nia w centrum wioski utworzono strefę rekreacyjną, gdzie zarówno mieszkańcy, jak również turyści mogą 
aktywnie spędzać czas; grając w mini golfa, szachy czy zwyczajnie zrelaksować się spacerując alejkami 
czy przysiadając na ławce. Powstał ciąg parkingów. Ponadto w ramach projektu zmodernizowano budy-
nek Izby Regionalnej oraz budynek UKS „Spływ” , wymieniono instalację C.O na odnawialne źródła energii 
w budynku Szkoły Podstawowej oraz remizie. Mówiąc o wymianie piecy przechodzimy płynnie do zadań 
realizowanych w ramach ochrony środowiska. 

INWESTYCYJNE  
podsumowanie roku 

Centrum wsi Sromowce Wyżne po zakończonej rewitalizacji. 
Źródło: www.sromowce.pl



Największą tegoroczną inwestycją, która podyktowana była zarówno obowiązkiem, jaki na samorządy nałożyła 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również potrzeba edukacji w zakresie ekologii oraz ochrony 
środowiska było otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy ul. Pie-
nińskiej (poniżej remizy OSP) w miejscowości Maniowy. Był to krok bliżej mieszkańca. Wielokrotnie w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej rozdzwaniały się telefony z zapytaniem, czy odpady komunalnej oddać można poza wyznaczo-
nym i obowiązującym harmonogramem. Teraz jest to możliwe. Od otwarcia punktu tj. od czerwca 2020 r., jak wynika 
z potwierdzeń wykonanych usług, mieszkańcy dostarczyli do punktu 3 980 ton makulatury, 6 600 ton gabarytów 
oraz 6 630 ton odpadów budowlanych. 
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Jaka rolę pełni samorząd  
w zakresie ochrony środowiska? 

PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
15. 30  (za wyjątkiem dni świątecznych).  Odbiór odpadów ko-
munalnych odbywa się w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ( bezpłatnie) przy zachowaniu limitów: 
• maksymalnie 4 szt. zużytych opon na rok,
• maksymalnie 5 szt. odpadów wielkogaretowych na rok 
• odpady rozbiórkowe oraz budowlane pozbawione odpa-

dów niebezpiecznych wytwarzane w ramach remontów 
wytwarzane przez właścicieli nieruchomości o wadze nie 
przekraczającej 500 kg lub 15 worków – jeden raz w roku 

Wszelkie odpady komunalne oddawane powyżej wskazanych 
limitów odbierane będą na koszt właściciela nieruchomości. 
• Zużyte opony w wysokości 600 zł brutto za tonę. 
• Komplet 4 opon z samochodu osobowego – 40 zł 
• Odpady wielkogabarytowe w wysokości 600 zł za 1 tonę. 
• Odpady rozbiórkowe i budowalne w wysokości 550 zł za 

1 tonę.

Odpady przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu w biu-
rze ZGK lub pod nr tel. :18 27 50 059 

Przyrost oddawanych odpadów 
– stosunek roku bieżącego 

 do 2019 r. 

Odpady segregowane  
– przyrost o 69 t

Odpady wielkobarytowe  
– przyrost o 21 t

Papier  
– przyrost o 5,80 t

Opony  
– przyrost o 25 t

Odpady zmieszane  
– spadek o 12,20 t

Popiół  
– spadek o 91 t

Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Maniowach.
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Ponadto wspomnieć należy o programie przewidującym 
montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 
powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskie-
go, w którym uczestniczymy, jako Gmina Czorsztyn. Co 
prawda ze względów od nas niezależnych terminy reali-
zacji uległy zmianie, jednak na 2021 rok przewiduje się 
montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicz-
nych, powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz ekolo-
gicznych kotłów na biomasę. Łączna moc zainstalowana 
z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku re-
alizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Nie zapominajmy, że jakość powietrza  
oraz czyste środowisko w połączeniu  

z unikatowym krajobrazem Pienin i Gorc  
to największy potencjał regionu  
turystycznego, jakim jesteśmy.  

Ale pamiętajmy też, że dbać o otoczenie  
musimy wspólnie. 

Na bieżąco samorząd  doposaża w sprzęt Zakład Gospodarki Komunalnej, który na co dzień nie tylko od-
biera odpady komunalne, ale również dba o naszą wspólną przestrzeń publiczną; trawniki, kwietniki etc. 
Tylko w tym roku ZGK otrzymało nowy samochód do selektywnej zbiórki odpadów, zamiatarkę, kosiarkę 
z wysięgnikiem, rębak do gałęzi oraz nowy beczkowóz  o pojemności 6 000 l. 

