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Nagrody dla najlepszych uczniów 

 

Podczas posiedzenia XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy 
Czorsztyn w dniu 15 lipca 2009 roku przew. Rady Gminy 
Czorsztyn Rafał Jandura oraz wójt Gminy Czorsztyn Walde-
mar Wojtaszek wręczyli nagrody uczniom, którzy w roku 
szkolnym 2008/ 2009 wykazali się bardzo dobrymi wynikami 
w nauce, wzorowym zachowaniem oraz działalnością na 
rzecz szkoły. 
Nagrodzeni uczniowie: 
1. Justyna Jabłońska – uczennica VI klasy Szkoły Podsta-
wowej w Kluszkowcach – średnia ocen 5, 72.  
2. Amelia Wiącek – uczennica VI klasy Szkoły Podstawo-
wej w Maniowach – średnia ocen 5, 3.  
3. Magdalena Wysoczyńska – uczennica V klasy Szkoły 
Podstawowej w Sromowcach NiŜnych – średnia ocen 5, 6.  
4. Piotr Janczy – uczeń klasy VI klasy Szkoły Podstawowej 
w Sromowcach WyŜnych – średnia ocen 5, 8.  
5. Magdalena Janczy – uczennica klasy III Gminnego Pu-
blicznego Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych – średnia 
ocen 5, 73 (laureatka Małopolskiego Konkursu Geograficz-
nego i Konkursu Biologicznego). 
6. Magdalena Wiercioch – uczennica Gminnego Publiczne-
go Gimnazjum w Maniowach – średnia ocen 5. 63.  
Uczniowie w nagrodę otrzymali listy gratulacyjne oraz kom-
plet firmy Parker – długopis, pióro oraz kalkulator. 
 

Gminne zawody sportowo - poŜarnicze 2009 
 

19 lipca 2009 r. na boisku sportowym w Sromowcach NiŜ-
nych odbyły się Gminne zawody sportowo – poŜarnicze. 
W zawodach udział wzięło sześć jednostek OSP z terenu 
 

 

gminy Czorsztyn. StraŜacy poszczególnych jednostek OSP 
wzięli udział w sztafecie poŜarniczej 7 x 50 metrów z prze-
szkodami. Najszybciej tor przeszkód pokonali straŜacy 
z Maniów i ze Sromowiec NiŜnych (identyczny czas). 
W ćwiczeniach bojowych - drugiej konkurencji zawodów, 
historia się powtórzyła. Ponownie najlepsze czasy uzyskały 
te same dwie jednostki. W klasyfikacji generalnej równo-
rzędne pierwsze miejsce przypadło straŜakom z jednostek 
z Maniów i ze Sromowiec NiŜnych (pierwszy raz coś takiego 
się zdarzyło). Organizator zawodów na tego rodzaju sytuacje 
nie był przygotowany, nie przygotował dwóch pucharów za 
I miejsca. Na szczęście straŜacy to zgrany kolektyw i sami 
zaproponowali „salomonowe rozwiązanie”, aby Puchar 
z napisem I miejsce wręczyć jednostce przyjezdnej (jednost-
ka OSP Sromowce NiŜne była gospodarzem tych zawodów).  
Na zakończenie zawodów, Wójt Gminy Czorsztyn oraz Pre-
zes Gminnego Zarządu wręczyli wszystkim dowódcom dru-
Ŝyn pamiątkowe puchary. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sędziowska, powołana przez 
Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu. 
 

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW: 
1 miejsce - OSP MANIOWY i OSP SROMOWCE NIśNE - 113 pkt, 
3 miejsce - OSP SROMOWCE WYśNE - 120 pkt, 
4 miejsce - OSP HUBA - 128 pkt, 
5 miejsce - OSP MIZERNA - 143 pkt, 
6 miejsce - OSP KLUSZKOWCE.   

M. Niemiec 
 

Drugie Kółko Olimpijskie dla Moniki Liptak  
 

Monika Liptak Mistrzyni ą Ogólnopolskiej Olimpiady 
MłodzieŜy i Mistrzyni ą Polski Juniorek. 

Weekend 01-02.08.2009 kajakarzom górskim z UKS 
„Spływ” Sromowce WyŜne upłynął bardzo pracowicie. Wy-
startowali oni bowiem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieŜy i Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych. Na tych 
Mistrzostwach reprezentowała nas cztero-osobowa ekipa 
w skład której weszli: Monika Liptak, El Ŝbieta Dębska, 
Agnieszka Liptak oraz Przemysław Plewa.  
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W sobotę za-
wodnicy sprawdzali 
się w kwalifikacjach, 
w których wygrała 
Monika. RównieŜ 
nieźle popłynęła jej 
starsza siostra 
Agnieszka zajmując 
trzecie miejsce. Te 
wyniki wskazywały, 
Ŝe są szanse na to, 
Ŝeby w niedzielę nasi 
zawodnicy byli 

