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rzekazujemy Państwu pierwszy
numer biuletynu gminy Czarny
Dunajec „Czarno na białym”. Chcemy w sposób jasny i obiektywny pisać
o sprawach ważnych dla mieszkańców
gminy. Stawiamy na przejrzystą komunikację, a gazeta będzie kolejnym kanałem dotarcia do Państwa. Będziemy
pytać, odpowiadać, wyjaśniać, opisywać tak, aby mieli Państwo aktualny
obraz funkcjonowania czarnodunajeckiego samorządu. Jesteśmy zaledwie
na początku drogi, ale mamy nadzieję, że wyruszą Państwo razem z nami,
będą nas wspierać i podpowiadać. W końcu piszemy dla Państwa
– mieszkańców naszej gminy, naszych czytelników.
Pierwszy numer zaczynamy wywiadem z wójtem Marcinem
Ratułowskim, który po niemal półtorarocznym sprawowaniu
urzędu dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami i odkrywa plany
na kolejne lata.
Przedstawiamy też skład Młodzieżowej Rady Gminy Czarny
Dunajec I kadencji. Młodzi ludzie zyskali możliwość wypowiadania się w kwestiach dla nich istotnych. Będziemy śledzić, jak tę
szansę wykorzystają.
Poruszamy temat gospodarki odpadami komunalnymi. Wyjaśniamy co wpływa na ceny odbioru odpadów, których stawki na
początku roku zaskoczyły mieszkańców większości gmin w całym kraju.
Zawarliśmy też przekrój prowadzonych w gminie inwestycji
rekreacyjno-sportowych. Zbliża się wiosna i szykujemy się do
kolejnego sezonu rowerowego. Sprawdzamy co na ścieżkach i zachęcamy do odkrywania nowego traktu.
Aktualnie wszyscy zmagamy się z nietypową dla nas sytuacją i niecodziennym trybem funkcjonowania. Sprawdzamy, jak
w tym czasie radzą sobie szkoły.
Artykułami z zakresu kultury i sportu udowadniamy, że w naszej gminie powstaje wiele ciekawych inicjatyw. Chcemy Państwa
zainteresować też historią regionu. Na początek temat emigracji.
Poza tym publikujemy fragmenty monografii Czarnego Dunajca
autorstwa Józefa Kantora. Wybieramy nieoczywiste teksty, które
mogą Państwa niejednokrotnie zaskoczyć.
Korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom Gminy życzymy
opieki Zmartwychwstałego Zbawiciela i wiary w odmianę tych
trudnych chwil. Mamy nadzieję, że biuletyn gminy Czarny Dunajec spotka się z ciepłym przyjęciem z Państwa strony.
Przyjemnej lektury życzy
Małgorzata Kulawiak
Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec
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Rozmowa z Wójtem
Trudno wyobrazić sobie pierwszy numer biuletynu „Czarno
na białym” bez rozmowy z wójtem Marcinem Ratułowskim.
Człowiekiem, który nadaje kierunek naszej gminie. Człowiekiem,
któremu zaufali mieszkańcy.
Niedługo minie 1,5 roku Pana kadencji na stanowisku Wójta Gminy
Czarny Dunajec. Jak wyglądało
zderzenie wyobrażeń o pracy wójta z rzeczywistością?
Nie było zderzenia z rzeczywistością. Ubiegając się o stanowisko
Wójta Gminy Czarny Dunajec miałem świadomość wyzwania i tego,
jakie trudności mnie czekają - w poprzedniej kadencji byłem radnym
Rady Gminy Czarny Dunajec. Oczywiście przez ostatnie półtora roku
poznałem specyfikę pracy wójta,
można powiedzieć – pracę wójta
od kuchni i tylko utwierdziłem się
w przekonaniu, że decyzja o kandydowaniu na to stanowisko była trafna. To odpowiedzialna, można wręcz
powiedzieć – strategiczna praca.
Trzeba wybiegać myślą daleko naprzód – zabezpieczać środki finansowe na planowane wydatki, przeprowadzać analizy prawne, oceniać
przydatność danego zamierzenia,
trzymać się terminów oraz liczyć się
przy tym przede wszystkim z głosem
opinii społecznej. Dla rozwoju Gminy ważnym jest też, aby w Urzędzie
Gminy pracował wykwalifikowany
i doświadczony zespół urzędników,
którym można zaufać. To od nich
zależy sukces wójta.
Zarządzanie Gminą to złożony proces. Wyjaśnię to na przykładzie budowy domu. Wyobraźmy sobie, że
marzymy o pięknym domu – planujemy, jak będzie on wyglądał, projektujemy go, ale w pewnym momencie
trzeba wbić pierwszą łopatę i wziąć
się do ciężkiej pracy – praca wójta
zawiera w sobie oba te elementy. Dla
wielu liczy się tylko efekt końcowy,
mało osób zastanawia się jednak
nad tym, w jaki sposób wójt pokonał trudności, np. pozyskał środki
na budowę drogi, jak inwestycja powstawała i czy służy mieszkańcom.
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Pana poprzednik zarządzał gminą
przez 16 lat. Pewnie przyzwyczaił
pracowników, radnych i mieszkańców do swojej osoby i do funkcjonowania Gminy według jego
pomysłu czy reguł. Jak więc „bezboleśnie” wejść do takiej społeczności i przedstawić jej swoją wizję
zarządzania Gminą?
Każdy, kto chce ze mną współpracować dla dobra Gminy Czarny Dunajec jest mile widziany w zespole
Urzędu. Jeżeli ktoś odwołuje się do
zwyczaju, że coś przez lata funkcjonowało, choćby niewłaściwie, ale
funkcjonowało, to mnie nie przekonuje. Mam świadomość, że pewne
zmiany wymagają czasu i determinacji.
Odkąd objął Pan stanowisko,
wprowadza Pan w urzędzie m. in.
zmiany personalne. Czy może Pan
powiedzieć, że na dzień dzisiejszy
udało się stworzyć solidną drużynę, z którą śmiało można realizować zamierzone cele?
Jak już wspomniałem, sukces mojej
kadencji na stanowisku Wójta Gminy Czarny Dunajec zależy od zespołu ludzi, który pomoże mi wdrożyć
projekty, o których mówiłem w kampanii wyborczej. Ten pierwszy rok
mojej pracy jako Wójta to był też
czas doboru zespołu doświadczonych urzędników. Teraz spokojnie
mogę planować przedsięwzięcia,
które przyśpieszą rozwój Gminy i zapewnią mieszkańcom dostęp do najlepszej infrastruktury, na jaką obecnie Gminę stać.
Po 1,5 roku możemy już mówić
o pewnych sukcesach, ale pewnie
i jakichś porażkach. Co do tej pory
okazało się najtrudniejsze? Co już
udało się osiągnąć?
Najtrudniejszym i najbardziej cza-