Ścieżka edukacyjna zlokalizowana obok budynku 
hali sportowej w Maniowach. 
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Doposażony plac zabaw w sołectwie Maniowy 

W Gminie Czorsztyn posiadamy bogatą infrastrukturę rekreacyjną oraz sportową; orliki, otwarte strefy aktywności, hala 
sportowa, pętla rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego oraz liczne place zabaw. One także wymagają bieżących nakła-
dów oraz remontów. W roku 2020 zmodernizowano i doposażono m.in. plac zabaw mieszczący się w sołectwie Kluszkow-
ce oraz plac mieszczący się naprzeciw hali sportowej w Maniowach.

 

Projekt pn. Budowa ścieżki rowerowo - pieszej w miejscowości Sromowce Niżne  
zrealizowano  ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Program Interreg  

V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,Oś priorytetowa: „Ochrona i rozwój dziedzictwa  
przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.”

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna  
kluczem do turystycznego rozwoju regionu. 
Od czasu oddania do użytku ścieżki rowerowej zauważalny jest znaczny wzrost turystyki w naszym regionie. Pomimo 
aktualnej sytuacji w kraju sezon turystyczny w okresie letnim odnotował ogromną ilość turystów ceniących sobie aktyw-
ny wypoczynek.  Zarówno z myślą o nich, jak również o naszych mieszkańcach  oddano do użytku kolejny odcinek ścieżki 
rowerowej, tym razem w Sromowcach Niżnych. Jest to odcinek będący kontynuacją trasy Velo Dunajec biegnący po lewej 
stronie Dunajca w kierunku przystani flisackiej.  Jego trasa biegnąca wśród drzew i szumu wartkiego Dunajca cieszyła się 
popularnością wśród rowerzystów zwiedzających okolicę z perspektywy dwóch kółek. 

Ścieżka rowerowa w Sromowcach Niżnych.

Plac zabaw na ul. Karmelickiej  
w Kluszkowcach
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ul. Wyspiańskiego w trakcie modernizacji ul. Wyspiańskiego w Maniowach 
po zakończonych robotach 

Zrównoważony rozwój regionu kluczem, 
by wszystkim żyło się lepiej.

Na przestrzeni ostatnich latach, dzięki pozyskanym przez gminę funduszom zewnętrznym, znacznie zmienia się 
jakość życia mieszkańców we wszystkich sołectwach, co widać gołym okiem. Wraz z poprawą tej jakości życia 
rosną również oczekiwania mieszkańców, którym samorząd stara się podołać. Dobrej jakości oświata, drogi, sieci 
wodnokanalizacyjne to priorytety, które realizowane są w sposób bieżący. W roku 2020 kontynuowano doświe-
tlanie ulic gminnych (zakończono  prace przy budowie linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kamieniarskiej w Klusz-
kowcach) oraz modernizowano drogi sołeckie (ciąg dróg obejmujących ulicę Wyspiańskiego oraz Kasprowicza
w sołectwie Maniowy, budowa nowych odcinków chodnika w sołectwie Czorsztyn).



Poniżej tabelarycznie przedstawiamy zakres kwot; pozyskanych oraz wydatkowanych związanych z realizacją projektów,  
o których wspominaliśmy powyżej: 

Nazwa zadania sołectwo Całkowity  
koszt inwestycji  Kwota dofinansowania Wkład  

własny 

Rewitalizacja wsi Sromowce 
Wyże – zakończenie projektu 

Sromowce  
Wyżne 6 130 700, 69  zł. 

2 864 798,87 zł  
 - dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 -2020, Działanie 11.2 

Odnowa obszarów wiejskich.

3 265 901,82 zł

Przebudowa drogi gminnej  
Ul. Kasprowicza Maniowy 289 489,98 zł 

140 786 zł  
 – dofinansowanie Fundusz Dróg  

Samorządowych 
148 703,98 zł  

Przebudowa drogi gminnej 
 ul. Wyspiańskiego Maniowy 330 930,73 zł 

165 358,71 zł 
 - dofinansowanie Fundusz Dróg  

Samorządowych
165 572,02 zł 

Modernizacja Punktu  
Selektywnego Zbierania  
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Maniowach

Maniowy 2 033 621,93 zł 

1 151 316,88 zł  
– dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona Środowiska, 
Działanie 5.2

882 305,05 zł 

Budowa ścieżki rowerowo 
– pieszej w Sromowcach 

Niżnych

Sromowce  
Niżne 264 805,99 zł 

167 893,04 zł  
- dofinansowanie w ramach Europejskiego  
Funduszu Rozwoju regionalnego Program  
Interreg V-A Polska-Słowacka 2014-2020 

