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najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
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e-Okno już po półmetku
Projekt „ e-Okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” jest
zrealizowany już w ponad 50 % .
Od początku realizacji projektu zrealizowano większość
zaplanowanych działań, w tym dostarczono wszystkie
komputery do gospodarstw domowych i publicznych
bibliotek, przeprowadzono szkolenia dla osób będących
uczestnikami projektu oraz zainstalowano systemy internetowe. Tym samym stopień realizacji wskaźników
produktu został osiągnięty w 100% tj.:
1. Liczba przeprowadzonych szkoleń – 4 szt.
2. Liczba zakupionych zestawów komputer. – 48 szt.
3. Liczba zainstalowanych systemów Internet. – 36 szt.

Aktualnie dla uczestników projektu dostarczany
jest darmowy internet i świadczona opieka serwisowa. Zakończenie projektu planowane jest w II
kw. 2014 r. Przedmiotowa realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami wniosku.
PROMESA DLA GMINY CZORSZTYN
W dniu 13 marca br. Wójt Gminy Czorsztyn odebrał w
Krakowie Promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która przewiduje dofinansowanie w 2012
roku odbudowy drogi gminnej Nad Potokiem w Sromowcach Niżnych wraz z odbudową mostku betonowego „Nad Potokiem".
Wysokość dotacji wynosi 180.000 zł.

PRZETARGI W 2012 roku
Na początku roku 2012 Gmina Czorsztyn ogłosiła 4
duże przetargi w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zainteresowanie
przedsiębiorców było duże. Przetargi zostały
rozstrzygnięte i wyłoniono firmy, które przedstawiły
najkorzystniejsze oferty na niżej wymienione zadania:
1. Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez
przebudowę chodników.
Wygrała firma Czorsztyn- ski Sp. z o.o. Kluszkowce.
Termin zakończenia robót do dnia 30 listopada 2012 r.
Wartość przedsięwzięcia: brutto 597 340,61 zł.
2. Budowa placu rekreacyjnego z pasażem usługowo- handlowym w Sromowcach Niżnych
Wygrała Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa,
Łopuszna.
Termin zakończenia robót do dnia 30.11.2012 r.
Wartość przedsięwzięcia: brutto 819 566,90 zł.
3. Przebudowa budynku przy ul. Granicznej w
Sromowcach Wyżnych.
Wygrała firma: Zakład Remontowo Budowlany Józef
Smyda Barcice Dolne.
Termin zakończony robót do dnia 30.11.2012 r.
Wartość przedsięwzięcia: brutto 642 735,96 zł.
4. Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w
Maniowach – Modernizacja Domu Kultury w
Maniowach.

Wygrała Firma P.B.U. PRANICA Adam Pranica,
Klikuszowa.
Termin zakończenia robót do 31 lipca 2012 r.
Wartość robót brutto 253 807,15 zł
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NOWY PROJEKT „MOGĘ, CHCĘ, POTRAFIĘ”
RUSZA JUŻ WKRÓTCE
Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Gmina Czorsztyn rozpocznie
realizację projektu Mogę, Chcę, Potrafię w ramach
POKL - działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Projektem objęci zostaną
uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych, w Maniowach i
Kluszkowcach. Zakładamy, że w zajęciach udział będzie brało 155 uczniów, przy czym założyć należy, że 1
dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa w kilku
rodzajach zajęć, w zależności od zdiagnozowanych
potrzeb oraz chęci ucznia. Zorganizowane będą następujące typy zajęć:
1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożone dysleksją, 2) zajęcia logopedyczne dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 3) zajęcia dla
dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 4) zajęcia dla dzieci z wadami postawy i
zaburzeniami koordynacji ruchowej. Wszystkie zajęcia
będą się odbywały bezpośrednio po lekcjach. Ponadto
w szkole organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych: a) matematyczno-przyrodnicze, b) plastyczno – techniczne, c)
muzyczno – teatralne. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną wszelkie pomoce dydaktyczne
dostosowane to typów zajęć (maty, pomoce logopedyczne, sprzęt nagłaśniający, komputery, laptopy,
książki, gry edukacyjne).
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r.
do
30.06.2013 r. Wartość projektu wynosi 139 272, 30 zł. i
jest ona w 100% dofinansowana.
Utworzenie Zespołów Szkół
Rada Gminy Czorsztyn w dniu 10 lutego 2011
r. podjęła jednogłośnie dwie uchwały intencyjne w
sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w
Maniowach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w
Sromowcach Niżnych. Zespoły powstaną z dniem 1
maja 2012 r., a w skład Zespołów wejdą działające tam
szkoły, tj. szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Utworzenie Zespołów zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
Za utworzeniem Zespołów Szkół przemawia
wiele czynników natury organizacyjnej oraz finansowej. Obie placówki znajdują się w tym samym budynku, którymi po połączeniu będzie zarządzał jeden dyrektor i będzie on odpowiedzialny za całą nieruchomość. W Maniowach zostanie także dyrektorowi przekazana w zarząd hala sportowa. Efektywniej będzie
można wykorzystać bazę lokalową, sprzęt techniczny i
pomoce dydaktyczne, jak również środki finansowe
przeznaczone na remonty i modernizacje oraz materiały