sochłonnym zadaniem w pierwszym roku kadencji było uchwalenie
nowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarny Dunajec. To niewątpliwy sukces, który
pozwoli na prężny rozwój przedsiębiorców, ponieważ powstało aż 70
ha nowych terenów inwestycyjnych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców powstało także ponad
1000 hektarów nowych terenów budowlanych.
Udało się również pozyskać ogromne
środki zewnętrzne na budowę ponad
siedmiokilometrowej ścieżki rowerowej w Piekielniku, boiska o sztucznej
nawierzchni i strefy rekreacji w Czarnym Dunajcu, na remont zabytkowej stacji w Podczerwonym oraz
na remonty kilku kilometrów dróg.
Ważnym zadaniem było także przygotowanie projektu budowlanego
dla części rynku w Czarnym Dunajcu
w rejonie kościoła.
Jak radzi Pan sobie z odpowiedzialnością spoczywającą na Pańskich barkach?
W nocy dobrze śpię, więc chyba nieźle (śmiech). W dobrze działającym
urzędzie odpowiedzialność rozkłada
się na każdego urzędnika. Obecnie
Urząd Gminy Czarny Dunajec działa
tak, że każdy urzędnik wie, za co jest
odpowiedzialny i nikomu nie trzeba
przypominać, jakie są konsekwencje
niewypełniania swoich obowiązków.
Mimo, że doradzano mi zatrudnienie wicewójta, uznałem, że nie jest
to konieczny wydatek.
Wybiegnijmy w przyszłość i poznajmy plany na kolejne lata kadencji.
To przede wszystkim plany inwestycyjne, które mają posłużyć zrównoważonemu rozwojowi Gminy.
Konieczne jest dokonanie zmiany
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, a później
planu miejscowego Gminy po to, aby
mogła powstać strefa inwestycyjna
dla uzdrowiska w Czarnym Dunajcu.
Wyzwaniem będzie także regulacja
stanu prawnego gruntów, które są
we władaniu gminy, np. pod drogami publicznymi. Mieszkańcy czekają od wielu lat na rozwój kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Czarnego
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wyższa. Czy wiek ma tu jakiekolwiek znaczenie? Może być atutem
czy wręcz przeciwnie?
Nie zauważyłem, żeby wiek miał
w pracy wójta jakieś większe znaczenie. W okresie ostatniego półtora
roku poznałem wybitnych urzędników i polityków w różnym wieku
i wiem, że główne znaczenie w pracy
urzędnika mają: sumienność, uczciwość i ciężka praca.

Dunajca, na co już w tym roku, za
zgodą Rady Gminy, zaplanowałem
wydatkować około trzech milionów
złotych. Niedługo rozpocznie się
projektowanie, a następnie budowa chodników przy drogach głównych w Cichem, Ratułowie, Starem
Bystrem, Czerwiennem i Dziale, co
pozwoli zapewnić bezpieczeństwo
pieszym. Zależy mi też na budowie
żłobka w Czarnym Dunajcu, aby pomóc młodym rodzicom w powrocie
na rynek pracy. Prace projektowe są
już obecnie mocno zaawansowane.
Budowa nowych ścieżek rowerowych
oraz infrastruktury w ich obrębie,
połączona z ogólnopolską promocją
turystyczną Gminy pozwoli na lepszy rozwój lokalnych biznesów.
A jaki jest zasięg Pańskich planów?
Myśli Pan długofalowo czy raczej
kadencyjnie?
Inwestycje, które czekają Gminę nie
są w stanie powstać w jednym roku
budżetowym. Wiele z nich jest rozłożona na lata, jak np. budowa chodników - samo ich projektowanie ma
potrwać ok. dwóch lat. Planuję z wyprzedzeniem na wiele lat i tak dobieram instrumenty finansowania, aby
wykonać jak najwięcej przy udziale
jak największej ilości środków zewnętrznych. Nie mogę myśleć kadencyjnie, ponieważ nie byłoby to
myślenie nakierowane na rozwój
Gminy.
Jest Pan młodą osobą. Średnia
wieku wśród wójtów jest zwykle

Mówiąc o atutach, przemawiają za
Panem z pewnością wykształcenie
i kariera zawodowa. Zdobyta wiedza i doświadczenie przydają się
w nowej pracy?
Zanim objąłem funkcję Wójta Gminy Czarny Dunajec byłem adwokatem. Jako że praca w urzędzie opiera
się w większości na analizie i stosowaniu przepisów prawa, wykształcenie prawnicze niewątpliwie bardzo
mi pomaga, zarówno w codziennej
pracy, jak i podczas spotkań z mieszkańcami. Ale działa to także w drugą stronę - doświadczenie, jakie
zdobywam w urzędzie pozwala mi
na rozwój osobistych umiejętności
i na pewno przyniesie mi pożytek
w przyszłości.
Bycie wójtem to służba mieszkańcom, odpowiadanie na ich
problemy i potrzeby. Domyślam
się, że równie ważne jak poznanie
oczekiwań mieszkańców, jest również otrzymanie od nich informacji
zwrotnej. Docierają do Pana opinie
mieszkańców o Pana pracy? Czuje
Pan społeczne poparcie dla podejmowanych działań?
Często spotykam się i rozmawiam
z mieszkańcami Gminy, aktualnie
podczas zebrań wiejskich. Bardzo
cenię, gdy mieszkańcy przychodzą
do mnie i przedstawiają mi rozmaite
rozwiązania dla rozwoju Gminy i poprawy życia mieszkańców. Staram się
gminne problemy rozwiązywać na
bieżąco, ale nie jestem np. w stanie
pomóc w rozwiązywaniu konfliktów
sąsiedzkich i ingerować w prywatne,
cywilnoprawne sprawy. Mieszkańcy
chyba o tym nie wiedzą, ponieważ
często zwracają się do mnie z prośbą
o takie ingerencje podczas spotkań
indywidualnych.