96 912,95 zł  

Budowa kablowej linii  
oświetlenia ulicznego  
przy ul. Kamieniarskiej 

Kluszkowce 196 431,00 zł - 196 431,00 zł

Projekt przebudowy 
 ul. Wojska Polskiego 

Sromowce  
Wyżne 7 134,00 zł - 7 134,00 zł

Projekt przebudowy  
ul. Żeromskiego Maniowy 5 781,00 - 5 781,00 zł

Modernizacja  
ogólnodostępnego placu 
zabaw w miejscowości 

Kluszkowce"

Kluszkowce 29 000 zł 

21 888,72 zł  
- dofinansowanie w ramach oddziałania 19.2 
Wsparcie Na Wdrażanie Operacji w Ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 
Społeczność - Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Na  Lata  2014-2020

7 111,28 zł 

Roboty remontowe  
w łazienkach i korytarzu  

w budynku remizy OSP Huba
Huba 17 294,76 zł - 17 294,76 zł

Projekt przebudowy  
ul. Sienkiewicza Maniowy 9 655,50 zł - 9 655,50

Projekt przebudowy  
ul. Konopnickiej Maniowy 11 500,50 zł - 11 500,50 zł 

Modernizacja ogólnodostęp-
nego placu zabaw Maniowy 43 050,00 zł - 43 050,00 zł

Projekt zagospodarowania 
terenów zielonych Maniowy 27 800,00 zł - 27 800,00 zł 

Projekt budowy linii oświe-
tlenia ulicznego ul. Nadwodnia

Sromowce  
Niżne 20 910,00 - 20 910,00 zł

Projekt budowy linii  
oświetlenia ulicznego Huba 5 904,00 - 5 904,00 zł

Projekt budowy linii  
oświetlenia ulicznego  

ul. Hubka  
Maniowy 5 904,00 - 5 904,00 zł

Utwardzenie pobocza drogi 
gminnej ul. Św. Kingi 

Sromowce  
Wyżne 42 026,62 zł - 42 026,62 zł

Utwardzenie pobocza drogi 
gminnej w Mizernej na odcinku 

80,0 mb w km 1+321,00 do  
1+ 421,00 na dz. ewid nr 819

Mizerna 38 658,90 - 38 658,90 zł 
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Nazwa zadania sołectwo Całkowity  
koszt inwestycji  Kwota dofinansowania Wkład  

własny 

Modernizacja/remont dróg 
dojazdowych do pól: 

- ul. Hubka - dł. 230 m 
- działka w m. Kluszkowce - 

dł. 220 m

Maniowy 
Kluszkowce 60 946,50 zł 

30 000,00  
- dofinansowanie w ramach  

Funduszu Ochrony Dróg Rolnych
30 946,50  zł 

Ogrodzenie boiska sporto-
wego od strony ulicy  

gminnej Stylchyn
Kluszkowce 24 231,00 zł - 24 231,00 zł

Utwardzenie pobocza drogi 
gminnej w Mizernej  

na odcinku 63,0 mb w km  
1+ 421,00 do 1+ 484,00 na 

dz. ewid nr 819/5

Mizerna 29 601,18 zł - 29 601,18 zł

Projekt przebudowy 
 ul. Zamkowej Czorsztyn 29 520,00 zł - 29 520,00 zł 

Modernizacja drogi rolniczej 
„ pod zbiornikiem” o długości 

140,0 mb i szer. 5,00 m
Maniowy 51 965,04 zł - 51 965,04 zł

Utwardzenie pobocza drogi 
gminnej w Mizernej na  
odcinku 63,0 mb w km  

1+ 421,00 do 1+ 484,00  
na dz. ewid nr 819/5

Mizerna 29 601,18 zł - 29 601,18 zł 

Wykonanie odwodnienia 
liniowego, demontaż  

starego i montaż nowego 
-wykonanie przepustu  
dł. 5 mb, ul. Pienińska 

Maniowy 11 200,00 zł - 11 200,00 zł

Wykonanie zjazdu z drogi 
gminnej ul. Hubka Maniowy 15 800,00 - 15 800 zł 

Dobudowa kablowej linii  
oświetlenia ulicznego w gra-
nicy istniejącego pasa dro-

gowego przy ul. Cegielnianej 
(linia kablowa 50 m, latarnia 

oświetleniowa 1 kpl.)

