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Myśl przewodnia numeru: „Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.” /Phil Bosmans/

Drodzy mieszkańcy Gminy Czorsztyn oraz Goście
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
W imieniu Samorządu Gminy Czorsztyn
serdeczne życzenia składają
Stanisław Chmiel

Tadeusz Wach

Przewodniczący
Rady Gminy Czorsztyn
„Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest (…)
- Jubileusz „50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego” w Gminie Czorsztyn
W dniu 6.04. 2011 r. w Gminie Czorsztyn
odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Złoty Jubileusz obchodziły w tym roku
23 pary z terenu Gminy Czorsztyn, które zawarły
związek małżeński w latach 1959-1960.

MANIOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jandura Franciszek Maria
Krzystoń Jan i Aniela
Krzysik Franciszek i Maria
Kubicz Edward i Karolina
Niemiec Andrzej i Irena
Plewa Wojciech i Anna
Szewczyk Władysław i Maria Stanisława
Sukiennik Filip i Genowefa

CZORSZTYN

SROMOWCE WYŻNE

1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy Czorsztyn

Biel Zdzisław i Aniela
Janczy Franciszek i Maria
Janczy Józef i Helena Stanisława
Janczy Jan i Anna

SROMOWCE NIŻNE

1. Grywalski Stanisław i Maria
2. Regiec Marian Andrzej i Joanna
3. Waradzyn Franciszek Andrzej i Janina
MIZERNA

1.Kowalczyk Józef i Anna
Złotym Jubilatom, Wójt Gminy złożył serdeczne gratulacje a
także życzenia długich wspólnych lat w zdrowiu
i zadowoleniu oraz zrealizowaniu wszelkich planów.
„Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie”

1. Jandura Józef i Zofia
2. Jandura Władysław i Maria
KLUSZKOWCE

1.
2.
3.
4.
5.

Jandura Jakub i Aniela
Kopytko Józef i Barbara Maria
Piłat Jan i Hanna Barbara
Siedlarczyk Jan i Maria
Toczek Stanisław i Katarzyna
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XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego 2010/2011 „Powódź, pożar,
dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą” –
etap gminny.

3. Paweł Świątkowski (SP Kluszkowce)
4. Alicja Maniowszczak (SP Kluszkowce)
5. Patrycja Romanek (SP Sromowce Niżne)
III grupa (wiek 13 – 16 lat)
1. Justyna Jabłońska (Gimnazjum Maniowy)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
„Zapobiegamy pożarom” – eliminacje gminne.

W dniu 10 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy
Czorsztyn komisja dokonała przeglądu 150 prac
(rysunków, malarstwa) uczniów szkół podstawowych i
1 pracy gimnazjalistki.
Zadaniem komisji było wybranie 5 najlepszych prac
w każdej kategorii wiekowej, które zakwalifikowano
do etapu powiatowego. Wybrane prace (przedstawione
w fotogalerii) przesłano do Miejskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Targu, gdzie odbędzie się etap
powiatowy.
Wykaz osób, których prace
zakwalifikowano do etapu powiatowego:
I grupa (wiek 6 – 8 lat)
1. Paulina Wysoczańska (SP Sromowce Niżne)
2. Joanna Regiec (SP Sromowce Niżne)
3. Patrycja Plewa (SP Maniowy)
4. Anna Regiec (SP Sromowce Niżne)
5. Maria Janczy (SP Sromowce Wyżne)
II grupa (wiek 9 – 12 lat)
1. Sebastian Koczór (SP Kluszkowce)
2. Robert Kowalczyk (SP Sromowce Wyżne)