Zupełną nowością jest prowadzenie przez włodarza naszej gminy
mediów społecznościowych. Widać, że stawia Pan na przejrzystą
komunikację. Stąd też pomysł wydawania gazety?
Komunikacja z mieszkańcami jest
bardzo ważna i pozwala w prosty
sposób przekazywać bieżące komunikaty. Urząd zostaje dzięki temu
odciążony od licznych telefonów
i wizyt z pytaniami tak naprawdę
o to samo. Wydawanie gminnej gazety pozwoli jeszcze lepiej informować społeczność o pracy Wójta,
Rady Gminy, całego Urzędu i o planowanych inwestycjach.
Media społecznościowe, przy obecnej skali korzystania, są też świetnym narzędziem do badania opinii mieszkańców. Wykorzystałem
to ustalając, w jakich godzinach
i w którym dniu tygodnia należy wydłużyć obsługę klientów. Również
projektowanie żłobka rozpocząłem
od zbadania, jakie zainteresowanie
tą formą wsparcia istnieje w gminie.
Okazało się, że jest bardzo duże.
A gdybyśmy mogli przez chwilę
zapomnieć o Pana stanowisku, to
jaką jest Pan osobą tak zupełnie
prywatnie?
Po pracy wójta jestem przede wszystkim tatą i mężem. Staram się też aktywnie spędzać czas. Chodzę na basen, planuję kupić rower i korzystać
z największej gminnej atrakcji turystycznej – szlaku rowerowego wokół Tatr. Gdy późnym popołudniem
moi współpracownicy skarżą się, że
nie odbieram telefonów, oznacza to
zazwyczaj, że przygotowuję wtedy
coś z kuchni włoskiej na kolację dla
rodziny. Wieczorami czytam... ustawy – żartuję, nie tylko ustawy, ale też
powieści fantasy.
Może jest coś, co chciałby pan dodać na zakończenie?
W związku z trudnym czasem, w jakim jest teraz Polska, proszę wszystkich, aby przestrzegali narodowej
kwarantanny, dbali o siebie i swoich
bliskich, pamiętali o osobach starszych i samotnych. Życzę zdrowia!
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LUDZIE I WYDARZENIA

Młodzi radni
Młodzieżowa Rada Gminy Czarny Dunajec
została powołana po raz pierwszy. To
wyraźny sygnał dla młodych mieszkańców,
że są przez dorosłych traktowani poważnie,
a ich głos ma znaczenie. Rada ma charakter
konsultacyjny. Jest narzędziem dialogu
obywatelskiego, które daje młodym realną
możliwość wpływania na losy gminy. Młodzi
w praktyce będą się uczyć procesów
funkcjonowania samorządu.

22

stycznia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec.
Młodych radnych oraz gości powitali Przewodniczący Rady Gminy
Czarny Dunajec
Tadeusz Czepiel, Wójt Gminy Czarny Dunajec
Marcin Ratułowski oraz Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu Iwona Wontorczyk.
Członkom
nowopowstałego
organu wręczono zaświadczenia
o wyborze oraz listy gratulacyjne.
Radni złożyli uroczyste ślubowa-

nie, zgodnie z treścią roty określonej w statucie: „Uroczyście ślubuję
obowiązki w Młodzieżowej Radzie
Gminy sprawować rzetelnie i uczciwie. Pracować dla dobra i pomyślności młodzieży i gminy Czarny
Dunajec, działać zawsze zgodnie
z prawem oraz nie szczędzić sił dla
wykonywania powierzonych mi
zadań”. Część młodych radnych zakończyła ślubowanie słowami „Tak
mi dopomóż Bóg”. Na pierwszym
posiedzeniu przeprowadzono tajne
wybory do prezydium.

Młodzieżowa
Rada
Gminy
została powołana Uchwałą Nr
XI/121/2019 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 30 września 2019
roku. Wybory odbyły się w szkołach
17 grudnia ubiegłego roku. Rada
ma reprezentować młodych mieszkańców oraz uczyć ich uczestnictwa w lokalnym życiu społecznym.
Patrząc na zaangażowanie i odpowiedzialną postawę młodzieży,
mamy prawo sądzić, że przyczyni
się do budowy idei samorządności
i społeczeństwa obywatelskiego.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec I kadencji:
Przewodnicząca – Justyna Lenart z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czarnym Dunajcu
Wiceprzewodniczący – Jakub Żegleń ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie
Sekretarz – Agnieszka Maczałaba z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czarnym Dunajcu
Marta Domalik ze Szkoły Podstawowej w Załucznem
Katarzyna Buroń ze Szkoły Podstawowej w Piekielniku
Sebastian Bzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem
Jan Domagała ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cichem
Julia Dzielska ze Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach
Ewelina Federak ze Szkoły Podstawowej w Piekielniku
Jakub Fryźlewicz ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu
Krzysztof Galica z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starem Bystrem
Kacper Hauke ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem
Klaudia Król ze Szkoły Podstawowej w Podszklu
Karolina Krzysiak ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie
Martyna Łosiniecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem
Jakub Łowisz z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czerwiennem
Zuzanna Mateja ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu
Damian Miśkowiec z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu
Karolina Sobula ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu
Małgorzata Styrczula ze Szkoły Podstawowej w Chochołowie
oprac. Gminny Zespół Oświatowy
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ŚMIECIOWA

(R)ewolucja
Od początku tego roku, za sprawą znacznego wzrostu cen za
odbiór odpadów, w całym kraju rozgorzała dyskusja o gospodarce
odpadami komunalnymi. Sytuacja dotyczy również naszej gminy.
Pojawia się więc potrzeba wyjaśnienia skąd te ceny właściwie
się biorą. W gminie Czarny Dunajec możemy mówić o rewolucji
śmieciowej nie tylko z powodu podwyżki cen, a również za sprawą
wprowadzenia obowiązku segregacji śmieci, co dla mieszkańców
jest nowością.

