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PODZIĘKOWANIA DLA DYREKTORÓW 
SZKÓŁ 

 
Na ostatniej sesji Rady Gminy Czorsztyn w dniu 
27.11.br. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady w imie-
niu całego samorządu gminnego złoŜyli serdeczne po-
dziękowania Panu Janowi Paszteleńcowi oraz Panu 
Janowi Krępie za wieloletnią pracę na stanowiskach 
dyrektorów szkół w Maniowach i w Kluszkowcach. Na 
tę okoliczność zostały wręczone byłym dyrektorom 
listy z podziękowaniami, wiązanki kwiatów oraz piękne 
albumy autorstwa ks. J. Sołtysa - wikarego z Maniów. 

INFORMACJA 
 
Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, iŜ na 
podstawie Zarządzenia Nr WG 0152-21/09 Wójta 
Gminy Czorsztyn z dnia 28 lipca 2009 r. w dniu  
28 grudnia 2009 r. (poniedziałek) Urząd Gminy 
Czorsztyn będzie nieczynny. 
 

WSZYSTKO O SZKOŁACH: Informacja  
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy 

Czorsztyn w roku szkolnym 2008/2009 
Wójt Gminy Czorsztyn zgodnie z art. 5a ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty, w terminie do 31 października br. był zobowią-
zany do przedstawienia organowi prowadzącemu 
szkoły, czyli Radzie Gminy, informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzami-
nów. Informacja ta znajduje się na stronie interne-
towej www.czorsztyn.pl. Polecamy to sprawozda-
nie szczególnie rodzicom uczniów szkół z terenu 
Gminy Czorsztyn. 
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WYKONANO PRZYSTANKI 
W dniu 07.12. 
br. został ode-
brany do uŜytku 
przystanek na ul. 
Słonecznej w 

Kluszkowcach. 
Prace zostały 
zlecone Firmie 
F.H.U. L. Bed-
narczyk  

z Kluszkowiec. Wykonano równieŜ przystanek na Kro-
śnicy, z którego będą korzystać równieŜ mieszkańcy 
Gminy Czorsztyn a szczególnie młodzieŜ dojeŜdŜająca 
do szkół średnich i do Krościenka. 
 

Chodnik w Maniowach przy drodze wojewódzkiej 
do ul. Węgliszczak 

Gmina 
Czorsztyn 

wraz z 
Woje-

wództwem 
Małopol-

skim zre-
alizowała 

zadanie 
publiczne, 

inwesty-
cyjne pod 

nazwą: „Przebudowa pobocza lewo- i prawostronnego 
drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Maniowy, o łącznej 
długości około 374,90 m, polegające na utwardzeniu 
pobocza kostką brukową wraz z okrawęŜnikowaniem  
i wykonaniem odwodnienia drogi do rowu otwartego” 
zaplanowane i realizowane w trybie procedury Inicja-
tyw Samorządowych (IS). 
Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz pozyskanie wymaganych decyzji admini-
stracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowej 
inwestycji i wykonanie robót budowlanych w roku 
2009. Wartość szacunkowa zadania określonego powy-
Ŝej wynosiła 436 000,00 zł., z tego koszt dokumentacji 
15 000 zł, a wykonanie robót wg kosztorysu inwestor-
skiego to 421 000 zł. Gmina uczestniczy w kosztach 
realizacji zadania do wysokości 50% wartości zadania. 
Urząd Gminy opracował dokumentację techniczną  
i zabezpieczył środki w budŜecie gminy na realizację 
inwestycji. Gmina Czorsztyn przejęła realizację inwe-
stycji od samorządu wojewódzkiego na mocy uchwały 
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości 
województwa. Realizacja ww. zadania odbywała się na 
podstawie zawartego porozumienia, do podpisania, 
którego Rada Gminy Czorsztyn upowaŜniła w powyŜ-
szej uchwale Wójta Gminy Czorsztyn. Ostateczny koszt 
realizacji całego zadania po przetargu wraz z kosztami 
dokumentacji okazał się o wiele niŜszy aniŜeli wcze- 

 
- śniej zakładany i wyniósł 308260 zł, czyli po ok. 154 
000,00 zł do pokrycia przez Gminę Czorsztyn  
i Województwo Małopolskie. Dzięki wykonaniu chod-
nika poprawiło się bezpieczeństwo pieszych w tym 
zwłaszcza dzieci idących do i ze szkoły wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej na tym odcinku. 
RównieŜ w tym roku, w ramach zrealizowanej tzw. 
„schetynówki” w Sromowcach WyŜnych polegającej 
m.in. na modernizacji chodników i przejść dla pieszych 
oraz montaŜu barier przed szkołą podstawową nastąpiła 
znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników 
ruchu drogowego. 
Stopniowo przygotowywane są do realizacji inne zada-
nia polegające na budowie chodników i bezpiecznych 
przejść dla pieszych, zwłaszcza na drogach wiodących 
nasze pociechy do szkół na terenie gminy. JuŜ w przy-
szłym roku realizowane będą kolejne zadania w tym 
zakresie: budowa chodnika w Sromowcach NiŜnych w 
ramach projektu pn. „Budowa transgranicznej ścieŜki 
spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach 
NiŜnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pograni-
cza”; budowa i modernizacja chodników w Kluszkow-
cach w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych; modernizacja chodników i ścieŜki  
spacerowej w Czorsztynie w ramach projektu odnowy 
centrum wsi ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz budowa chodnika przy drodze powia-
towej od przystanków do ul. Wojska Polskiego w Sro-
mowcach WyŜnych – Wygon. 
Ponadto, w ramach zadania inwestycyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego dotyczącego modernizacji wiaduktu 
i budowy ronda w Kluszkowcach planowana jest bu-
dowa chodnika od strony południowej, wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej 969, który w przyszłości połączy ul. 
Karpacką z ul. Turystyczną w ramach przygotowywa-
nego do realizacji juŜ w 2010 roku przedsięwzięcia.  
 

NAUCZYLIŚMY SIĘ INWESTOWAĆ W….. 
     Niewiele gmin w całej Małopolsce moŜe się poszczy-
cić tak długą, a jednocześnie i bogatą w wydarzenia – 
historią, jak nasza gmina czorsztyńska. Siedem wieków 
to szmat czasu. Najpierw było starostwo i królewszczy-
zna; czternaście miejscowości, od Huby po Tylmano-
wą,; ale później obszar naszej gminy pienińskiej nieco 
się skurczył: do siedmiu wiosek. I tak juŜ pozostało. 

Minęło się starostwo, przetrwała jednak gmina. Ta, 
którą zapamiętaliśmy z lat powojennych i opowiadań 
naszych rodziców i dziadków. 

Nie tylko starsze, ale i średnie pokolenie doskonale 
pamięta stary Czorsztyn, centrum i serce Gminy. Tam 
krzyŜowały się drogi na Sącz i Spisz, a w tamtejszym 
Urzędzie załatwiało się niemal wszystkie urzędowe 
sprawy, ogólnie mówiąc od metryk urodzenia po śluby  
i zgony. 

Po węgiel się jeździło do Czorsztyna i po nawozy, do 
lekarza i do dentysty, choć po lekarstwa trzeba juŜ było  
jechać do Krościenka albo do „miasta”, czyli Nowego 
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Targu. 

I cielaka czy świnkę odwoziło się na Punkt Skupu  
w Czorsztynie, a potem - jak Ŝe by inaczej -naleŜało 
wstąpić do tamtejszej gospody (Restauracja „Pieniny”) 
na jednego głębszego. Piwo moŜna było wypić nawet z 
samego rana, ale juŜ trunek dopiero po trzynastej i to 
obowiązkowo z przekąską; śledzik albo pół jajka z musz-
tardą. Chyba, Ŝe miałeś znajomą kelnerkę, która jakoś 
tam przemyciła flaszeczkę pod białym fartuszkiem. 

A gdzieŜ tylu znajomków moŜna było spotkać, jeśli 
nie w Czorsztynie. Siadałeś sobie z kumotrem albo teŜ  
z kumą na starej werandzie albo na huśtawce pod paraso-
lami i pół dnia zleciało jak z bicza. Dla młodych była 
Kawiarnia i sobotnio-niedzielne dancingi, a przygrywali 
prawdziwi Cyganie. 
- Oj łezka się w oku kręci. 

Wybaczą Państwo ten krótki, nieco banalny wstęp, 
ale proszę go potraktować jak pierwszą poranną herbat-
kę, tak dla poprawienia humoru i lepszego samopoczu-
cia, natomiast co działo się w latach siedemdziesiątych to 
juŜ nie proza ale cięŜka, twarda rzeczywistość. 