Kluszkowce 11 070,00 - 11 070,00 zł 

Wykonanie budowy linii 
oświetlenia ulicznego przy 

ulicy Nadwodniej

Sromowce 
Niżne 41 554,80 - 41 554,80 zł

Wykonanie budowy 
 napowietrznej linii  

oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Huba 

Huba 14 594,05 - 14 594,05 zł 

Budowa chodnika  
przy ul. Polnej Czorsztyn 57 880,63 - 57 880,63 zł

Wykonanie odcinka drogi 
gminnej, utwardzenie na-

wierzchni za pomocą betonu 
Huba 17 000,00 - 17 000,00 zł 

Budowa pochylni wejściowej 
dla niepełnosprawnych  

przy budynku Szkoły  
Podstawowej

Sromowce 
Niżne 75 000,00 - 75 000,00 zł 

Remont drogi gminnej  
na os. Węgliszczak Maniowy 18 942,00 zł - 18 942,00 zł 

9 999 505,98 zł 4 542 042,22 zł 5 457 463,76 zł

Mieszkańcy w liczbach!

Na dzień 9 grudnia 2020 r. nasza Gmina liczyła 7 647 mieszkańców, z czego 3 713 z nich stanowili mężczyźni,  
a 3 934 to liczba kobiet. W ciągu roku związek małżeński zawarły 63 pary, a wśród nas powitaliśmy 80 -cioro dzieci.  
Pożegnaliśmy łącznie 74 osoby. 
*Dane statystyczne z USC oraz Ewidencji Ludności  Gminy Czorsztyn na dzień 9 grudnia 2020 r. 
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Podsumowując inwestycje, jakie zrealizowano w bieżącym roku  wspomnieć należy także o inwestycjach w bezpie-
czeństwo mieszkańców. Podobnie jak w latach minionych, tak i w roku 2020 samorząd Gminy Czorsztyn wspomógł 
druhów podczas zakupu wozu strażackiego. 

Nowy wóz bojowy  
w jednostce OSP Sromowce Wyżne.

Ochotnicza Straż Pożarna w sołectwie Sromow-
ce Wyżne zyskała nowy wóz bojowy. Jak wylicza 
Jacek Górecki Naczelnik OSP Sromowce Wyżne: 
„Nowy nabytek to ciężki samochód ratowniczo – ga-
śniczy zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy 
Specjalne na podwoziu Scania P450 serii XT z napę-
dem 4x4. Posiada zbiornik wody o pojemności 7000 
litrów, zbiornik środka pianotwórczego 700 litrów, au-
topompa Godiva o wydajności 5200 l/min przy 8 bar 
działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min, li-
nia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, instala-
cję zraszaczową, wyciągarkę i maszt oświetleniowy”

Koszt zakupu samochodu to 1 mln 80 tys. , z czego 
400 tys. zł to dotacja zabezpieczona dla druhów  
w budżecie Gminy Czorsztyn. Pozostałe środki 
strażacy pozyskali z dofinansowania, jakie uzy-
skali od: WFOŚiGW w Krakowie – 280 000 zł, 
NFOŚIGW – 100 000 zł, MSWiA – 100 000 zł. 
„Pozostała kwota to środki przekazane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, Wspólnotę 
Gruntową oraz mieszkańców Sromowiec Wyżnych.” – 
wymienia kolejno Naczelnik Straży.

Serdecznie gratulujemy druhom nowego nabytku, życząc jednocześnie, by jak najrzadziej musiał wyruszać na sygnale do akcji.

Jednostki straży pożarnych na terenie Gminy Czorsztyn wykazują 
dużą aktywność; gaszą pożary, pomagają podczas wypadków czy 
powodzi. W minionym roku wspominaliśmy, że czasem pomagają  
nawet…realizować marzenia. 

W roku 2020 druhowie także wykazali inicjatywę, by podjąć się do-
datkowych zadań, a także doposażyć jednostki w dodatkowy sprzęt.  

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

dla jednostki OSP Kluszkowce oraz OSP Czorsztyn. 
Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych  
tj. 20 469, 50 zł otrzymali druhowie z OSP Czorsztyn na realizację 
zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego oraz częściowe 
doposażenie odzieży osobistej ochronnej dla strażaków jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czorsztynie”.  

W ramach środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za-
kupiono m.in. ubrania, buty, hełmy czy rękawice strażackie. Projekt pozwolił również na doposażenie posiadanego sprzę-
tu  ratowniczo-gaśniczego – doposażono jednostkę w sprzęt typu radiotelefon, prądownica wodna, czy pilarka spalinowa 
ratownicza. Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 40 939 zł, z czego kwota uzyskanej dotacji to 20 469, 50 zł. Pozo-
stałe środki stanowiły wkład własny jednostki.

To nie jedyna dotacja, jaką Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał strażakom w Gminie 
Czorsztyn. Dofinansowanie uzyskała także jednostka z Kluszkowiec.

