
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, 
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl 1 

BIULETYN INFORMACYJNY 
GMINY CZORSZTYN 

 
Nr 3 październik/listopad 2007 MMVII 
  

Myśl przewodnia numeru: „Dobro jest zawsze rzeczą trudną” 
 

 

Aktualności 
 

Obchody Święta Niepodległości 
Wójt Gminy Czorsztyn, Gminne Centrum Kultury oraz Od-
dział Związku Podhalan w Kluszkowcach zapraszają na uro-
czystości związane z obchodami 89 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Uroczystość odbędzie się dnia 10 .11.2007 r. 
w Kluszkowcach. 
Program Święta Niepodległości: 
1245 – Zbiórka delegacji obok remizy OSP w Kluszkowcach. 
1300 – Msza święta w Kaplicy za ojczyznę. 
1400 – Przemarsz delegacji pod pomnik Nieznanego śołnierza, 
          – wystąpienie Wójta, 
          – złoŜenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego śołnierza, 
          – część artystyczna w wykonaniu młodzieŜy z Gimnazjum 
             w Maniowach oraz Chóru Parafialnego z Kluszkowiec. 
 

XII, zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn 
Sesja odbędzie się w dniu 9 listopada 2007 r. o godz. 1200 
w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, w sali narad. 
Porządek obrad obejmuje m.in.: taryfy za zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków, zmiany w budŜecie Gminy Czorsztyn na 
2007 rok, określenie stawek podatku od nieruchomości. 
Ze szczegółowym porządkiem obrad moŜna zapoznać się na 
stronie www.czorsztyn.pl. 
Zapraszamy zainteresowanych na sesję. 
 

Program instalacji kolektorów słonecznych 
Gmina Czorsztyn wspólnie z powiatem nowotarskim i inny-
mi samorządami powiatu analizuje najkorzystniejszy wariant 
przystąpienia do programu dofinansowania zakupu i montaŜu 
kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Program współfi-
nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska, Priory-
tet X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 
W chwili obecnej nie są jeszcze ostatecznie określone zasady 
programu. 
Przeprowadzono ankietowanie wśród mieszkańców Gminy 
Czorsztyn zainteresowanych instalacją kolektorów. Ankiety 
mające charakter wstępnej deklaracji zostały przekazane do 
powiatu. Informacje w nich zawarte posłuŜą do przygotowa-
nia wniosku o środki unijne oraz innych strategicznych do-
kumentów. W naszej gminie deklarację woli przystąpienia do 
instalacji indywidualnych kolektorów złoŜyło blisko 300 
osób. 
 

 

 

Informacja Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie: przyzna-
nych stypendiów sportowych w Gminie Czorsztyn 
Na mocy Uchwały Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28.02.2006 
r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez 
Gminę Czorsztyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym, po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Sportu, 
Wójt Gminy Czorsztyn przyznał stypendia sportowe  
6 zawodnikom; w tym 4 zawodnikom (wymienionym  
w poniŜszej tabeli w poz. 1-4) w wysokości od 200 zł. do 250 

  

zł. brutto miesięcznie na okres od 01.05 do 31.12.2007 r. 
(8 miesięcy) i 2 zawodnikom (wymienionym w poz. 5-6) 
w wysokości od 150 zł. do 250 zł. brutto miesięcznie na 
okres od 01.09 do 31.12.2007 r. (4 miesiące). 
 

Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia sportowe za 
wyniki sportowe. 

Lp Zawodnik 
Dyscyplina 
sportowa 

Wyniki sportowe 

1. Nosal 
Agnieszka 

kajakarstwo 
górskie 

OOM (MPJ), MŚiE, od 
2006 roku w kadrze naro-
dowej Polski juniorek 

2. Nosal Maria kajakarstwo 
górskie 

OOM (MPJ) 

3. Kowalczyk 
Albert 

kajakarstwo 
górskie 

OOM (MPJ), MŚiE, od 
2006 roku w kadrze naro-
dowej Polski juniorów 

4. Półchłopek 
Chrystian 

kajakarstwo 
górskie 

OOM (MPJ), MŚiE, od 
2006 roku w kadrze naro-
dowej Polski juniorów 

5. Jaworska 
Sabina 

narciarstwo 
biegowe 

WBN (MM), MBNJ 
C o PB, MBN o M SMS 
Zakopane, OM UKS-ów w 
BN, zawodniczka posiada 
Drugą Klasę Sportową 
w biegach narciarskich.  