w finałowej dziesiątce. Podczas półfinałowego przejazdu nasi 
zawodnicy popłynęli na swoim poziomie i wszyscy wywal-
czyli start w finale.  
Czas jaki osiągnął Przemysław Plewa dawał mu czwarte 
miejsce, ale nie uchronił się od błędu i na ostatnich dwóch 
bramkach zarobił cztery punkty karne. Ostatecznie zajął 
wysokie szóste miejsce. Kolejny finałowy przejazd płynęły 
juniorki młodsze. Jako pierwsza wystartowała Monika. Jej 
przejazd był znakomity, szybki, zdecydowany, ale równieŜ 
nie uchroniła się błędu i otrzymała dwa punkty karne. Za 
Moniką płynęła Ela, która w półfinale zajęła czwarte miejsce. 
Podczas finałowego przejazdu poprawiła się aŜ o siedem 
sekund - był to równieŜ świetny wynik, który dał naszej za-
wodniczce piąte miejsce. Rywalki płynące za Moniką nie 
mogły poprawić jej wyniku. Najgroźniejszą była Natalia 
RoŜniakowska z „Kwisy” Leśna, która w poprzednim roku 
wygrała. Po jej przepływie okazało się, Ŝe i ona nie jest 
w stanie poprawić tego wyniku. To oznaczało, Ŝe mamy złotą 
medalistkę. Ostatni finał z udziałem naszej zawodniczki to 
K -1 juniorek starszych, w którym płynęła Agnieszka Liptak. 
Czas przejazdu dawał Agnieszce medal brązowy, ale punkty 
karne, których miała osiem zepchnęły ją na tak nielubiane 
przez zawodników czwarte miejsce. 

DruŜynowo zajęliśmy czwarte miejsce. 
Monika Liptak za wygraną w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
MłodzieŜy otrzymała Drugie Kółko Olimpijskie.  

Gratuluję wszystkim naszym zawodnikom. Oby tak da-
lej !!! A teraz chwila wolnego czasu dla siebie, bo juŜ 
w październiku Mistrzostwa Polski w Zjeździe. 

Marek Kowalczyk 
 

PODSUMOWANIE obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 15 lipca 2009 roku. 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Przebieg obrad 
Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie, stwierdzenie quorum, przyjęcie protoko-

łu z poprzedniej sesji, zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek 
do porządku obrad, głosowanie poprawek, przyjęcie interpelacji, in-
formacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, sprawozdanie 
Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

Część druga: 
1. Dokonano zmian w budŜecie Gminy Czorsztyn na 2009 r. 
2. WyraŜono zgodę na zabezpieczenie przyznanych środków z Fundu-

szu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla „in blanco”. 
3. WyraŜono zgodę na przystąpienie Gminy Czorsztyn do realizacji 

projektu p.n. „ŚcieŜka przyrodniczo-leśna "Modrzewie" w Klusz-
kowcach” w ramach konkursu nr 13/2008/3.2.b dla Schematu 3.2 B 
Dziedzictwo przyrodnicze Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 

4. WyraŜono zgodę na utworzenie i organizację punktów przedszkol-
nych na terenie Gminy Czorsztyn. 

5. WyraŜono zgodę na przystąpienie Gminy Czorsztyn do realizacji 
projektu p.n. „Raz, Dwa, Trzy - do przedszkola przyjdź i ty”  w ra- 

 
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej”. 

6. Dokonano zmiany uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę. 

7. WyraŜono zgodę na zawarcie kolejnych umów na dzierŜawę nieru-
chomości, na okres do 3 lat. 

8. Dokonano uchylenia uchwały - podjęto uchwałę Nr XXIX/ 202 /09. 
9. Wprowadzono zmiany w Statucie Gminy Czorsztyn. 
10. WyraŜono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowotarskiego. 
11. Rozpatrzono skargę na Wójta Gminy Czorsztyn. 
Część trzecia: 
1. Odpowiedzi na interpelacje. 
2. Zapytania i wnioski.  
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji. 
4. Zakończenie sesji.  

K.G. 
 

Stowarzyszenie Gorce Pieniny – pieniądze dla kaŜdego 
 

Stowarzyszenie Gorce Pieniny – jako jedna z 39 Lokalnych 
Grup Działania została wybrana przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. BudŜet na wdraŜanie Osi IV Leader wynosi 
3 214 412,00 zł., w tym na działania „WdraŜanie lokalnych 
strategii rozwoju” kwota wynosi 2 519 404,00 zł. 
Przypomnienie: 
W styczniu 2009 LGD Gorce – Pieniny, która obejmuje swo-
im działaniem 3 gminy: Ochotnica, Krościenko i Czorsztyn, 
złoŜyła wniosek do Marszałka na wybór LGD do realizacji 
strategii. 
Wniosek został pozytywnie oceniony na podstawie PROW 
2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2008 roku 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z Marszałkiem 
Województwa małopolskiego, na podstawie której Zarząd 
stowarzyszenia będzie mógł ogłaszać nabory wniosków. 
Oceną wniosków zgodnie z LSR zajmować się będzie rada 
Stowarzyszenia 
Dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie moŜna 
składać projekty w trzech działań Osi III objętych Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
a mianowicie : 
 

1.„ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
Beneficjent 
Osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą dzia-
łalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniŜej 
10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości 
w zł 2 mln euro. 
 

