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Lato w Gminie Czorsztyn 
 

W lipcu i sierpniu nasi goście oraz mieszkańcy bawili się na fe-
stynach oraz zabawach zorganizowanych przez Gminne Centrum 
Kultury.  

Tegoroczne imprezy wakacyjne otworzył festyn pn. DZIEŃ 
SPORTU, który odbył się 
6  lipca br. w Maniowach. 
Przybyli mieszkańcy i goście 
mogli zarówno oglądnąć 
rozgrywki druŜyn klubów 
sportowych z terenu Gminy 
o   PUCHAR WÓJTA, ale 
takŜe osobiście wziąć udział 
w róŜnych konkurencjach 
przygotowanych przez orga-
nizatorów. W rozgrywkach piłkarskich Puchar Wójta zdobyła dru-
Ŝyna LKS Lubań Maniowy. Pogoda dopisała, tak więc wszyscy 
uczestnicy mogli miło i aktywnie spędzić niedzielne popołudnie, 
a wieczorem potańczyć przy wspólnej zabawie na świeŜym powie-
trzu. Przy okazji festynu dla zainteresowanych została otwarta hala 
sportowo - widowiskowa, którą moŜna było obejrzeć wewnątrz. 

Po raz pierwszy, w niedzielę 20 lipca świętowano DZIEŃ 
KLUSZKOWIEC.  Impreza 
przyciągnęła na plac przed 
amfiteatrem liczne grono 
mieszkańców i turystów, 
którzy bawili się do późnych 
godzin nocnych. Zabawa była 
udana więc naleŜy sądzić, Ŝe 
ta impreza na stałe wejdzie do 
kalendarza i poszerzy waka-
cyjną ofertę turystyczną 
miejscowości. Cieszy, Ŝe nie tylko w zimie, ale równieŜ latem przy-
jeŜdŜa do Kluszkowiec coraz więcej turystów, naleŜy więc im za-
pewnić moŜliwość atrakcyjnego spędzania urlopu, by chcieli tu jak 
najliczniej wracać. 

W kolejną niedzielę 27 lipca odbyła się w Sromowcach Wy-
Ŝnych impreza regionalna pn. WIECZÓR Z FOLKLOREM . 
Z zaproszenia do wspólnej zabawy skorzystało bardzo wielu gości 

i mieszkańców gminy. Na 
boisku sportowym przez całe 
ciepłe niedzielne popołudnie 
i wieczór bawiono się dobrze 
i bardzo długo.  
Pewnym zaskoczeniem dla 
niektórych mieszkańców 
Sromowiec była nowa podło-
ga w amfiteatrze na boisku 
sportowym. Niestety trzeba 
było wymienić podłogę, gdyŜ poprzednia nie wytrzymała nawet 
4 lat i po prostu zbutwiała na skutek braku wentylacji i przewiewu 
powietrza pod deskami. Nowa podłoga wykonana z płyt przeszła 
w tę niedzielę pomyślnie próbę wytrzymałości i liczymy, Ŝe posłuŜy 
nam przez wiele lat. 

Następna niedziela 3 sierpnia to impreza LATO POD 
TRZEMA KORONAMI  
w      Sromowcach NiŜnych. 
RównieŜ tutaj bardzo licznie 
przybyli mieszkańcy oraz 
goście, których w te wakacje 
w Sromowcach NiŜnych 
przebywa bardzo wielu. 
Pogoda i humory dopisały 
znakomicie i pomimo, Ŝe w 
innych miejscowościach 
równieŜ odbywały się „konkurencyjne” festyny to na placu przed 
amfiteatrem trudno było znaleźć wolne miejsce, a i z zaparkowa-
niem samochodu w centrum wsi był kłopot. Mamy nadzieję, Ŝe 
zorganizowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej miejsca posto-
jowe rozwiąŜą ten problem, a przy okazji do kasy szkoły wpłynie 
trochę potrzebnego grosza. 

Cyklicznie juŜ 15 sierpnia organizowany jest festyn i zabawa 
LATO W MIZERNEJ.  
W pięknej scenerii, wśród 
zieleni drzew, zaprezentowali 
się licznie zgromadzonej 
publiczności: kapela    
„Mizerzanie”, orkiestry dęte 
z Maniów i Kacwina, zespół 
„Pieniny” z Krościenka, 
„Lubań” z Kluszkowiec, 
grupa śpiewacza z Kamienicy 
oraz grupa taneczna „SMILES” z Maniów. Wystąpił równieŜ paro-
dysta i kabareciarz Stan Tutaj.  
Dla smakoszy kuchni regionalnej Koło Gospodyń Wiejskich    
z   Mizernej przygotowało degustacje potraw. Tradycyjnie festyn 
zakończył się zabawą, która trwała do późnych godzin nocnych.  
W tym roku druhowie z OSP w Mizernej zbierali fundusze na do-
kończenie remizy OSP, w której trwają prace wykończeniowe. 
WciąŜ jeszcze potrzebnych jest duŜo środków oraz zaangaŜowania 
społecznego, aby ten budynek stał się wizytówką i centrum Ŝycia 
w Mizernej. 

Ponadto, na terenie Gminy Czorsztyn odbyły się dodatkowe im-
prezy, z których naleŜy wymienić m.in.: Tunning Show w Mizernej, 
I Festiwal Ekstremalnych Sportów Rowerowych w Kluszkowcach, 
uroczysty jubileusz 60-lecia LKS-u „Lubań” Maniowy. 