6. Suchwałko 
Wojciech  

narciarstwo 
biegowe 

WBN (MM), MBNJ 
C o PB, DWBN, OBN 
UKS-ów 

 

OOM (MPJ) - Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy (Mistrzo-
stwa Polski Juniorów) 
MśiE - Mistrzostwa Świata i Europy 
WBN (MM) - Wojewódzkie Biegi Narciarskie (Mistrzostwa 
Małopolski) 
MBNJ C o PB - Międzywojewódzkie Biegi Narciarskie Ju-
niorek C o Puchar Beskidów 
MBN o M SMS Zakopane - Międzywojewódzkie Biegi Nar-
ciarskie o Mistrzostwo SMS Zakopane 
OM UKS-ów w BN - Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS-ów  
w biegach narciarskich 
DWBN - DruŜynowe Wojewódzkie Biegi Narciarskie 
OBN UKS-ów - Ogólnopolskie Biegi Narciarskie UKS-ów 
 

Do Urzędu Gminy Czorsztyn wpłynęły wnioski o przyznanie 
stypendiów sportowych w terminach: 
� do 31 marca 2007 r. - 5 wniosków. Jeden wniosek nie 

spełniał wymogów formalnych (brak podpisów zawod-
nika), dlatego został odrzucony.  

� do 31 lipca 2007 r. - 2 wnioski o przyznanie stypendiów 
sportowych. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Radę Spor-
tu, Wójt Gminy Czorsztyn przyznał stypendia sportowe 
6 zawodnikom, zgodnie z opinią Rady Sportu w Gminie 
Czorsztyn.  

przyg. M.Niemiec 
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Drewno przekazane nieodpłatnie według zarządzeń Wójta Gminy (na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego lub Rady Sołeckiej). 
Lp.  Miejscowość  Nr zarządzenia Ilość drewna  Przeznaczenie  
1.  Sromowce NiŜne  WG 0151-28/ 07 

08.03.2007 r.  
1/ 6 m3 drewna tartacznego, 
2/ 6 m3 drewna tartacznego, 

1/ dla OSP, 
2/ wykonanie ławek nad Dunajcem  

2.  Maniowy  WG 0151-52/ 07 
23.04.2007 r. 

 3 m3 drewna tartacznego, Wykonanie ławek na teren sołectwa 

3.  Kluszkowce WG 0151- 61/ 07 
21.05.2007 r. 

 3 m3 drewna opałowe, Dla Przedszkola Publicznego  
w Kluszkowcach  

4. Mizerna  WG 0151-70/ 07 
11.06.2007 r. 

11, 82 m3 drewna tartacznego  
3, 07 m3 drewna pozaklasowego  

Wykonanie stołów i ławek do remizy OSP  

5. Sromowce WyŜne  WG 0151-71/ 07 
11.06.2007 r. 

 12m3 drewna tartacznego  
 

Wykonanie wiat przystankowych  
/ Kąty / 

6.  Maniowy  WG 0151-90/ 07 
17.07.2007 r. 

1/ 1,60 m3 drewna tartacznego, 
2/ 7m3 drewna tartacznego  

1/ wykonanie ławek na teren sołectwa, 
2/ budowa altany w dolinie Michołów 

7. Sromowce WyŜne  WG 0151-136/ 07 
16.10.2007 r. 

 8 m3 drewna tartacznego  
 

Wykonanie wiaty przystankowej  

   61,49 m3  
Stan na dzień 26 października 2007 r.                                                                        przyg. K. Gawłowska 

 

 

 
 

Oświadczenie Pana Marcina Dziadkowca 
 

Będąc świadomym wyzwań stojących obecnie przed samo-
rządem terytorialnym, zwłaszcza w perspektywie nowego 
okresu programowania Funduszy Europejskich, zgodziłem 
się kandydować na stanowisko Sekretarza Gminy Czorsz-
tyn. 

Wiem, Ŝe w Gminie naleŜy podjąć niełatwe, ale społecznie oczekiwane działania, których brak przyniesie negatywne skutki w 
wielu kolejnych latach. JednakŜe, w sytuacji istotnych wewnętrznych konfliktów moje zamierzenia zbudowania wspólnie z 
władzami oraz mieszkańcami Gminy nowoczesnej i sprawnej administracji stają się nierealne. 
Wobec zaistniałych okoliczności nie mogę przyjąć propozycji Wójta Gminy Czorsztyn objęcia funkcji jego zastępcy. 
Dziękuję Panu Wójtowi i Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. 

