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Zwycięstwo dla Gminy Czorsztyn 
 

 
 

Główną nagrodę w odbywającym się juŜ po raz dziewiąty 
Plebiscycie pod patronatem Marszałka Województwa Mało-
polskiego zdobyła GMINA CZORSZTYN. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się 10 października w Szczawnicy. 
Dyplom i czek (na zdjęciu) w wysokości 50 000 złotych z rąk 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Leszka  
Zegzdy odebrali: Wójt Gminy Czorsztyn – Waldemar      
Wojtaszek, Zastępca Wójta - Grzegorz Watycha, Przewodni-
czący Rady Gminy - Rafał Jandura i Skarbnik - Małgorzata 
Grywalska. W tym roku została oddana rekordowa - 93 530 
liczba głosów. Jest to o ponad 20 000 głosów więcej niŜ 
w roku ubiegłym. 

Wójt gminy odebrał równieŜ wyróŜnienie w kategorii 
atrakcja turystyczna - Kładka nad Dunajcem w Sromowcach 
NiŜnych. 

Zwycięstwo w Wielkim Odkrywaniu Małopolski stwarza 
niezwykłą okazję do jeszcze szerszej promocji walorów gmi-
ny dzięki pozyskaniu na ten cel dodatkowych środków. 

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim mieszkańcom 
i pracownikom urzędu gminy, którzy głosowali na naszą 
gminę, na atrakcje i podmioty znajdujące się na jej terenie, 
„przyjaciołom gminy”, sympatykom, turystom i wszystkim 
głosującym, którzy docenili ten niezwykle atrakcyjny tury-
stycznie zakątek kraju. 

To prestiŜowe 
zwycięstwo świad-
czy o coraz większej 
renomie, jaką cieszy 
się teren Gminy 
Czorsztyn i cały nasz 
mikroregion (rejon 
Pienin, Gorców 

i Spisza). Dzięki wytrwałej pracy, aktywnej promocji 
i znajomości branŜy turystycznej nasz region i ich wiele 
atrakcji znalazło uznanie w róŜnych kategoriach plebiscytu. 

 

Wyniki PLEBISCYTU „Wielkie Odkrywanie 
Małopolski 2008“ 

 

I - miejscowość/gmina 
Pierwsze miejsce: Gmina Czorsztyn 
WyróŜnienia: 
• Gmina Łapanów 
• Miasto Szczawnica 
• Gmina Łapsze NiŜne 
 

II - atrakcja turystyczna  
Pierwsze miejsce: Czorsztyn Ski - góra WdŜar w Kluszkowcach 
WyróŜnienia: 
• Kładka nad Dunajcem - Sromowce NiŜne 
• kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa we Frydma-
nie 
Specjalne wyróŜnienie: 
• Muzeum Archidiecezjalne w Tarnowie 
 

III - baza noclegowa 
Pierwsze miejsce: Chata Spiska - Sromowce NiŜne 
WyróŜnienia: 
• hotel Pieniny - Niedzica 
• Grand Hotel Stamary – Zakopane 
 

IV - baza gastronomiczna 
Pierwsze miejsce: restauracja Polana Sosny – Niedzica 
WyróŜnienia:  
• restauracja „Ułan” Lipnica Murowana 
• Karcma u Borzanka - Nowy Targ 
Specjalne wyróŜnienie kapituły: 
• kiełbaski pod Hala Targową w Krakowie. 
 

V – wydarzenie 
Pierwsze miejsce: Święto Dzieci Gór Nowy Sącz 
WyróŜnienia: 
• Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty - Fundacja 
Anny Dymnej Mimo Wszystko – Kraków 
• Likwidacja przejść granicznych 
 

VI - gospodarstwo agroturystyczne 
Pierwsze miejsce: Czorsztyn - Willa Jasna 
WyróŜnienia: 
• bacówka u Kazka w Leśnicy 
• willa Harnaś – Kacwin 

 

W.P. 
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WADOWICKI D ĄB PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO 

JANA PAWŁA II 
 

Niezwykły dąb - „WADOWICKI DĄB PAMIĘCI OJCA 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II” został uroczyście zasadzony 
w dniu 28 września w Maniowach przy ulicy ks. Antoniego 
Siudy obok kapliczki, przez Franciszka Jarząbka - sołtysa wsi 
Maniowy i prezesa Zarządu OSP w Maniowach oraz Stani-
sława Wojtaszka - kapelmistrza orkiestry dętej, w rocznicę 50 
lecia przyjęcia sakry biskupiej przez sługę boŜego Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. 