i środki potrzebne do bieżącej pracy placówek. Będzie
jeden pracodawca dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkole podstawowej i gimnazjum, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie i lepsze
wykorzystanie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie jednej umowy
pozwali osiągnąć średnie wynagrodzenia wymagane
przez art. 30 Karty Nauczyciela i nie trzeba będzie wypłacać znaczących dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Utworzenie Zespołu to także szansa na możliwości organizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, co nie powoduje przerw w realizacji podstaw programowych, nie
powoduje też konieczności poszukiwania dodatkowej
kadry na zastępstwo podczas dłuższej nieobecności
konkretnego nauczyciela. Zespół szkół pozwoli na efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, co nie jest bez znaczenia dla wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach - stała kadra
może to zapewnić. Po połączeniu placówek odrębność
zachowają dotychczasowe organy działające w poszczególnych szkołach jak: rady pedagogiczne, rady
rodziców i samorządy uczniowskie. Tak więc połączenie szkół nie spowoduje rozwiązania tych organów, ani
powołania wspólnych. Każda ze szkół zachowa własne
rady pedagogiczne i rady rodziców.
Utworzenie Zespołów Szkół nie spowoduje większych zmian dla uczniów. W placówce pozostaną w
większości ci sami nauczyciele, uczniowie pozostaną w
tym samym budynku. Nie spowoduje to żadnych radykalnych zmian w życiu społeczności szkolnej obu placówek, a może przynieść wiele korzyści.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że połączenie
szkół w Zespół wygeneruje oszczędności w kwocie
około 300 tysięcy złotych rocznie.
BIBLIOTEKA DLA NAJMŁODSZYCH
Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach i w Maniowach
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami
na „ Bajkowe środy” w bibliotece w Kluszkowcach i
„Bajkowe czwartki” w bibliotece w Maniowach, w
godzinach od 17.00 do 19.00.
W trakcie zajęć najmłodsi będą słuchać bajek, uczestniczyć w różnorodnych konkursach oraz zajęciach plastycznych, zabawach z tekstem oraz wielu innych ciekawych zajęciach. W tym czasie rodzice będą mogli
skorzystać z księgozbioru biblioteki.

WARSZTATY TANECZNE W GCK W
KLUSZKOWCACH
Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach podpisało umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Warsztaty
taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z
zakresu kultury ludowej” z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
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Ogólna wartość projektu 36 213, 28 zł w tym dofinansowanie 24 359, 02 zł. Jego realizacja nastąpi od 01
września 2012 r. do sierpnia 2013 r. W zajęciach będą
mogły uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział pod nr telefonu
18 27 500 70 wew. 128 lub bezpośrednio u Pani Janiny
Plewa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

APEL!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czorsztyn, zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym kategorycznego zaniechania wypalania suchych traw i
pozostałości roślinnych. Pozornie niewinne wypalanie traw kończy się często groźnym w skutkach
pożarem zabudowań i terenów leśnych, a nawet zakładów pracy. Oprócz zagrożenia pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Ginie świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz są niszczone miejsca lęgowe ptaków. W związku z nagminnym wypalaniem suchych traw w okresie wiosennym
przypominamy, że wypalanie wierzchniej warstwy
gleby lub pozostałości roślinnych (suchych traw)
jest wykroczeniem:
- z art.163 § pkt.l Ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz.U. jw.), który brzmi:, „ Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mając postać pożaru -podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 ".
- z art.131 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, póz. 880 z późn. zm.), który brzmi:,
„ Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny ".
- z art.181 § l Ustawy z dnia 06.06.1997r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z
późn. zm.), który brzmi:, „ Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach - podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5".
- z art.82§ l pkt.Te Ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12 póz.
114 z późn. zm.), który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z
ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów.
Ponadto, osoby przyłapane na wypalaniu traw zostaną obciążone kosztami akcji gaśniczej.