Z powaŜaniem 
Marcin Dziadkowiec
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Maniowy, dnia 27 października 2007 r. 
Szanowni Państwo, 
 

Zgodnie z Ŝyczeniem autorów listu otwartego do Wójta Gminy Czorsztyn postanowiłem zamieścić go w tym numerze biu-
letynu.  

Chciałbym osobiście odnieść się do informacji zawartych w powyŜszym liście, które w mojej ocenie są mylne  
i nieprawdziwe, a zarzuty mi czynione zupełnie nieuzasadnione. Jednak ocenę pozostawiam Państwu. Sądzę, Ŝe dzięki lekturze 
obu pism kaŜdy sam będzie mógł zorientować się w czym tkwi problem pomiędzy wójtem i kilkoma radnymi. 

Po pierwsze dziwi mnie fakt, iŜ autorzy listu nie potrafili poprawnie napisać mojego nazwiska. Świadczy to  
o podstawowej nieumiejętności redagowania pism i ewidentnym braku szacunku do adresata. Nawet pisząc zwyczajny list, do 
osoby prywatnej naleŜy zwracać uwagę na poprawność, a co dopiero, jeŜeli jest to pismo oficjalne. 

Autorzy listu wyraŜają oburzenie informacją zamieszczoną w poprzednim biuletynie, która dotyczyła powołania sekreta-
rza. Pytam, skąd takie oburzenie? Skąd taki ogromny lęk niektórych radnych przed odpowiedzialnością? Biuletyn ma być nie 
tylko przyjemną, ciekawą lekturą, ale musi takŜe zawierać informacje o trudnych i waŜnych sprawach. Ja zdeklarowałem się 
informować mieszkańców rzetelnie o wszystkich problemach. Na dzień dzisiejszy powaŜnym problemem jest brak zgody 
Rady na powołanie nowego sekretarza. Oczywiste jest, Ŝe zmieniłem zasady funkcjonowania gminy, nie obawiam się in-
formować mieszkańców równieŜ o tym, gdy źle się dzieje i sytuacja Gminy jest trudna. 

Skoro kaŜdy miał swój powód, aby nie powołać nowego sekretarza, to dlaczego Ŝaden z tych radnych nie miał odwagi go 
podać? Najdziwniejsze jest to, Ŝe nie podano ani jednego konkretnego argumentu przeciwko kandydatowi. Pytam więc po-
nownie, czy nie powołanie sekretarza jest wyrazem troski o sprawy Naszej Gminy??? Być moŜe wśród autorów listu jest ktoś, 
kto ma lepsze kwalifikacje, lepsze wykształcenie, a ponadto posiada większe doświadczenie, aniŜeli zgłoszony ostatnio przeze 
mnie kandydat na sekretarza? 

Błędne jest przekonanie autorów listu, Ŝe nie muszą się tłumaczyć ze swoich decyzji, z prywatnych oczywiście nie muszą, 
ale z publicznych juŜ tak, szczególnie w tym przypadku, kiedy decyzja Rady podejmowana jest na wniosek Wójta. Odmowa 
powołania sekretarza powinna zawierać konkretne uzasadnienie, w przeciwnym wypadku działania Rady mogą zostać uznane 
za bezprawne. 

UwaŜam, Ŝe miałem pełne prawo przekonywać i zachęcać do poparcia kandydata na stanowisko sekretarza, jest to 
normalna droga działania w demokracji. 

Odrzucenie przez radnych bardzo dobrego kandydata na sekretarza w osobie Pana M. Dziadkowca było niewłaściwą  
i krótkowzroczną decyzją, utrudniającą pracę Urzędu Gminy. Nie było to głosowanie nad kompetentnym kandydatem,  
a jedynie przeciwko wójtowi. Jedni, bo tak im nakazał poprzednik na spotkaniu klubu radnych (informacja od radnego),  
a pozostali w odwecie za lipcowe odwołanie zastępcy. Nie będę milczał w takich sytuacjach.  