Zapora. Wywłaszczenia, przebudowa i przenosiny setek 
domów i całych gospodarstw to juŜ było prawdziwe sa-
mozaparcie i egzamin z Ŝycia. Starsi to pamiętają. Nie-
przespane noce, starania o cegłę i pustaki, praca na trzy 
zmiany. Ale ten egzamin zdaliśmy wszyscy na piątkę.  

TakŜe i władza gminna. 
Jest się, czym pochwalić. KaŜda z siedmiu wsi ma 

dziś wodę bieŜącą i oczyszczalnie, są piękne szkoły  
i nowe świątynie, mamy swój Bank, Ośrodek Zdrowia, 
Aptekę i nie najgorsze drogi. Pięknieją nasze osiedla,  
o których ktoś złośliwy powiedział, Ŝe to „blokowiska”. 
Dziś to juŜ prawdziwe perełki, pełne kolorów i słońca, 
ukwiecone, czyste i zadbane, choć nie brak i malkonten-
tów. 
- Gospodarka na roli upada - uskarŜają się starsi. Pola 
leŜą odłogiem, łąki zarosły zielem i krzewami. Poczci-
wych szkapin jak na lekarstwo. Ongiś w całej gminie 
moŜna je było liczyć na setki, dziś na dziesiątki, a moŜe  
i mniej. Są za to samochody najnowszych marek. Prawie 
na kaŜdym podwórku. A internet, a komputery? Nie mó-
wiąc o innych bajerach. I co bardzo waŜne, nauczyliśmy 
się inwestować. Inwestować we własne dzieci. IleŜ to 
dzieciaków z naszej gminy uczęszczało kiedyś do Li-
ceum albo innej szkoły średniej. Na palcach policzyć.  
A na studia? Dwóch, trzech, nie więcej. Dziś nasza mło-
dzieŜ pobiera nauki nie tylko na polskich, renomowa-
nych uczelniach, ale i za granicą. We Włoszech, w An-
glii. Rosną nam godni następcy. Jeśli juŜ jesteśmy przy 
szkołach to trzeba powiedzieć nie tylko o pięknych 
obiektach szkolnych, ale i o nauczycielach, którzy kształ-
tują umysły i charaktery młodych obywateli naszej gmi-
ny. To wspaniali i odpowiedziami fachowcy. 
Chwalą sobie nauczyciele, ale takŜe i dziatwa szkolna, 
zajęcia WF, a to za sprawą hali sportowej w Maniowach, 
którą oddano do uŜytku, po wielu zresztą perturbacjach, 
we wrześniu ubiegłego roku. Nie straszny juŜ dzieciom  
 

 
deszcz ani psota, bo mają gdzie ćwiczyć nie bacząc na 
kapryśną pogodę. Nie tylko zresztą uczniowe szkół ma-
niowskich, ale takŜe przyjeŜdŜają dzieci z innych jedno-
stek na dodatkowe zajęcia. 
W hali ćwiczą takŜe i młodzi z okolicznych klubów spor-
towych (LKS-ów), ale równieŜ i spoza gminy. W okresie 
wakacji juŜ zaczynają zjeŜdŜać do Maniów i wynajmują  
hale, sportowcy z innych regionów naszego kraju. To 
bardzo waŜne, gdyŜ obiekt zaczyna zarabiać na siebie. 

Rzadko chodzę do „Gminy”, bo i nie mam ostatnimi 
czasy (na szczęście) jakichś waŜnych spraw do załatwie-
nia, a nie lubię się innym naprzykrzać. W ostatnich 
dniach jednak poszedłem, aby się poskarŜyć na uliczną 
lampę, która przez kilka nocy z rzędu tak paskudnie 
mrugała, Ŝe nie mogłem zasnąć. Zaszedłem do wójta. 
Miał chwile czasu, więc przyjął mnie chętnie w swoim 
gabinecie. 

Rozmawialiśmy o tym i owym (takŜe o feralnej lam-
pie), w końcu jednak zapytałem ot tak z ciekawości co teŜ 
dzieje się w przysłowiowym „terenie”. 
-Sporo! Sporo, - ostudził moją ciekawość włodarz 
Gminy. 

Powiedziałem panu wójtowi, Ŝe warto byłoby coś  
o tym napisać w „Biuletynie”, bo ludzie pytają o róŜne 
rzeczy. 

Wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy. 
Najpierw do Huby, na sam koniec wsi, powyŜej re-

mizy. Dalej juŜ się nie da jechać, bo droga na Gronik  
w takim stanie Ŝe i wozem trudno przejechać. Kamienie  
i błoto. 

- Mamy zrobioną koncepcję dalszego przebiegu dro-
gi. A moŜe na wiosnę uda się ją trochę wyremontować, 
informuje wójt. Widać juŜ ślady po koparce i pobrany 
rów. Wracamy starą drogą koło Gołdynów. Prawie pół 
kilometra. Utwardzona, wysypana Ŝwirem. W połowie juŜ 
wyasfaltowana, druga część czeka na dywanik i najwaŜ-
niejsze, Ŝe jest ujęta w planach. 

Maniowy - Węgliszczak. Droga wojewódzka Kro-
ścienko - Nowy Targ. Tędy przechodzą codziennie 
mieszkańcy w tym takŜe i dzieci idące do szkoły. Były 
narzekania na kałuŜe i brak poboczy. W październiku 
ułoŜono tutaj piękny, szeroki chodnik wraz z barierkami. 
Inwestycja kosztowała ponad 300 tysięcy (Gmina zapła-
ciła połowę), ale jest satysfakcja. Mają się, z czego cie-
szyć mieszkańcy przysiółka ponad potokiem Piekiełko. 

Pięknie teŜ prezentuje się droga lokalna do Limie-
rzysk, którą gruntownie zremontowano i połoŜono asfal-
towy dywanik. AŜ cieszy przejść taką egzotyczną ulicą. 

W Mizernej powoli kończona jest rozbudowa remizy, 
do której teŜ przeniesiono bibliotekę. Kolejne prace są 
zaplanowane na przyszły rok, z pieniędzy unijnych.  
W tym roku wydłuŜono nieznacznie drogę w górnej wsi, 
do lasu. Zrobiono na drodze kraty na wodę, by ją chronić. 
Jest to urokliwy zakątek wsi, gdzie, co roku odbywa się 
znany festyn Lato w Mizernej. 
Kluszkowce: JuŜ z dala widać ogromne zsypiska ziemi na  
południowym zboczu WdŜaru. To spychy niwelują 
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zbocze przygotowując teren pod przyszły, kolejny wyciąg. 
Cała inwestycja będzie podobno kosztować 12 milionów. 
Niebagatelna suma. 

Oglądaliśmy teŜ prawdziwą „Drogę do Nieba, jak 
Kluszkowianie określają górną część ulicy Modrzewio-
wej, prowadzącej do pól ponad wsią oraz lasu (Rezerwa- 
tu) o tej samem nazwie. W planach jest zrobienie tarasu 
widokowego na końcu tej drogi i ścieŜki zdrowia w Re-
zerwacie. 

Sporo uwagi poświęca wójt jednej z głównych ulic  
w Kluszkowcach a chodzi o ulicę Kamieniarską. Jej część 
poniŜej ujęcia wody jest zagroŜona wraz z wodociągiem. 
Tu jednak będą potrzebne dodatkowe nakłady, o co juŜ 
czyni starania w samej Warszawie. 

 Czorsztyn - to gołym okiem widać, Ŝe droga przez 
„Wielkie Pole” wymaga pilnego remontu, ale są inne 
potrzeby, ot choćby przebudowa dwóch skrzyŜowań przy 
wjeździe do wsi od strony Kluszkowiec. 
Obydwie inwestycje znalazły się w planach Gminy na 
najbliŜszy rok. Wyremontowano w lecie remizę. Powsta-
ło od głównej ulicy dodatkowe wejście do pokoi na pię-
trze, które będzie moŜna wynajmować odpłatnie tury-
stom. 

Przyglądamy się osuwisku pod drogą na Wronin. Tu 
całe masy ziemi stoczyły się do pobliskiego jaru uszka-
dzając przejazd. Wójt uporał się i z tym problemem, co 
teŜ kosztowało sporo wysiłku i okrągłego miliona zło-
tych, ale dzięki temu ten historyczny trakt został przy-
wrócony do pierwotnego stanu. 