Dąb został przekazany przez Ewę Filipiak Burmistrza 
Wadowic na pamiątkę uczestnictwa Orkiestry dętej OSP 
i Domu Kultury w Maniowach w corocznych koncertach 
urodzinowych Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „StraŜacy 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”. W 2008 r., 18 
maja został pobity kolejny rekord ilości uczestniczących 
orkiestr dętych OSP w koncercie. Wystąpiło 80 orkiestr 
z całej Polski w tym 1 z Freilassing z Niemiec, 5 chórów 
i 3 solistów. Wspólnie wykonano 14 utworów, na pamiątkę 
otrzymując poświęcone dęby. 

na podst. mat. od S.W. i M.W. 
 

50 lat poŜycia małŜeńskiego 

 

W dniu 29.09.2008 roku 16 par z terenu naszej gminy ob-
chodziło jubileusz 50-lecia poŜycia małŜeńskiego. Uroczy-
stość wręczenia medali z okazji złotych godów poprzedziła 
Msza święta w kościele parafialnym w Maniowach. Odpra-
wili j ą ksiądz proboszcz z Maniów Tadeusz Dybeł, ksiądz 
proboszcz z Kluszkowiec Włodzimierz Tochmański i ksiądz 
proboszcz ze Sromowiec WyŜnych Kazimierz Turakiewicz. 

Po mszy jubilaci i zaproszeni goście zostali przewiezieni 
do Zajazdu Czorsztyńskiego gdzie odbyła się dalsza część  

 
uroczystości. Wójt Gminy Czorsztyn Waldemar Wojtaszek 
i Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Rafał Jandura 
udekorowali jubilatów medalami za Długoletnie PoŜycie 
MałŜeńskie. 
Medale otrzymali: 
Maria i Stanisław Bednarczykowie, Aniela i Władysław 
Bednarczykowie, Agnieszka i Filip Bielarczykowie, Maria 
i Józef Budzowie, Władysława i Stanisław Frączkowie, Anna 
i Jan Gaździakowie, Aniela i Józef Janczyk, ElŜbieta 
i Kazimierz Łapczyńscy, Maria i Józef Maniowszczakowie, 
Maria i Jan Niemcowie, Zofia i Franciszek Plewowie, Anna 
i Władysław Regiecowie, Aniela i Jan Totowie, Maria i Józef 
Waradzynowie, Aniela i Stanisław Wojtaszkowie oraz Maria 
i Franciszek Zielińscy. Jubilaci otrzymali równieŜ listy gratu-
lacyjne od Wojewody Małopolskiego, Kardynała Stanisława 
Dziwisza oraz Wójta Gminy Czorsztyn. Wraz z bukietem 
kwiatów Ŝyczenia złoŜyli Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy, Kierownik USC oraz księŜa. Następnie wznie-
siono toast i poczęstowano wszystkich obiadem. Uroczystość 
zakończył występ zespołu ludowego z Maniów pod prze-
wodnictwem państwa Staszlów. 

A.K. 
 

XV JUBILEUSZOWY MI ĘDZYNARODOWY 
PUCHAR GŁOWATKI 

 

Jednym 
ze współ-
organizato-
rów odby-
wajcego się 
w Niedzicy 
pucharu 
była Gmina 
Czorsztyn. 

Uczest-
nicy, głów-
nie człon-
kowie ob-
chodzącego 15-lecie krakowskiego Klubu Głowatka, podczas 
dwudniowej imprezy w dniach 11 i 12 października mieli 
moŜliwość uczestniczenia w spływie przełomem Dunajca, 
konkursach i zawodach wędkarskich oraz uroczystym wy-
puszczeniu duŜej, znakowanej głowacicy do Dunajca. Dodat-
kową atrakcją dla uczestników był festyn, podczas którego 
występowały miejscowe zespoły folklorystyczne 
i degustowano potrawy regionalne. 
 

Dzień Edukacji Narodowej - nagrody Wójta 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Czorsz-
tyn wręczył nagrody podczas odbywającej się z tego tytułu 
uroczystości. 