 

Gminne DoŜynki 2008 roku zaplanowane zostały na niedzie-
lę 31 sierpnia. Tym razem gościć będziemy w Sromowcach 

Zaproszenie na uroczystość otwarcia Gminnej Hali 
Sportowo – Widowiskowej w Maniowach 

 

W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn serdecznie zapraszamy W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn serdecznie zapraszamy W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn serdecznie zapraszamy W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn serdecznie zapraszamy 
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w Maniowach. Następnie nastąpi przejście do hali, gdzie odbędzie w Maniowach. Następnie nastąpi przejście do hali, gdzie odbędzie w Maniowach. Następnie nastąpi przejście do hali, gdzie odbędzie w Maniowach. Następnie nastąpi przejście do hali, gdzie odbędzie 
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                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Czorsztyn Wójt Gminy Czorsztyn Wójt Gminy Czorsztyn Wójt Gminy Czorsztyn ---- Waldemar Wojtaszek Waldemar Wojtaszek Waldemar Wojtaszek Waldemar Wojtaszek    
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Szczegółowy program uroczystości znajduje się na plakatach oraz na 
stronie internetowej: www.czorsztyn.pl 
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WyŜnych. DoŜynki rozpocznie o 12.45 korowód od remizy OSP do 
Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za 
tegoroczne plony, a po niej w amfiteatrze nastąpi dalsza część arty-
styczna, która będzie teŜ poŜegnaniem wakacji. 
 

WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI 
 

Gmina Czorsztyn oraz przedstawiciele branŜy 
turystycznej z terenu naszej gminy biorą udział 
w Plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski , 
który trwa od 4 lipca do 30 sierpnia 2008 r. i polega 
na głosowaniu przez internet i na emitowanych 

w tym okresie w dzienniku „Polska Gazeta Krakowska” kuponach 
do głosowania. 
Z naszej gminy do udziału w plebiscycie zakwalifikowały się: 
I kat.- miejscowość/gmina: CZORSZTYN  
II kat.- atrakcja turystyczna: Kluszkowce - góra WdŜar 
                Kładka nad Dunajcem 
III kat. -baza noclegowa: Sromowce WyŜne - Chata Spiska 
VI kat. - gospodarstwo agroturystyczne: 
Czorsztyn - willa Jasna, 
Czorsztyn - willa Widok, 
Sromowce WyŜne - Chmiel, 
Sromowce NiŜne - U Marysi, 
Sromowce WyŜne - Domek pod Cisowcem. 
 

Linki do strony internetowej z głosowaniem znajdziesz na www.czorsztyn.pl 
 

Likwidacja skutków intensywnych opadów z lipca 2008 r. 
 

Gwałtowne i  intensy-
wne opady deszczu, 
jakie nawiedziły nasz 
region w dniach 22-24 
lipca br., spowodo-
wały wystąpienie 
duŜych strat w  infra-
strukturze komunal-
nej. W sytuacji 
zagroŜenia powo-
dziowego poziom wód 
i potoków był cały 

czas monitorowany przez pracowników Urzędu Gminy oraz Sołty-
sów i straŜaków z jednostek OSP. Specjalna komisja powołana 
przez Wójta Gminy Czorsztyn przeprowadziła wizję w terenach 
dotkniętych ulewami i oszacowała straty, które są największe na 
ujęciach wody w Maniowach i Mizernej oraz na drogach gminnych. 
Łączna suma strat została oceniona na około 900 tys. zł. Gmina 
Czorsztyn ubiega się o środki z budŜetu państwa na likwidację 
szkód poprzez Wojewodę Małopolskiego i Urząd Marszałkowski. 
W dniu 25 08.2008 r. Wójt Gminy Czorsztyn otrzymał w Krakowie 
w Urzędzie Wojewódzkim promesę na pomoc finansową z MSWiA 
w kwocie 160 000,00 zł oraz 50 000,00 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Funduszu FOGR na likwidacje ww. szkód. 
Na zdjęciu Sołtys Maniów w wyrwie, jaka powstała w drodze do 
ujęcia wody. Widoczne wypłukanie rury wodociągowej. 
 

Oświata i wychowanie 
 

Na terenie Gminy Czorsztyn funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 
2 gimnazja, jedno przedszkole i 5 oddziałów zerowych dla dzieci 
6 letnich. Łącznie do szkół podstawowych, gimnazjów, klas 
„O” i przedszkola uczęszcza 1 052 dzieci, w tym: 
– do szkół podstawowych - 576 uczniów (33 oddziały), 
– do klas „O” przy SP - 98 uczniów (5 oddziałów), 
– do gimnazjów - 336 uczniów (16 oddziałów), 
– do przedszkola - 42 dzieci (2 oddziały). 
W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 71 nauczycieli, 
a liczba etatów przeliczeniowych wynosi 61,7 natomiast pracowni-
ków administracyjno-obsługowych zatrudnionych jest 21, a liczba 
etatów przeliczeniowych wynosi 17,5. W gimnazjach zatrudnionych 
jest 33 nauczycieli, liczba etatów przeliczeniowych wynosi 28,99, 
natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 10 – liczba  

