.1

~drÓwkinil!codzienne

."

"

.

:~Bzy.po~SJanie~apieli$kDte.rmaI8e
-

"'-

-o'

Po slow~,cki!U stron.ie, ale na, pol~kich

grfJ-B;:Itach

~45 hektarów ziemi pO-slo"
wackiej stronie 'kupila
gmina czorsztynsl<af --,To
jest chyba jedyna gmina w Polsce, która ma
uzYtkowane grcmty na 510"wacjf7-'~(11ówi.Stanislaw
'

Chmiel, prz~dstawjciel'za~
rzadu Spólki dla Zagospodarowani,a Wspólnoty"
Wiejskiej, "CIzialajacej
na 'terenie Sromowiec Wy:.
znych. Jesli. okaze sie, ze
I'sa tall1 wedy 'termal ne, ~p.Qwsta'IJie kapieliskoo
"
--po ~rowa.ckiej'strpryTe,." "

aleoa grunta,chpols~iph.

StanislaW €hmielz

mapasatelitama

GolembarkUi

,

gu i dalej 'funkcjonuje, tylko fe,
krowy juzna' pastwiskach sie
- Po jednej strQnieDun,aJdaleza SromoWG,e"Wyzrre, a poslo- ' nie pasa. Oq,mniej Wiecej1~99r.
p,rackiej -ty;§a ~riad~Dunajcem,
co' roku pJ:etwisKc.l'poIlaszej 'clioc vi S.rom2~cach_nikt ina- stronie~a systematycznie'";:alesiane przy aoradztwie fpomocy,
czej nie .poWie"'jak ~olembark.'
Sk.ad tg nazwa?, 'Od KaleDibergu, pracowników Pieninskiego' Parczyli Ly~ejgófY:' osady zasie,dlo- ku Narodowego. Sadzi sie rocznie ok. 3-4 tys~sadzonek, a nie,!Jejz.a pario~ania ce"sarzaJózef?

Malinowej Góry

Wlascicie!em tych 45 ha
zostaJa w koricugmina czorsztynska! -:1'0 jest chyba jedy"'naglJ}.inaw,Polsce, która ma
uzytkowane 'grun.ty na Slowacjj - smiej,e sie Stanislaw
Cnmfel. -Wlodarze
gmin~
przekazali te grunta we wladanie wsi. Ostatnio bylzaplacony podatek za grunta, które
gmina priejel-a, a1e:wies zadeklaro wala zwrot tych,kosztó~
. ' Zupelni'e niespodziewanie",j
pojawila- sie nas,tepna mozliwosc wspóldzialaIjia ze strona
slowacl<a -, rozwaza.- ,sie' rozwi-,
nie~ie wspólpracy pFzygranicz-'
-~'nej ~pr"zy budowie..~ ~kajJie1isk
termamyc1i -. Wies juz zaaKt:ep.:
towala 'ten pomysl lwtfJ?j chWili
prowqdzimyrozmowy
ze Slo'"wakami. -f3aseny bylyby po stronie slowackiej, ale na gruntach
polskich' -,' mówi '"Stanislaw
Chmiel. - Mysmy juz~sprawdza]i w urzedach ty Spiskiej Starej
Wsi i:te grunta saw planie zagospodarowania przes(geI)nego

.f'~S~l~R~ie~sa,YllaS6iGielalirbtej;9Ó1Y,pG'slowag~-e!~a!)i~

przewidzii1Il8c

na'fjfekreaGje..i.n~~

~ ~.

... "

~

=

1-'lL,C:~lUL,la1LC:

llel).

C:.lV"C:el~)'t 1..111,e.'

"I II luteranami wirtemberskimi.
- Golembark, jaAilezac€'.niedaleIrki? wó.wcza~ Szwabyibyly"naj~
mlodsza WSIa.(xym w.) po' tej
I.stronie Dunajca. Dzis niewielKi
Golemgark adrbinistracyjnie polaczony,,~jgst ze Spiska' -S!ara