Komisja zgodnie z regulaminem przyznawania nagród dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (za-
łącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czorsztyn 
Nr XII/93/08, z dnia 28.01.2008 r.) przyznała nagrody Wójta. 

W tym roku nagrody otrzymali: 

• Mikołaj Urbaniak – dyr. Gimnazjum w Maniowach, 
• Beata Marek – dyr. SP w Sromowcach WyŜnych, 

• Joanna Workowska – dyr. SP w Sromowcach NiŜnych, 

• Anna Stokłosa – nauczycielka Gimnazjum w Sromowcach 
NiŜnych, 

• Lidia Plewa – nauczycielka SP w Kluszkowcach, 
• Józef Kozielec – nauczyciel SP w Maniowach. 
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LUDZIE NASZEJ GMINY  
 

Ziemia Czorsztyńska: mała ojczyzna ludzi odwaŜ-
nych, Ŝyczliwych i pracowitych. 

 

 

Arcybiskup Józef Wesołowski 
 

Urodził się 15 lipca 1948 r. w Czorsztynie. Mama 
Teresa z Drohojowskich, ojciec Damian Wesołowski. 

Do Szkoły uczęszczał w Kluszkowcach, potem 
do nowotarskiego gimnazjum. Po ukończeniu semi-
narium w Krakowie 20 maja 1972 r. przyjął święce-
nia kapłańskie i odprawił pierwszą mszę świętą. 

Przez dwa lata będzie wikariuszem w parafii Mo-
gilany k. Krakowa, potem zaś katechetą w Woli Ju-
stowskiej (dzielnica Krakowa). 

Po roku otrzymuje od Kardynała Wojtyły skiero-
wane na studia w Akademii Dyplomatycznej 
w Rzymie. Będzie to dla polskiego duchownego zu-
pełne nowum, jako Ŝe dotychczas na takie studia byli 
kierowani wyłącznie Włosi. Ksiądz Józef wyjeŜdŜa 
do Italii i podejmuje studia na tejŜe akademii. W rok 
później rozpocznie naukę takŜe na innej uczelni. Jest 
nią słynny uniwersytet rzymski Angelika. Będzie tam 
zgłębiał tajniki z zakresu prawa kanonicznego. 

Działalność w słuŜbie dyplomatycznej Stolicy 
Apostolskiej rozpoczął 25 marca 1980 od Afryki 
Południowej, gdzie skierowany został przez papieŜa  

 
Pawła VI. Potem przez szereg lat będzie reprezento-
wał papieŜa w takich państwach jak: Kostaryka,  
Japonia, Szwajcaria, Indie, kraje skandynawskie: 
Dania Szwecja i Norwegia. Po prawie 20 latach, 
w listopadzie 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II 
mianuje księdza Józefa Wesołowskiego nuncjuszem 
apostolskim w Boliwii, wynosząc jednocześnie do 
godności arcybiskupa tytularnego. 6 stycznia 2000 
roku papieŜ udzielił mu osobiście sakry w Bazylice 
św. Piotra w Watykanie. Warto nadmienić, Ŝe w tejŜe 
uroczystości wzięli równieŜ udział mieszkańcy Ma-
niów i Czorsztyna, którzy przyjechali do Rzymu 
dwoma autokarami (ponad 100 osób). 

Po wypełnieniu swej misji w Boliwii papieŜ 
przenosi abp Wesołowskiego na placówkę dyploma-
tyczną w Kazachstanie skąd będzie równocześnie 
pełnił obowiązki posła w trzech innych krajach, 
a mianowicie: Kirgistanie, Bakistanie i republice 
Dzygistanu. 

Kolejna misja dyplomatyczna arcybiskupa Józefa 
to stolica Dominikany w Ameryce Południowej - 
Santa Domingo, dokąd został skierowany przez Be-
nedykta XVI w styczniu 2008 roku. Jako nuncjusz 
apostolski w tymŜe kraju jest równocześnie delega-
tem apostolskim w Portoryko. 

30 lat w słuŜbie dyplomatycznej Watykanu. Kęs 
czasu. Tak o tym powie: 
- w ciągu tych kilkudziesięciu lat miałem moŜność 
i okazję poznać z autopsji wszystkie kontynenty na-
szego globu, pracować z ludźmi o róŜnych kolorach 
skóry, innej niŜe nasza kulturze i mentalności, w pań-
stwach bardzo bogatych i całkiem ubogich, 
o odmiennej religii i tradycji. TakŜe o zupełnie in-
nym klimacie. Np. w południowym Kazachstanie 
zima trwa 6-7 miesięcy, a mrozy sięgają -50 0C, zaś 
latem nieznośne upały + 40 stopni w cieniu. 