 
etatów przeliczeniowych wynosi 7,50. W przedszkolu w Kluszkow-
cach zatrudnionych jest trzech nauczycieli i trzech pracowników 
obsługi. Tak, więc faktyczne wydatki na szkoły podstawowe, gim-
nazja, klasy „O” i przedszkole oraz dowoŜenie uczniów do szkół 
i dokształcanie nauczycieli zamykają się kwotą 7 299 946 zł, w tym: 
- subwencja oświatowa - 5 399 636 zł 
- środki z budŜetu gminy - 1 900 310 zł 
Kontynuacja projektu z roku 2007 realizowanego przez Gimnazjum 
w Maniowach „Szkoły Jagiellońskie” to kwota 128 181 zł. 
Podkreślić naleŜy, Ŝe subwencja oświatowa w porównaniu do sub-
wencji ubiegłorocznej wzrosła o 541 110 zł i pokrywa wyłącznie 
wydatki na płace oraz pochodne od płac i inne uprawnienia finan-
sowe wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe, 
wiejskie, ZFŚS). Na dowoŜenie uczniów do szkół przeznaczona jest 
kwota 199 575 zł. Kwota ta musi być przewidziana w budŜecie 
gminy, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na dokształcanie 
nauczycieli przeznaczona jest kwota 16 000 zł. Kwota ta musi być 
przewidziana w budŜecie gminy, zgodnie z ustawą Karta          
Nauczyciela. Na prowadzenie klas „O” przeznaczone jest w budŜe-
cie gminy 374 061 zł, natomiast na Przedszkole w Kluszkowcach 
352 596 zł. Zaplanowano środki w kwocie 9 000 zł z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepu-
blicznych na terenie miasta Nowy Targ. Inne wydatki to: kontynu-
acja i zakończenie inwestycji pn: „Budowa gminnej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Maniowach” - 2 140 000 
zł oraz przygotowanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej 
w Kluszkowcach - 120 000 zł. 
 

Zwiększone środki na remonty w szkołach 
 

Minister Finansów na podstawie wniosku złoŜonego kilka miesięcy 
temu przez gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększył 
część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Czorsztyn na rok 
2008 o kwotę 65 880,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. PowyŜ-
sza kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydat-
ków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących 
w obiektach oświatowych – szkołach. W związku z powyŜszym, 
część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Czorsztyn na rok 
2008, po zwiększeniu wynosi 5 465 516,00 zł. Ww. środki są prze-
kazywane na rachunek bankowy gminy. Cieszy nas fakt otrzymania 
dodatkowych pieniędzy, które zostaną spoŜytkowane na potrzebne 
modernizacje i konieczne remonty w naszych szkołach. Ponadto 
w budŜecie na 2008 rok zaplanowano dla kaŜdej szkoły i przedszko-
la stosowne środki na powyŜsze wydatki. Część prac została juŜ 
wykonana. Zakres przeprowadzonych prac będą Państwu przedsta-
wiali poszczególni dyrektorzy podczas spotkań z rodzicami. Efekty 
tych prac są łatwo zauwaŜalne. 
 

ZMIANA CEN SPRZEDA śY DREWNA 
 

W związku z zakwestionowaniem przez nadzór prawny Wojewody 
Małopolskiego zgodności z prawem uchwał regulujących gospodar-
kę w lasach gminnych, Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwałę 
o uchyleniu dotychczas obowiązujących zasad gospodarki leśnej. 
W to miejsce Wójt Gminy Czorsztyn, jako organ prowadzący go-
spodarkę mieniem gminy, wydał Zarządzenie Nr WG 0151-241/08 
z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie: określenia zasad i sposobu 
gospodarki lasami stanowiącymi własność Gminy Czorsztyn. 
W ww. zarządzeniu zostały określone: 

1. Regulamin wycinki, przygotowania do sprzedaŜy i obrotu 
drewna pochodzącego z lasów stanowiących własność 
Gminy Czorsztyn, 

2. Zestawienie norm do klasyfikacji jakościowo – wymiaro-
wej drewna iglastego i liściastego pochodzącego z lasów 
stanowiących własność Gminy Czorsztyn, 

3. Zestawienie cen netto sprzedaŜy drewna z lasów stanowią-
cych własność Gminy Czorsztyn. 

Zmiana cen drewna i likwidacja podziału na strefy płacowe była 
dyskutowana na Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Czorsztyn oraz 
na sesji Rady Gminy. Wprowadzone Zarządzeniem Wójta ceny są 

(cd. na str. 5) 
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LUDZIE NASZEJ GMINY  
 

Ziemia Czorsztyńska: mała ojczyzna ludzi od-
waŜnych, Ŝyczliwych i pracowitych. Siedemset lat 
historii. Piękna i bogata w wydarzenia przeszłość. 
Tworzyli ją ludzie przez całe wieki - górale z krwi 
i kości. Tworzą nadal wedle sił i moŜliwości. KaŜ-
dy z nas jest cząstką tej historii. 

Chcielibyśmy przedstawić na łamach „Biulety-
nu” krótkie notki tych wszystkich spośród miesz-
kańców naszej gminy, którzy w jakiś sposób przy-
czynili się do jej rozwoju, wzbogacili jej historię. 

Państwa uwagi oraz propozycje będą mile  
widziane. 