W marcu 2011 r. w Szkole Podstawowej
w Maniowach przeprowadzono eliminacje gminne
Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnikami
eliminacji gminnych, byli reprezentanci szkół
podstawowych i gimnazjów. Zadaniem uczestników
turnieju, było zakreślenie jednej odpowiedzi
z czterech przedstawionych wariantów w każdym
pytaniu; których w sumie było 30. Po zebraniu
arkuszy, komisja dokonała oceny prac pisemnych
i ustaliła kolejność miejsc. Dwóch najlepszych
zawodników z każdej grupy kwalifikowało się do
szczebla powiatowego
Wyniki:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Daniel Cichoń ( Sromowce Niżne) 28 pkt
2. Jakub Złydaszyk (Kluszkowce) 24 pkt
3. Marek Mikołajczyk (Kluszkowce) 22 pkt
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Justyna Jabłońska (Maniowy) 25 pkt
2. Mariola Kołodziej ( Sromowce Niżne) 22 pkt
3. Justyna Bednarczyk (Maniowy) 20 pkt
Po odczytaniu przez przewodniczącego
komisji protokołu z posiedzenia jury eliminacji
gminnych odbyła się ceremonia wręczenia nagród
uczestnikom
turnieju.
W
uroczystości
tej
uczestniczyli: Pan Rafał Jandura – Zastępca Wójta
Gminy Czorsztyn, Pani Barbara Sukiennik – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Maniowach, druh Tadeusz
Firek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP, druh Krzysztof Regiec – Komendant
Gminny OSP i druhowie Franciszek Jarząbek
i Kazimierz Janczy – członkowie Zarządu Oddziału
Gminnego OSP.

Zaświadczenia o wyborze na sołtysa wręczone
W dniu 30 marca 2011 r. odbyła się VII
zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn, której obrady
rozpoczęły się od uroczystego wręczenia zaświadczeń
o wyborze na sołtysa dla gospodarzy sołectw Gminy
Czorsztyn. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej
wynikami, sołtysami sołectw zostali:
sołectwo Czorsztyn – Zdzisław Bochniak
sołectwo Kluszkowce – Wojciech Bednarczyk
sołectwo Mizerna – Franciszek Sas
sołectwo Maniowy – Franciszek Jarząbek
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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sołectwo Huba – Wiesław Janczak
sołectwo Sromowce Wyżne- Franciszek Górecki
sołectwo Sromowce Niżne- Adam Grywalski
WSZYSTKIM SOŁTYSOM
GRATULUJEMY

Przetarg na odbudowę dróg gminnych
rozstrzygnięty
W dniu 29.03.2011 r. o godz. 10.15 w Urzędzie
Gminy Czorsztyn w Maniowach odbył się przetarg
pn.: „Odbudowa dróg gminnych w ramach
usuwania skutków powodzi na terenie Gminy
Czorsztyn” , którego przedmiotem jest zrealizowanie
zadania w postaci odbudowy pięciu dróg na terenie
gminy tj.:
1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huba
ul. Przy Gołdynach w ramach usuwania skutków
powodzi km ok. 0+100,00 do km 0+350,00.
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huba
strona lewa w ramach usuwania skutków powodzi
km ok. 2+200,00 do km 2+850,00.
3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huba
strona prawa w ramach usuwania skutków
powodzi km ok. 0+ 000,00 do km 0+350,00.
4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości
Maniowy ul. Dzioł w ramach usuwania skutków
powodzi km 0+000,00 do km 0+660,00
6. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości
Sromowce Niżne ul. Nadwodnia w ramach
usuwania skutków powodzi km ok. 0+000,00 do
km 1+000,00
Do przetargu przystąpiło w terminie 10 oferentów,
których wykaz przedstawia się poniżej:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń;
34-500 Zakopane; ul. Ustup 23B;
2. Przedsiębiorstwo Usługowo- ProdukcyjnoHandlowe DROGBUD; 34-222 Zawoja
1970
3. Mota –Engil Central Europe S.A. 30-415
Kraków; ul. Wadowicka 8W
4. Administracja i Inkaso Targowe Usługi
Budowlane; Pyzówka ul. Podhalańska 27 34-404
Klikuszowa
5. Czorsztyn Ski Sp. z o.o.; ul. Kamieniarska
30A;; 34-440 Kluszkowce
6. Czorsztyn Ski Sp. z o.o.; ul. Kamieniarska
30A;; 34-440 Kluszkowce
7. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy
Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42
8. Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi
Andrzej Kiernia Ratułów 208; 34-407 Ciche
9. Firma Handlowo- Usługowa PAWEŁ sp.
Jawna; 34-424 Szaflary; os. Nowe 6A
10. Podhalańskie Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe S.A. 34-400 Nowy Targ; ul. Szaflarska
102

11. Przedsiębiorstwo
Budowlano
Usługowe
ZIBUD; 34-608 Kamienica 477
W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert
wyłoniono najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń;
34-500 Zakopane; ul. Ustup 23B. W dniu
19.04.2011 roku, z wykonawcą zostanie podpisana
umowa z terminem wykonania do 30.07.2011 roku.