2.„ RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 Beneficjentami w tym działaniu mogą być osoby fizyczne: 
rolnik, małŜonek rolnika lub domownik - w rozumieniu usta- 
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
3. Odnowa Wsi”  
Beneficjent 
Gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wy-
znaniowy, organizacja pozarządowa. 
4.  „Małe projekty”  
Beneficjenci: 
-   osoby  fizyczne:  pełnoletnie,  które  są  obywatelami  Unii 
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Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej 
lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolno-
ścią do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia słuŜby; 
zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze dzia-
łania LGD; 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów 
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednost-
kami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na 
obszarze działania LGD;  
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na pod-
stawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę 
lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD 
 

Jako Lokalna Grupa Działania wiemy, Ŝe wśród mieszkań-
ców i innych uprawnionych podmiotów  są dobre pomysły 
na projekty, potrzeba tylko chęci, no i oczywiście pieniędzy, 
bo w funduszach unijnych zasadą jest refundacja poniesio-
nych kosztów; trzeba zatem najpierw wydać, aby później 
otrzymać zwrot pieniędzy. 
Zarząd LGD poda do publicznej wiadomości terminy kon-
kursów i będzie szkolił i udzielał porad osobom, które ze-
chcą wziąć udział w konkursach 
 

V-ce Prezes Stowarzyszenia Krystyna Kubik 
 

Nowi dyrektorzy szkół 
 

W związku z kończącą się kadencją dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Maniowach i Szkoły Podstawowej w Kluszkow-
cach został ogłoszony konkurs w celu wyłonienia kandydata 
na w/w stanowiska. Postępowania konkursowe odbyły się 
w dniu 10 czerwca 2009 r. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP 
w Maniowach została wyłoniona kandydatka, była wicedy-
rektor SP w Maniowach, Pani Barbara Sukiennik – nauczy-
ciel SP w Maniowach, była wicedyrektor, natomiast na sta-
nowisko dyrektora SP w Kluszkowcach została wybrana 
kandydatka Pani Lucyna Pasich – nauczyciel i wicedyrektor 
SP w Kluszkowcach. Nowi dyrektorzy zostali powołani na 
okres 5 lat tj. od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2014 r. 
Pozostaje Ŝyczyć nowym osobom na stanowiskach dyrektora 
siły i wytrwałości w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji na 
rzecz rozwoju tych placówek oświatowych w gminie. 
 

Większa subwencja oświatowa dla Gminy Czorsztyn 
 

Na wniosek Gminy Czorsztyn w dniu 29 czerwca br. Mini-
ster Finansów zwiększył subwencję oświatową dla Gminy 
Czorsztyn na 2009 rok o kwotę 55,000 zł., ze środków rezer-
wy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. W związku z powyŜszym część oświa-
towa subwencji ogólnej dla Gminy Czorsztyn na 2009 rok, 
po zwiększeniu wynosi 5830713,00 zł. Zgodnie ze złoŜonym 
wnioskiem środki te zostaną przeznaczone na remonty bieŜą-
ce w szkołach, szczególnie w celu wypełnienia zaleceń Sane-
pidu oraz wykonaniu najpilniejszych prac. 
 

Dofinansowanie na remont dróg dojazdowych do pól 
 

Uchwałą Nr 777/09 z dnia 14 lipca br. Zarząd Województwa 
Małopolskiego przyznał Gminie Czorsztyn 25 890,00 zł ze  

 
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznacze-
niem na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, których rozliczenie musi stanowić, co najmniej 
dwukrotną wartość przyznanego dofinansowania (w tym 25% 
moŜe stanowić udział mieszkańców). W ramach tych środ-
ków zostaną poprawione drogi dojazdowe do pól w Sromow-
cach WyŜnych („Zagórze”) oraz w Maniowach (droga od 
ul. Pienińskiej i Międzydrogi). 
 

„Raz, Dwa, Trzy - do przedszkola przyjdź i ty” 
 

Gmina Czorsztyn przystępuje do realizacji projektu pod na-
zwą „Raz, Dwa, Trzy - do przedszkola przyjdź i ty”. Powsta-
ną 3 punkty przedszkolne przy SP w Maniowach, SP w Sro-
mowcach NiŜnych i przy SP w Sromowcach WyŜnych. 
Wniosek nr: WND-POKL.09.01.01-12-064/09 w ramach 
Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 
2007 roku Komisji Europejskiej. 
1. Gmina Czorsztyn przeznacza na realizację projektu 

w latach 2009 – 2011, jako wkład własny, środki finan-
sowe w wysokości 15 % wartości przyznanej na dany 
rok alokacji. 

2. Całkowita wartość projektu wynosi 940 100 zł, z czego 
799 085 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a kwota 144 015 zł stanowi 
wkład własny Gminy Czorsztyn w całym okresie reali-
zacji projektu, tj. w latach 2009 –2011. 