Aktywni druhowie… 
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Wyposażenie OSP Czorsztyn zakupione  
w ramach otrzymanej dotacji 



Druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej Kluszkowce pozyskali środki  
w ramach programu dotacyjnego „Bez- 
pieczny Strażak” W ramach pozyska-
nego dofinansowania z budżetu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kluszkowcach zakupiła 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy w postaci 
zestawu sprzętu hydraulicznego. 
Sprzęt jest szczególnie pomocny pod- 
czas akcji wymagających rozcięcia ele-
mentów pojazdu, konstrukcji celem 
uwolnienia osób poszkodowanych 
podczas zdarzenia.

OSP Kluszkowce  
z nowym sprzętem hydraulicznym. 
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Zakup tzw. holmatro, jak podkreśla-
li strażacy był niezbędny, by szybko 
i sprawnie nieść pomoc. Jednostka 
zlokalizowana jest w bezpośrednim 
położeniu mostu mieszczącego się 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969, 
prowadzącej z Nowego Targu przez 
Krościenko, do Starego Sącza, gdzie 
często dochodzi do wypadków dro-
gowych. Mimo, że strażacy z Kluszko-
wiec docierają tam, jako pierwsi, bez 
odpowiedniego sprzętu wielokrotnie 
zmuszeni byli czekać na miejscu zda-
rzenia na przyjazd kolejnej straży. Te-
raz mogą podjąć działania bez zbęd-
nej zwłoki.

Zakup wspomnianego sprzętu to 54 990 zł brutto, z czego kwota dotacji to 27 495 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład 
własny OSP Kluszkowce. Dotację pozyskano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Zakup zestawu sprzętu hy-
draulicznego służącego do działań ratownictwa technicznego wykorzystywanego szczególnie w przypadku wypadków 
komunikacyjnych dla jednostki OSP Kluszkowce” realizowanego w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom 
i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”



Teren wokół Jeziora Czorsztyńskiego to niełatwy teren, 
by nieść pomoc. Drzewa, konary wystające z wody nie 
ułatwiają, kiedy do dyspozycji jest ponton. Dlatego też 
druhowie z OSP Maniowy nie kryją radości z łodzi alu-
miniowej, którą udało się zakupić w ramach dotacji, jaką 
strażacy pozyskali z Fundacji Orlen. 

Łódź aluminiowa LPA 2x5 z tzw. „katedralnym” dnem  to 
koszt 26 000 zł. „Dotacja, jaką udało się pozyskać z Fundacji 
Orlen stanowi 10 000 zł, pozostałe środki stanowią wkład 
własny” -podsumowuje Kazimierz Janczy naczelnik jed-
nostki OSP Maniowy. 

Od ponad 15 lat jednostka należy do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego – zakup łodzi zdecydowanie 
ułatwi zakres zadań, jaki druhowie realizują w związku  
z tym przywilejem. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mizernej 
otrzymała łącznie 4 komplety apa-
ratów powietrznych, które stanowić 
będą wyposażenie jednostki. Sprzęt 
został zakupiony w ramach środków, 
jakie druhowie otrzymali z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji  oraz z budżetu Gminy Czorsztyn. 

Jak podsumowują strażacy, komple-
ty w skład, których wchodzą: apa-
raty powietrzne, butle do aparatów, 
sygnalizatory bezruchu oraz maski 
zakupiono w ramach następujących 
źródeł finansowania: 

1. poprzez realizację zadania pu-
blicznego pn. „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży 
pożarnych do działań ratowni- 
czo-gaśniczych”. Zadanie to reali-
zowane było przy udziale dotacji z 
MSWiA, która wynosiła 10 400 zł. 

2. środkom przekazanym z bud- 
żetu Gminy Czorsztyn. Dofinan- 
sowanie od samorządu stanowi 
kwotę 6 429 zł.  

3. Wkład własny jednostki – 160,78 zł

Druhowie Z OSP Mizerna, jak rów-
nież sołtys wsi Władysław Mikołaj-
czyk dziękują za pomoc w pozyskaniu 
środków. „ Dziękujemy Wójtowi Gminy, 
Tadeuszowi Wach za dotację przekazaną 
w ramach budżetu gminnego, natomiast 
radnemu powiatowemu Rafałowi Jan-
dura za pomoc w pozyskaniu środków  
z MSWiA” podsumowuje sołtys wsi.

Nowe aparaty powietrzne  
na wyposażeniu jednostki OSP Mizerna. 

Fundacja Orlen dla OSP Maniowy  
– jednostka czeka na nową aluminiową łódź. 
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Gmina Czorsztyn  
doceniona w prestiżowych konkursach

RANKING  
SAMORZĄDÓW 2020  

- GMINA CZORSZTYN Z NAJWYŻSZĄ  
LOKATĄ WŚRÓD WIEJSKICH GMIN  

W POWIECIE NOWOTARSKIM.