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
W związku z wałęsającymi się psami prosi
się ich właścicieli o zastosowanie się do przepisów
dotyczących obowiązków i odpowiedzialności osób
posiadających czworonogi. Przepisy prawne w tym
zakresie określają jasno i jednoznacznie obowiązki
oraz odpowiedzialność właściciela. W związku z tym
prosi się o stosowanie następujących środków ostrożności:
• pies winien być na uwięzi,
• pies bez uwięzi powinien przebywać za ogrodzeniem,
bez możliwości wyjścia poza ogrodzenie,
• pies wyprowadzany na ulicę powinien być na smyczy,
w przypadku psa mogącego stanowić zagrożenie –
również w kagańcu,
• posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga
stosownego zezwolenia Wójta Gminy,
• pies winien być szczepiony przeciwko wściekliźnie.
Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa lub innego zwierzęcia domowego podlega
karze grzywny zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że zostały
zakończone prace nad opracowaniem projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czorsztyn. Plan zostanie przedstawiony pod
obrady Rady Gminy Czorsztyn na najbliższej sesji
kwietniowej w celu jego uchwalenia. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn
wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uwaga na przewody kominowe
Odpowiednie przepisy zobowiązują właścicieli
nieruchomości do czyszczenia kominów. Mówi o tym §
30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia ministra
spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80,
poz. 563). Zgodnie z nim trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej, bo cztery
razy w roku, trzeba to robić w domach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się wspomniane
przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne – raz w roku.– Przepis dotyczy domów, w których jest kotłownia lub piec grzewczy.
Coroczne sprawdzanie
Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli domów jednorodzinnych do przeprowadzania
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kontroli okresowych (raz w roku oraz co pięć lat). Mówi o tym art. 62 ust. 1 prawa budowlanego. W zakres
kontroli rocznych wchodzi sprawdzanie drożności
przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.
Prawo budowlane ogranicza kontrolę, ale całkowicie jej
nie znosi. Obliguje m.in. do rocznych kontroli wspomnianych trzech typów przewodów oraz instalacji gazowych.
Po kontroli właściciele oraz zarządcy mają obowiązek
usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Mają być wymienione w protokole z kontroli, a
jego kopia musi trafić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Osoba, która ubezpieczyła swój dom np. od pożaru,
a nie może udowodnić, że czyściła i sprawdzała
przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie.

Agencji Rynku Rolnego wniosku o przyznanie dopłaty
do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac
agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy OT ARR o planowanych
czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w
2012 r.”
Infolinia ARR 22 661 72 72.
TAJEMNICA CZTERECH ŚCIAN

Zmiany w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Maniowach
Uwaga w ostatnim czasie w SPGOZ w Maniowach zmianie uległy godziny przyjęć niektórych specjalistów:
Poradnia otolaryngologiczna :
l/ poniedziałki od 8.30 do 13.00
2/ piątki od godz. 12.00 do 16.00
Poradnia diabetologiczna - tylko dla pacjentów zadeklarowanych do lekarzy PÓZ w SP GOZ w Maniowach
1/1 poniedziałek w miesiącu (termin do uzgodnienia w rejestracji)
2/ l środa w miesiącu (termin do uzgodnienia w
rejestracji)
Gabinet Prywatny - lek, dermatolog i wenerolog Podlewska:
1/ piątki od godz. 14.00 do godz. 17.00

ROLNICY PRZYPOMINAMY!
SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku
ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W
RAMACH DE MINIMIS
Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą
ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku
ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są
zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na
siedzibę lub adres zamieszkania Oddziału Terenowego