 

 
Ksiądz Czesław Jakóbczyk 

 

Urodził się w Tymowej 
koło Brzeska, a nauki pobierał 
w WyŜszym Seminarium Du-
chownym w Tarnowie. W roku 
1958 kończy studia i wyjeŜdŜa 
na pierwszą parafię do miej-
scowości Czerna. Potem jest 
katechetą w Tylmanowej 
i kolejno w StróŜy. Probostwo 
w Sromowcach NiŜnych objął 
latem 1967 r. po śp. Księdzu 
Bartłomieju Fąfarze. Od 
tamtego czasu przez 38 lat 
będzie ksiądz Jakóbczyk 
włodarzyć pienińską parafią. 

Nie miał lekko. Wiekowy kościółek podupadał, 
chylił się ze starości, wymagał ciągłych, kosztow-
nych remontów. Kościół nie miał ogrzewania, więc 
zimą przy silnych mrozach ludzie dreptali nogami, 
kobieciny opatulały się w chusty. Wiedział o tym 
proboszcz, ale cóŜ mógł sam poradzić. Jedynym wyj-
ściem była budowa nowej świątyni. Myślał, dumał 
nocami, radził się ludzi, a Sromowianie czekali co 
powie. 

Jesienią 1981 roku podjęto decyzję: budujemy 
nowy kościół. W roku następnym rozpoczęto groma-
dzenie materiału, zwoŜono Ŝwir, cegłę, pustaki. 
Działkę pod kościół drogą wymiany, przekazali para-
fianie: Maria Regiec, Jan Plewa oraz bezpłatnie Mi-
chał i Maria Dragoszowie. Kamień węgielny nowego 
kościoła poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II pod-
czas swego pobytu w Krakowie latem 1983 roku. 

Budowa świątyni to dla księdza Jakóbczyka cała 
epopeja spędzająca sen z powiek przez całe pięć lat. 
Sam bym nie dał rady – mówi ksiądz z łezką w oku, 
ale pomogli parafianie pracą, wysiłkiem całych ro- 
 

 
dzin, takŜe groszem, kaŜdy według sił i moŜliwości. 
Wszystkim naleŜy się wielkie uznanie. Sromowianie  
to przecieŜ flisacy Ŝyjący z „łódek”, 
a i gospodarstwa, choć niewielkie wymagają starun-
ku. Szli jednak „ku kościele” bez ociągania, kiedy 
tylko ksiądz wyczytał z ambony. Nazbierało się tych 
dniówek w ciągu lat wiele, oj bardzo wiele. 

Udało się w pięć lat po wmurowaniu kamienia 
węgielnego. W niedzielę 26.09.1988 r. biskup tar-
nowski Ablewicz dokonał uroczystej konsekracji 
nowej świątyni. Trzeba teŜ wspomnieć, Ŝe w czasie 
budowy ksiądz Jakóbczyk uległ dość powaŜnemu 
wypadkowi. Spadł z rusztowania i złamał nogę. Tyl-
ko nogę, bo mogło być gorzej. Było teŜ i inne zda-
rzenie lŜejszego juŜ kalibru. W roku 1992 parafianie 
chcieli zorganizować duszpasterzowi skromną uro-
czystość z okazji 25 - lecia kapłaństwa. Ksiądz się 
nie zgodził uwaŜając, Ŝe są pilniejsze sprawy do zała-
twienia choćby schody do górnej nawy, ogrodzenie 
placu wokół kościoła, sprawienie nowych organów 
i wiele innych potrzeb. Parafianie nie oponowali. 

Dziś mówią o księdzu: 
Nie dojadł, nie dospał, ale postawił na swoim, mamy 
nowy wspaniały kościół, który podziwiają nawet 
przyjezdni. Nie tylko ci z Polski, ale i z całej Europy. 
-Kapłan z powołania, oddany bez reszty swej parafii 
– dodają. 
 

Nasz doktor Adam Bochenek 
 

  Z Czorsztynem 
zetknął się po 
raz pierwszy 
podczas wycie-
czki studenckiej 
na Podhale. 
Zafascynowany 

widokami i pię-
knem okolicy 
postanowił so-

bie, Ŝe kiedyś tu wróci. Marzenie spełniło się juŜ 
kilka lat później, a dokładnie 1 grudnia 1971 roku, 
kiedy to ówczesny dyrektor Wydziału Zdrowia 
w Nowym Targu Józef Pyzowski zaproponował pań-
stwu Bochenkom pracę w czorsztyńskim ośrodku 
zdrowia. Umowę podpisaliśmy na dwa lata, które 
trwają do dzisiaj – wspomina pan Adam. Do dzisiaj, 
czyli 37 lat. Szmat czasu. 

Tak doktor mówi o tamtych latach:  
Zamieszkaliśmy w Czorsztynie w starym ośrodku 
zdrowia starej willi. Zaraz po rozpoczęciu pracy za-
cząłem modernizację budynku. Oprócz gabinetu 
ogólnego powstał gabinet pediatryczny, stomatolo-
giczny, punkt apteczny, zaś poddasze zostało zaadap-
towane na poczekalnię i łazienkę. W późniejszym 
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etapie powstał gabinet ginekologiczny – pierwszy 
w wiejskim ośrodku zdrowia na całym Podhalu. 
W następnej kolejności utworzyłem Punkt Lekarski 
w Sromowcach NiŜnych, w domu Magierów, w roku 
1981. 