W

myśl ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, opłaty za odbiór śmieci pobiera gmina, a dochód przeznacza
na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wspomniane
koszty składają się koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszty
obsługi administracyjnej systemu
oraz koszty edukacji ekologicznej.
W teorii system powinien się samofinansować, tzn. dochody powinny
być równe kosztom, w rzeczywistości koszty przewyższają dochody, a gminy muszą do systemu
dopłacać.
Wyższa opłata marszałkowska za

składowane śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów,
ale też wzrost cen energii i rosnąca
płaca minimalna przekładają się na
podniesienie cen za odbiór śmieci.
Ponadto cena odpadów wywożonych na wysypiska wzrosła wielokrotnie. Poza tym jest to spowodowane narzuceniem przez Unię
Europejską ograniczenia odpadów
kierowanych do składowania. Częste są sytuacje, gdy do przetargu
staje tylko jedna firma. Gminy nie
mają wpływu na ceny narzucone
przez wykonawców. Dla wielu gmin
sporym problemem jest też demografia. Cena za odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkanych wyliczana jest na podstawie zadeklarowanej liczby osób w gospodarstwie
domowym. Gmina liczy na rzetel-

ność mieszkańców w kwestii deklaracji, jednak zdarzają się przypadki
zaniżania tej liczby.
Jak widać, wzrost opłat za wywóz
odpadów to nie wymysł samorządu, a podyktowany jest wieloma,
zewnętrznymi czynnikami i obowiązkami nakładanymi na gminę.
Jest to też kwestia, która nie dotyka tylko naszych mieszkańców,
ale mieszkańców wszystkich gmin
zarówno miejskich jak i wiejskich.
Jak więc nasz samorząd radzi sobie
z tematem gospodarowania odpadami komunalnymi?
Jako metodę ustalenia opłaty wybrano iloczyn liczby mieszkańców
danego gospodarstwa domowego
oraz stawki opłaty. Stawkę ustalono na kwotę 23 zł/osobę/miesiąc.
Zarówno stawka opłaty, jak i przewidziane ulgi zostały oszacowane
na podstawie danych z lat poprzednich. Gmina Czarny Dunajec podtrzymuje chęć pomocy rodzinom
wielodzietnym, którym o prawie
20% obniża koszty związane z odbiorem odpadów. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej (posiadaczowi Karty Dużej Rodziny)
przysługuje częściowe zwolnienie
w wysokości 4,5 zł miesięcznie. Natomiast o 2 zł mniej miesięcznie zapłaci każdy mieszkaniec, który nie
oddaje bioodpadów do zagospodarowywania, a nieruchomość jest
wyposażona w przydomowy kompostownik. Jako, że znowelizowana
ustawa wprowadza w naszym kraju
obowiązkową segregację śmieci,
każdy mieszkaniec gminy, który nie
wywiąże się z tego obowiązku, musi
liczyć się z opłatą 46 zł za miesiąc.
Mieszkańcy naszej gminy do
tej pory nie gromadzili odpadów
w sposób selektywny. Ważne jest
więc właściwe edukowanie. Liczymy, że mieszkańcy podejdą do tej
kwestii odpowiedzialnie, a segregacja odpadów stanie się dla nich
naturalną czynnością. Na ostatniej
stronie zamieszczamy graficzną informację jak prawidłowo segregować śmieci.
Pozostaje jeszcze kwestia kompostownika – co to takiego? Kompostowanie to bardzo prosty sposób
zagospodarowania bioodpadów do
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produkcji kompostu, czyli ekologicznego nawozu. Kompostowanie
się opłaca – niższe koszty odbioru
odpadów, świetny recykling i najlepszy sposób na doskonałą glebę.
Kompostownik nie może być uciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. Musimy go zatem usytuować
w miejsce zgodnym z obowiązującymi przepisami. Kompostownik
mały (do 10m³) musi znajdować się
min. 7,5 m od granicy działki i 15m
od domów. Przy kompostowniku
większym (10m³-50m³) odległość
od granicy działki pozostaje taka
sama, natomiast do min. 30m należy zwiększyć odległość od domów,
a odległość od drogi/ulicy to min.
10m.
Kompostownik można kupić lub

wykonać samodzielnie, wykorzystując stare palety czy drewniane
belki. Do kompostownika wrzucamy: odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, resztki owoców,
skorupki jaj, skoszoną trawę, zgrabione liście, gałęzie drzew i krzewów, kwiaty, trociny i korę drzew.
Aby po ok. 6 miesiącach uzyskać
dojrzały, gotowy do wykorzystania
kompost powinniśmy stosować się
do kilku rad: 1. Kompostownik najlepiej umieścić w miejscu zacienionym, tak aby nie wysychał. 2. Proces rozkładu przyspieszymy, gdy
podsypiemy warstwy żyzną glebą.
3. Nie zapominajmy o kompostowniku w czasie suszy. Jednak uważajmy z ilością wody. 4. Co kilka miesięcy należy kompost przemieszać.

Dojrzały kompost będzie ciemnobrunatnej barwy i jednolitej struktury, o zapachu świeżej ziemi. Taki
kompost to doskonały materiał do
użyźniania ziemi.
Aktualnie dużo się mówi o zanieczyszczeniach, o konieczności
dbania o środowisko, o działaniach
proekologicznych. Weźmy więc odpowiedzialność za naszą planetę
i jej przyszłość. Zróbmy to, co najprostsze – właściwie segregujmy
odpady.
Odpowiedzi na wszelkie pytania
i wątpliwości w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi
udzielają pracownicy referatu komunalnego urzędu gminy pod nr
tel. 18 26 135 wew. 40 .
Referat Komunalny

NAUCZYCIEL
ONLINE

Od połowy marca
wszyscy funkcjonujemy
w niecodziennej sytuacji
niepewności i lęku.
Rozprzestrzenianie się
koronowirusa SARSCoV-2, który wywołuje
chorobę zakaźną
COVID-19 doprowadziło do
wprowadzenia w kraju stanu
epidemii. Pisząc ten artykuł
dysponujemy informacją,
że stan epidemii potrwa
co najmniej do 12 kwietnia.
Jednak jak będzie naprawdę?