Gdy mówimy o przemocy w rodzinie, najczęściej myślimy o przemocy fizycznej. Jednak najczęściej
doświadczaną formą przemocy ze strony najbliższych
jest przemoc psychiczna. Zawsze towarzyszy ona
przemocy fizycznej. Może również występować jako
forma samodzielna.
Mówiąc o przemocy psychicznej mamy na myśli sytuacje, w których członek rodziny poprzez oddziaływanie
psychologiczne sprawuje krzywdzącą kontrolę i władzę
nad swoją ofiarą, w sposób raniący, niszczący wykorzystuje swoją siłę, doprowadzając do poważnych
szkód psychicznych w jej funkcjonowaniu. Osoba
krzywdzona poddawana jest szeregom zabiegów celowych i systematycznych, które mają na celu zmianę jej
przekonań, postaw, uczuć, potrzeb, tak, aby działała
zgodnie z oczekiwaniami sprawcy, aby przyjęła ustalone przez niego „reguły gry”.
Sprawcy zaprzeczają przemocy poprzez odgrywanie na
potrzeby rodziny, przyjaciół, sąsiadów dobrych relacji
małżeńskich- udają troskę, empatię, przebaczenie, dobry humor, udają kogoś szarmanckiego, delikatnego.
( opracowano na podstawie broszury informacyjnej,
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia)
W ramach Gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie działa Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień i Przemocy:
Czynny:
środa godz. 15:30 - 16:00 dyżur psychologa *
piątek godz. 7:30 – 9:30
dyżur instruktora terapii
uzależnień ^
Pracę socjalną z pokrzywdzonymi i stosującymi
przemoc prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka,
GOPS w Maniowach, ul. Gorczańska 3, pok. Nr 3, w
godzinach 7:30 – 15:00
W tych samych godzinach jest dostępny numer Ośrodka, pod którym przyjmowane są zgłoszenia przemocy w
rodzinie, tel. 18 275 08 83
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* pomoc psychologiczna; kierowanie na konsultacje
psychologiczne i uzgadnianie terminów wizyt za pośrednictwem pracowników socjalnych Ośrodka. Istnieje
możliwość dopasowania godzin przyjęcia psychologa
do indywidualnych potrzeb osób potrzebujących.
^ pomoc instruktora terapii uzależnień; piątek 7:30 –
9:30 Urząd Gminy Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, pok.
Nr 26
S.J.
LUDZIE NASZEJ GMINY, ZNANI, LUBIANI,
PODZIWIANI.
Jan Sienkiewicz Prezes Pienińskich Flisaków
Pieniński
góral z krwi
i kości, potomek starej
rodziny
Sienkiewiczów, flisak.
Janek
to już młodsze pokolenie /rocznik
1968/ ale jak
wszyscy
Sromowianie nie wyobraża sobie
życia poza
Pieninami,
bez widoku
Trzech Koron i poszumu Dunajca.
Co prawda zamienił przed kilkunastu laty rodzinne
Sromowce Niżne na Wyżne, ale stało się to za przyczyną sił wyższych, bo jego ślubna pochodzi z tej
właśnie miejscowości.
Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, magister politologii, rodzic dwóch synów
i córki Izabeli.
Funkcje prezesa Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich objął wiosną 2006 roku i zaraz też obok spraw
organizacyjnych pomyślał o szerszej promocji Spływu.
Było to przedsięwzięcie na większą skale, bo skalę
ogólnopolską. Zebrał prezes kilku śmiałków do pomocy
i ruszył w rejs przez Polskę. Jednym, wąziutkim czółnem jak Indianie na Amazonce. Popłynęli nasi flisacy aż
do Gdańska, wzbudzając po drodze sporo ciekawości a
nawet sensacji. Rejs trwał całe trzy tygodnie i miał swój
oddźwięk nie tylko w prasie, ale i wśród mieszkańców
nadwiślańskich miejscowości, którym flisacy opowiadali
o Pieninach i Przełomie Dunajca, zachęcali do przyjazdu
w nasze strony.
Efekty owej wyprawy stały się już widoczne w roku
następnym, kiedy to do Sromowiec zjechał cały zastęp