Najciekawszym krajem wg opinii księdza nuncju-
sza jest nieodmiennie Japonia. Tutaj ludzi trzeba 
wprost wypędzać z fabryki mimo, Ŝe juŜ mają za 
sobą 10 czy 12 godzin pracy. Wysoka kultura teŜ 
wyróŜnia ten kraj spośród innych. 

W miesiącu wrześniu abp Józef odwiedził Polskę 
i rodzinną wioskę. Ma tutaj przecieŜ ciotkę Marię, 
siostrę i brata. Wziął teŜ udział w uroczystościach 
z okazji 75 rocznicy powstania czorsztyńskiej OSP. 
[Ponadto odwiedził klasztor w Kluszkowcach, po-
święcił w obecności władz państwowych i samorzą-
dowych halę sportowo - widowiskową w Manio-
wach, przewodniczył powiatowym uroczystościom 
doŜynkowym w sanktuarium w Ludźmierzu i gmin-
nym doŜynkom w Sromowcach WyŜnych oraz spo-
tykał się z kapłanami, a takŜe wiernymi dekanatu 
Niedzica. red.] 
 

autor tekstu LUDZIE NASZEJ GMINY: Andrzej Niemiec 
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Gminne manewry straŜackie „Jesień 2008” 

 

W dniu 19 paździer-
nika w Kluszkow-
cach zorganizowano 
drugie w tym roku 
gminne ćwiczenia 
straŜackie pn. „Je-
sień 2008”. Prze-
prowadzone zostały 
zgodnie z załoŜe-
niem opracowanym 

przez Komendanta Gminnego – dh. Krzysztofa Regieca. 
Na godz. 13,45 zaplanowano zjazd wszystkich pododdziałów 
OSP z terenu gminy Czorsztyn na wyznaczone miejsce (dro-
ga przy wale nad zatoczką jeziora Czorsztyńskiego). Po czym 
Komendant Gminny wspólnie z dowódcami poszczególnych 
pododdziałów udają się samochodem do rejonu gdzie odbędą 
się manewry celem wyznaczenia stanowisk działania po-
szczególnych pododdziałów. Po powrocie, komendant Gmin-
ny zarządza zbiórkę wszystkich pododdziałów i przekazuje 
meldunek Wójtowi Gminy Czorsztyn – Panu Waldemarowi 
Wojtaszkowi o gotowości pododdziałów do ćwiczeń. Na-
stępnie komendant przedstawia straŜakom przebieg ćwicze-
nia: płonie budynek w okolicach stacji narciarskiej Czorsz-
tyn-Ski. Pierwsza do akcji gaszenia poŜaru, wyjeŜdŜa podod-
dział z Kluszkowiec. Do gaszenia poŜaru wykorzystuje wodę 
ze zbiornika w samochodzie poŜarniczym. Do akcji włączają 
się następne pododdziały z: Czorsztyna, Maniów i Sromowiec 
WyŜnych, które kolejno rozwijają linię gaśniczą do przesyła-
nia wody dla jednostki z Kluszkowiec. Wykorzystują wodę ze 
swoich zbiorników, uŜywając do tego celu autopompy 
w swoich samochodach. Następnie do akcji dołączają jed-
nostki z Huby, Mizernej i Sromowiec NiŜnych, których samo-
chody poŜarnicze (śuki) nie posiadają zbiorników z wodą 
i organizują punkty czerpania wody na potoku Kluszkowian-
ka (do tego celu uŜywają zastawek) oraz rozwijają węŜe ga-
śnicze do podłączenia się z samochodem ostatniej jednostki 
w szeregu uŜywającej autopompy. Po zbudowaniu całej linii 
gaśniczej, którą dostarczana jest woda z potoku dla podod-
działu uczestniczącego bezpośrednio w gaszeniu poŜaru, 
następuje przegląd  kolejno poszczególnych stanowisk, celem 
sprawdzenia sprzętu uŜytego podczas ćwiczeń. Na zakończe-
nie treningu, dowódcy pododdziałów dostają polecenie, aby 
napełnić zbiorniki z wodą w swoich samochodach (wymóg 
konieczny po kaŜdych ćwiczeniach!!). 
Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się kolejna zbiórka 
pododdziałów, na której podsumowano ćwiczenia, które 
obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Woj-
taszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP 
w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek. 
Po zakończeniu manewrów, straŜacy przejechali do miejsca, 
gdzie został wydany im ciepły posiłek. 