3. Źródłem pokrycia wkładu własnego gminy określonego 
w ust. 1 i 2 będą dochody budŜetu Gminy Czorsztyn 
w latach 2009 – 2011 

/uchwała Rady Gminy Czorsztyn/ 
 

Zakończono przebudowę ulicy Modrzewiowej 
w Kluszkowcach 

 

 

W dniu 26.03.2006 odbył się przetarg na wykonanie przebu-
dowy drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Kluszkowcach. 
W wyniku przetargu, jako wykonawcę wybrano firmę EKA 
Materiały i Usługi Budowlane z Maniów. 
Roboty zostały juŜ wykonane. Zakres robót na ul Modrze-
wiowej obejmował podbudowę oraz nawierzchnię drogi na 
odcinku ok. 170 mb, wykonanie dwóch łapaczy wody oraz 
ścieku podłuŜnego wzdłuŜ całego odcinka jezdni. Z związku 
z wykonaną przebudową ul. Modrzewiowej, Gmina Czorsz-
tyn poniosła koszty w wysokości 99 822 zł. (w tym dofinan-
sowanie z MSWiA w kwocie 68 000 zł.). Droga ta prowadzić 
będzie w przyszłości do tarasu widokowego i wiaty, rozpo-
czynających ścieŜkę dydaktyczno – leśną „Modrzewie”. 
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ŚcieŜka przyrodniczo-leśna Modrzewie w Kluszkowcach 

 

Gmina Czorsztyn przystępuje do realizacji projektu pod na-
zwą: „ŚcieŜka przyrodniczo-leśna "Modrzewie" w Klusz-
kowcach”, projekt nr: MRPO.03.02.02-12-006/09 w ramach 
konkursu nr 13/2008/3.2.b dla Schematu 3.2 B Dziedzictwo 
przyrodnicze Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013 
1. Gmina Czorsztyn przeznacza na realizację projektu opi-

sanego w § 1 w latach 2009 – 2010, jako wkład własny, 
środki finansowe w wysokości 25 % wartości projektu. 

2. Całkowita wartość projektu wynosi 280 000 zł, z czego 
210 000 zł stanowi dofinansowanie z MRPO, a kwota 
70 000 zł stanowi wkład własny Gminy Czorsztyn w re-
alizacji projektu do wydatkowania w roku 2010. 

3. Źródłem pokrycia wkładu własnego gminy określonego 
w ust. 2 będą dochody budŜetu Gminy Czorsztyn w ro-
ku 2010. 

/uchwała Rady Gminy Czorsztyn/ 
 

PÓŁWYSEP WRONINA (CZORSZTYN) 
 

 Na wniosek Gminy Czorsztyn na 
przełomie lipca i sierpnia br., w samym 
środku sezonu turystycznego, został 
odnowiony fragment drogi turystycznej 

na Wroninie. Nawierzchnia Ŝwirowa na odcinku ok. 200 m 
została pokryta asfaltem, zostały równieŜ wykonane pobocza. 
Całość kosztów pokryła spółka ZEW Niedzica z uwagi na 
fakt, Ŝe droga ta stanowi własność Skarbu Państwa a obecnie 
jest w administrowaniu przez spółkę. 

Cieszy fakt pomocy dla Gminy Czorsztyn ze strony Pana 
Grzegorza Podlewskiego, Prezesa ZEW Niedzica, polegająca 
na poprawie infrastruktury turystycznej wokół Zbiornika 
Czorsztyńskiego, za co jesteśmy szczerze wdzięczni. Polep-
szająca się infrastruktura poprawi warunki pobytu turystów w 
naszym regionie, ułatwi komunikację pomiędzy atrakcjami 
regionu i zapewni dalszy rozwój Regionu Trzech Krain. 
 

Droga dojazdowa do przystani Podhalańskiego Towarzy-
stwa śeglarskiego na Stylchynie  

 

W dniu 12.08 2009 r. komisyjnie odebrano drogę dojazdową 
z utwardzonymi poboczami do przystani Podhalańskiego 
Towarzystwa śeglarskiego na Stylchynie. Wykonawcą w/w 
inwestycji była firma DROGBUD Pana Sobaniaka. Zadanie 
to zostało wykonane przy współfinansowaniu w kwocie 120 
tyś. zł. przez Województwo Małopolskie. Podziękowania 
naleŜą się szczególnie spółce ZE W Niedzica, która pokryła  

 
koszty wykonania slipu (zjazd dla łodzi do wody), placu do 
nawracania oraz dolnego odcinka drogi. Ze swojej strony 
Gmina Czorsztyn poprawiała infrastrukturę na Stylchynie, 
porządkując drogi dojazdowe oraz pobocza w celu godnego 
przyjęcia gości z całej Polski). 
W dniach 19 – 23 sierpnia 2009 roku na przystani Podhalań-
skiego Towarzystwa śeglarskiego Gmina Czorsztyn będzie 
gościła uczestników XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
Ŝy w sportach letnich – największej młodzieŜowej imprezy 
sportowej w kraju. Jest to prawdziwe święto młodych, którzy 
lubią sportową rywalizację, zakwalifikowane jako Mistrzo-
stwa Polski w kategorii wiekowej juniorów. Jeszcze czegoś 
takiego nie było na Jeziorze Czorsztyńskim, dlatego w tych 
dniach warto wybrać się nad nasz podhalańsko – pieniński 
akwen wodny. 
 

„ORLIK PLUS” W GMINIE CZORSZTYN 
 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, iŜ na podstawie Uchwały 
nr XXXIV/507/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
Gmina Czorsztyn otrzymała pomoc finansową na realizację 
programu „ORLIK PLUS", który obejmuje remont i moder-
nizację obiektu sportowego w miejscowościach Maniowy 
i Sromowce NiŜne. Wysokości otrzymanego dofinansowania 
w formie dotacji celowej wynosi do 24 000 zł. oraz 32 000 zł. 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Warunkiem skorzystania z pomocy finansowej było wystą-
pienie przez gminę z wnioskiem o dofinansowanie przedmio-
towego zadania. Wniosek złoŜony był na większe środki. Po 
podziale dostępnej puli, z naszym udziałem będą w/w kwoty. 
 