Z pierwszą wizytą domową poszedłem - wspomina 
doktor - do cięŜko chorego w Sromowcach WyŜnych. 
Na piechotę oczywiście, bo ośrodek nie miał wtedy 
jeszcze własnego samochodu. Z kolejną udał się do 
Maniów. To był przysiółek „Pod Kościołem”. Ale juŜ 
nie na piechotę, lecz PKS-em. 

Doktor Bochenek pochodzi z niewielkiej miej-
scowości Modarówka k. Krosna, a studia kończył na 
Lubelskiej Akademii Medycznej. Tam teŜ poznał 
swą przyszłą Ŝonę Annę, teŜ lekarkę, z którą rozpo-
czynał praktykę lekarską. Najpierw w szpitalu powia-
towym w Jaśle, a potem w Czorsztynie. 

JakŜe nie wspomnieć o latach przebudowy, cza-
sach przenosin i kłopotach z tym związanych. Pro-
blemów było sporo: najpierw plany lokalizacji 
w Kluszkowcach, gdzie obecnie jest dzielnica prze-
mysłowa. Ostatecznie jednak zwycięŜyła koncepcja 
lokalizacji całego ośrodka zdrowia w Maniowach. 
Konieczne były spotkania z architektami i ustalanie 
planów. 

Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 
1 sierpnia 1993 r. Honorowym gościem był profesor 
Antoni Dziatkowiak - światowej sławy kardiochirurg. 

Bez skromnej przesady moŜna dziś powiedzieć, Ŝe 
mamy ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia, na 
miarę potrzeb i oczekiwań. Obok Poradni Ogólnej 
działa tu równieŜ Poradnia Laryngologiczna, Chirur-
giczna, a takŜe Rehabilitacji i Fizjoterapii z duŜą 
ilością aparatury, a od pewnego czasu i Diabetolo-
giczna oraz Gabinet Stomatologiczny. O parę kro-
ków, pod tym samym dachem mamy i aptekę. 

Doktor Bochenek ma się czym pochwalić. Ośro-
dek zdrowia to przecieŜ cząstka jego Ŝycia, choć on 
sam jakŜe często powraca do wspomnień: 
Bardzo miło wspominam stary Czorsztyn i ludzi 
z tamtego okresu, a zwłaszcza miejsce, gdzie moŜna 
ich było spotkać – centrum Czorsztyna, jedno z naj-
bardziej urokliwych i fascynujących miejsc naszej 
gminy. 
 

KAZIMIERZ SITARZ – MANIOWY/USA 
 

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie Maniowy bez pił-
ki noŜnej, ale i piłkę, a zwłaszcza jej początki bez 
Sitarzów. Senior rodu Karol, przedwojenny działacz 
„Strzelca”, współorganizator LZS „Lubań” przekazał 
„pałeczkę” pasjonata sportu swemu synowi. 
Kazimierz – bo o nim mowa (na zdjęciu w stroju 
góralskim) – juŜ w roku 1947 był jednym z graczy 
w niezorganizowanym jeszcze do końca zespole pił- 

 
karzy. Szybki, 
zwinny grał na 
prawym skrzydle 
i podobno strze-
lał przeciwnikom 
sporo bramek. 
Przez wiele lat 
pełnił funkcję 
kapitana zespołu. 

ChociaŜ piłka 
noŜna w latach 
powojennych cie-
szyła się naj-
większym uzna-
niem w Manio-
wach, uprawiano 

równieŜ inne dyscypliny.  Biegi narciarskie, skoki 
(była tu duŜa skocznia), a przez kilka sezonów zi-
mowych takŜe hokej. Kazimierz był nie tylko preze-
sem, ale i gospodarzem klubu. Pomagała mu równieŜ 
Ŝona Kazimiera, która prała i reperowała graczom 
zniszczone szorty. 

Sporo czasu poświęcili Sitarzowie działalności 
kulturalnej we wsi. Przez kilka lat działał przecieŜ 
w Maniowach teatrzyk ludowy z prawdziwymi akto-
rami rekrutującymi się z co urodziwszych dziewcząt 
i chłopaków, wśród których byli równieŜ Kazimierz 
i Kazimiera Sitarzowie. 

Kazimierz był teŜ przez wiele lat członkiem 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Do dziś wspomina swój 
chrzest bojowy w OSP. Palił się Frydman, a Manio-
wianie, jako jedna z pierwszych jednostek brała 
udział w akcji gaszenia. Spłonęło wtedy prawie dwa-
dzieścia zabudowań, w większości szop i stodół. Nikt 
się nie oszczędzał, a walka z Ŝywiołem trwała wiele 
godzin. 

W roku 1967 Sitarzowie wyjechali do USA i tam 
zamieszkali. Nie zapomnieli jednak o wsi rodzinnej. 
PrzyjeŜdŜali do Maniów prawie co roku. Był w kraju 
Kazimierz kiedy waŜyły się losy Maniów, kiedy or-
ganizowano orkiestrę straŜacką (istnieje do dzisiaj) 
i kiedy toczyła się batalia o boisko sportowe w No-
wych Maniowach. Tak o tym wspomina po latach: 
Ogrodzenie boiska zrobiliśmy w nocy. Filip Sukien-
nik był świadkiem jak ktoś powiedział - będziesz „sie-
dział” Kazek za to boisko. Cieszę się, Ŝe moje marze-
nia spełniły się.  