Sromowce WyŜne: Cieszą oczy mieszkańców nowe 
wiaty na przystankach autobusowych, takŜe szerokie 
chodniki na głównej dojazdowej ulicy i w pobliŜu ko-
ścioła. Tu takŜe wykonano nowe ujęcie dla wód burzo-
wych oraz barierki przed szkołą. PołoŜono nowy asfalt 
(program „schetynówka”). Doczekały się teŜ remontu 
inne drogi, a i o remizie we wsi nie zapomniano. W pla-
nach na najbliŜsze lata przewiduje się modernizację dro-
gi przy potoku Wygon oraz konieczne jest zamontowa-
nie barier przy drodze do przystani w Kątach. 

Sromowce NiŜne; Mają Sromowianie co chcieli, bo 
jest i kładka i oczyszczalnia ścieków no i porządna droga 
przez całą wieś. Aby jeszcze było ładniej i dla większej 
wygody zafundowano mieszkańcom przyzwoitą drogę 
„Pod Brzegami" oraz zrobiono modernizację drogi w 
Sromowcach Średnich –wójt cieszy się, Ŝe się to udaje 
przy tak skromnych finansach Gminy. 
W planach na najbliŜsze lata jest tzw. pasaŜ handlowy tuŜ 
nad Dunajcem w okolicy kładki.  

Przy okazji weszliśmy i do szkoły w Sromowcach 
NiŜnych. Warto było, bo i rzadko się zdarza oglądać tak 
interesującą wystawę, jaką zorganizowano w holu szkoły. 
śe teŜ udało się zebrać tyle zdjęć przedstawiająca niemal-
Ŝe całą historię wsi, i pienińskiego flisactwa. Jest tam teŜ 
jedna, szczególna fotografia wśród innych: to kardynał 
Josef Ratzinger, obecny papieŜ na flisackiej łodzi. Jest 
takŜe i nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. 

 
 

 
Odwiedziliśmy i tamtejsze przedszkole mieszczące 

się w budynku Szkoły. Dwie przemiłe wychowawczynie  
prowadziły zajęcia z dzieciakami, gdy  kilka maluchów 
leŜakowało na materacach. Przy okazji dzieci dopytały 
wójta, co przyniósł mu święty Mikołaj. O ile dobrze do-
słyszałem to chyba jakąś krótką wycieczkę na Słowacje  
i kąpiel w basenach, ale nie jestem pewny. Same chwaliły 
się otrzymanymi od świętego Mikołaja pięknymi prezen-
tami. 

To tyle Szanowni Państwo, bo i tak zająłem całą 
szpaltę „Biuletynu”. O innych sprawach napiszę innym 
razem, tymczasem zaś Ŝyczę wszystkim mieszkańcom 
naszej pięknej Gminy WESOŁYCH ŚWIAT! 

 
 
 

REMONT DROGI MANIOWY – MIZERNA 
W związku z przesunięciem terminu przywróce-

nia ruchu na drodze gminnej Maniowy – Mizerna oraz 
widocznymi dla wszystkich uŜytkowników usterkami  
w nawierzchni jezdni, pragniemy wyjaśnić wszystkie 
aspekty realizowanej inwestycji. 
Na początku warto przypomnieć, Ŝe droga ta wybudo-
wana została na podmokłym terenie, z wybijającymi 
źródłami i stąd jej nawierzchnia przypominała juŜ 
szwajcarski ser pomimo wielokrotnego łatania ubyt-
ków. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na usuwanie 
szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej na 
skutek intensywnych opadów atmosferycznych, wyzna-
czony został do wykonania odbudowy nawierzchni 
stumetrowy odcinek drogi Maniowy – Mizerna. Urząd 
Gminy Czorsztyn przeprowadził przetarg na wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej, który wygrała firma 
Euro-Drompex z Nowego Sącza. Zakres robót obejmo-
wał oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie 
odwodnienia drogi poprzez tzw. sączki poprzeczne  
z kruszywa łamanego i połoŜenie nowej nawierzchni 
bitumicznej. JuŜ na samym początku robót ziemnych 
przy przekopywaniu drogi pod sączki dało się poznać, 
Ŝe cała droga nie ma naleŜytej podbudowy, a ilasty 
grunt poprzecinany jest gęsto „Ŝyłami” wodnymi.  
W najbardziej nasiąkniętym miejscu na długości ok. 20 
mb została wykonana nowa podbudowa. Na całej dłu-
gości remontowanego odcinka nawierzchnia drogi zo-
stała skropiona emulsją asfaltową na podbudowie gry-
sów bazaltowych. Pamiętać trzeba, Ŝe w trakcie robót 
nastąpił gwałtowny atak zimy z opadami śniegu, co 
takŜe miało negatywny wpływ na jakość robót. W celu 
zabezpieczenia interesów gminy oraz wobec obaw, Ŝe 
na wiosnę mogą ujawnić się takŜe w innych miejscach 
spękania nawierzchni asfaltowej, wykonawca wpłacił 
na konto gminy kaucję gwarancyjną w wysokości 30 
tys. zł. Był to I etap remontu drogi i gdy gmina otrzyma 
w nowym roku kolejną transzę środków na usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych z MSWiA, to w pierwszej 
kolejności będą kontynuowane prace na drodze z Ma-
niów w kierunku Mizernej. W złoŜonym wniosku do  
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Wojewody to zadanie zostało ujęte, jako priorytetowe. 

Za powstałe w okresie remontu utrudnienia w ru-
chu przepraszamy i przypominamy o obowiązującym 
ograniczeniu tonaŜu samochodów na tej drodze. Pamię-
tajmy, Ŝe tylko poprzez odpowiedzialne korzystanie  
z naszych dróg lokalnych zapewnimy im dłuŜszą Ŝy-
wotność i uŜyteczność. 
 

PODSUMOWANIE obrad XXXIII zwyczajnej sesji  
Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27.11.2009 r. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 zakończyła o godz. 1540, 
została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Czorsztyn.  
W sesji uczestniczyło 14 radnych.    
Podjęto następujące uchwały: 
- w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieru-
chomości, - zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Czorsztyn 
na rok 2009 rok, - określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, - określenia stawek podatku od środków 
transportowych, - zabezpieczenia w budŜecie Gminy Czorsz-
tyn środków finansowych na zdania publiczne w zakresie: 
pomocy Społecznej, upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - 
zamiany nieruchomości, - ustalenia stawek procentowych 
opłaty adiacenckiej, - programu współpracy Gminy Czorsz-
tyn  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2010, 
- zaopiniowania projektu ujednolicenia granic, obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków PLB120008 Pieniny obszaru mające-
go znaczenie dla Wspólnoty PLH120013 w ramach Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, - określenia liczby 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 
obszarze Gminy Czorsztyn w 2010 r., - upowaŜnienia Wójta 
Gminy Czorsztyn do zaciągnięcia zobowiązania p.n.” Mo-
dernizacja obiektów sportowych połoŜonych w Maniowach  
i Sromowcach NiŜnych w ramach programu ORLIK PLUS”,  
- upowaŜnienia Wójta Gminy Czorsztyn do zaciągnięcia 
zobowiązania wekslowego stanowiącego zabezpieczenie 
wykonywania umowy o przyznanie pomocy na realizację 
operacji „ Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebu-
dowę przestrzeni publicznej” w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 –2013, -  przyję-
cia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej, - Przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manio-
wach za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. 
- Przedstawiono sprawozdanie i informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych gminy Czorsztyn w roku szkolnym 
2008/2009. 
 

PODATKI NA 2010 ROK 
Rada Gminy Czorsztyn podjęła uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
W myśl art.20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych górne granice 
stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podat-
kowym ulegają corocznie zmianie na następny rok po-
datkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego  
półrocza, w którym stawiki ulegają zmianie, w sto-
sunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego 
półrocza. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 roku opublikowa-
nym w Monitorze Polskim Nr 47 poz.702, wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym 
półroczu 2009r. w stosunku do pierwszego półrocza 
2008r. wyniósł 3,5 %. Stawki podatku od nieruchomo-
ści na 2010 rok podniesiono o 3,5% w stosunku do 
stawek z roku 2009. 
Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nie-
ruchomości, z tym, Ŝe podatek ten nie moŜe przekro-
czyć stawek określonych w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku (M.P. 52 
poz.742). 
 