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości w parkach narodowych za 2008 rok 

 

Wydział Finansów i BudŜetu Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie zarządzeniem Nr 262/09 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2009 roku przyznał Gminie 
Czorsztyn środki finansowe w wysokości 22 250 zł. z prze-
znaczeniem na zwrot utraconych przez Gminę dochodów 
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach 
narodowych za2008 rok. (oczywiście chodzi o tereny Pieniń-
skiego Parku Narodowego). 
 

Do Pana (NIE?)POKORNEGO  
 

„Niech Ŝyje Lenin, bo Stalin to ch…” 
 

Tak zwykli mawiać miejscowi wznosząc toast „przy kielanku” w cza-
sach socjalizmu. Trzeba bowiem przyznać, Ŝe Górale zawsze byli naro-
dem niepokornym, krytycznym wobec wszelkiej władzy. Kto się zatem 
naraŜa Góralowi, musi się liczyć z tym, Ŝe na zawsze traci jego zaufanie 
i szacunek. Dotyczy to takŜe, a moŜe przede wszystkim władzy. Tych 
„Warszawioków”, ale równieŜ dotyczy to „nasych, co siedzom w Ma-
niowach w Gminie”.  Co do tego, Ŝe jesteśmy narwani i krewcy teŜ nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. Tacy jesteśmy, My Maniowianie, 
My Górale, a takŜe i My, Polacy, Ŝe nie poddajemy się woli władzy 
bezkrytycznie, choć nierzadko teŜ popadamy w przesadę. Swoją posta-
wą niszczymy takŜe i to, co dobre i poŜyteczne, a nie moŜna równieŜ 
zaprzeczyć, Ŝe często zapominamy o dobrych obyczajach i posuwamy 
się do róŜnych aktów wandalizmu, broniąc rzekomo swoich praw. 
Doskonałym przykładem są tu ostatnie wydarzenia w  warszawskich 
KDT.  
Nasze gminne podwórko na szczęście jest wolne od tego typu akcji, 
choć Pan, Panie Królczyk ostatnio usilnie przekonuje nas o politycznym 
znaczeniu wyrwanej sztachety. Nie wiem jaka jest prawda w przypadku 
sztachet Pana Wójta, ale wiem, Ŝe ostatnio do podobnego „skandalu” 
doszło na moim podwórku. Ofiarą padły cztery sztachety z nowego 
płotu przed moim domem. Nikt nie przyznaje się do winy. Do głowy mi  
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nie przyszło, Ŝe idąc tropem myśli Pana Królczyka, mogli to zrobić moi 
wrogowie polityczni.  
Osobiście cieszę się w, Ŝe policja zaŜądała dowodów w tej sprawie, bo 
tam gdzie policja ignoruje fakty, kończy się demokracja, a zaczyna 
powtórka z historii Polski w latach 1945-1989. 
Skoro mowa o polityce i o wójtach, to gwoli ścisłości, do prowokacji, 
w wyniku której skazano Śp. Pana Koterbę doszło za rządów SLD 
w 2003 roku, a nie PiSu, choć wyrok zapadł jesienią 2005 roku. Powiem 
szczerze: Bóg go osadził, a nam pozostało się tylko za niego modlić, ale 
nie udajmy, Ŝe zdarzenia nie było i nie szukajmy usprawiedliwienia dla 
poczynań naszych byłych „gazdów” z gminy przypisując wszystko 
wrogom politycznym. Nie od dziś wiadomo, Ŝe jak „gazda dobry to 
i owiecki som zadowolone”. Nie będę tu wymieniała poprzedników 
obecnego Pana Wójta i ich „zasług” w dziedzinie medialnej promocji 
naszej Gminy podobnej do tej w 2003 roku, ale myślę, Ŝe  choćby tamto 
wydarzenie daje prawo nam, mieszkańców Gminy, do pewnego kryty-
cyzmu (nie krytykanctwa) względem naszej lokalnej władzy. śałuję 
tylko, Ŝe wymieniając zasłuŜonych z naszej Gminy zapomina się (jak 
zawsze) o Śp. Pani Katarzynie Sukiennik. Władzy mogę darować amne-
zję jeśli chodzi o zasługi innych, ale Pana, Panie Królczyk jakoś trudno 
mi zrozumieć. Demokracja jest przede wszystkim po to, by władzy 
„patrzeć na ręce” jak napisał Pan prof. Leszek Kołakowski i umiejętnie 
korzystać z wolności słowa, jaką wywalczono w Polsce 20 lat temu. Nie 