Kazimierz przebywa nadal w USA. PrzyjeŜdŜa 
coraz rzadziej, bo to i zdrowie nie dopisuje i kolegów 
coraz mniej. Ale na jubileusz 60-lecia klubu, który 
przypada w tym roku na pewno pojawi się w Manio-
wach. Będzie o czym wspominać. 
 
 
    autor tekstów LUDZIE NASZEJ GMINY: Andrzej Niemiec
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zgodne z tymi zaproponowanymi i przegłosowanymi przez więk-
szość Radnych. Zestawienie cen netto sprzedaŜy 1m3 drewna po-
chodzącego z lasów stanowiących własność Gminy Czorsztyn, 
według asortymentów: 
 

Lp. Asortyment drewna Cena netto za 1 m3 

1 drewno tartaczne 115 zł 
2 drewno pozaklasowe 85 zł 
3 drewno opałowe  45 zł 
4 stemple budowlane  60 zł 
5 Ŝerdzie  45 zł 

 

Nowe regulacje gospodarki leśnej i ceny obowiązują od 9 lipca br. 
 

Dla porównania: wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 22 października 2007 r. średnia cena sprzedaŜy 
drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., wyniosła 147,28 zł 
za 1m3. 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE - I N F O R M A C J A 
 

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach informuje, Ŝe od 
1 września 2008r. rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy. 
Zgodnie z art.23 ust.4 ustawy oświadczeniach rodzinnych do wnio-
sku o zasiłek rodzinny naleŜy dołączyć: 
1. Zaświadczenie i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu 

rodziny w 2007 roku  (w tym dzieci pozostających na utrzyma-
niu w wieku do 25 lat), w tym odpowiednio:  

• zaświadczenia z urzędu skarbowego, 
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego inne-

go dochodu nie podlegającemu opodatkowaniu, 
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego do-

chodu za 2007r., jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku 2007, albo kserokopia nakazu 
płatniczego za ten rok (tj. 2007), 

• dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość 
utraconego dochodu, jeŜeli dochód rodziny uległ obniŜeniu 
na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. 

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgim-
nazjalnej. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności (jeśli takie posiada). 

4. Zaświadczenie pracodawcy o okresie, na jaki urlop wycho-
wawczy został udzielony oraz o okresach zatrudnienia. 

5. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego 
rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małŜonka 
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

6. Kserokopie aktów urodzenia dzieci.  
 

Zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za mie-
siąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września. 
 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września , świad-
czenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się 
do dnia 31 października. 
 

„ UCZEŃ NA WSI”  
pilotaŜowy program dla uczniów niepełnosprawnych 

 

Gmina Czorsztyn została zakwalifikowana do realizacji obszaru 
A programu pilotaŜowego „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz miejsko – wiejskie”. Adresatami programu są ucznio- 

 
wie niepełnosprawni z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub o stopniu niepełnosprawności, mający stałe zameldowanie na 
terenie gminy. Niezbędne dokumenty, informacje oraz druki gotowe 
do pobrania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Osoby zainte-
resowane mogą składać wnioski o dofinansowanie, a takŜe uzyskać 
dodatkowe informacje i wyjaśnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, w godzinach od 7.30 
do 15.30. Termin składania wniosków upływa 30 września. 
Zachęcamy rodziców i opiekunów uczniów niepełnosprawnych do 
skorzystania z tej okazji i przystąpienia do programu. 
 

Apel o utrzymywanie porządku i czystości na posesjach i przy-
ległych chodnikach 

 

W związku z uzasadnionymi aspiracjami do miana turystycznej 
perełki regionu i tym samym do przyciągania coraz większej 
liczby turystów do naszej gminy, Urząd Gminy Czorsztyn przy-
pomina właścicielom, administratorom i dzierŜawcom o obo-
wiązku utrzymywania porządku i czystości w obrębie posesji 
oraz na chodniku przyległym do działki na całej jej długości. 
PowyŜsze wynika z powszechnie obowiązującej ustawy oraz 
uchwalonego na jej podstawie w 2004 roku Regulaminu utrzy-
mania porządku i czystości na terenie Gminy Czorsztyn. Coraz 
więcej osób stara się dbać o swoje obejście, zakłada i pielęgnuje 
przydomowe ogródki, które są ich wizytówką. Niestety ten pozy-
tywny obraz psują zaniedbane, jakby porzucone posesje i za-
puszczone chodniki. Zdarzają się wciąŜ przypadki podrzucania 
śmieci, a nawet zaorywania wykonanych za publiczne pieniądze 
chodników. Osoby uporczywie lekcewaŜące Regulamin będą 
pociągnięte do odpowiedzialności, aŜ do kary administracyjnej 
włącznie. Równocześnie naleŜą się słowa podziękowania dla 
tych, którzy dbają o swoje posesje, ale takŜe wkładają sporo 
wysiłku w naleŜyte utrzymywanie tzw. przestrzeni publicznej, 
która jest naszym wspólnym dobrem. RównieŜ te pozytywne 
przykłady będziemy starali się pokazywać i nagradzać. 
 