Przerwij milczenie. Nigdy nie jest za późno,
aby przemocy powiedzieć „NIE”
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w ramach
Gminnego
systemu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie oferowana jest pomoc:
w
ramach
działalności
Zespołu
Interdyscyplinarnego; Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego, codziennie od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, Urząd Gminy,
ul. Gorczańska 3, pok. Nr 3
pomoc psychologiczna; kierowanie na konsultacje
psychologiczne i uzgadnianie terminów wizyt za
pośrednictwem pracowników socjalnych ośrodka
pomoc terapeutyczna; terapeuta uzależnień, we
wtorek od 10.30 do 12.30 i piątek od 7.30 do 9.30,
Urząd Gminy, ul. Gorczańska 3, pok. Nr 26
Osoby doświadczające przemocy domowej, mogą
także uzyskać pomoc:
korzystając z bezpłatnych usług Centrum Porad
Prawnych i Obywatelskich z siedzibą w Nowym Targu,
Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 39; Dom Katechetyczny przy
Parafii NSPJ w Nowym Targu – II p.: wtorek i czwartek
od 15.30 do 19.30 i środa i piątek od 16.00 do 20.00
zgłaszając się w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, pok. nr
2, i deklarując chęć uczestnictwa w projekcie
„Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców
powiatu nowotarskiego”
dzwoniąc
na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0/801-12-0002, który aktywny jest: od poniedziałku do soboty w
godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz.
8.00- 16.00, więcej na: www.niebieskalinia.info
Pamiętaj! Stosowanie przemocy wobec bliskich jest
przestępstwem /art. 207 Kodeksu Karnego

Z górki na pazurki....czyli nowy plac zabaw
w sołectwie Maniowy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Po cierpliwym oczekiwaniu na swoją kolej,
najmłodsi mieszkańcy Gminy Czorsztyn doczekali się
na własny plac zabaw, który do końca kwietnia 2011r.
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powstanie naprzeciw Gminnej hali sportowowidowiskowej w Maniowach.
Realizacja projektu pn: Modernizacja parku
„Dolinka Michołowska” – zagospodarowanie terenu,
budowa placu do zabaw w Maniowach” przewiduje
wyposażenie placu zabaw, który obejmuje:
1. zestaw zabawowy składający się z wieży,
zjeżdżalni, pomostu wiszącego oraz belkowego,
2. małpi gaj w formie sześcioboku składającego się z
linki wspinaczkowej, trapezu, ścianki linowej oraz
pajęczyny,
3. piaskownicę sześciokątną,
4. tablicę do malowania,
5. urządzenie kółko –krzyżyk,
6. podwójną huśtawkę oraz dwie huśtawki typu
waga,
7. trzy bujaki na sprężynie,
8. zjeżdżalnię
9. schodów wspinaczkowe wycięte w drewnianym
balu.
Dodatkowo na placu znajdą się dwie tablice
informacyjne, ławki oraz kosze. Po zakończeniu prac
plac zostanie ogrodzony zapewniając bawiącym się na
nim maluchom pełne bezpieczeństwo. Tak, więc
jedyne, co pozostaje do dodania: wszystkim
maluchom, jak również towarzyszącym im rodzicom,
życzymy udanej zabawy!
.Inwestycja współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z
zakresu: „Małe projekty”, wdrażanych za
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Gorce – Pieniny”. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Czorsztyńska schetynówka podpisana.
W dniu 22 marca 2011 r. w Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie
podpisana została
umowa na dofinansowanie zadania pn: Udrożnienie
systemu komunikacyjnego poprzez modernizację
głównego szlaku pieszo- jezdnego łączącego
miejscowości Kluszkowce - Mizerna - Maniowy
ETAP II” w ramach NPPDL 2008-2011. W gminie
Czorsztyn w ramach realizowanego projektu zostanie
zmodernizowany ciąg dróg lokalnych między
miejscowościami: Kluszkowce, Mizerna i Maniowy.
W ramach inwestycji zostaną wyremontowane
chodniki, zostaną postawione również znaki drogowe
oraz zamontowane bariery bezpieczeństwa. Remont 4
km drogi pochłonie prawie 5 mln złotych.Wykonawcą

zadania jest wyłoniona w ramach przetargu
nieograniczonego firma Czorsztyn –Ski. Termin
realizacji zadnia to 1 kwietnia -31 październik 2011r.