ŚRODKI FINANSOWE NA POśYTEK 
PUBLICZNY 

Rada Gminy Czorsztyn pojęła uchwałę w sprawie za-
bezpieczenia w budŜecie Gminy Czorsztyn środków 
finansowych na zadania publiczne w zakresie: pomocy 
społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Uchwała ta ma na celu moŜliwość ogłoszenia w 2009 r. 
otwartego konkursu ofert na wsparcie zdań publicznych 
Gminy Czorsztyn w roku 2010 tj.: 
- pomoce społeczne: wspieranie bezpłatnymi darami 
Ŝywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek 
opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców  
w zakresie pomocy społecznej do wysokości 1 000 zł 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu mającą na 
celu promocję gminy do wysokości 80 000 zł poprzez: 
wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, organiza-
cję i prowadzenie szkolenia sportowego w róŜnych 
dyscyplinach sportowych, utrzymanie i konserwacja 
obiektów sportowych,  
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych: transport  
i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych do 
wysokości 20 000 zł. 
 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI W 
SROMOWCACH NIśNYCH 

Na sesji Rady Gminy Czorsztyn została podjęta 
Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości w Sro-
mowcach NiŜnych.  Przedmiotem zamiany są nieru-
chomości (w tym nieruchomość zabudowana) o obsza-
rze 0, 3995 ha, połoŜone w Sromowcach NiŜnych 
 i stanowiące własność Gminy Czorsztyn, na nierucho-
mości o obszarze 0, 6991 ha, połoŜone w Sromowcach 
NiŜnych a stanowiące własność Wspólnoty Gruntowej 
wsi Sromowce NiŜne. 
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W dniu 17 czerwca 2008 r. pomiędzy Gminą Czorsz-
tyn, a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Grun- 
-towej wsi Sromowce NiŜne zostało podpisane poro-
zumienie określające warunki dokonania w przyszłości 
zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Czorsztyn z nieruchomościami wchodzącymi w skład 
Wspólnoty Gruntowej wsi Sromowce NiŜne. Działki 
nabywane przez Gminę Czorsztyn: -drogi gminne klasy 
D, - tereny wód otwartych wraz ze strefą ekologiczną, 
teren projektowanej kładki pieszo-rowerowa na Dunaj-
cu - tereny usług, drobnego handlu i gastronomii. 
Działki nabywane przez Wspólnotę Gruntową: -tereny 
zieleni urządzonej obejmujące parki i zieleńce w tere-
nach zabudowanych, - Dom Flisaka w Sromowcach 
NiŜnych, -tereny usług drobnego handlu i gastronomii, -
tereny zieleni urządzonej obejmujące parki i zieleńce 
 w terenach zabudowanych, -tereny usług drobnego 
handlu i gastronomii oraz -tereny parkingów Zamiana 
działek pomiędzy Gminą Czorsztyn, a Spółką dla Zago-
spodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sromowce 
NiŜne jest w pełni uzasadniona z uwagi na to, Ŝe po 
dokonaniu zamiany cały teren koło kładki i szkoły w 
Sromowcach NiŜnych będzie stanowił własność Gminy 
Czorsztyn. Gmina, jako właściciel całego terenu koło 
kładki ma większą moŜliwość zagospodarowania tego 
terenu. Ponadto w wyniku zamiany Gmina ureguluje 
stan prawny drogi asfaltowej biegnącej od parkingu 
przy Restauracji Flisak, aŜ do pawilonu wystawowego 
Pienińskiego Parku Narodowego. Droga ta stanowi 
drogę dojazdową do działek zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi oraz do terenów budowlanych, na któ-
rych w przyszłości powstaną nowe budynki. RównieŜ 
Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 
wsi Sromowce NiŜne po dokonaniu zamiany z Gminą 
stanie się właścicielem całego terenu koło Domu Flisa-
ka wraz budynkiem restauracji „Biały Domek”, który 
jest w uŜytkowaniu Spółki.  
W trakcie regulacji jest takŜe prawo własności gruntu 
pod oczyszczalnią ścieków w Sromowcach NiŜnych, 
gdzie równieŜ Wspólnota Gruntowa wyraŜa zgodę na 
wykreślenie podwójnych zapisów w KW i Gmina stanie 
się właścicielem tych terenów bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. 
 

śYWNOŚĆ DLA NAJUBOśSZYCH 
W ramach 
współpracy ze 
stowarzyszeniem 
Bank śywności 
w Krakowie 
Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna w Ma-
niowach otrzy-
mała 1.530,60 
kg artykułów 
spoŜywczych, 

dostępnych w ramach Programu „ Dostarczanie Ŝywności dla 
najuboŜszej ludności  Unii Europejskiej 2009”. 
 

 
Dystrybucję przywiezionych produktów zorganizowali pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manio-
wach. W dniach 29-30 października produkty Ŝywnościowe 
trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy.  
Z pomocy tej skorzystało 181 osób. Asortyment dostarczonej 
Ŝywności to: mleko, masło, ser podpuszczkowy, ser topiony, 
mąka pszenna, makaron, kasza jęczmienna, płatki kukury-
dziane, herbatniki, cukier biały o łącznej wartości 3.565,60 
zł. 
Inicjatorem tej formy pomocy jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Maniowach, który we wrześniu br. podpisał 
porozumienie z Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Maniowach, 
o współpracy przy przekazywaniu Ŝywności dla najuboŜ-
szych mieszkańców gminy. Pomoc ta ma na celu doŜywianie 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i zwięk-
szenie skali pomocy kierowanej do mieszkańców. Działania 
pomocowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące od 
mieszkańców i rozpoznanie pracowników socjalnych. 
Kolejny odbiór Ŝywności z Banku śywności jest planowany 
w miesiącu grudniu br. 
 

BIBLIOTEKA W SROMOWCACH NIśNYCH 
ZOSTAŁA JUś PRZENIESIONA 

  Filia Biblioteki Publicznej w Sromowcach NiŜnych do 
tej pory mieściła się na poddaszu budynku remizy OSP, 
ale ze względu na zły stan techniczny budynku w dniu 
08.12. br. przeniesiono ją do budynku Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Sromowcach NiŜnych. O prze-
niesienie biblioteki wnioskowała kilkakrotnie Komisja 
Polityki Społecznej Rady Gminy Czorsztyn oraz Radni 
ze Sromowiec NiŜnych i mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich. Jest to teŜ konsekwencja podejmowanych w 
poprzednich latach decyzji o budowie jednego, duŜego 
budynku oświatowego w Sromowcach NiŜnych, w któ-
rego murach znajdą swoje miejsce wszystkie instytucje 
samorządowe działające w Sromowcach NiŜnych. 
Przeniesienie biblioteki miało na celu stworzenie do-
godnych warunków do rozwoju placówki spełniającej 
wymogi bezpieczeństwa dla uŜytkowników oraz zbio-
rów bibliotecznych. Biblioteka będzie czynna od dnia 
22.12 br. codziennie w godz. od 1400 - 1800 

 

PRACE NAD BUDśETEM 
W dniu 16.11.2009 r. Wójt przedstawił Radzie Gminy 
projekt budŜetu na rok 2010. Planuje się dochody bu-
dŜetu na rok 2010  w łącznej kwocie 21.666.506 zł,  
w tym: dochody bieŜące: 18.589.723 zł oraz dochody 
majątkowe: 3.076.783 zł, natomiast wydatki ustalono w 
łącznej kwocie 22.623.008 zł. Tak wielkiego budŜetu 
Gmina Czorsztyn jeszcze nigdy nie miała. W związku  
z wnioskami, które Gmina złoŜyła i na które otrzymała 
dofinansowanie, planowane wydatki budŜetu obejmują-
ce plan wydatków majątkowych opiewają na łączną 
kwotę aŜ 5.333.202 zł ( w tym roku wyniosły ok. 2,5 
mln zł). Projekt budŜetu jest w trakcie analizowania 
przez wszystkie komisje Rady Gminy. Został przesłany 
równieŜ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu 
zaopiniowania. Sesja budŜetowa planowana jest na 
styczeń 2010 roku. 
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LIST Niepokornego do Pani B. 