jest tak, Ŝe kaŜdy z nas to potrafi, a dotyczy to nie tylko mieszkańców 
naszej miejscowości, ale takŜe ludzi wykształconych z tzw. kręgów 
politycznych. Których? Ot, choćby odsyłam do wystąpień takich talen-
tów w tej dziedzinie jak prof. Joanna Seneszyn czy poseł Janusz Palikot 
. Kolejny raz potwierdza się teza, Ŝe mądrość to nie to samo, co inteli-
gencja.   
Sporo z tych, których Pan nazywa „poprzebieranymi Góralami w sa-
mych portkach” to ludzie doświadczeni przez Ŝycie i być moŜe warto 
ich zdanie nieraz wziąć pod uwagę, zamiast obraŜać się, Ŝe nie chcą 
słuchać władzy. Nie chcą, bo moŜe zbyt wiele razy wywiodło ich w pole 
zaufanie komuś, kto miał być dobrym gazdom, ale była to jedynie 
kiełbasa przedwyborcza. Proszę nie mieć za złe, Ŝe ludzie w Maniowach 
nie ufają naszej władzy, bo mnie samej nasuwają się pytania ilekroć 
wracam do domu na urlop i dowiaduję się wiele na temat zmian jakie 
zachodzą. Ostatnio widziałam w Internecie oferty sprzedaŜy domków 
jednorodzinnych na strzeŜonym osiedlu w Maniowach. Cena jednego 
z nich to milion złotych. Tyle trzeba zapłacić deweloperowi. Proszę mi 
powiedzieć, ile młodych małŜeństw z Maniów na to stać? Który bank 
w dobie kryzysu udzieli młodym takiego kredytu? I najwaŜniejsze: jak 
wybudowanie takiego osiedla wpłynie na ceny działek i tak juŜ drogich, 
w naszej miejscowości? ZauwaŜyłam teŜ, Ŝe w miejsce, gdzie miałoby 
to osiedle powstać wylano asfalt. Gmina zarobi, cena działek wzroście. 
MoŜe nawet o sto procent. Kto na tym zyska? Gmina? Tak i dobrze, ale 
czy pojedynczy obywatel będzie miał przez to lepiej? W jaki sposób 
będzie lepiej przeciętnemu Bednarczykowi czy Jarząbkowi w Manio-
wach? Pytań jest wiele, ale gdzie szukać odpowiedzi? Zarzuca Pan takŜe 
nam brak przedsiębiorczości, nie wiem ile w tych słowach prawdy, ale 
odpowiem Panu za rok, gdy wrócę tu na stałe z pomysłem na swój 
biznes i jak Bóg pozwoli tytułem magistra, bo nie jest tak, Ŝe w naszej 
miejscowości są same „tłumoki”.  
Co do Księdza Proboszcza, to teŜ go podziwiam, a najbardziej za to, Ŝe 
bierze pod uwagę zdanie ludzi. Doskonałym przykładem jest sprawa 
oświetlenia Kościoła Parafialnego w Maniowach. Z oświetleniem nie 
wyszło, ale dach będzie nowy. Parafianie orzekli, ksiądz posłuchał, bo 
trzeba umieć słuchać. Trzeba umieć wsłuchać się w mądre głosy, któ-
rych nie mało w Maniowach. śałuję, Ŝe pojawiają się często takie, jak 
Pański, który próbuje postawić znak równości między tymi, którzy, być 
moŜe z braku innego zajęcia, trudnią się krytykanctwem, a tymi, którzy 
w sposób obiektywny wyraŜają swoją opinię. Wiem, Ŝe takich ludzi 
akurat nasz „Gminny Gazda” nie ignoruje, bo juŜ przy wejściu moŜna 
zauwaŜyć „Skrzynkę prawdy”, gdzie moŜna wrzucić kartkę z uwagami 
i spostrzeŜeniami. Domyślam się, Ŝe to dzięki niej moŜna dziś przyjść 
do naszego Urzędu bez strachu, Ŝe potraktują nas jak intruza. Niedawno 
miałam okazję zauwaŜyć, jak zmieniło się traktowanie przez Panie 
pracujące w Urzędzie Gminy ludzi załatwiających sprawy. Fakt, Ŝe na 
przestrzeni lat zmieniły się teŜ Panie. Powiem szczerze, Ŝe bardzo na 
tym skorzystaliśmy. Jest miło, sympatycznie i z uśmiechem. Czuje się, 
 Ŝe urzędnik jest dla ludzi, a nie na odwrót. Nie wiem skąd są Panie, 
z naszej Gminy czy obcej. Powiem szczerze, Ŝe dla mnie jako interesan-
ta nie jest to szczególnie istotne, choć muszę przyznać, Ŝe boli kiedy 
spotyka się koleŜankę z podstawówki, wykształconą Panią magister 
Integracji Europejskiej, która po pół roku bezrobocia znajduje pracę  