K

onsekwencje ostatnich wydarzeń dotykają nas wszystkich.
Wszelkie ograniczenia dotknęły
szczególnie środowisko szkolne.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice z dnia na
dzień stanęli przed wyzwaniem nauczania i nauki online. Zamknięte
szkoły, odwołane zajęcia, przymusowy pobyt w domu to nie czas
ferii, ale prawdziwe wyzwanie dla
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polskiego systemu oświaty. Przerwa okazała się nie być krótkotrwałą. Wyjątkowy stan się przedłuża,
a szkoły na nowo organizują system
nauczania.
Nikt nie był przygotowany do takiej sytuacji. Wszyscy w pośpiechu
szukali informacji jak postępować,
by uczniowie jak najmniej ucierpieli. Najważniejsze dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników
obsługi było zadbanie o bezpieczeństwo. Wprowadzono wszelkie
środki ochronne, aby wyeliminować ryzyko zakażenia. Aktualnie

priorytetem wszystkich działań jest
zapewnienie w miarę optymalnej
ciągłości nauczania. Nie jest to łatwe, spotykamy się z wieloma trudnościami, takimi jak brak dostępu
do internetu, jednym komputerem
w domu na kilka osób. Mimo wielu trudności, od samego początku
w mediach społecznościowych odnotowano dużą aktywność pedagogów zachęcających uczniów do
różnych form edukacji.
Nauczyciele bardzo szybko zaaplikowali się w wirtualnej rzeczywistości, przygotowując materiały
Kwiecień 2020
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do nauki dla uczniów i wysyłając
je poprzez dostępne im kanały komunikacyjne: e-dziennik, e-mail,
facebook i inne. Wspomagają się
w swojej pracy również gotowymi
materiałami, które udostępniane są cyklicznie na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szczególny nacisk został położony na to, aby dobrze przygotować
ósmoklasistów do czekającego
ich wkrótce egzaminu. W tym celu
przeprowadzane są powtórki materiału i ćwiczone zadania, które
są elementem egzaminu.
Nikt nie narzeka, każdy odpowiedzialnie podchodzi do stanu
zagrożenia epidemiologicznego.
Najbardziej wzruszające jest jednak to, że myśleliśmy, że nasze
dzieci są nieodpowiedzialne, chaotyczne, rozbiegane. Tymczasem
ze wzruszeniem patrzę, jak moje
córki co rano logują się na librusa
czy stronę szkolną, aby sprawdzić
czy „Pani” wysłała nowe zagadnienia do pracy, czy może sprawdziła
już zadania z matematyki. Mamy
niesamowicie utalentowaną i mądrą młodzież, która w czasach
„zarazy” bardzo odpowiedzialnie
podeszła do swojej roli.
Budująca jest postawa dzieci,
młodzieży, rodziców i nauczycieli. Mamy wspaniałych nauczycieli, którzy uczą wspaniałe dzieci, a to napawa optymizmem na
przyszłość. Sytuacja z jaką dziś się
mierzymy, po raz kolejny przypomina nam o solidarności i odpowiedzialności za siebie i innych.
Życzę wszystkim Państwu zdrowia, a także wytrwałości, pogody
ducha i świetnych pomysłów do
dalszej pracy. Nikt z nas nie wie,
jak długo potrwa ten nietypowy czas i do jakich okoliczności
będziemy zmuszeni się jeszcze
dostosować. Mam nadzieję, że
po wszystkim będziemy dumni
z tego, jak solidarnie walczyliśmy.
Iwona Wontorczyk
Dyr. Gminnego
Zespołu
Oświatowego
w Czarnym Dunajcu

Kolędowanie
z wyjątkowymi
gośćmi
Dbając o naszą kulturę i wspaniałą tradycję w dniach 23-24
stycznia 2020 r. już po raz XXI w Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec odbył się ,,Gminny Konkurs Jasełek
i Grup Kolędniczych”. Wspólne śpiewanie kolęd jest jednym
z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych i jednym
z najbardziej widowiskowych przejawów tradycyjnej
obrzędowości dorocznej. Cieszymy się, że ten czas wyjątkowej
bliskości tak wielu chciało dzielić właśnie z nami.

P

rzegląd był wspaniałą okazją dla grup teatralnych, stowarzyszeń, zespołów regionalnych z naszej gminy do zaprezentowania się szerszej publiczności. W tym roku wystąpiło 19 grup. Na scenie prezentowały się grupy
jasełkowe, jak również tradycyjne grupy kolędnicze typowe dla naszego
regionu.
Konkurs przybliża widzom tradycyjne zwyczaje kolędnicze Podhala, które wraz z upływem czasu znikają z naszych wsi. Po raz pierwszy zwycięzcy
w tej kategorii zostali wytypowani do Ogólnopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych ,,Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu.
Tegoroczną edycję zakończył wyjątkowy koncert finałowy, który poprzedziło uroczyste wręczenie nagród laureatom. Koncert otworzyły polskie
kolędy w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP z Czarnego Dunajca i jej Gości.
Orkiestra pokazała kunszt muzyczny i wysoki poziom wokalny. Ich występ
był prawdziwą ucztą. Niespodzianką był występ serbskiego Zespołu KudFra
z Cacak, który porwał publiczność żywiołowym programem artystycznym.
Całość wypełnił wspaniały koncert folkowego zespołu ,,DIKANDA” promującego najnowszą płytę ,,Kolęda, kolęda”. W sali widowiskowej CKiP wybrzmiały kolędy, pastorałki i świąteczne utwory. Wszystkie w wyjątkowych,
autorskich aranżacjach.
CKiP
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Ferie z CKiP
W tegoroczne ferie na nudę nikt nie
narzekał. Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec przygotowało
bardzo bogatą ofertę zajęć. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.