Jestem niezmiernie szczęśliwy, Ŝe ktokolwiek jest 
zainteresowany moim pisaniem, a szczególnie, Ŝe są to 
ludzie młodzi. Choć nie bardzo chce mi się wierzyć, Ŝe 
Pani Bakalarska chciała wyrazić swoje poglądy, bo w tym 
liście zionie socjalizmem, a nawet komunizmem. Wierzyć mi 
się nie chce, Ŝe młody człowiek mógłby mieć tak wyprany 
mózg. Droga Pani, mnie nie interesuje, kto, z jaką partią sym-
patyzuje, tylko takie odnoszę wraŜenie jakoby te dwie par-
tie, wcześniej wspomniane przeze mnie, walczyły ze 
sobą. Ktoś powiedział, Ŝe polityka to świnia i tak jest, ale ja 
piszę nie ze względów politycznych tylko chcę się podzielić 
swoimi spostrzeŜeniami, Ŝeby młodzi ludzie mogli sobie wy-
robić własne poglądy. Polityki nie trzeba uprawiać, ale naleŜy 
wiedzieć jak to funkcjonuje. Po upadku komunizmu, zresztą 
nie tylko w naszym kraju do polityki wmieszały się słuŜby 
specjalne, bo to, im odebrano władzę. Nasze podwórko teŜ 
nie jest wolne od tej „czerwonej pajęczyny". I tu zaczyna się 
problem manipulowania ludźmi. Tu w gminie Czorsztyn, za 
tamtych czasów, ze względu na strefę nadgraniczną i proces 
przesiedlenia, wojsko Kiszczaka i jemu podległe słuŜby za-
domowiły się na stałe. Te właśnie siły, stosując ubeckie me-
tody, wykorzystują róŜne organizacje nawet apolityczne, chcąc 
za wszelką cenę ugrać coś dla siebie i Ŝeby tylko zaistnieć. 

To wszystko miałem okazję obserwować, bo stan wo-
jenny przeŜyłem w Nowym Targu, a cały proces tworzenia 
się demokracji byłem juŜ mieszkańcem Maniów. Od począt-
ku uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach i zebraniach. 
Jako niezaleŜny obserwator mogę obiektywnie ocenić ówcze-
sne działania niektórych organizacji. Po latach odnoszę wra-
Ŝenie, Ŝe było to jedyne miejsce gdzie najsłabiej angaŜowa-
no się w proces demokracji. Tylko nieliczni mieli odwagę 
ujawnić wtedy swoje poglądy. 

Te słuŜby oplecione w czerwoną pajęczynę towarzyszą nam 
od samego początku. Wiem jak pierwsze kroki stawiał demo-
kratycznie wybrany Wójt. Nie uporał się z urzędnikami tam-
tego systemu i potem juŜ tylko było „komuno wróć". Z tego 
kręgu mieliśmy na swoim terenie posłów głosujących na dwie 
ręce. To oni tworzą swego rodzaju sekty, nawet Ŝenią się mię-
dzy sobą i nadal piorą mózgi młodym ludziom, tym samym 
zaplatając nową pajęczynę. Dlatego jestem ostroŜny, co do 
stawiania pomników i statui ludziom tamtego systemu bez 
konkretnej analizy i przemyśleń. Mamy PapieŜa i księdza 
Popiełuszkę, których zasług nikt nie moŜe kwestionować. Jak 
zaczniemy stawiać pomniki piosenkarzom i innym idolom to 
przy okazji zawieruszy się jakiś ubek i trudno będzie wytłu-
maczyć przyszłym pokoleniom, kto to był. JuŜ chyba mamy 
taki problem na swoim terenie, bo sprawa oświetlenia ko-
ścioła to nie tylko kwestia pieniędzy. Przy okazji chciał-
bym przypomnieć, Ŝe nie wszystko jest dobre, co parafianie 
orzekną, wymaga to głębszej analizy. Chciałbym Pani przy-
pomnieć, Ŝe w Kościele nie ma demokracji. Nie większość 
rządzi w Kościele, ale Pan Bóg. Wszyscy w Kościele od Pa-
pieŜa poprzez biskupa i kapłana aŜ do kaŜdego świeckiego 
wierzącego mają słuchać Boga. W kościele panuje teokracja 
 i w parafii rządzi Ksiądz Proboszcz i to Jego mają słuchać 
parafianie. Ksiądz proboszcz jest pasterzem a parafianie 
„owieczkami". Kościół załoŜył Jezus Chrystus, właśnie taki, w 
którym rządzą pasterze a „owce" mają słuchać. Jak się naleŜy 
do jakiejś partii, to powinno znać się jej statut i opłacać 
składki. W Kościele nie ma obowiązku płacenia składek, ale  
kaŜdy, kto był u Pierwszej Komunii ma obowiązek poznać 
prawo kościelne. W dobie, kiedy znów atakowany jest Ko- 

 
-ściół i KrzyŜ jako symbol wiary, to my powinniśmy się wsłu-
chać w naukę Chrystusa i bronić tych symboli. Jako Polacy 
mamy wiele do powiedzenia w tej kwestii, jak nigdy dotąd. 
Bo jak nie Chrześcijaństwo, to co? Islam? Bo to zagraŜa Euro-
pie. 
Kiedy piszę ten list znowu afera na naszym terenie, ale 
przynajmniej będziemy mieli darmową reklamę. Nie pora-
dziliśmy sobie z lustracja i dekomunizacją na samym po-
czątku, tak jak zrobiły to inne kraje. Teraz, co jakiś czas 
będziemy mieli takie niespodzianki i moŜe lepsze byłoby 
dziennikarskie śledztwo od lustracji na tym terenie, gdzie co 
drugi był agentem. Co prawda, taka lustracją byłaby podobna 
do trzęsienia ziemi, ale po uprzątnięciu tego gruzowiska, 
byłby juŜ porządek. 

W naszej Gminie, jak słusznie Pani zauwaŜyła zmienia 
się na lepsze, to widać gołym okiem. Ja nie muszę wazeli-
nować, bo ja zawsze sobie radziłem bez względu, kto spra-
wował urząd. śal mi było tylko tych ludzi, których urzędnicy 
oszukiwali i wprowadzali w błąd przez ostatnie lata. Zniechę-
cony tym wszystkim nie miałem wyrobionego zdania i prze-
ciwnie do moich domowników, nie głosowałem na obecnego 
Wójta i najwyraźniej się pomyliłem. Teraz, kiedy widzę, Ŝe 
wszystko idzie w dobrym kierunku jestem zobowiązany 
poprzeć mądre działania, bo jak mówi przysłowie „lepiej  
z mądrym stracić, jak z głupim znaleźć". Dlatego o losy 
Wójta teŜ się nie obawiam, bo mi się wydaje, Ŝe zasługu-
je na coś więcej, niŜ wójtowanie w Gminie Czorsztyn, choć 
takie doświadczenie na pewno mu się sprzyda. 
Piszę to tylko, dlatego, Ŝebyście wy młodzi ludzie pogrzebali 
trochę w historii i nie pozwalali sobą manipulować, bo to 
jest niebezpieczne przy kolejnych wyborach. Naszą młodą 
demokrację wykorzystują prawnicy i urzędnicy zaplątani w 
czerwoną pajęczynę i robią biznesy za nasze pieniądze.  
I mamy potem takie sprawy jak np. o wiaderko, albo w naszej 
Gminie sprawa Pana Gienka. Ale mamy takich prawników, 
którzy bawią się takimi sprawami, a tu potrzebny jest psy-
chiatra. Podobnie sprawa altanki, gdzie być moŜe doszło do 
samookaleczenia, po to tylko, by pokazać obecnej władzy, Ŝe 
nie panuje nad sytuacją. 

Kolejnym paradoksem, który prowadzi do bankructwa pań-
stwa polskiego jest nadmiernie rozbudowany socjal i bezstre-
sowe wychowanie. I tak np. pijane matki rodzą pijane dzieci. 
Tych rodziców i te dzieci, do tego jeszcze kuratorów i in-
nych urzędników utrzymuje społeczeństwo. Zamiast wycinać 
drzewa, które rodzą gorzkie owoce, my je pielęgnujemy nie 
zastanawiając się, co z tymi owocami zrobić. Dlatego nad tym 
wszystkim najlepszym sędzią moŜe być społeczeństwo, ale 
musi mieć pełną wiedzę jak to wszystko działa. Wtedy moŜna 
skutecznie poprzeć tych, którzy są zdeterminowani by to 
wszystko zmieniać. Niestety, jak wynika z listu, Pani wiedza 
na temat ekonomii i funkcjonowania samorządu, jest nikła, 
co odzwierciedla się w Pani pretensjach do drogich działek  
i domów. JeŜeli korzyści z jakiejś działalności będzie mieć 
Gmina, to będą mieć i mieszkańcy, a ceny działek nie ustala 
Gmina tylko wolny rynek. Pani wcale nie musi mieszkać  
w domu za milion złotych, bo jak sama Pani twierdzi, Ŝe są 
dla bogatych ludzi. Dla zwykłych ludzi teŜ się coś znajdzie  
a właśnie bogaci są najbardziej potrzebni, bo biedni sami 
przyjdą a nawet juŜ nam ich przywoŜą z Ameryki. 