Ranking samorządów sporządzany corocznie 
przez redakcję „Rzeczpospolitej” uznawany 
jest za najbardziej prestiżowy oraz wiarygodny  
w kraju. Kryteria oceny w Rankingu Samorzą-
dów 2020 to około 50 wskaźników, w tym: 
trwałość ekonomiczno-finansowa, zdolność 
samorządu do zwiększania dochodów wła-
snych, poziom korzystania z zewnętrznych 
źródeł finansowania, efektywność zarzą-
dzania finansami czy budowa potencjału 
rozwojowego.

W tegorocznym rankingu samorządów oce-
nie podlegało, aż 1 537 gmin wiejskich. Gmi-
na Czorsztyn zajęła wysoką 156 pozycję, co 
zagwarantowało pierwsze miejsce wśród 
gmin wiejskich w powiecie nowotarskim.

Oceny dokonuje specjalnie wybrana Kapi-
tuła, której przewodniczy były premier RP 
prof. Jerzy Buzek. Ponadto w jej skład wcho-
dzą przedstawiciele organizacji samorzą-
dowych, organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele redakcji 
«Rzeczpospolitej».

Ścieżka wokół Jeziora  
Czorsztyńskiego z nagrodą

Starania samorządu jak również współpraca z mieszkańcami  
pozwoliła Gminie Czorsztyn na zdobycie prestiżowego tytułu  

w konkursie na „Turystyczne Skarby Małopolski”, a także  
zajęcie wysokiego miejsca w rankingu samorządów w Polsce. 

Konkurs Turystyczne Skar-
by Małopolski odbywał się 
w kilku kategoriach. Jed-
ną z nich, w której ścieżka 
rowerowa wokół Jeziora 
Czorsztyńskiego ogłoszo-
na została laureatem była 
„Unikatowa Atrakcja Tury-
styczna” 

Zgłoszona przez samorząd 
pętla rowerowa przeszła 
kilka etapów oceny, by 
ostatecznie dzięki głosom 
zwolenników wypraw ro-
werowych, w tym oczywi-
ście naszych mieszkańców 
zając pierwsze miejsce na 
podium. Tytuł oraz statu-
etkę z rąk Wicemarszałka 
Tomasza Urynowicza  ode-
brał Tadeusz Wach Wójt 
Gminy Czorsztyn.

Wszystkim, którzy oddali swój głos i tym samym pomogli nam uzy-
skać tytuł laureata serdecznie dziękujemy!
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Druga transza środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych rozdana – pompownie na terenie Gminy Czorsz-
tyn zostaną zmodernizowane. 

Powołana przy premierze komisja rozdysponowała fundu-
sze z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Między samorządy podzielonych zostało 
na razie 4,35 mld zł. Kolejny nabór trwa.

Decyzją wspomnianej komisji do Gminy Czorsztyn trafi 882 
000,00 zł. Kwota dofinansowania przeznaczona zostanie 
na modernizację pompowni na terenie Gminy Czorsztyn tj:

• przebudowę pompowni wody czystej w Czorsztynie

• przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kluszkowcach

• przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sro-
mowce - Pośrednie”- przebudowę instalacji pompow-
ni wody czystej „Sromowce –Góra (Wygon)”

Podczas 2 transzy naborów samorząd Gminy Czorsztyn 
złożył 3 wnioski, na łączna kwotę  7 582 mln zł., z czego 
jeden z nich otrzymał dofinansowanie. 

Nadchodzący nowy rok to kontynuacja rozpo-
czętych inwestycji oraz plany nowych przed-
sięwzięć na 2021 rok. Dokończyć bowiem na-
leży budowę sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Sromowcach Niżnych.

Roboty budowlane rozpoczęły się w maju, kiedy wybrana w drodze przetargu firma „Morcin” Krzysztof Jagieła 
z Ochotnicy Dolnej  weszła na teren budowy. Obiekt ma  być ukończony do końca sierpnia 2022 r. 

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi 
o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 696,42 m2. Sala gimnastyczna połączona będzie przejściem z częścią ist-
niejącą szkoły. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie chodników. 
Wartość robót to koszt    3 596 125,85 zł, z czego 50 % stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 

Plany na 2021 rok

Rozpoczynamy 
        nowy rok...
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Ponadto na tą chwilę samorząd gminy złożył wnioski w zakresie: 

• Budowy „Promenady pod Trzema Koronami w miejscowości Sromowce Niżne” -  wniosek obecnie poddawany jest 
ocenie merytorycznej.

• Złożono wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczące: budowy sali gimnastycznej 
w Sromowcach Wyżnych, modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Maniowach oraz 
rekonstrukcję zagrody góralskiej w Maniowach. 