Zbliża się koniec roku kwotowego.
Rok
kwotowy
2010/2011 powoli
dobiega końca. W
okresie
od
1
kwietnia do 14
maja 2011 r.
dostawcy bezpośredni mają obowiązek złożyć w
Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego
informację roczną o ilości wyprodukowanego
i wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów
mlecznych. Rozliczenie obejmuje okres od 01.04.2010
r. do 31.03.2011 r. Informację roczną o ilości
wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu mleka
i jego przetworów należy wypełnić na podstawie
miesięcznych rejestrów, które każdy producent
powinien przechowywać w swoim gospodarstwie,
przez co najmniej trzy lata od końca roku,
w
którym zostały sporządzone.
W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2011 r.
dostawcy
będą
mogli
składać
wnioski
o przydział dodatkowej kwoty indywidualnej z
krajowej rezerwy kwoty krajowej. O przyznanie
dodatkowego limitu mogą starać się ci producenci,
którzy przekroczyli posiadaną kwotę indywidualną, o
co najmniej 500 kg.
Wszelkie
informacje
dotyczące
mechanizmu „Kwotowanie Produkcji Mleka”
można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej
104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów
(12) 424-09-45, 424-09-62 oraz w Telefonicznym
Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

„Pomoc żywnościowa”.
Jednym z wielu mechanizmów administrowanych
przez Agencję Rynku Rolnego jest program
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej
ludności Unii Europejskiej”. Głównym celem
działania jest poprawa bytu osób najuboższych
poprzez dostarczanie im gotowych artykułów
spożywczych.
Wśród
gotowych
artykułów
spożywczych planowanych do dostarczenia w roku
2011 znajdują się m.in. ser podpuszczkowy
dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, masło ekstra,
mąka pszenna, makaron świderki, kasza jęczmienna z
warzywami, płatki kukurydziane, herbatniki, ryż biały,
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makaron z gulaszem w sumie ok. 134 tyś. ton to jest
ok. 4% więcej niż w roku 2010.
W bezpośredniej realizacji mechanizmu
"Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej
ludności Unii Europejskiej" mogą uczestniczyć
wyłącznie uprawnione organizacje charytatywne.

nieformalny związek, wyznanie, liczbę urodzonych
dzieci, czy plany prokreacyjne.

Srebro dla biegaczy narciarskich z
Kluszkowiec - II miejsce w Polsce!

Gotowe artykuły spożywcze dostarczone do
organizacji charytatywnych są bezpośrednio
dystrybuowane do osób najuboższych lub
przekazywane do dalszej dystrybucji za
pośrednictwem innych jednostek.
Pomoc przeznaczona jest dla osób spełniających
odpowiednie kryteria dochodowe oraz tych, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Szczegółowe
informacje na temat programu można uzyskać
w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 104, oraz pod
numerem
tel.:
(12)
424-09-40,
424-09-62
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym tel.:
(22) 661-72-72,
na
stronie
internetowej
www.arr.gov.pl a także w organizacjach
charytatywnych.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy
Czorsztyn już 22 maja 2011 r.
W związku z zarządzeniem nr 72/11 Wojewody
Małopolskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Czorsztyn
w Okręgu Wyborczym nr 1,
które odbędą się 22 maja 2011 r. Gminna Komisja
Wyborcza
w Czorsztynie informuje, że dyżury
Komisji odbywać się będą w następujących terminach:
1. w dniach 13 - 15 kwietnia 2011 r.
w godz. 15.30 - 16.30,
2. w dniach 18 - 21 kwietnia 2011 r.
w godz. 15.30 - 16.30,
3. w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń list
kandydatów na radnych, tj. w dniu 22 kwietnia
2011r. w godz. 14.00 – 17.00 i 20.00 - 24.00.
Dyżury odbywać się będą w siedzibie Komisji, która
mieści się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w
Maniowach, ul. Gorczańska 3, pokój nr 1. tel. 18 27
50 070 wew. 101; Fax 18 27 50 987;