najpiękniejszych dziewcząt z całego świata, finalistek
konkursu Miss World roku 2008. Wszystkie dziewczęta
spłynęły łodziami do Szczawnicy, choć niektóre ponoć
piszczały wsiadając do czółen.
Wzrosła frekwencja, a rok 2009 okazał się rekordowym w całej historii Spływu. W tym to bowiem sezonie spłynęło tratwami 280 tysięcy turystów. Rzecz
niebywała zważywszy, że był to rok wyjątkowo kapryśny, jeśli chodzi o pogodę.
Sporo uwagi przykłada prezes do rozpropagowania
Spływu także poza granicami naszego kraju. W tym celu
wyjeżdża dość często na różnego typu tzw. targi turystyczne organizowane przez instytucje międzynarodowe. Był już w Kijowie i Budapeszcie, Sankt Petersburgu, Tiranie i innych stolicach zachęcając zagraniczne
biura turystyczne do przyjazdu w Pieniny.
Ostatnie „rewelacje” Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucające Stowarzyszeniu tzw.
zmowę cenową poruszyły do głębi całe środowisko
Pienin. Najprościej rzecz ujmując chodzi o to, by
każdy turysta wynajmując łódkę mógł się potargować
i podroczyć z flisakami o cenę przewozu, nie pytając
o inne sprawy jak chociażby bezpieczeństwo. Absurd
i niedorzeczność. Liczące już siedemdziesiąt siedem lat
Stowarzyszenie wypracowało najdogodniejsze dla turystów formy zakupu biletów; listownie i przez telefon,
także internet, wcześniejszą rezerwacje, kupno biletu
przy okienku bez targów i kłótni.
Prezes Sienkiewicz stawia stanowcze veto takim
zamiarom. Poprosił o interwencje posłów wywodzących się z Podhala zwrócił się także o pomoc do samego
premiera rządu RP. Popierają flisaków inne organizacje
turystyczne, także Pieniński Park Narodowy i Urząd
Żeglugi Śródlądowej.
Wierzę- mówi prezes - że dojdziemy do porozumienia
z UOKJK i spływ będzie nadal funkcjonował ku zadowoleniu nas wszystkich flisaków i turystów.
Warto jeszcze dodać, że prezes Jan zajął I miejsce w
dorocznym plebiscycie „Osobowość Ziem Górskich”.
Spisał: Andrzej Niemiec
„RODZINNE GRANIE W ŚMIECIOBRANIE”
Stowarzyszenie
„SPRĘŻYNA” (powstałe po realizacji
projektu KKK, czyli
„Kobieta, Kreatywność, Kultura”) zaprasza
wszystkich
mieszkańców,
bez
względu na płeć, wiek
czy upodobania do
udziału w niebanalnym konkursie pn.:
”Rodzinne granie w
śmieciobranie”.
Już niedługo kolejny
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Światowy Dzień Ziemi. Czy zastanowiłeś się, co możesz zrobić dla swojego najbliższego otoczenia? Jak
zadbasz, o zieleń wokół siebie, ptaki, których śpiew
budzi Cię o poranku? Rozwiązań jest wiele, my przedstawiamy jedno z nich i zachęcamy do wspólnej, rodzinnej zabawy.
Zbierz 4 osobową drużynę; zabierz dzieci, kuzyna, ciocię, lub dziadka, ubierz wygodne buty i
przyjdź do nas. Czekamy 21 kwietnia 2012 r. od godz.
10 30, na przystani w Maniowach (obok zjeżdżalni).
Dostaniesz niezbędny sprzęt; kolorowe worki, porządne
rękawice, mapkę w rękę i możesz rozpocząć śmieciobranie! Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne
nagrody, jedną z nich jest obiad w orientalnym pensjonacie u AKIKO! Japońska Villa położona na szczycie
Harklowej czeka na 4 osobową załogę, która odda najwięcej wypełnionych worków. A to tylko początek
atrakcji….
Już niedługo przedstawimy regulamin, oraz
plan naszego Dnia Ziemi, a także odsłonimy zasłonę
pozostałych nagród. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt na mail: ngo.spring@gmail.com
W akcję włączył się już lokalny samorząd z
Wójtem na czele, oraz Zakład Gospodarki Komunalnej,
którym za pomoc w organizacji dziękujemy!
w imieniu wszystkich „Sprężyn”
„Zajazd Czorsztyński Team”
niepodważalnym zwycięzcą
tegorocznej edycji CALH!!!