Śmieci i Jezioro Czorsztyńskie 
 

Nie do końca jest rozwiązany 
problem zanieczyszczanego 
Jeziora Czorsztyńskiego. Po 
kaŜdej ulewie i wezbraniu wód 
w dopływach jeziora pojawia 
się istotny problem dotyczący 
porządkowania śmieci przy-
niesionych do jeziora przez 
wodę. Ten problem głównie 
dotyczy naszej Gminy, gdyŜ 

wiejące z zachodu wiatry wyrzucają wszystko to, co przyniesie 
woda na północne brzegi jeziora połoŜone w Gminie Czorsztyn. 
Szczególnie zatoki są tymi miejscami, w których gromadzi się 
ogromna ilość odpadów: konarów, korzeni drzew, puszek, butelek 
i wszelkiego rodzaju odpadów. Zarządcą zarówno samego zbiornika 
jak i pasa nabrzeŜnego jest Spółka – Zespół Elektrowni Wodnych 
w Niedzicy. To ona w imieniu Ministra Skarbu zarządza tym tere-
nem i do niej naleŜy obowiązek porządkowania. Pomimo tego wiele 
osób mylnie sądzi, Ŝe to jest gminne zadanie. W trosce o wspólne 
dobro, w porządkach na brzegu pomaga młodzieŜ z naszych szkół 
z Maniów i Sromowiec. Takie akcje są przeprowadzane systema-
tycznie kaŜdego roku, a ich skutkiem są setki worków zebranych 
śmieci i oczywiście oczyszczone brzegi. Jest to dobry przykład, Ŝe 
moŜna liczyć na naszą młodzieŜ. 
Śmieci płyną z całego Podhala. Woda „czyści” brzegi rzek i poto-
ków, zabierając wszystko to, co wcześniej zostało wyrzucone do 
rowów. Niestety, po kaŜdym większym deszczu ten urobek staje się 
problemem dwóch podmiotów: ZEW Niedzica oraz Gminy Czorsz-
tyn, gdzie ląduje najwięcej takiego urobku. MoŜe w jakiś sposób 
pozostałe gminy i miasta powinny pomóc nam w utylizacji tych 
śmieci w myśl zasady, Ŝe kto śmieci – ten sprząta czy teŜ płaci za 
sprzątanie. Jak to jednak przeprowadzić? Póki co, pozostajemy 
z tym nie do końca rozwiązanym „śmieciowym problemem”. 
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OGŁOSZENIA ZGK W MANIOWACH 
 

Uprzejmie informuję, Ŝe w związku z likwidacją kasy   
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Maniowach, od dnia 
1.08.2008r. wpłaty za świadczenie przez ZGK usług dostar-
czania wody i wywozu odpadów stałych moŜna dokonywać bez 
opłat: 
• w kasie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. 

Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, pok. 12 (parter).  
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8:00-14:30 

• w oddziale Banku Spółdzielczego w Czorsztynie,             
z/s w Maniowach, ul. Pienińska 1, 34-436 Maniowy. 
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8:00-15:30 

 

lub w punkcie kasowym w Sromowcach NiŜnych, ul. Pieniń-
ska 77. Godziny otwarcia: wtorek i czwartek: 8:00-15:30 
Jednocześnie informuję, Ŝe w dalszym ciągu będzie prowa-
dzona zbiórka opłat za świadczenie usług w miejscowościach: 
Sromowce NiŜne, Sromowce WyŜne, Kluszkowce, Czorsztyn. 
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 
 
 

W związku z opracowywaniem kalendarza wywozu odpadów 
na rok 2009, Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach 
zwraca się z prośbą o zgłaszanie się odbiorców usług zaintere-
sowanych zwiększeniem częstotliwości wywozu odpadów 
niesegregowanych z ich posesji.  
Zgłoszenia prosimy kierować na nr tel. 0-18 27-500-59 
 

Dyrektor ZGK w Maniowach 
                                                                        Krzysztof Frątczak 

 
 

Wyniki konsultacji społecznych w Sromowcach NiŜnych 
 

W niedzielę 6 lipca 2008 roku przeprowadzono w Sromowcach 
NiŜnych konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa, w któ-
rych mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat sprzedaŜy 
gruntów gminnych połoŜonych w obrębie Pienińskiego Parku 
Narodowego - tzw. piargów. Sprawa ta ciągnie się co najmniej 
od kilku juŜ lat i w przeszłości była juŜ przedmiotem gorących 
dyskusji na zebraniach wiejskich. Pieniński Park Narodowy jest 
zainteresowany wykupem tych terenów m.in. ze względu na 
prowadzoną na tych terenach szczególna ochronę motyla Niepy-
laka Apollo.  Mieszkańcy z kolei nie chcieli się zgodzić na 
sprzedaŜ gminnych nieuŜytków z powodu konfliktów z Dyrekcją 
Parku.  
Zdając sobie sprawę z draŜliwości tematu, władze gminy posta-
nowiły dać szansę jak największej liczbie mieszkańców na od-
danie głosu w tej sprawie w tajnym głosowaniu. Rada Gminy 
Czorsztyn podjęła odpowiednią uchwałę w tej sprawie, a następ-
nie po jej opublikowaniu i wejściu w Ŝycie Wójt Gminy ogłosił 
termin i miejsce przeprowadzenie konsultacji społecznych. 
Mieszkańcy oddawali swoje głosy ZA lub PRZECIW sprzedaŜy 
piargów w związku z planowaną realizacją inwestycji drogo-
wych (modernizacja drogi powiatowej – partycypacja w budo-
wie chodników) i oświatowych (dokończenie budowy szkoły 
podstawowej i gimnazjum). Frekwencja wyniosła 39,7 % osób 
uprawnionych. Po przeliczeniu głosów komisja stwierdziła, Ŝe 
ZA sprzedaŜą (a tym samym ZA dalszym dynamicznym rozwo-
jem infrastruktury drogowej, budową chodników, ścieŜki rowe-
rowej, parkingów i placu rekreacyjnego przy kładce na Dunajcu) 
opowiedziało się 63 mieszkańców, co stanowi 21,4 % odda-
nych waŜnie głosów. PRZECIW sprzedaŜy piargów głosowa-
ły 232 osoby to jest 78,6 % głosujących. 7 głosów było nie-
waŜnych. 
Sprawa ta z pewnością powróci jeszcze na forum zebrania wiej-
skiego poniewaŜ wraz ze wzrostem liczby turystów i obiektów 
obsługujących ruch turystyczny rosną teŜ oczekiwania gości  