Rachmistrze spisowi ruszyli w teren.
Od piątku tj. 8 kwietnia 2011 r. - rachmistrzowie
spisowi rozpoczęli kolejny etap pracy w ramach
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań. Do drzwi tych, którzy nie zdecydowali się
na internetowy spis pukać będą rachmistrzowie
zbierający i weryfikujący informacje niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia spisu. Pamiętajmy, że
każdy
z losowo wybranych do spisu mieszkańców
ma obowiązek udzielenia informacji, a bez
odpowiedzi mogą pozostać tylko pytania o

W dniach 14-16 marca 2011 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach startowali
w Zakopanem w Ogólnopolskich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich.
Zawodnicy sztafety 4 x 2 km chłopców w składzie:
Sylwester Krzystoń, Rafał Sopata, Maciej
Gaździak i Adam Wolski wywalczyli srebrny medal
i II miejsce w tej ogólnopolskiej rywalizacji.

Indywidualne wyniki młodych sportowców:
Kacper Gaździak -VI i XI miejsce
Sylwester Krzystoń - IX i XI miejsce
Rafał Sopata - X i XI miejsce
Adam Wolski - XX miejsce
Opiekunami zawodników byli Feliks Regiec i
Fryderyk Salamon.
Młodzi
sportowcy
chcieliby
serdecznie
podziękować władzom Gminy Czorsztyn oraz
spółce Czorsztyn-ski Kluszkowce za wsparcie
finansowe i umożliwienie zajęć szkoleniowych,
dzięki którym mogą odnosić sukcesy rangi
ogólnopolskiej.
Opracowanie: Szkoła Podstawowa
w Kluszkowcach
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Czorsztyńska Amatorska Liga Halowa 2011
zakończona!!!
Czorsztyńska
Amatorska
Liga
Halowa
dobiegła
końca; trwający ponad 2
miesiące
spektakularny
turniej
rozgrywany
pomiędzy sześcioma drużynami zakończył się
oficjalnym wręczeniem pucharów w dniu 26 marca br.
Podsumowując zmagania drużyn oraz ich wyrównaną
walkę na szczególne uznanie zasługują szczególnie
zapał oraz upór w dążeniu do zwycięstwa, jak
również... dystans oraz humor, co poniektórych
zawodników do własnych wyczynów sportowych. Nie
sposób nie dodać w tym momencie, że kunszt
umiejętności piłkarskich wzrastał u zawodników
z każdym następnym meczem, co niebywale cieszyło
kibiców zasiadających na trybunach Gminnej Hali
Sportowo-widowiskowej w Maniowach. Ci natomiast
pozostawali bezkonkurencyjni, a ich wkład
w charakter i atmosferę całego turnieju był ogromny!
Cokolwiek by nie pisać na hali bywało gorąco,
szczególnie zaś podczas ostatniego spotkania, kiedy to
temperatura na hali wzrosła tak bardzo, że na boisku
musieli pojawić się...strażacy!
Ostatecznie na podium stanęła ekipa z Ostrowska, za
którą kolejno uplasował się zespół Grzęda Zaskale
oraz Zajazd Czorsztyński. Podczas zakończenia
rozgrywek P. Rafał Jandura – Zastępca Wójta Gminy
Czorsztyn wręczył zawodnikom puchary oraz
pamiątkowe dyplomy, kibice natomiast docenieni
zostali statuetką „dla najwierniejszego kibica”.
Królem strzelców został Bartłomiej Waksmundzki 30
trafień (Ostrowsko Migrond)
Dziękując wszystkim zawodnikom, jak
również wiernym kibicom już dzisiaj zachęcamy do
treningów oraz tworzenia sportowych teamów,
następna liga ruszy jeszcze w tym roku ( grudzień
2011!), kto wie...może pojawią się również
cheerleaderki ;)