MN 

 
Droga gminna Wronina w Czorsztynie 

 

W chwili obecnej trwają roboty na osuwisku przy drodze 
gminnej Wronina w Czorsztynie. Po przetargu nieograniczo-
nym wykonawcą osuwiska została firma ESBUD z Ochotni-
cy Dolnej. Roboty są wykonywane za kwotę brutto 
996858,94 złote. Z tym, Ŝe 80% tej kwoty dofinansowuje 
MSWiA w ramach programu w sprawie usuwania skutków  
 

 
klęsk Ŝywiołowych. 
Termin zakończenia 
robót do 15.11.2008 
roku. 

We wrześniu 
wykonano takŜe 
naprawę drogi Wro-
nina w dolnym od-
cinku nad jeziorem 
przy przystaniach na 
długości ok 400 mb z tym, Ŝe 200 mb nawierzchni asfaltowej 
o szer. 3.0 m, reszta nawierzchnia Ŝwirowa. 

W.L. 
 
 

„ A w tym kraju k ącik mały, 
   a w tym kącie świat mój cały” – Teofil Lenartowicz 
 

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach i Gminne Publiczne 
Gimnazjum w Maniowach ogłaszają 
 

VIII Gminny Konkurs Literacki  
 
Celem konkursu jest kształcenie umiejętności posługiwania się 
piękną, Ŝywą polszczyzną oraz próba dostrzeŜenia walorów, piękna 
naszej gminy, wobec powszechnie znanych uroków regionu pieniń-
skiego. Stąd motto konkursu, a jednocześnie jego podstawowa idea: 
Piszemy o nas, o naszych zauroczeniach tą najbliŜszą ojczystą zie-
mią. 
W obecnej edycji konkursu proponujemy spojrzenie na literaturę od 
kuchni i to takŜe w sensie dosłownym, bo wiodącym hasłem tego-
rocznych uniesień poetyckich czynimy motto: „Przez Ŝołądek do 
serca patrioty”  
Z mottem konkursu ściśle związane są takŜe preferowane w tym 
roku formy wypowiedzi, a mianowicie: 
• Utwór poetycki, z mile widzianymi formami: fraszki biesiadnej 

oraz przepisu wierszowanego, 
• Opowiadanie, bądź inna forma wypowiedzi prozatorskiej lub 

dramatycznej (takŜe o charakterze satyrycznym) ściśle związa-
na z mottem konkursu. 

W obecnym roku nie uzaleŜniamy formy wypowiedzi od wieku 
uczestnika, a utwory oceniane będą w trzech kategoriach wieko-
wych: 
• Uczniowie szkół podstawowych, 
• Uczniowie gimnazjum, 
• MłodzieŜ ponadgimnazjalna (od lat 15 wzwyŜ). 
 

Prace naleŜy nadsyłać do 26 listopada 2008 r. na adres Gminnego 
Publicznego Gimnazjum w Maniowach. 
Wszelkie wątpliwości związane z konkursem rozstrzyga dyrektor 
gimnazjum w Maniowach p. Mikołaj Urbaniak, tel. 0182750992. 
 

Zachęcamy osoby dorosłe do udziału w konkursie. 
J.P. 

 
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO ŚCI – zaproszenie 
 

Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury oraz Oddział 
Związku Podhalan w Kluszkowcach serdecznie zapraszają miesz-
kańców 11 listopada br. do Kluszkowiec na uroczystości związane 
z obchodami 90 rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
W programie:  
1245 – zbiórka delegacji (obok remizy OSP w Kluszkowcach) 
1300 – Msza święta za Ojczyznę ( Kaplica)  
1400 - po Mszy świętej przemarsz delegacji pod pomnik Nieznanego 
śołnierza, 
- wystąpienie Wójta Gminy, 
- złoŜenie kwiatów, 
- Część artystyczna w wykonaniu młodzieŜy z Gimnazjum 

w Sromowcach NiŜnych. 
 