 
odwiedzających Sromowce i Pieniny, którzy mogą w pewien 
sposób wymusić kolejne inwestycje w infrastrukturę i poprawę 
atrakcyjności terenów rekreacyjnych. Z kolei pojawiające się 
moŜliwości pozyskania środków unijnych na budowę chodni-
ków, ścieŜki rowerowej, parkingów, zagospodarowanie terenów 
przy kładce i wzdłuŜ Dunajca zawsze wiąŜą się z koniecznością 
posiadania tzw. wkładu własnego. BudŜet gminy nie udźwignie 
takiego obciąŜenia, więc jedynym pewnym źródłem zabezpie-
czenia własnych środków na inwestycje będzie sprzedaŜ piar-
gów. Sprawa wydaje się więc być otwarta, a decyzja dotycząca 
dalszego rozwoju wsi w rękach jej mieszkańców. 
 

Pomoc dla POLICJI 
 

Wójt Gminy Czorsztyn Waldemar Wojtaszek przekazał na wy-
posaŜenie posterunku Policji w Maniowach uŜywany sprzęt 
komputerowy (komputer, monitor i drukarka) oraz telefon ko-
mórkowy z opłacanym przez gminę abonamentem. MoŜna więc 
kontaktować się z dzielnicowym pod nr 0 505 007 068. 
Bezpieczeństwo publiczne jest sprawą bardzo waŜną. Stąd Wójt 
na wniosek Komendy Powiatowej Policji (wystosowany do 
wszystkich gmin z terenu swego działania) skierował na najbliŜ-
szą sesję Rady Gminy Czorsztyn projekt uchwały o dofinanso-
wanie zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Krościenku 
w kwocie 10 000 zł. Liczymy poprzez to na poprawę sytuacji 
w zakresie częstotliwości patroli Policji i zapewnienie bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Czorsztyn. Pomimo wysokiego 
poziomu zadłuŜenia gminy, poczynione w tym i poprzednim 
roku oszczędności oraz racjonalizacja wydatków bieŜących 
pozwoliły na wygospodarowanie środków na wsparcie Policji. 
 

Mercedes dla OSP w Maniowach 
 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Czorsztyn została podpisa-
na umowa o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Nowotarskiego w kwocie 30 000 zł na zakup samocho-
du poŜarniczego dla powiatu. Natomiast Powiat (Państwowa 
StraŜ PoŜarna) przekazał samochód marki Mercedes Sprinter dla 
jednostki OSP w Maniowach, z przeznaczeniem do ratownictwa 
drogowego. Samochód po generalnym remoncie jest juŜ    
w Maniowach i jest wyposaŜany w sprzęt ratowniczy. 
 

Konserwacja potoku Wygon w Sromowcach NiŜnych 
 

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy złoŜony do Ma-
łopolskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krako-
wie na zadanie pn. Konserwacja bieŜąca potoku Wygon w km 
0,4 km w miejscowości Sromowce NiŜne. Wartość brutto zada-
nia będzie wynosić 70 000 zł (10 000 zł gmina, 60 000 zł Woje-
wództwo Małopolskie). Realizacja zadania odbywać się będzie 
na podstawie umowy na współfinansowanie powyŜszego zada-
nia, realizowanego przez MZMiUW w Krakowie z zakresu 
inwestycji oraz bieŜącego utrzymania cieków naturalnych 
i urządzeń wodnych. Zarząd Województwa Małopolskiego do-
konuje wyboru zadań do realizacji w ramach środków przyzna-
nych na dany rok. 
Na rozpatrzenie oczekuje wniosek na regulację cieku wodnego 
równieŜ o nazwie Wygon, ale w Sromowcach WyŜnych. 
 

Dotacja na drogi rolnicze 
 

Gmina Czorsztyn otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych dofinansowanie na remonty dróg rolniczych w kwocie 
31 630 zł. Wkład własny gminy wyniesie ok. 33 000 zł. W ten 
sposób łącznie za kwotę 64 000 zł zostanie wyremontowana 
droga do pól o lokalnej nazwie „Zagórze” w Sromowcach Wy-
Ŝnych na długości 0,33 km oraz droga rolnicza Kluszkowce – 
Czorsztyn na dł. 0,74 km. 