R

ozpoczęto przedstawieniem teatralnym
dla najmłodszych. Dzieci śledziły historię dzielnych mrówek i pszczółki, które chcąc
uratować Królową wyruszyły na poszukiwanie
Duszy Lasu. Duża grupa dzieci uczęszczała
na warsztaty artystyczne z bibułkarstwa, malowania na szkle i tkaninie oraz na warsztaty
plastyczne. Powstały fantastyczne prace ze
zdobieniami i kolorami. Obcowanie ze sztuką,
proces twórczy sprawił dzieciom mnóstwo
radości. Prace powstawały z wielkim zapałem
i zaangażowaniem. Sporym zainteresowaniem
cieszyły się również rozgrywki szachowe. Ko-

lejnym punktem programu był „Karnawał na lodowisku”. Nietypowa ślizgawka, gdzie dzieci w rytm muzyki bawiły się pod
okiem animatorów. Było wesoło, kolorowo i zabawnie. Po raz
pierwszy odbył się też turniej e-sport w piłce nożnej. Rywalizacja była pełna emocji, w zmaganiach uczestniczyło czternastu
zawodników. Na zwycięzców czekały nagrody. Wszystkim dziękujemy za udział w zajęciach. Dzięki waszemu zaangażowaniu
jeszcze długo będziemy wspominać czas ferii.
CKiP

Martwa natura motywem przewodnim
To był konkurs inny niż wszystkie dotychczas. Uczestnicy wpatrując się w prezentowaną martwą
naturę, tworzyli na miejscu. Ograniczały ich tematyka oraz narzucony czas pracy. Pomimo tego,
a może właśnie dzięki temu powstały wyjątkowe prace.

U

czniowie naszych szkół bardzo aktywnie biorą udział w licznie organizowanych konkursach plastycznych.
Jednak ten konkurs był wyjątkowy. 12 marca br., po raz pierwszy na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny „Spotkanie z martwą naturą” . Uczestniczyli
w nim uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy. Wyjątkowość i innowacyjność konkursu polegała na tworzeniu
prac na miejscu, wzorując się na zaprezentowanej martwej naturze. Pod okiem organizatorów, w skupieniu i bez
pomocy niczyjej, dzieci tworzyły swoje dzieła. Początkowy stres ustąpił pełnemu zaangażowaniu w powstanie
pracy. Wszyscy spisali się na medal. Powstałe prace zachwyciły jury w składzie: Andrzej Zipper (artysta, pedagog), Iwona Wontorczyk (dyrektor GZO) oraz przedstawiciele organizatorów Małgorzata Kulawiak (dyrektor CKiP)
i Krzysztof Kula (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem).
CKiP
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Transgraniczni
animatorzy kultury
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny
Dunajec realizuje m.in. zajęcia z tańca, teatru
oraz z konwersacji w języku angielskim.
Wszystko to z myślą o animatorach kultury,
by zwiększyć efektywność ich pracy.

Z

adania realizowane są w ramach mikroprojektu
„Transgraniczni Animatorzy Kultury” – nowoczesne
formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim
pograniczu w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekt
ma na celu podniesienie specjalistycznych transgranicznych kwalifikacji polskich i słowackich animatorów kultury oraz rozwijanie kompetencji zawodowych
w zakresie wykorzystania nowoczesnych form naucza-

nia i upowszechniania kultury na pograniczu polsko-słowackim.
W ramach projektu organizowane są warsztaty oraz
wyjazdy studyjne. Udział w projekcie pozwoli zarówno obecnym, jak i przyszłym animatorom kultury na
wprowadzenie do swojej pracy innowacyjnych elementów z zakresu tańca, teatru, choreografii czy ruchu
scenicznego. A szlifowanie konwersacji w języku angielskim pozwoli poszerzyć grono kontaktów.
CKiP

Sezon na lodowisku
Tegoroczna zima nie należała do zbyt mroźnych i śnieżnych, ale może właśnie z tego powodu
sezon łyżwiarski na lodowisku w Czarnym Dunajcu był bardzo udany. Wielu z nas, jak i liczni
turyści wybrali łyżwy jako formę spędzania wolnego czasu. Od tego sezonu zarząd i organizacja
pracy lodowiska przekazane zostały Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Huczne
otwarcie odbyło się 16 listopada ubiegłego roku.

O

sprawną obsługę lodowiska codziennie dbali pracownicy CKiP w Czarnym Dunajcu, którzy wydawali sprzęt, nadzorowali bezpieczeństwo korzystających oraz czuwali nad optymalnym wykorzystaniem
obiektu. Lodowisko jest zadaszone i oświetlone, co
pozwala na korzystanie z niego bez względu na panujące warunki atmosferyczne czy porę dnia. Na miejscu znajduje się również bardzo dobrze wyposażona
wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych. Standard
usług podniósł zakup półprofesjonalnej ostrzałki do
łyżew szwedzkiej firmy. Obiekt posiada pełny węzeł sanitarny wraz z szatniami. Tafla lodowiska o wymiarach
20m x 40m sprawia, że można na niej rozgrywać treningi, mecze ligowe hokeja oraz organizować różnego
typu imprezy rozrywkowe.
Zalety jazdy na łyżwach nie sprowadzają się tylko
do korzyści zdrowotnych. Łyżwiarstwo, oprócz tego,
że wzmacnia ciało, jest doskonałą formą relaksu i sposobem na aktywne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi. Jazda na łyżwach stwarza okazję do poznania
nowych osób, pozwala zapomnieć o stresie, napięciach