Autorzy listu zarzucają wójtowi brak doświadczenia w pracy samorządowej, ale czy sami mogą się nim pochwalić? 
Moim niepodwaŜalnym atutem jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dotychczasowej pracy w administracji 
rządowej, w Ministerstwie Środowiska. Co do stwierdzenia, Ŝe jestem niedoświadczonym w pracy wójtem nieskromnie 
stwierdzę: chroń Panie BoŜe przed doświadczonymi wójtami, burmistrzami i prezydentami, którzy pomimo swego doświad-
czenia nic dobrego nie zrobili dla swoich miast, gmin i wsi. W tym przypadku głównie liczą się dobre chęci  
i konkretne działanie, a doświadczenie nabywa się z czasem. Do tego potrzeba cierpliwości  i pokory. Dotyczy to zarówno 
wójta, jak i radnych.  

To ja, jako Wójt odpowiadam za wszystkie sprawy finansowe, za pracę urzędu i pracowników oraz za podejmowa-
ne decyzje i działania! Muszę więc dobrać sobie zaufanych, lojalnych pracowników, z którymi na co dzień przyjdzie mi pra-
cować. 

Mój były zastępca nie spełnił moich oczekiwań. Źle oceniłem jego pracę i jego współpracę ze mną, a współpraca zastępcy 
z wójtem – i tutaj nikt nie ma wątpliwości - powinna być ścisła i na zasadzie pełnego zaufania, którego do Pana T. Wacha nie 
miałem i nie mam. To ja, a nie Rada pracując z nim przez pół roku miałem moŜliwość sprawdzenia jego kompetencji. Od 
rzetelnej pracy moich współpracowników zaleŜy naleŜyte wykonywanie zadań, z których jestem skrupulatnie rozliczany przez 
Radę. Skoro jestem odpowiedzialny za pracę Urzędu Gminy, to mam pełne prawo do wyboru swoich współpracowników. 

Co do pracy byłego Dyrektora ZGK, to budziła ona wiele zastrzeŜeń moich i większości mieszkańców gminy (były zgła-
szane skargi i zastrzeŜenia). UwaŜam, Ŝe moim obowiązkiem, jako pracodawcy, jest egzekwowanie naleŜytej pracy pracowni-
ków, a tym bardziej powinienem i będę tego wymagał od kierowników i dyrektorów.  

Myślę równieŜ, Ŝe zmiany w Gminie i nowi ludzie są bardzo potrzebni. 
Nie jest równieŜ prawdą, Ŝe nie ja wybierałem radnych, przecieŜ jako mieszkaniec Maniów tak samo głosowałem na kil-

koro z Państwa. Jako obywatel gminy i mieszkaniec Maniów mam pełne prawo oczekiwać od Państwa rzetelnej pracy, 
poprawy Ŝycia w gminie i w samych Maniowach. Wójt, jako jedna osoba nie jest w stanie monitorować kaŜdej miejscowości  
z osobna. Rolą radnych jest zgłaszanie wójtowi problemów i potrzeb dotyczących konkretnych miejscowości.  

Niestety, nie widzę zainteresowania ze strony radnych z Maniów sprawami miejscowości. Nie przychodzą do wójta  
w sprawach zaniedbanych chodników, problemów z młodzieŜą, dewastowanych przystanków itp. Nie wychodzą z własnymi 
inicjatywami i pomysłami poprawy wizerunku Maniów, modernizacji szkół, zagospodarowania terenów, problemami rodzin 
ubogich i wielodzietnych oraz zaniedbanego placu zabaw dla dzieci. 

Mieszkańcy oczekują konkretnych działań z naszej strony i liczą na nas. Podkreślam jeszcze jeden bardzo waŜny fakt, Ŝe 
w tym względzie nie jesteśmy osobami prywatnymi, ale publicznymi i liczy się interes gminy. Dla mnie jako wójta naj-
waŜniejszy jest rozwój gminy. Liczę, Ŝe wszyscy jeszcze raz to sobie przemyślą. 

 

Z powaŜaniem  
Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CZORSZTYN  

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3, 
tel. 018 2750070, fax. 018 2750987, e-mail: gmina@czorsztyn.pl, www.czorsztyn.pl 4 

ANALIZA ZBIÓRKI ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH 
W LATACH 1999 – 2006 i do 30 września 2007  

ROK M 3 WARTOŚĆ USŁUGI BRUTTO W ZŁ 
2003 2442 86.854,00 
2004 2142 63.930,00 
2005 1938 61.810,00 
2006 2212 68.350,00 

Do 30.09.2007      1644                           52.557,28 

 

„ Posłuchaj mej rady, 
segreguj odpady. 