 
u fotografa w Nowym Targu. MoŜe warto byłoby pomyśleć jak wyko-
rzystać taki potencjał.  
Najzupełniej nietrafionym i nad wyraz Ŝenującym pomysłem w Pana 
wykonaniu była propozycja uruchomienia detektywa i mediów, by 
wytropić „ tych wszystkich, którzy psują atmosferę w Maniowach” 
Szanowny Panie! Miałam do czynienia kilka razy z mediami w związku 
z miejscem mojej pracy we Wrocławiu. Takiego smrodu, jaki potrafi 
wywołać Ŝądna sensacji prasa nie Ŝyczyłabym nikomu, a juŜ na pewno 
nie własnej Gminie czy miejscowości. Szukać sprawiedliwości i prawdy 
u mediów to tak jakby chcieć wpuścić dobrowolnie huragan do domu 
w nadziei, Ŝe będzie posprzątane. Będzie, ale jaki dom po tym się zasta-
nie, jeśli w ogóle się zastanie.  
Doprawdy Panie Królczyk, czuję się zaŜenowana, Ŝe  jako 26 latka 
muszę Panu przypominać i mówić o sprawach których kaŜdy w miarę 
dojrzały człowiek powinien mieć świadomość.  A co do tytułu moich 
rozwaŜań, to uwaŜam, Ŝe świetnie odzwierciedla ona tych wszystkich, 
których tak bardzo Pan krytykuje i wyzywa od „poprzebieranych Góra-
li”. Wspomniani przeze mnie dwaj panowie kojarzą się jednoznacznie 
z ustrojem, którego na szczęście juŜ u nas nie ma, tak jak tych panów. 
Jednak jest pewna róŜnica między nimi, co świetnie wyłapali „maniow-
scy ziomkowie” . Pierwszy z nich stworzył ideologię, utopijną, niereal-
ną, choć intencje jak na tamte czasy miał nawet dobre, bo nikomu na 
początku przecieŜ nie chodziło o to, by dokonywać wywózek na Sybir 
czy masowo mordować. Dopiero drugi z panów zajął się realizacją 
planu. W jaki sposób, to chyba nie muszę nikomu przypominać. Jaki 
z tego morał? A taki, Ŝe od ideałów do realiów jest bardzo daleko i dla 
mnie nie wystarcza zapewnienie, Ŝe ktoś chce dobrze. Chcę dotknąć 
i zobaczyć efekty czyjejś pracy. Taki ze mnie niedowiarek i się nie 
zmienię, bo poczytuję sobie tą moją cechę za wielką zaletę. Ja przyznam 
się szczerze, Ŝe poza tym o czym tu pisałam nic nie wiem o planach 
naszej Gminy. Nie mam zatem prawa oceniać, Ŝe coś robią źle czy 
dobrze. Wrócę tu na stałe to się przekonam jak jest.   
Panu Królczykowi radzę zachować troszkę spokoju w ocenie mieszkań-
ców Pana własnej miejscowości i cierpliwie poczekać jaką ocenę wy-
stawią Panu Wójtowi mieszkańcy Gminy Czorsztyn w przyszłorocznych 
wyborach. Z całego serca Ŝyczę, by uŜywał Pan troszkę mniej wazeliny, 
bo nikomu to nie słuŜy, a juŜ na pewno nie dodaje wiarygodności Pań-
skiej wypowiedzi.  
Na koniec cytat. O, tak, Ŝeby było w końcu jasne co to ta demokracja 
i z czym to się je. 
 „Demokracja jest ustrojem najtrudniejszym, poniewaŜ wymaga odpo-
wiedzialności wolnego człowieka. Tylko dyktatura jest łatwa, bo wyma-
ga posłuchu niewolnika, którego ,,dobry król" albo wódz wyzwala od 
cięŜaru ponad siły - od wolności wyboru. Tylko ideologiczna utopia 
oferuje upajającą podróŜ do Nowego Wspaniałego Świata, gdzie szybko 
się jednak okazuje, Ŝe kuszącą fasadę podtrzymują cenzor, Ŝandarm 
i tajniak; demokracja proponuje w to miejsce tylko Ŝmudnie dogadywa-
ny kompromis, który nikogo wprawdzie nie zsyła do obozu koncentra-
cyjnego, ale teŜ nikogo do końca nie satysfakcjonuje” Jerzy Surdykow-
ski, WPROST Numer: 40/1999 (879) 