Bardzo dobrze, Ŝe Pani studiuje, ja nie neguję wy-
kształcenia, ale jak Pani słusznie zauwaŜyła wykształcenie 
nie jest miernikiem kultury. 
 Ma Pani zamiar tu powrócić, ale nie wie, co jeszcze będzie  
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robić. Dobrze by było, gdyby Pani wiedziała przynajmniej 
cochce Pani robić. Tam trzeba szukać mieszkania gdzie jest 
praca a wtedy sukces pewny, bo w przeciwnym razie wylą-
duje Pani tak jak koleŜanka u fryzjera, choć i w tym biznesie 
potrzebne wykształcenie i inteligencja. Demokracja ma to do 
siebie, Ŝe pracy nie dają, ale trzeba sobie szukać. Zapewniam 
Panią, Ŝe u nas będzie gdzie mieszkać tylko gorzej będzie z 
pracą. I to właśnie dobrze, Ŝe zagospodarowuje się tereny 
gminne, bo w naszej turystycznej Gminie potrzebni są bogaci 
inwestorzy a wtedy będzie praca. Mam Ŝal do tych, którzy 
zamiast pomagać w tworzeniu nowego wizerunku Gminy, 
uwikłani w układy wcześniej wspomniane przeszkadzają.  
I widać, Ŝe niektórym się marzą powroty sekretarzy, którzy 
będą rozdawać tanie działki i tanie mieszkania. Zacytu-
ję tu naszych artystów; M. Rodowicz „ale to juŜ było, i nie 
wróci więcej" jak równieŜ St. Sojkę, który śpiewa „Ŝycie nie 
po to jest by tylko brać, Ŝycie nie po to by bezczynnie trwać, 
ale by Ŝyć, samego siebie trzeba dać" 

Co do wspomnianych przez Panią sztachetek, to sztachetki 
Pana Wójta mimo wszystko róŜnią się od moich i Pani szta-
chetek. 

Co zaś tyczy „poprzebieranych Górali" to nie chodzi o mą-
drych i doświadczonych ludzi, ale o tych przebierańców bez-
stresowo wychowanych. Mnie chodziło tylko o akceptację 
drugiego człowieka. Prawdziwi górale akceptowali wszystkich 
ludzi, a przebierańcy nie mają zaufania do nikogo. 

Za mało Pani przeŜyła, Ŝeby dziś nie wierzyć nikomu,  
a mnie jednak się wydaje, Ŝe komuś Pani wierzy sugerując 
mi, Ŝe pomijam waŜnych ludzi jak np. śp. Katarzynę Sukien-
nik. Podejrzewam, Ŝe jest to jakaś pomyłka albo prowokacja, 
bo mając 26 lat nie moŜe Pani znać tamtych czasów. Zatem, 
tym którzy pomagali w pisaniu tego listu, wierzy Pani bezgra-
nicznie. Kim była Pani Sukiennik to moje pokolenie 
wie doskonale, ale wyznaję zasadę, Ŝe o zmarłych nie 
mówi się źle albo wcale, za nich zostało się nam tylko mo-
dlić i ja to robię, moŜe bardziej gorliwie jak za tych innych. 
Wiara i nadzieja jest podstawą egzystencji człowieka. Do 
tego jeszcze trochę optymizmu i zaufania a nie nienawiści i 
zawiści, bo to gubi. Jak Pani odwołuje się do Kołakowskiego, 
to on świetnie mówi jakie szkody czyni zawiść, dla same-
go zawistnego i dla tego któremu zawiści. ZaleŜy tylko od 
rodzaju zawiści. 
JeŜeli chodzi o tamte czasy, to na pewno na pamięć i uznanie 
zasługuje śp. Pan Piwowarski (były sołtys). Osamotniony 
przez ówczesnych decydentów, przy pomocy nielicznych 
przyjaciół, jak np. śp. Pan Ziemianek i inni, panował nad 
sytuacją w tych trudnych czasach i dzielił tą biedę mniej 
więcej sprawiedliwie. Oprócz sołtysowania zmuszony był 
zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi przesiedle-
nia, bo ówczesna władza niestety nie stanęła na wysokości 
zadania, o czym wszyscy powinniśmy pamiętać. 
Problemem, o którym się głośno krzyczy na całym świecie to 
bezstresowe wychowanie. Efekty tego juŜ zbieramy, bo nie 
sprawdziło się podobnie jak komunizm. Temu pokoleniu 
coraz trudniej będzie wytłumaczyć, Ŝe stary ptak nie wije 
młodemu gniazda, a z Pani listu wynika, Ŝe to Gmina powin-
na dawać tanie działki i tanie domy. Tylko, kto to ma zrobić, 
jeŜeli wszyscy będą takimi niedowiarkami jak Pani, bo najła-
twiej się ogląda „10 wskazań dla rodziców. Jak wychować 
rasowych chuliganów? Policja w Houston, Teksas, USA (za 
„Najjaśniejszą Rzeczpospolitą"): i dotyka efekty czyjejś 
pracy. „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli". Na 
koniec, ku przestrodze chcę przytoczyć 
 

 
1. Od wczesnych lat naleŜy dziecku dawać wszystko, czego 

tylko pragnie. 
2. Trzeba śmiać się z jego nieprzyzwoitych i grubiańskich 

słów. Będzie się uwaŜać za mądre i dowcipne. 
3. NaleŜy je odgradzać od wszelkich wpływów religij-

nych. śadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na reli-
gię, nie nakłaniać do Kościoła. Gdy dorośnie, samo 
wybierze religię i światopogląd. 

4. Nie wolno mówić dziecku, Ŝe źle postępuje. Nigdy! 
Biedactwo gotowe nabawić się kompleksu winy. A co 
będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście - np. 
gdy je zaaresztują za kradzieŜ samochodu?  Ile się na-
cierpi w przekonaniu, Ŝe całe społeczeństwo je prześla-
duje. 

5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy poroz-
rzuca dookoła rzeczy, sami je podnieście i połóŜcie na 
swoim miejscu. W ten sposób nabierze przekonania, 
Ŝe odpowiedzialność za to, co robi, nie spoczywa na nim, 
lecz na otoczeniu. 

6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko 
oglądać w telewizji, wszystkiego spróbować. Tylko w 
taki sposób nabierze doświadczenia i pozna, co jest 
dla niego dobre, a co złe. 

7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze mał-
Ŝeństwo się rozleci, dziecko nie będzie zaszokowane. 

8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi 
ich zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało się 
tak męczyć, jak wy kiedyś. 

9. Zaspokajajcie wszystkie jego Ŝyczenia. Niech odŜywia 
się najlepiej, uŜywa trunków i narkotyków, ma wszyst-
kie wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak, nie będzie 
sobą, stanie się człowiekiem nerwowym, obdarzonym 
kompleksami. 

10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętnie z kim 
popadnie w konflikt - z policją, nauczycielami czy są-
siadami.  Nie wolno dopuścić, by dziecku ktoś wy-
rządził krzywdę, tylko ono moŜe bezkarnie krzywdzić 
innych (poczynając od babci, kolegów itp.). 

Jeśli mimo takiej wolności i przywilejów, jeśli mimo tylu 
dowodów waszej miłości, dziecko wam się uda i nie wyrośnie 
z niego chuligan, to nie potrzebujecie winić samych siebie. 
Zrobiliście sami, co tylko się dało, aby je zepsuć. Po prostu 
dziecko nie zrozumiało waszego poświęcenia." 
Mimo tych i innych zagroŜeń, w przeciwieństwie do Pani Baka-
larskiej wierzę i mam nadzieję, Ŝe uda się temu pokoleniu wy-
chować swoje dzieci na normalnych ludzi. Bo to jednak jest 
najlepsza inwestycja. A wtedy wszyscy będziemy mogli Ŝyć 
bezpiecznie, spokojni o swoją przyszłość. 

Tego Ŝyczę z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Na-
rodzenia i Nowego Roku sobie i wszystkim. 

                                                       
WyraŜam zgodę na opublikowanie tego listu. Chętnie podejmę 
polemikę. 
 