Kolejny sukces młodych piłkarzy!
6 marca w Krakowie na boisku ze sztuczną
nawierzchnią odbyły się finały wojewódzkie w piłce
halowej, kategoria junior młodszy. Młodzieżowcy
Lubania Maniowy zajęli w turnieju czwarte miejsce,
ulegając tylko dwom siłom Krakowa, Wiśle i Cracovi
oraz graczom Unii Oświęcim. Chłopakom z Lubania
należą się ogromne brawa, czwarta drużyna
województwa małopolskiego w piłce halowej, wynik
mówi sam za siebie!
Finaliści
OZPN Kraków: Cracovia Kraków, Wisła Kraków
OZPN Tarnów: Tarnovia Tarnów, Wolania Wola
Rzedzińska
OZPN Nowy Sącz: Sandecja Nowy Sącz, Lubań
Maniowy
PPN Zachód: Trzebinia Siersza, Unia Oświęcim
Nasi juniorzy bardzo dobrze spisali się
w turnieju, gdyby przed rozpoczęciem rywalizacji ktoś
im powiedział, że zajmą czwartą pozycję to
z pewnością ten wynik wzięliby w ciemno. Pierwsza
dwa mecze pokazały, że Lubań posiada bardzo
dobrych młodzieżowców którzy mogą rywalizować
z profesjonalnymi szkółkami piłkarskimi. Dwa mecze,
dwa zwycięstwa, cztery zdobyte bramki. Jednak w
trzecim decydującym spotkaniu z juniorami Cracovi
zabrakło już szczęścia i kondycji. Młodzi górale grali
jak równy z równym i do upragnionego finału
zabrakło nie wiele. Krakowanie mieli jednak do
dyspozycji dwie równe i mocne czwórki a nasi
zawodnicy praktycznie przez dwadzieścia minut grali
jednym składem i to ich zgubiło, porażka
z Cracovią oznaczała grę o trzecie miejsce, jednak i w
tym spotkaniu nasi młodzieżowcy nie wytrzymali tępa
gry i ostatecznie zajęli czwarte miejscu, które i tak jest
sukcesem ogromnym!
Opracowanie: Adam Bańka
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Potoniec perełką Podhala
Marcowym popołudniem w restauracji Copacabana
poznaliśmy rozstrzygnięcia na najlepszego piłkarza
2010 roku na Podhalu. Lubań Maniowy zdominował
cały plebiscyt i zgarnął wszystkie trofea niczym Adam
Małysz w sezonie 01/02. Odkryciem roku został
wybrany wychowanek Lubania Maniowy, Jarosław
Potoniec !
Jarosław Potoniec to wychowanek Maniowskiego
Lubania, aktualnie gracz trampkarzy Górnika Zabrze
w którym wyróżnia się na tle swoich kolegów
z drużyny, po rundzie jesienniej jest
najlepszym strzelcem swojej drużyny a zarazem
prowadzi w klasyfikacji króla strzelców. Najlepszym
piłkarzem
Podhala
został
wybrany
Rafał
Waksmundzki (Lubań Maniowy), statuetka dla
najlepszego gracza A klasy trafiła w ręce Roberta
Krzystyniak (Lubań Maniowy) a najlepszym trenerem
został wybrany Marek Żołądź (Lubań Maniowy). W
plebiscycie zostali wyróżnienie również działacze
klubowi, w tym roku prezes podokręgu Dariusz Mazur
uznał, że wyróżnienie należy się Bronisławowi
Jabłońskiemu (Lubań Maniowy) oraz Stanisławowi
Kawule (Jordan Jordanów).
Opracowanie: Adam Bańka

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na
realizację zadań pożytku publicznego.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na
realizację zadań pożytku publicznego z zakresu
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu. Zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji
Konkursowej
środki
przyznano
zgodnie
z Zarządzeniem nr WG.0050.28.2011 Wójta Gminy
Czorsztyn z dnia 4 kwietnia 2011 r, które
opublikowano
na
stronie
internetowej
www.czorsztyn.pl oraz wywieszono na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Małe podsumowanie aktywnych kobiet Gminy
Czorsztyn, czyli jak ma się projekt „Kobieta,
Kreatywność, Kultura” cz. I
Z chwilą rozpoczęcia projektu „Kobieta,
Kreatywność, Kultura” każda z nas zadawała sobie
jedno zasadnicze pytanie; „czy uda nam się zachęcić
kobiety i kobietki do udziału w warsztatach, a co jeżeli
nie przyjdą, czy projekt ma właściwie sens?!”
Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi TAK, TAK