11

REKREACJA

i daje mnóstwo pozytywnej energii. Co więcej, żeby zacząć jeździć, nie trzeba być wysportowanym. Łyżwy nadają się zarówno
dla młodych, jak i dla starszych
osób o różnej kondycji.
Największe oblężenie obiekt
przeżywał końcem grudnia oraz
w styczniu i w lutym. Nowością
tego roku było wprowadzenie
Karty Dużej Rodziny, na którą
obowiązywała 50-cio procentowa zniżka.
Oprócz darmowych ślizgawek
pod nadzorem opiekunów i instruktorów dla uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy
Czarny Dunajec oraz ślizgawek
ogólnodostępnych, obiekt był
areną m. in.: zajęć szkółki nauki jazdy na łyżwach w ramach
gminnego Programu Rozwoju
Sportu oraz zajęć z jazdy figurowej na lodzie. Na lodowisku
odbywały się także zajęcia z programu „Moje łyżwy”, który ma na
celu aktywizację fizyczną dzieci
i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości. Drużyny hokejowe przeprowadzały na naszej tafli liczne
treningi.
Z tego sezonu na lodowisku
z pewnością zapamiętamy następujące imprezy: „Karnawał na
Lodowisku” organizowany w ramach akcji Ferie w CKiP, charytatywny mecz hokejowy dla Stasia rozegrany pomiędzy drużyną
Drwale z Czarnego Dunajca,
a gośćmi ze słowackiej Trsteny
oraz I Turniej Hokeja na Lodzie
o Puchar Wójta Gminy Czarny
Dunajec.
Kolejny sezon zimowy na lodowisku rozpocznie się na przełomie października i listopada.
W miesiącach wiosennych i letnich oraz wczesną jesienią obiekt
będzie wykorzystywany przy
organizacji różnych wydarzeń
sportowych i kulturalnych, a także czasowo zamieni się w boisko
wielofunkcyjne, na którym będą
organizowane różne aktywności,
takie jak unihokej, badminton
i tenis stołowy.
CKiP
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Rowerem
na Orawę
Jedna z najciekawszych ścieżek rowerowych projektu
„Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr”
otwarta dla rowerzystów i spacerowiczów. Nowy trakt łączy
Szlak wokół Tatr z północną częścią gminy Czarny Dunajec.
Siedmiokilometrowy szlak w większości prowadzi drogą, którą
od lat do transportu drewna z okolicznych lasów, z jednej strony
wykorzystywali mieszkańcy Piekielnika, zaś z drugiej mieszkańcy
Czarnego Dunajca. Na dużych terenach gospodaruje także
Wspólnota gruntowa – Urbar z Piekielnika. Nie była to jednak
droga dla każdego i na każdą porę roku. Trudności sprawiał
podmokły, bagienny teren i w dużej części błotnisty grunt.

W

ciągu jednego roku droga
z niemal kompletnie niedostępnej, stała się łatwą do przebycia.
Stało się to możliwe, dzięki dwóm
rozwiązaniom zastosowanym na
naszym terenu po raz pierwszy.
Duże odcinki drogi wykonywano
na drewnianej konstrukcji – rusztowania z modrzewiowych bali, które
doskonale utrzymują się w wodnistym gruncie. Podstawa drogi musiała zostać w pewnym sensie „zatopiona”, ponieważ trasa z powodu
okalających torfowisk i borów, nie
mogła zostać odwodniona poprzez

wykonanie rowów. Zresztą byłoby to
zadanie bardzo kosztowne, miejscami połączone z wymianą gruntu do
2 metrów w głąb. Natomiast w rejonach, w których warunki były nieco
lepsze, „rusztowanie” dla drogi stanowi „geokrata” zasypana materiałem z klińca. Dopiero na tak przygotowanej konstrukcji, wykonano
drogę z kruszywa, której nawierzchnię tworzy drobny, zawałowany grys
- w terenach chronionych Siecią Natura 2000 niedopuszczalne było zastosowanie nawierzchni bitumicznych, czyli asfaltów.
Kwiecień 2020
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Co jest jednak tak szczególnego
w tym szlaku? Otóż po pierwsze trasa łączy tereny, które historycznie,
przed zaborami należały do Polski i Królestwa Węgierskiego. Szlak
przecina historyczną, przedzaborową granicę w miejscu, w którym
zbliża się od strony Cikówki do
urbarskiego lasu, nieopodal torfowiska „Bór za Lasem Kaczmarka”.
Gdzie dokładnie w terenie przebiegała granica trudno dociec. Warto
zaznaczyć, za opracowaniami historycznymi, że co do zasady Górną
Orawę zamieszkiwała ludność polska, a Dolną – słowacka. Podkreśla

Poza znaczeniem historycznym i geograficznym, szlak przedstawia
niezwykłą wartość przyrodniczą. Niedługo po opuszczeniu lasu Cikówka
zbliżamy się do terenu torfowisk wysokich i przejściowych. Trasę od tych
podmokłych, niezwykle cennych terenów oddziela jedynie niewielki rów,
porośnięty mchami, krzewinkami, w tym roślinami owocującymi, ściśle
związanymi z podmokłym terenem. Od sierpnia w tym miejscu owocuje
bardzo liczna brusznica, spotkać można także borówki bagienne – u nas
zwane solonkami. Obydwa te gatunki, zazwyczaj słabiej znane z powodu
występowania w terenie trudno dostępnym, tutaj są na wyciągnięcie ręki.
Niemal na wyciągnięcie ręki jest także kopuła torfowiska wysokiego - na
odcinku kilkuset metrów rozciąga się tuż obok ścieżki, oddzielona pasem
torfowisk przejściowych. W tym rejonie w XIX i XX wieku trwała eksploatacja torfu – tzw. metodą cegiełkową. Owe cegiełki były wycinane, układane i suszone przez lokalną ludność głównie po to, by służyły jako opał
na zimę. Pozostałością tamtych czasów i działalności człowieka jest za-