 

Informacja nt. planów budowy boiska  
sportowego ze sztuczną nawierzchnią  

w Maniowach. 
Jak juŜ wcześniej informowaliśmy wniosek Gminy 
Czorsztyn złoŜony do Ministerstwa Sportu i Turystyki  
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na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni poliuretanowej w Maniowach, do 
programu pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sporto-

wych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy" został 
zakwalifikowany w roku 2009 do dofinansowania do 
kwoty 200 tys. zł Zgodnie z załoŜeniami programu 
kwota ta miała stanowić 50% kosztów zadania. Zabez-
pieczone środki w budŜecie Gminy równieŜ wynosiły 
200 tyś. zł (drugie 50%) plus środki Fundacji Rozwoju 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Maniowach. Sza-
cowany całkowity koszt zadania miał wynieść ok. 400 
tyś. zł.  W roku 2009 został wykonany projekt boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20x40 m oraz 
dodatkowo bieŜnia. Koszt wykonania dokumentacji 
projektowej pokryła wspomniana wyŜej Fundacja. Za-
danie to nie zostało jednak zrealizowane z uwagi na 
brak wystarczających środków finansowych w budŜecie 
Gminy, gdyŜ na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko 
jedna oferta na kwotę 558 tys. zł. Z uwagi na ogromne 
koszty oraz terminy wynikające z ustawy Prawo zamó-
wień publicznych oraz załoŜeń harmonogramu progra-
mu, Gmina nie miała moŜliwości ogłoszenia drugiego 
przetargu. Na tak wysokie koszty realizacji w/w inwe-
stycji wpłynęła konieczność wykonania duŜego zakresu 
robót ziemnych, drenaŜu i prac stabilizujących podbu-
dowę pod sztuczną nawierzchnię boiska, gdyŜ eksper-
tyza geotechniczna wykazała, Ŝe jest to teren nasypowy 
o zróŜnicowanym składzie. Dodatkowo z projektu wy-
nikła konieczność przebudowy odcinka sieci kanaliza-
cyjnej i deszczowej, tak aby studnie kanalizacyjne zna-
lazły się poza nawierzchnią boiska. 
W związku z powyŜszym po konsultacjach z przedsta-
wicielami Rady Gminy oraz Radą Sołecką wsi Manio-
wy zrezygnowano z realizacji wielofunkcyjnego boiska 
w ramach tego ministerialnego programu. Wykonana 
dokumentacja będzie natomiast mogła być wykorzysta-
na przy opracowywaniu kolejnych wniosków o dofi-
nansowanie z innych dostępnych funduszy, gdzie bę-
dzie moŜliwość uzyskania większego poziomu wspar-
cia. 
Jednym z dostępnych programów wsparcia budowy 
boisk o sztucznej nawierzchni jest popularny „ORLIK 
2012”. Odpowiadając na ogłoszony konkurs Wójt Gmi-
ny Czorsztyn, po konsultacji z Radnymi i Radą Sołec-
ką, zdecydował o złoŜeniu wstępnego wniosku o dofi-
nansowanie budowy ogólnodostępnych, bezpłatnych 
kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sani-
tarno – szatniowym w ramach rządowo – samorządo-
wego Programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, który 
zakłada budowę w kaŜdej gminie na terenie całego kra-
ju kompleksu boisk do 2012 r. W ramach Programu 
"Moje boisko – Orlik 2012" od roku 2008 powstają  
kompleksy sportowe, w skład których wchodzą: dwa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią – boisko piłkarskie o 
wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m), boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 19 x 32 m oraz budynek 
sanitarno – szatniowy. Ponadto, Program zakłada bu-
dowę 8 słupów oświetleniowych dla potrzeb boiska  
 

piłkarskiego, doświetlających jednocześnie boisko wie-
lofunkcyjne oraz budowę ogrodzenia.  

Źródłem finansowania programu są środki  
w wysokości ok. 330 tys. zł z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego; ok. 330 tys. zł z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, natomiast reszta kosztów 
stanowi wkład własny gminy. Z dotychczas wykona-
nych projektów w naszym regionie musimy liczyć się  
z kosztem całkowitym ok. 1 100 000 zł. Wybudowanie 
takiego kompleksu sportowego z pewnością byłoby 
doskonałym uzupełnieniem bazy sportowej w Manio-
wach i zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu 
dzieci i młodzieŜ, a takŜe dorosłych. Z drugiej jednak 
strony, biorąc pod uwagę stan finansów Gminy oraz 
ogólną sytuację rynkową, która bezpośrednio przekłada 
się na wpływy do budŜetu, to bez pozyskania środków 
ze sprzedaŜy mienia w roku 2010, Gmina nie wygospo-
daruje kwoty ok. 400 tys. zł na budowę Orlika. Decyzje 
o wyznaczeniu terenów w Maniowach do sprzedaŜy nie 
zostały jeszcze podjęte pomimo, Ŝe jest spore zaintere-
sowanie nabyciem nieruchomości gminnych. Dopiero 
w razie ewentualnego zakwalifikowania wniosku Gmi-
ny Czorsztyn do programu „Moje boisko - ORLIK 
2012” edycja 2010 ponownie ten temat zostanie prze-
analizowany i skonsultowany z Radą Gminy i Radą 
Sołecką wsi Maniowy. Póki co oczekujemy na decyzję 
Ministra Sportu i Turystyki, która powinna zapaść na 
początku przyszłego roku. 
 
 

ZBIÓRKA ODPADÓW STAŁYCH 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach 
informuje, Ŝe zbiórka odpadów stałych niesegre-
gowanych w miesiącu styczniu 2010 r. odbędzie 
się w dniach: 
4 stycznia  - Maniowy 
5 stycznia  - Mizerna, Huba, Czorsztyn 
6 stycznia - Sromowce WyŜne i Sromowce NiŜne 
7 stycznia  - Kluszkowce. 
 
 

Remonty w placówkach oświatowych  
Gminy Czorsztyn 

 
W placówkach oświatowych działających na terenie 
Gminy Czorsztyn w bieŜącym roku zostały wykonane 
następujące remonty: 
 
Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach: 
� malowanie 3 sal lekcyjnych (7,9,11), stolarki 

okiennej w 3 salach lekcyjnych (7,9,11), prace re-
montowe w sali lekcyjnej nr 11, montaŜ kratek wen-
tylacyjnych, montaŜ rynien i śniegołapów, zabezpie-
czenie spękanego stropu w sali nr 8, 9, remont  
i udroŜnienie kominów nad budynkiem B oraz inne 
drobne naprawy i remonty  – 18.694,- zł. 
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� malowanie szatni szkolnych (budynek A i 
B) WC (wszystkie budynki) – 934,-  zł. 

� wykonanie oraz montaŜ drzwi w pomieszczeniu 
gospodarczym w budynku C – 560,- zł. 

� modernizacja oświetlenia – 1.460,- zł.  
� zakup wykładziny PCV, listew i naroŜników (sala 

11) – 1.639,- zł. 
� wykonanie posadzki z wykładziny PCV w głównym 

korytarzu szkolnym – 4.992,- zł  
(plus 3.069,- zł z Funduszu Prewencyjnego PZU 
SA) 

 
Szkoła Podstawowej w Maniowach: 
� wymiana paneli podłogowych w korytarzu 

(ok.20m²) 1 870 zł. 
� zainstalowanie wentylatorów w łazienkach i kla-

się oraz malowanie pomieszczeń celem adaptacji 
Punktu Przedszkolnego (sale, łazienki, korytarz) ze 
środków projektu unijnego – 13.573,65 zł 
 

Szkoła Podstawowa w Sromowcach NiŜnych: 
� zagospodarowanie części korytarza w celu prze-

niesienia izby regionalnej – 2.825,- zł, 
� koszt zakupu farb i materiałów do remontów – 

560,- zł, (remonty wykonane we własnym zakresie 
metodą gospodarczą), 

� wykonanie ogrodzenie wokół budynku szkoły 
(od strony rzeki) – 16.825,- zł.  

� przygotowanie pomieszczeń pod adaptację Punk-
tu Przedszkolnego (sala, łazienki) 
 – ze środków projektu unijnego - 25.347,86 zł 
 

Szkoła Podstawowa w Sromowcach WyŜnych: 
� remont sanitariatów dla dziewcząt i personelu 

(wymiana kabin toaletowych, wyłoŜenie ścian fli-
zami, remont instalacji c.o., prace malarskie, wy-
miana parapetów) – 27.700,- zł. 

� przygotowanie pomieszczenia dla punktu przed-
szkolnego (prace malarskie, wykonanie osłon grzej-
nikowych) – 2.050,- zł. 

� remont pracowni komputerowej (prace malarskie, 
zakup Ŝaluzji okiennych) – 1.500,- zł 

� utworzenie przebieralni na zajęcia z wychowania 
fizycznego (zakup wykładziny, prace malarskie) – 
557,- zł. 