i jeszcze raz TAK. Dzięki zaangażowaniu lokalnych
mieszkanek Gminy Czorsztyn oraz energii, które
wnoszą w każde proponowane przez nas warsztaty
rzec by można, że dzieje się u nas sporo! A o to mała
prezentacja, tego, co robiłyśmy do tej pory....
AEROBIK !!!!
W myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy
duch” każda z Pań robi niemal wszystko by to jej ciało
i duch zarazem stanowiły okaz zdrowia. I nieważne,
że po ciężkiej serii brzuszków czy „babskich” pompek
kolejny dzień przynosi skurcz w lewej łydce czy też
wyzwania w postaci wyciągnięcia ręki, by podnieść
szklankę. To wszystko nieważne, kiedy dba się
o zdrowie !
I tak już od lutego, co wtorek o 18.00 wszystkie
dbające o swoją kondycję Panie, tłumnie gromadzą się
w Gminnej Sportowo-widowiskowej hali sportowej w
Maniowach, gdzie posłusznie oddają się w ręce
instruktorki, która z uśmiechem na twarzy daje im po
raz kolejny niezły wycisk. Ale spokojnie drogie Panie,
nie lękajcie się, kiedy instruktorka przestaje być
czujna...zawsze można trochę odpocząć;)
I najważniejsza rzecz....hala pomieści nas więcej!
Dlatego wszystkie Panie mile widziane;)
BIŻUTERIA !!!

Korale, koraliki, świecidełka, czyli o tym… jak
stworzyć coś dla siebie  Większość z nas
zapewne zna to uczucie, kiedy pomimo
uginających się szkatułek z biżuterią, koralami
czy kolczykami po prostu nie jesteśmy w stanie
przejść obojętnie obok wystawy z biżuterią. Tak
jakby coś mówiło nam potajemnie, że to właśnie
dla nas stworzono to cudeńko na wystawie…
Tym razem jednak postanowiłyśmy, że zamiast
buszować po galeriach same stworzymy coś idealnego
dla siebie. Kto w końcu zna nasz gust lepiej niż my
same? I tak kobiety i kobietki ostro wzięły się do
pracy… najpierw tworząc kwieciste broszki, a potem
na kolejnych już warsztatach przeróżne kolczyki.
Krótkie, długie, kolorowe; czyli kto, co lubi! Jedne
tworzyły z myślą o sobie, inne o swoich bliskich,
jeszcze inne z pań postanowiły przeznaczyć dzieło
swoich rąk na akcje charytatywne. Dodam tylko, że
warsztaty przebiegały w twórczym zapale i ferworze
pracy, a jej wynik był imponujący. W ten weekend
każda z Pań mogła zaprezentować własną kolekcję
biżuterii!!!
Kolejne newsy już wkrótce.
A.M.
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Błażej Bednarczyk z Gołej Góry

W Maniowach zwą go zwyczajowo, Błazek z Gołej
Góry i wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, a Goła Góra
to słoneczna polana na południowym stoku Gorców
tuż nad potokiem zwanym Piekiełko. Tam
gospodarzyli przez wieje, rodzice Błażeja potem
gospodarzył on wraz z rodziną. Liczący dzisiaj 93
lata (rocznik 1918) Błażej tak wspomina swoją
przeszłość: „Było nas w domu ośmioro rodzeństwa,
ale dwoje zmarło wnet po urodzeniu. Nie użyłem nic
dobrego a jęczmień i owies stanowiły podstawę
wyżywienia dla całej rodziny. Jarzec/jęczmień/
tłukło się w drewnianej stępie i były pęc6ki, zaś
z owsianej mąki matka piekła chleb i placki,
gotowała zacierki. Do najbliższego sklepu trzeba
było iść trzy kilometry a do kościoła cztery.
Najbardziej dokuczały nam wilki a chodziły po
lesie całymi stadami, nie bały się wcale ludzi.
Hodowaliśmy dużo owiec, ale trzeba było ich
pilnować jak oka w głowie. Jednego razu dorwały się
wilcze bestie do naszego kierdla i zagryzły aż 18
sztuk. To była wielka strata dla gospodarstwa.
Kur też trzeba było pilnować, bo lis tylko patrzył
sposobności by którąś złapić, na kurczęta polowały
zaś jastrzębie. Lata okupacji to szczególnie bolesny
okres w życiu Błażeja. Tak o tym mówi - Nie mieli
Niemcy litości nad ludźmi i gnębili ich na różne
sposoby. Bardzo dokuczliwe były tzw. kontyngenty.
Tylko w jednym roku musieliśmy odstawić
Niemcom 700 litrów mleka, dwie furmanki
jęczmienia i kilka fur drewna. Nie było
wytłumaczenia choćby i samemu przyszło
głodować. Z „ludźmi z lasu”, czyli partyzantami też
mieli sporo znajomości. Dom stał na uboczu, w lesie,
więc i partyzanci przychodzili tam często. Tak
o tym Błażej dziś mówi:
-Jednego dnia, a było to zimą 1943 roku przyszedł
do nas Jasiek Plewa z Huby i przyprowadził
zupełnie nieznanego nam człeka mówiąc, że to
wojskowy, kapitan „Lampart” Trzeba go ukryć na
jakiś czas, bo kapitan, będzie organizował w górach
partyzantkę. Przesiedział u nas chyba dwa tygodnie
potem poszedł w góry. Dopiero później się