Złożono wniosek  o przyznanie grantu Małopolska Tarcza Antykryzysowa –Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placó-
wek oświatowych.



Zadania statutowe CKGC realizowane są w oparciu o roczny plan pracy. W bieżącym roku  były one  mocno ograniczone 
sytuacją pandemiczną COVID – 19, która uderzyła w kulturę co niestety w dalszym ciągu ma miejsce. W związku z powyż-
szym  wstrzymana była działalność organizowania imprez plenerowych, spotkań i po części ograniczenia dla funkcjono-
wania zespołów, kół zainteresowań i warsztatów. Odbywały się one w ograniczonym czasie z zachowaniem wszelkich 
wymaganych środków ochrony osobistej. Udało się przeprowadzić warsztaty ginących zawodów, tworzenie instrumen-
tów ludowych ,gry na tych instrumentach i rzeźby w drewnie. 

Rok 2020 był czasem poświęconym przygotowaniu materiałów piśmiennych i wydawnictw. Został przygotowany i wyda-
ny tomik wierszy poety rzeźbiarza p. Stanisława Jabłońskiego.Na ukończeniu jest praca zbiorcza pt. Smak Tradycji – Gmi-
na Czorsztyn od kuchni .Książka będzie doskonałym materiałem promocyjnym zarówno krajoznawczym oraz kulinarnym 
zachęcającym do odwiedzin Gminy Czorsztyn. Przygotowywany jest również materiał do książki poświęconej tradycji 
i życiu codziennemu górali pienińskich ze Sromowiec Niżnych. Książka będzie zawierać w swojej treści min. słownik gwary 
sromowskiej, stare i nowe miejsca charakterystyczne dla Sromowiec Niżnych uwiecznione na fotografii.  

W związku z aktualną sytuacją w kraju kultura przeniosła się częściowo do sieci. Prowadzone były warsztaty gry na 
instrumentach perkusyjnych, tradycyjnych oraz częściowo taneczne. Swoją działalność praktykowała również orkiestra 
dęta przeprowadzając zajęcia zarówno on – line i spotykając się na próbach. Wszystkich zainteresowanych działalnością 
Centrum Kultury Czorsztyn serdecznie zapraszam na stronę oraz FB Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, gdzie zamiesz-
czamy na bieżąco wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy.

Artur Majerczak 
 dyrektor Centrum Kultury  

Gminy Czorsztyn

 Kulturalne podsumowanie roku
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Centrum Kultury Gminy Czorsz-
tyn wzięło udział w akcji wspie-
rającej przedsiębiorców, a po- 
zyskanymi chryzantemami  
udekorowano miejsca pamięci 
w Gminie Czorsztyn

11 listopada 2020 r. 
delegacja składająca wieniec



Ogród to nie tylko miejsce do wypoczynku. Ogród to azyl, to 
miejsce gdzie w cieniu drzew, otoczony zapachem kwiatów 
czujesz jak powoli w zapomnienie odchodzi zgiełk oraz stres 
codziennego dnia. By stał się piękny wymaga serca oraz pracy. 
Wtedy rozkwita pełną paletą barw i zapachów. 

Doceniając tych, dla których ogród to pasja, której oddają się 
spędzając niemal każdą wolną chwilę pielęgnując kwiaty, zioła 
czy warzywa Centrum Kultury Gminy Czorsztyn wraz z powo-
łanym do tego Jury po raz kolejny rozstrzygnęło konkurs „Mój 
Ogród Kwiatowy” 

Jury w składzie: Artur Majerczak – dyr. Centrum Kultury Gmi-
ny Czorsztyn, Andrzej Mikołajewicz oraz Julia Wojtaszek do-
konali oceny zgłoszonych ogrodów oraz w każdym sołectwie 
przyznali 3 pierwsze miejsca kierując się wcześniej dobranym 
kryterium. 

Ze względy na panującą pandemię nagrody zostały doręczone 
laureatom konkursu do domów. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gra-
tulujemy pięknych ogrodowych aranżacji. Tych, którzy z róż-
nych powodów jak dotąd nie zdecydowali się do udziału w te-
gorocznej edycji konkursu zapraszamy za rok. 

Pamiętajmy o ogrodach…  

wyniki konkursu „Mój Ogród Kwiatowy” 
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- Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego 
w Urzędzie Gminy Czorsztyn 
Z przyjemnością informujemy, że za zgodą Ministra Cyfryzacji, Urząd Gminy 
Czorsztyn pełni funkcję punktu potwierdzającego Profil Zaufany.