24 marca 2012 r. w ciepły sobotni wieczór w gminnej
Hali Sportowo-widowiskowej w Maniowach po raz
ostatni rozległ się gwizdek sędziego, który oficjalnie
zakończył 4 edycję Czorsztyńskiej Amatorskiej Ligi
Halowej Piłki Nożnej. Tym razem niepodważalnym
mistrzem rozgrywek okazał się „Zajazd Czorsztyński
Team”, który tytuł mistrza zapewnił sobie już na kilka
spotkań przez finałem. Miejscowy zespół od początku
dominował nad rywalami, a jedyną ekipą, która zdołała
go pokonać ( mistrz przegrał tylko raz w ciągu wszystkich 14-stu kolejek!) był team z Tylmanowej, czyli
chłopaki z „Disco Bajki”, którzy tym samym uplasowa-

li się na wysokim, drugim miejscu. Zarówno podopieczni Zbigniewa Jaworskiego, jak również piłkarze z
Tylmanowej na finał przybyli spokojni i uśmiechnięci,
gdyż nawet przegrana w tej ostatniej kolejce nie zdołałaby zagrozić ich wysokiej pozycji. Inaczej rzecz się
miała z pojedynkiem między piłkarzami Grzędy MIX
oraz ekipą Migrond Ostrowsko, którzy na mecz finałowy przybyli z taką sama ilością punktów. Wygrana w
tym pojedynku zapewnić miała miejsce na podium,
przegrana zaś, niewdzięczne 4 miejsce. Obydwa zespoły mocno walczyły o pozycję w finałowej trójce, a
mecz był niezwykle fascynującym widowiskiem, w
którym napięcie wzrastało niemal jak w filmach u samego Hitchcocka. Po zaciętej i wyrównanej walce
Ostrowsko zdołało z jednopunktową przewagą wejść do
grona finalistów. Piłkarze Grzędy Mix, pomimo upadku
z finałowego pudła, byli usatysfakcjonowani udziałem
w turnieju, a szczególnie postawą swojej drużyny w
finałowym meczu. Kolejne, piąte miejsce wywalczyła
lokalna drużyna Zapora 2012, która ostatnie 3 pkt. zdobyła w formie walkowera, ponieważ team „Brynia” nie
mógł dotrzeć na ostatnią kolejkę. Kluszkowianie i Maniowianie wchodzący w skład Zapory rozpoczęli turniej
od pogromu ekipy z Ostrowska i wydawać by się mogło, że miejsce w finałowej trójce zespół ma niemal
zapewnione, jednak…nie tym razem. Ostatnie trzy
miejsca w kolejności: OSP Maniowy, „Bryniu” Nowy
Targ oraz Disorder 77 Kluszkowce to odrębna historia.
Owszem przegrane się zdarzały, ale kto powiedział, że
nie można się nimi cieszyć?! A jakby ktoś miał wątpliwości, co może być powodem owych wybuchów radości, już podpowiadam w zeszłym roku przegrana wynosiła 11: 0, a w tym roku tylko 7: 4, a to najlepszej drużynie udało się strzelić gola. Powodów było mnóstwo,
trzeba było tylko umieć je znaleźć! I właśnie za to
chłopakom należą się gromkie brawa. Notabene „Bryniu” znalazł uznanie szczególnie wśród gimnazjalnej,
damskiej części widowni i niemal „dorobił” się własnego fan klubu.
A jak już o kibicach mowa, nie sposób zapomnieć o zapleczu strażaków, którzy zgodnym chórem
wyśpiewywali liczne melodie zagrzewając swoich do
walki. Notabene Wójt Gminy Czorsztyn nagrodził ich
zasłużoną statuetką „Wiernego kibica”.
Wśród strażaków, w tej edycji znalazł się również „Król strzelców” w osobie Łukasza Srala, który
zdobył dla swojej drużyny, aż 40 bramek i wyprzedził
Bartłomieja Waksmundzkiego- zawodnika Ostrowska o
1 bramkę, zagarniając tym samym byłemu królowi
strzelców tytuł i statuetkę z przed nosa.
Podsumowując; turniej liczył 14 kolejek, wzięło w nim udział 8 zespołów i stanowił emocjonujący i
radosny czas, za który organizator turnieju chciał
wszystkim drużynom, sędziom, jak również pracownikom obiektu podziękować. Zabawa była celem rozgrywek i tym samym cel uznać można za osiągnięty!
Do zobaczenia…w listopadzie;)
Aneta Markus
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