dowiedziałem, że ów „Lampart” to Julian Zapała
i jest dowódcą jednego z większych oddziałów
partyzanckich.- Bywali u nas i inni partyzanci, raz
nawet przyszło ich aż dziewiętnastu, a między nimi
i dwóch młodych księży. Wszyscy byli uzbrojeni jak
to w wojennym czasie. Przyniosłem z szopy kilka
snopów grochowiny i rozścieliliśmy je na podłodze.
Rankiem wypili po garnuszku ciepłego mleka
i poszli sobie dalej.
Trwało to jakiś czas, w końcu jednak Niemcy coś
wywęszyli i jednego dnia zjawili się na Gołej Górze.
Przyszło ich chyba z pięćdziesięciu, otoczyli dom
ale partyzantów akurat w domu nie było. Zabrali
mnie – wspomina z goryczą pan Błażej. Na placówce
w Maniowach trzymali mnie tylko jeden, dzień
a potem wywieźli do więzienia Gestapo w Nowym
Targu. Było to w zimie, na dworze mróz, a mnie
wepchnęli do betonowej celi i kazali stać w wodzie
sięgającej kolan, wnet też i nogi przymarzły do lodu.
Na obiad dostałem dwie kromki czarnego chleba
i garnuszek gorącej wody. Z pierwszego
przesłuchania wróciłem jeszcze o własnych siłach,
ale bez kilku zębów i z łysinami na głowie, bo
większość włosów została w rękach oprawców.
Z kolejnego już mnie przynieśli i wrzucili do lochu
jak worek piasku. Ust to przez kilka dni nie mogłem
otworzyć, a i cztery kręgi miałem przetrącone, co
odczuwam do dzisiaj gdyż nogi już nie te, co
dawniej - w nowotarskim więzieniu siedziałem całe
siedem miesięcy i byłbym tam chyba „doszedł”
gdyby nie zbieg okoliczności. Jeden z niemieckich
urzędników wziął mnie do siebie by mu narąbać
drewna na opał. Byłem tam przez kilka dni,
wypatrzyłem jednak chwilę pod sam wieczór
i uciekłem. Wróciłem do domu, ale musiałem się
cały czas ukrywać bo żandarmi mogli przyjść
w każdej chwili, ale i tak się zemścili bo zabrali na
przymusowe roboty brata i siostrę. Jakoś przetrzymał
ten najgorszy dla niego i całej rodziny okres okupacji
i w roku 1948 zawędrował pod Tatry i przyprowadził
sobie z Leśnicy młodą góralkę Ludwikę.- Pięćdziesiąt
jeden lat mieszkaliśmy tam na górze- mówi dziś pani
Ludwika – bez światła elektrycznego i wody bieżącej. Nie
miałam ani pralki ani lodówki, nie mówiąc już
o telewizorze. Wodę czerpaliśmy z tzw. ”kadłubka”, czyli
ujęcia poniżej małego źródełka. Kiedy ono zamarzło
trzeba było wodę przywozić na sankach z potoku – będzie
jedenaście lat jak znieśliśmy się na dół,
mamy tu
wszelkie wygody i opiekę córki oby tylko zdrowie dopisało
– dodaje. Pan Błażej trzyma się jeszcze krzepko śmieje
się i żartuj, choć tam po cichu może i tęskni za Gołą
Górą
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