Punkt ten, znajduje się w Urzędzie Gminy Czorsztyn; ul. Gorczańska 3, 34-436 
Maniowy, a Profil Zaufany można potwierdzać:

• na stanowisku kasowym w pok. nr 1 (parter)

• w Sekretariacie Urzędu pok. nr 17 (I piętro)

• na stanowisku ds. obsługi Rady w pok. 5 (parter).

Aby potwierdzić profil zaufany, wystarczy wcześniej założyć konto na stronie 
profilu zaufanego (www.pz.gov.pl). Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu 

potrzebny jest tylko dowód osobisty lub paszport.  Więcej informacji na stronie: www.czorsztyn.pl.
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W zaciszu drzew, z dala od wioski tuż obok amfiteatru na koszarach, gdzie 
corocznie mieszkańcy oraz turyści bawią się podczas „Lata w Mizernej” 
powstaje zadaszona altana z miejscem na palenisko z grillem.  

Drewniana altana została wybudowana ze środków, jakie sołectwo Mi-
zerna zgromadziło w ramach własnej działalności (m.in. loteria   - kwota 
9 800 zł) oraz dzięki środkom przekazanym na ten cel z budżetu Gminy 
Czorsztyn ( kwota 4 456 zł). 

„W środku wymurować chcielibyśmy kamienne palenisko z grillem, gdzie 
podczas festynów czy imprez plenerowych można grillować, ale gdzie 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich mogłyby również przygotowywać i pod-
grzewać w plenerze regionalne przysmaki” relacjonuje sołtys wsi. 

Amfiteatr pod lasem służy mieszkańcom nie tylko latem, ale i zimą, gdzie 
napotkać można mamy z dziećmi, czy seniorów zażywającym kąpieli sło-
necznej i odpoczywających w zaciszu powstałej altany.

Obok amfiteatru w Mizernej powstaje
zadaszona altana
z przeznaczeniem na grill.  

Bliżej mieszkańca

Dla usprawnienia obsługi 
mieszkańców w pok. Nr 1 

(tuż przy wejściu do budynku)
 zlokalizowano stanowiska 

obsługi petentów w zakresie:

• obsługi kasowej
• świadczeń GOPS
• bieżących spraw

Wszystko po to, 
by usprawnić obsługę 

mieszkańców naszej Gminy.
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Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”- nowa oferta dla turystów

Współpraca się opłaca...
Nie od dzisiaj wiadomo, że kapitał społeczny to rdzeń współpracy, który pomaga  
w rozwoju  regionu oraz jego mieszkańców. Tym bardziej cieszy fakt, że sektor 
społeczny na terenie naszej Gminy wciąż się rozwija i powstają kolejne organizacje. 

Fundacja Dunajec wspiera Polaków na kresach… 
Jedną z nich jest niedawno oficjalnie zawiązana Fundacja „Dunajec” Pomoc na Kresach.  

Jest to organizacja powstała z inicjatywy mieszkańca Huby P. Zbigniewa Konopki,  
który od kilku już lat zrzesza ludzi niosąc pomoc Polakom na Litwie.

W tym też celu organizowane są zbiórki darów (żywność, odzież, środki czystości, pomoce szkolne itd), 
remontowane i odnawiane są polskie szkoły, kaplice, pomniki, miejsca pamięci, cmentarze.  

Jak słyszymy od założycieli Fundacji „Inicjatywę wspiera wiele osób, firm i organizacji z całej Polski,  
między innymi, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Nowy Targ, a w Gminie Czorsztyn  

niezwykłą aktywność wykazują, mieszkańcy Huby wraz z Sołtysem, OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich”

Kolejną ciekawą inicjatywą miesz- 
kańców, miejscowych artystów  
i twórców ludowych a także 
przedsiębiorców jest powsta-
łe w roku ubiegłym Ekomuzeum 
„Dziedziny Dunajca”. 

Inicjatywa, która stanowi bo-
gatą ofertę turystyczną prze-
znaczona jest dla osób, które 
szukają ciekawych miejsc do od-
krycia, lokalnych produktów do 
posmakowania, czy interesują-
cych wydarzeń na terenie Gminy,  
w której aktualnie przebywają.  

Pełną ofertę „Dziedzin Dunajca” 
odnaleźć można na profilu facebo-
okowym: Ekomuzeum „Dziedziny 
Dunajca”, tymczasem na łamach 
naszego biuletynu prezentujemy 
efekt współpracy: Urzędu Gminy 
Czorsztyn, członków Ekomuzeum, 
jak również mieszkańców, którzy 
zechcieli wziąć udział we wspólnej 
zabawie tworząc quest rowerowy 
wokół Jeziora Czorsztyńskiego. 

Czym jest quest? Nie czekaj i sam 
zobacz, czy rozwiążesz zagadkę 
„Zatopionej Historii” i zdobędziesz 
skarb! 
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