Z powaŜaniem 
Anna Bakalarska 

 

/list publikowany za zgodą autorki listu/ 
 

Imprezy plenerowe na terenie Gminy Czorsztyn 
 

Tradycyjnie, co roku w okresie letnim, Gminne Centrum 
Kultury w Kluszkowcach organizuje imprezy plenerowe, 
które adresowane są głównie do turystów. Jest nam niezmier-
nie przyjemnie, Ŝe w imprezach tych aktywnie biorą równieŜ 
udział mieszkańcy naszej gminy. 
Przypomnę tylko, Ŝe były to: „Dzień Sportu” w Maniowach, 
„Wieczór z folklorem” w Sromowcach WyŜnych, „Dzień 
Kluszkowiec”, „Lato pod Trzema Koronami” w Sromowcach 
NiŜnych i „Lato w Mizernej”. Wydarzenia te organizowane 
są przy wsparciu finansowym lokalnego biznesu i duŜym 
zaangaŜowaniu sołtysów, rad sołeckich, radnych, KGW oraz 
mieszkańców. 
Oprócz występów zespołów regionalnych, orkiestry dętej 
i zespołów zapraszanych z zewnątrz, wielką atrakcją, szcze-
gólnie w Sromowcach WyŜnych są pokazy: strzyŜenia owiec, 
gręplarnia wełny, dojenie owiec, młócenie z zboŜa itp. Nie- 
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wątpliwą atrakcją dla turystów na wszystkich imprezach jest 
organizowana przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich degu-
stacja specjałów kuchni regionalnej, która cieszy się wielkim 
powodzeniem. 
Uczestnicy tych wydarzeń mieli okazję, poprzez udział 
w organizowanych konkursach, sprawdzić swoją wiedzę na 
temat naszych okolic, a takŜe kondycję i sprawność fizyczną,. 
Zachętą do udziału w konkursach, były atrakcyjne nagrody 
miedzy innymi: darmowe bilety na spływ Przełomem Dunaj-
ca, rejsy „Harnasiem” po Jeziorze Czorsztyńskim, zjazdy 
zakręconą zjeŜdŜalnią i wyciągiem krzesełkowym na górę 
WdŜar. 
Corocznie cykl imprez plenerowych zamykają Gminne 
DoŜynki. Jest to impreza przechodnia w br. gospodarza-
mi tego wydarzenia będą mieszkańcy Sromowiec NiŜ-
nych. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym święcie. Poni-
Ŝej podajemy szczegółowy scenariusz tego wydarzenia. 
1245 - Wymarsz korowodu doŜynkowego (od kładki)   
1300 - Msza święta dziękczynna za plony celebrowana przez 
ks. prałata dr Karola Dziubaczkę - penitencjarza bazyliki 
Matki BoŜej Bolesnej w Limanowej 
1400 - Przemarsz korowodu doŜynkowego z kaplicy do amfi-
teatru 
1415 - Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Czorsz-
tyn 
Część artystyczna: 
1430 - Koncert orkiestry dętej z Maniów, Kacwina i Frydma-
na 
1515 - Koncert kapeli „MIZERZANIE” 
1530 - Pokaz tańca Flamenco 
1600 - Występ zespołu „LUBAŃ” z Kluszkowiec 
1630 - Koncert chóru parafialnego ze Sromowiec NiŜnych 
1700 - Ogłoszenie wyników konkursu - wieniec doŜynkowy 
1715 - Koncert zespołu „Podegrodzcy Chłopcy” 
1900 - Zabawa  
2400 - Zakończenie imprezy 

Janina Plewa 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA GMINNE 
DOśYNKI ! 

 

Program Stypendialny SAPERE AUSO 2009/2010 
 

Rekrutacja kandydatów do stypendium rozpocznie się 
3 sierpnia 2009 r. i potrwa do 28 września 2009 r. w przy-
padku uczniów, a do 26 października 2009 r. w przypadku 
studentów. 
SAPERE AUSO jest fundacją ustanowioną przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego, która od przeszło pięciu lat 
wspiera najbardziej utalentowanych uczniów i studentów  

 
naszego Regionu. Celem Fundacji jest promocja młodzieŜy 
szczególnie uzdolnionej oraz zwiększenie szans edukacyj-
nych. Pozwala premiować najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów za ich dotychczasowe osiągnięcia oraz wspomagać 
ich finansowo, motywując tym samym do dalszego kształce-
nia i rozwijania swoich umiejętności. 
W tym roku podobnie jak i w zeszłym, uczniowie i studenci 
będą mogli ubiegać się o stypendium za szczególne osiągnię-
cia w działalności naukowej, artystycznej i sportowej. Dodat-
kowo na ten rok został utworzony program stypendialny 
obejmujący pomocą uczące się lub studiujące osoby niepeł-
nosprawne. 
Programu Stypendialnego umoŜliwia uczniom i studentom 
realizację swych marzeń i zamierzeń naukowych, sportowych 
i artystycznych. 
SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna 
30-003 Kraków, ul. Lubelska 23 
BIURO FUNDACJI: 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 13/8 
tel./faks 12 633 09 86, www.sapereauso.org, fundscja@sapereauso.org 

 
 

   
 

ZAPROSZENIE DO 
UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Raz Dwa Trzy do Przedszkola przyjdź i Ty” 
 

W dniu 01.08.2009  Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację 
projektu „Raz Dwa Trzy do Przedszkola przyjdź i Ty” współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod-
działanie 9.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. 
Projekt przewiduje otwarcie punktów przedszkolnych 
w miejscowościach: 
Maniowy - 20 dzieci (oddział 5-godzinny) 
Sromowce WyŜne - 20 dzieci ( oddział 3-godzinny) 
Sromowce NiŜne - 25 dzieci (oddział 8-godzinny) 
 

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci z terenu Gminy 
Czorsztyn w wieku 3-5 lat ze szczególnym uwzględnieniem  
a)  dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących 
b)  dzieci matek i ojców wobec, których orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 
c)  dzieci z rodzin zastępczych oraz wielodzietnych 
d)  dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 
e)  dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej  
 

REKRUTACJE DO PROJEKTU PROWADZĄ DYREKTORZY 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SROMOWCACH WYśNYCH, 

SROMOWCACH NIśNYCH ORAZ MANIOWACH 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAĆ 
MOśNA RÓWNIEś W URZĘDZIE GMINY CZORSZTYN 

Z/S W MANIOWACH (pokój 19) 
 

NOWA SIEDZIBA GMINNEGO PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO 

UZALE śNIEŃ I PRZEMOCY 
 

W GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM 
UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY w Maniowach, ul. Pienińska 
2 (Remiza OSP) uzyskać moŜe pomoc kaŜda rodzina w za-
kresie problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, 
przemocy wobec dzieci, problemów osobistych. 
Punkt czynny jest we wtorek w godz. 9.00 - 11.00 i w piątek, 
w godz. 7.30 - 9.30. 
Tel. 018 27 506 97, kom. 0 607 167 689 