Bo Twoje działanie, 
Przykładem się stanie. 
Odpady segregujesz, 

Wioskę czystą zyskujesz.” 

ANALIZA ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH LATA 2002 – 2006 i do 30 września 2007 r. 

ROK SZKŁO 
W TONACH 

PLASTYK 
W TONACH 

ZŁOM 
W TONACH 

RAZEM SUROWCE  
W TONACH 

WARTOŚĆ 
BRUTTO W  ZŁ 

2004 101,8 21,9 26,3 150,0 18.390,0 
2005 106,6 20,3 - 126,9 10.563,0 
2006 112,9 34,9 2,5 150,3 15.459,0 

Do 30.09.07 133,14 47,6 0,8 181,54 12.246,9 

 
„Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czorsztyn” 
Na terenie Gminy Czorsztyn szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku określa Uchwała Rady Gminy Czorsztyn 
z dnia 28.06.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku. Regulamin został opracowany  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13.09.1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy  
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. Regulamin obowiązuje 
mieszkańców gminy oraz osoby czasowo przebywające na 
terenie Gminy Czorsztyn. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane są przez (gminny) Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Maniowach. 
 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku na terenie nieruchomości po-
przez: 
1. wyposaŜenie nieruchomości w kosze lub worki oraz ich 

utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym i technicznym,  
2. usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  

z części nieruchomości słuŜących do uŜytku publicznego, 
(przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości – oprócz płatne-
go parkowania lub postoju pojazdów), 

3. usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu, powinno odby-
wać się niezwłocznie,  

4. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej lub wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezod-
pływowy,  

5. prowadzenie  selektywnego zbierania i przekazywania 
do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem  
odpadów,  

6. sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowy-
mi, zapewniającej ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwie-
rząt,  

7. prowadzenie psa na smyczy lub nałoŜeniu kagańca,  
8. usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy lub 

inne zwierzęta,  
9. mieszkańcy gminy oraz osoby czasowo przebywające na 

terenie gminy zobowiązani są do korzystania z koszy 
ulicznych lub zabierania ze sobą odpadów. 

 

Na terenie Gminy Czorsztyn zabrania się: 
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz  

w instalacjach grzewczych budynków, jedynie dopuszcza 
się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego  substan-
cji  niebezpiecznych  

2. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środo-
wiska w celu usunięcia lodu,  

3. spalania śmieci w pojemnikach, gromadzenia w nich śnie-
gu, gruzu, gorącego popiołu, ŜuŜlu, substancji toksycz-
nych, Ŝrących i wybuchowych, 

4. wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń 
z chodnika na jezdnię,  

5. zrzutu nieczystości ciekłych i stałych do potoków, strumie-
ni i rowów  przydroŜnych,  

6. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,  
7. odprowadzania ścieków pochodzących z mycia maszyn 

bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  
8. niezgodnego z przeznaczeniem uŜytkowania worków na 

odpady komunalne. 
   

• Na terenie gminy w miejscach publicznych i w ciągach 
dróg umieszcza się kosze uliczne. 

• Mieszkańców obowiązuje 
opracowany i podany do 
publicznej wiadomości 
harmonogram odbioru 
odpadów segregowanych  
i  nie segregowanych.  

• Mieszkańcy otrzymują 
bezpłatnie worki do se-
gregacji odpadów. 

• Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkań-
ców  odbiera się po uprzednim zgłoszeniu. 

• Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumen-
towania, w formie umowy korzystania z usług wykonywa-
nych przez zakład będący gminną jednostką  organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, przez 
okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. 

  

W 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach 
bierze udział w konkursie pt. 

„NAJBARDZIEJ 
PROEKOLOGICZNA 

SPOŁECZNOŚĆ GMINNA 
MAŁOPOLSKI 2007”. 
Zachęcamy więc miesz-

kańców do czynnego 
udziału w segregacji 

odpadów. 
przyg. K. Bednarczyk 

Słowa podziękowania naleŜą się wszystkim tym miesz-
kańcom gminy, którzy rozumiejąc potrzebę dbania 
o porządek, przyczyniają się do ochrony środowiska, 
w którym na co dzień egzystujemy. Dziękujmy równie Ŝ 
pracownikom ZGK oraz innym osobom za ich pracę na 
rzecz utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 