� malowanie 3 sal lekcyjnych (systemem gospo-
darczym) – 700,- zł 

� wymiana stolarki drzwiowej do 3 sal – 1.120,- zł. 
 

Gimnazjum Maniowy: 
� malowanie ścian i lamperii: (w klasach 1,8,9; w 

korytarzach szkolnych, w piwnicach i na parterze; w 
dwóch klatkach schodowych i przy wejściu do szko-
ły; w 9 szatniach) 

� malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz 
korytarza sklepikowego. 

    Całość ww. prac wykonana systemem gospodar-
czym. Koszt materiałów – 1.178,70 zł 

� naprawa i częściowe uzupełnienie zniszczonej in-
stalacji odgromowej wraz z pomiarami kontrolnymi 
– 3 650,00 zł. 

 
Gminne Publiczne Gimnazjum w Sromowcach  
NiŜnych: 
�
 przygotowanie pomieszczenie pod gabinet dyrektora 

i sekretariat (wykonanie ścianki działowej, malowa-
nie) – 2.790,- zł; 

�
 pomalowano pomieszczenia w najniŜszej kondygna-

cji szkoły (szatnie ok. 100 m²,) 

�
 dokonano poprawek malarskich w klasach- ok. 

600m2 (pomieszczenia wymalowano do wysokości 
1,5 m) 

�
 wymieniono drobne elementy instalacji 

hydraulicznej oraz zamki drzwiowe, zamontowano 
dodatkowe umywalki w szatniach 

 
Wszystkie prace wykonano metodą gospodarczą toteŜ 
koszt ograniczył się do zakupu materiałów i wyniósł 
632,57- zł. 
 
Gminne Przedszkole Publiczne w Kluszkowcach: 
� z inicjatywy i przy wsparciu finansowym rodzica  

i radnego p. R. Waniczka wyrównano drugą część 
ogrodu przedszkolnego oraz przy współpracy in-
nych rodziców zakupiono i posadzono krzewy 
ozdobne wokół tej części. Odmalowano i napra-
wiono we własnym zakresie sprzęt ogrodowy słu-
Ŝący do zabaw dzieciom. Wszystkie drobne usterki 
usuwane są na bieŜąco z pomocą rodziców lub 
pracowników. 

 
 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU  
W KLUSZKOWCACH 

 
Koniec kaŜdego roku kalendarzowego to 

czas, w którym marzenia dzieci mają szansę się 

spełnić. To czas upominków i prezentów, w grud-

niu przecieŜ jest Mikołaj i choinka. 

Dzień 4 grudnia 2009r w Gminnym Przedszkolu 

Publicznym w Kluszkowcach był dniem szczegól-

nym. Właśnie w tym dniu dzieci miały się spotkać z 

Mikołajem. Przedszkolaki wraz z paniami udały się 

do Sali GOK w Kluszkowcach, gdzie byli juŜ rodzi-

ce, a punktualnie o godzinie 13.30 pojawił się Mi-

kołaj z workami prezentów. Mikołaj przybył pieszo 

jako, Ŝe dzień ten był ciepły i słoneczny, nawet 

dzieci śpiewały, Ŝe „ Mikołaj pędzi samochodem". 

KaŜdy niecierpliwie czekał czy teŜ Mikołaj ma dla 

niego prezent, nawet diabełki, które stanowiły świ-

tę Mikołaja były przyjazne dzieciom. 

Dzieci podziękowały Mikołajowi za prezen-

ty i zaprosiły na przyszły rok! 
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PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

W dniu 01.08.2009 roku Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację projektu pod dźwięczną nazwą: 
„Raz, Dwa, Trzy – do Przedszkola przyjdź i Ty” - współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu na 
terenie Gminy Czorsztyn utworzono 3 bezpłatne Punkty Przedszkolne w Sromowcach Niżnych (8 
godzin), w Maniowach (5 godzin) oraz w Sromowcach Wyżnych (3 godziny). Dzięki realizacji projektu 
objętych wsparciem zostało 69 dzieci z terenu Gminy Czorsztyn. Wartość całego projektu to 
940 100,00 zł. z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 799 085 zł, a wkład własny gminy 
wynosi 141 015 zł. Pozyskane środki pozwoliły m.in. na odpowiednie przygotowanie pomieszczeń 
poprzez adaptację do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (sale, łazienki) oraz pełne wyposażenie 
sal (stoliki, krzesełka, mebelki, leżaki). Koszt wykonania adaptacji i wyposażenia sal to łącznie 80 000 
zł. Na zakupy zabawek oraz pomocy dydaktycznych tylko w tym roku przeznaczono 34 000,00 zł. 
Pozostałe środki pokrywają w całości pensje dla nauczycieli oraz ich pomocy, koszty wyżywienia dzieci 
w punkcie przedszkolnym w Sromowcach Niżnych oraz koszty związane z zarządzaniem oraz 
promocją projektu. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2011 r. 
 
Wszystkich zainteresowanych naborem na kolejny rok szkolny prosimy o kontakt z Koordynatorami 
Terenowymi (Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych oraz 
Maniowach) lub z Koordynatorem Głównym Projektu (Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach,  
pok. 19, tel. 18 275 00 70 wew. 119,). 
 

DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWACH 
Na zdjęciach dzieci wraz ze swoimi opiekunami oraz Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej po pasowaniu na 
przedszkolaka, po którym wszystkie przedszkolaki otrzymały także prezenty mikołajowe m.in. mnóstwo zabawek 
do swojego przedszkola. 

 
DZIECI: Bednarczyk Kamila, Krempaska Oliwia, Bańka Kinga, Bukowska Kinga, Chorążąk Jan, Gier Filip, Gorlicki 
Andrzej, Jandura Patrycja, Kowalczyk Jan, Kowalczyk Szymon, Kozioł Marcin, Lichański Adrian, Maniowczak Klaudia, 
Pawlikowska Gabriela, Plewa Jakub, Puchlerski Jan, Rusnarczyk Klaudia, Sas Kazimierz, Wójcikiewicz Krzysztof, 
Pawlikowska Ewelina, Twaróg Wiktor, Bachula Jonasz, Salamon Jakub. 

Nauczyciel: Teresa Twaróg, Opiekun: Danuta Kaliciak-Sukiennik 
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DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SROMOWCACH WYŻNYCH 
Poniżej zdjęcia z najważniejszych wydarzeń w życiu przedszkola, a mianowicie z pasowania na Przedszkolaka 
oraz wizyty św. Mikołaja u przedszkolaków, którego dzieci uroczyście witały odświętnie ubrane. 

DZIECI: Bańkosz Karolina, Bolsęga Patryk, Dębska Anna, Gubała Andżelika, Janczy Alan, Kita Norbert, 
Kobylarczyk Mateusz, Kowalczyk Marcelina, Markowicz Artur, Pierwoła Mateusz, Przybysz Natalia, Bochniak 
Dawid, Ciesielska Karolina, Janczyk Oktawian, Kowalczyk Bartosz, Kowalczyk Jakub, Kowalczyk Marta, Nędza 
Sylwester, Olejarz Anastazja, Sproch Emilia, Węglarz Karolina  

Nauczyciel: Jadwiga Kobylarczyk, Opiekunowie: Dorota Półchłopek i Józefa Pierwoła 
 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W SROMOWCACH NIŻNYCH 
Pierwszy program artystyczny kandydatów na przedszkolaków był niewątpliwym przeżyciem i dla małych aktorów 
i dla widzów, którymi byli rodzice. Występ udał się wyśmienicie i wszyscy zostali pasowani na Przedszkolaków. 

DZIECI: Ślęzak Natalia, Migdał Aleksandra, Dragosz Adrian, Plewa Dawid, Regiec Joanna, Regiec Andrzej,, 
Cichoń Karolina, Regiec Dominik, Antolec Sebastian, Regiec Gabriela, Borzęcka Patrycja, Regiec Honorata, 
Borzęcki Wojciech, Regiec Kacper, Cichoń, Adam, Ślęzak Jakub, Cichoń Hubert, Śmiałek Oliwia, Głąb Błażej, 
Starowicz Adam, Głąb Krystian, Waradzyn Zuzanna, Grywalski Filip, Kozub Beata, Jagieło Karolina 
Nauczyciele: Elżbieta Mozdyniewicz i Barbara Janczy, Opiekunowie: Halina Kozub i Elżbieta Regiec 
 
Więcej informacji z życia naszych przedszkolaków oraz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń zapraszam do 
odwiedzenia stron internetowych szkół przy których prowadzone są punkty przedszkolne i na naszej stronie 

www.czorsztyn.pl 
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