dlugo akcja zalesiania pastwisk ma potrzeby,wprovvadzacpunksie §koiiczy - Na razie"nikt nie taMTYch'zmian<. Teraz. jedynie
mysli o (ylIt ze tu wyrosnielas. . chodzi o zbadanie>czy sa tam'
Chpdz,imam o to>zeby krzaKi> wody"termalne, a to moga pociernle l osty nie "zagluszyly pa~ twierdzic qd~erly. Moze esie
st",wisk.,'Een""xawalek dojazdu ".oka,zac>
,-{egoracej ~of!.x.niek,edo przystapi fli§ackiej>gd~ie je~, ,dzie>tylKocieple J!o~etrze.wyj~I Wsia.
"
'
dzie tyle ludzi po'flnien-jakos
dzie>bo i ta]Qeglosy~postronie
~Za qasów - austro"-wegier-'" wygladacmówfStaniSlaw
slowackiejmozna uslyszec.
skich sromowiarlie-bez. prze- ChITiiel.- Chcemy to zagospo-~Szykuje;
sje,~ecz rewolucja
s~kód nabywali tu ziemie pa1e- dar9wac, nie "rozwazajac na Ta- 'w "terenie, jezelioawiertypo-'
zace do folwarku Czerworiego zie> co z tego bedzie.'~
,}\Vierdzilyby:
pod ziemia wody'
* K Iasito
tU)!QJOmimlja ca nad GO"w sIJrawie gl:untów na .,Sló- 'termalne. Teraz juz nikt z sameilerhbarkiem
Malinowa
Góra
wacji jezdzili sr(fm()wi~nie}az gO'TQlnict",wajak~mówiaYIS1:'O1.,
, (632 rrl 'n;p:m;) jest- praktycznie
, do urzedów"w"Kiezmarru i Sta'- rnowcach--n,iewyzyje, Q.odatkocala wlasnoscIa mieszkanców rej Lubowli.. ~arzad spólki zo- wego dochodu ~zukasie V{turySrompwiec WyzIJych. Nad, sa- stalu,powazriiony na zebraniu styce. Troche z za~droscia pa.J mym' Dunajcem, mieli pastwi- "YiejsKimi(io uregulowania wla.- trza, jak prZez przejscie Niedziska, jeszcze do niedawn.r inten- snosc(tych ziem. Do Kiezmarkli"' ca-Lysa nad Dunajcem jezdza
sywnie wypasane. W miejscu, jezdzil m.in. Stanislaw tIiniieL rodacy do kapJelisk termalnych
gdzie Dunajec je$t irajplytszy - Z poczatkuby'lyp1;o!J]emy, bo, w taki<;h miejscoyvosciachjak:
bylo przejscie,. stoja jeszcze mysmy chcieli ~zapIsacpastwi- ,Boprad, Vrbov, Wyznie.Ruzbahudki strg.znicze, chropiace ska na wies. Skoro w dokumen-chy, a tak bylyby tuz za.r;niedza.
przed "deszfzem. 'P9gr.anlczni- tach 'H?.Kiezmarku - jeszcze' Pap Stanislaw snuje nawet plany
ków, ~któr1Ych. ;z:a<i'anieqf-bylo...
z cza:S(5w')~1Ustro-wegierskich 'budowy nowej kladki, bo przejodprawiilnie kró:w.'Liczyli, ile z lat 1907-13 - figuruje gmi- scie turystyczne we wsijuzdawn,aSroillowceWyzn.e>tocchcieli-, no istniele: -Unas podobnie jak
~I~igzi&w )eooa"stróne tile wraca.
, To byly <cal~ urzedowe formalsmy na nia-zapisac>ale?wedlug" W Sromoyvcach1Wiznycliprzez
nosci, zWiaiane z ich 'odprawa
prawa nie bylo' to' moz)iwe>bo wode,mozna przechoazic>z ta
- wspominaja.
sromowianie.
wies nie:,j),osiaaa~bsifb°v.rosci rózni.ca'2zetamfo przejscie bylo
"I Przed.. sezonem
-wypasowym
prawnej - mówi PjlIl Stahi§law. ~"czynne w leclegz do koncapaz,,~
kfdW{byly badane i szczeQione,' '- l1ózniej chcielisITWprzepisacdiieFnika> to u',nas czynI]e jest
ogladalij e .slo~accy i poJscy we- na spólke>która legalnie funk- calyrok, ale nikt nie przekrcjczal
terynarze, wystawiali sW,adecc cjgnujedPe:wsi,lecz'sienie..dalo: tedy,granir;y.
.
'twa, beiktó.{Ych~ krowa przez
" 7\rihgrhiny,api mieszkanców
Potem'nam
doradzon?~ze
~gI:aruce przejS~nie IIiogla.IJzis,
Po. upadlosCi Drustva mainy wsi:nie,stac na sfinan§ow9J1ietamIhlty nie hodVjciz'juztaki.eh ilo- pfelwszenstwo
.pierwoKupu
kiego zamierzenia, jak budowa
JcfKr9W, by trzeba~Dylo uz»t1s.o~ <dzlalki,której pdlowa'i:byia'slo- .,Kapi~Jisk,ale sa 'przedsiebiqrcy,
'zaiHwestujasrodki, }eslL
-wacP.9-stwiskapo ~drugiej st~o- wacka>'a druga 'Po,lowagminyktórzy.
nie rze!d, przestali "Wiec korzy~ Sromowce~Wyzne [spólka"kupF tylko,odwierty potwierdza+obec~~
la OjSha gruntu na Slowacji>tez nosc wód termalnych'"Ziemiete
stac ~Jego przejsc@.~

.

,

"

,

.,

.

~

J

.::14 ~tam je§t Ok.' 45,'.ha pasty.ris]s - to sa' 1Jruniy=jeszcze'~
zq;c}.s6w austrp-w,.egieI§kich;
ci "kt6re.bylY zap!sapB na gmine
Srombwce", Wyzne - wyjasnia
ccStiln'islaw Chmiel! przeqstawiI,fiel zarzaguSpólki~laZagospo-

to nie pomoglo., Widzielia.ID.y>.te ~cIagn?, ~siepo,sttonie slowackiej,
nie przeskoczymy
proJj]e/;nów> od Spiskiej Starej Wsi db granicy
bo na kazdym spot,~ai1iu stro-Majerów,
praktycznie do wyso~
na slowacka przedstaWiala inne
k0scLnaszej przystani-flisackiej.
informagje.
Zwrócilismy
sie 'Na dawnych pastwiskach stado, Minister.stwa; Spr9.w;Zagramowian powstana baseny z wonic.j:nych i Ministerstwa, Rolnic': "da termalna, na gruQtaG,h Malitwa za pCosrednictwem urzedu J,nowej Góf.Y pensjonaty:.. Dzis
'1i,J[owania ~SI2,pl~otY W~ej sijej,
d~ialajacej na~ terenie Sromo- . gminy) dopiero> jakuruchomie- ~'pomarz;my, jutro moze to sta~
'i.wje~. '" =Spólka .4ta ,powstala
ni
zostali
?pelnomocnicy,
sie realne.
. 'Eekst i ~pt.,
I,w 1964 rf dec~zj%P°W!atowej' d()Wspólpracy' przygranicZnej>

Rad~~N9fbdoweJ
vi ~owym~Tar:-

ruszylismyze sprawa.
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