się też, że mieszkańcy Orawy dwóch
narodowości - z powodu zbliżonej
gwary i wspólnej religii katolickiej nie traktowali siebie nawzajem jako
obcych.
Co ciekawe, historyczny podział
na krainy zamieszkałe przez różne
narodowości, pokrywa się niemal
dokładnie z podziałem geograficznym czy też hydrograficznym – tzn.
działem wód rozgraniczającym
zlewnie Dunajca i Orawy. Oznacza
to nie mniej ni więcej, tylko tyle, że
strużki, strumyki i rowy spotykane
na trasie tylko w niewielkiej części
prowadzą swoje wody do Bałtyku
- w większości zaś do Morza Czarnego, stanowiąc pod tym względem
teren wyjątkowy w skali Polski.
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nikająca już ściana, skarpa torfowiska
wysokiego. W ciągu całego roku można
obserwować zmieniającą się szatę roślinną i kolorystykę kopuły torfowiska.
O tym, że przemieszczamy się w krainie torfu przypomina tu nie tylko specyficzny krajobraz i roślinność. Mijane
potoczki niosą ciemną, brązowo-czerwoną wodę, która zapewne przyczyniła się do nazwania głównej orawskiej
rzeki – Orawy – Czarną. Wiele zresztą
z tych małych cieków bierze na terenie
torfowisk i borów swój początek.
W miejscu, gdzie kończy się torfowisko, ścieżka wkracza w lasy – i tutaj nie
brakuje wody, młak, kępek przytopionego mchu. Las ma częściowo charakter boru bagiennego. Niemal wszędzie
odczuwa się dzikość tego trochę zapomnianego miejsca. W tym rejonie występują wilki, jelenie, borsuki, rzadkie
gatunki płazów. W rejonie stwierdzone
były rzadkie sowy: puchacz, włochatka, uszatka błotna. W miejscach, gdzie
pojawiają się łąki, można spotkać polskie dzierzby - biało- czarnego srokosza czy bardziej kolorowego gąsiorka.
Są to ptaki słynące z „wieszania swoich
niewielkich ofiar” (myszy, jaszczurek)
na kolcach dzikiej róży, czy też innych
kolczastych krzewów.
Warto dodać, że nieco na zachód
od nowej ścieżki znajduje się jedno
z najlepiej zachowanych i najbardziej
wartościowe torfowisko Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, czyli Puścizna Wielka. Występują tam do dzisiaj gatunki
roślin charakterystyczne dla dalekiej
północy i tajgi, jak choćby malina moroszka.
A zatem, jeśli poszukujemy ciszy,
spotkania z wspaniałą przyrodą, niezwykłymi krajobrazami torfowisk
i podmokłych borów – szykujmy rower
lub wygodne buty i ruszajmy! Co ważne, teren jest płaski i przyjazny nawet
dla maluchów czy osób mniej sprawnych.
Na koniec kierujemy podziękowania do właścicieli gruntów, którzy udostępnili swoje działki na budowę czy
poszerzenie niektórych fragmentów
drogi. Za przychylność, w szczególności dziękujemy Wspólnocie Urbarialnej w Piekielniku.
Michał Jarończyk
sekretarz Gminy Czarny Dunajec
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Stawiamy
na turystykę
rowerową
Przedstawiciele miast i gmin skupionych wokół ścieżki
rowerowej ,,Szlak wokół Tatr” w dniach 24-26 września 2019
r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Schönebeck
w Niemczech, gdzie wymieniali się doświadczeniem
i spostrzeżeniami dotyczącymi turystyki rowerowej.

G

minę Czarny Dunajec reprezentowali wójt gminy Marcin Ratułowski oraz dyrektor Centrum Kultury i Promocji Małgorzata Kulawiak.
Uczestnicy wyjazdu w pierwszym dniu uczestniczyli w wycieczce rowerowej na Łabskim Szlaku Rowerowym, gdzie mogli w terenie zapoznać
się z rozwiązaniami stosowanymi po niemieckiej stronie tego szlaku. W
drugim dniu odbyła się międzynarodowa konferencja, na której zaprezentowane były doświadczenia poszczególnych partnerów projektów
w ramach ścieżek rowerowych oraz plany rozwoju turystyki rowerowej.
Przedstawiciele niemieckich, czeskich, słowackich i polskich samorządów wskazywali na potencjał i perspektywę rozwoju w oparciu o turystykę rowerową. Równocześnie podkreślano potrzebę podnoszenia
jakości usług, wzbogacenia infrastruktury pomocniczej, wspólnego
marketingu i sieciowania ścieżek rowerowych. Udział w wyjeździe był
promocją naszej gminy i zaprocentuje nawiązaniem szerszych kontaktów na arenie międzynarodowej.
CKiP
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Czarny Dunajec
przyjazny
rowerzystom
19 września 2019 r. podczas Targów Bike- Expo
w Kielcach wójt gminy Czarny Dunajec Marcin
Ratułowski odebrał certyfikat „Gmina Przyjazna
Rowerzystom”. Wyróżnienie jest dowodem na
to, że kierunek rozwoju naszej gminy został
trafnie wybrany i jest zgodny oczekiwaniami
mieszkańców i turystów.

Wisła Czarny Dunajec
wśród najlepszych
akademii piłkarskich
w Polsce
Pod koniec ubiegłego roku Akademia
Piłkarska Wisła Czarny Dunajec, po
spełnieniu rygorystycznych wymagań
w zakresie szkoleniowym, kadrowym
i organizacyjnym otrzymała certyfikat Złotej
Gwiazdki w Programie Certyfikacji Szkółek
Piłkarskich PZPN. Tym samym dołączyła do
grona 117 najlepszych szkółek piłkarskich
w Polsce. Posiada własny system szkolenia
zatwierdzony przez PZPN, którym nie może
poszczycić się żadna inna akademia na
Podhalu.

A

T

urystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego. Dzisiaj wybór roweru jako środka komunikacji jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także własne zdrowie i racjonalny
wypoczynek. Między innymi te aspekty zdecydowały, że
gmina Czarny Dunajec stawia na turystykę rowerową i tę
formę spędzania wolnego czasu. Starania władz gminy
zostały zauważone i docenione przez rowerzystów. Wyrazem tego jest nagroda zdobyta w kolejnej edycji konkursu zainicjowanego przez PTTK „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oczyma turystów kolarzy.
CKiP

kademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec powstała na początku 2013 roku, na bazie współpracy z ekstraklasową Wisłą Kraków. Początkowo
klub skupiał się na szkoleniu najmłodszych zawodników. Organizował imprezy sportowe oraz wyjazdy
na mecze Reprezentacji Polski, promując tym samym piłkę nożną oraz sportowy styl życia.
Z upływem czasu Wisła zaczęła odnosić kolejne
sukcesy na szczeblu Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. W sezonie 2015/2016 mistrzowska drużyna młodzików, po wygraniu baraży, awansowała
na najwyższy poziom rozgrywek w Małopolsce.
Pierwsze mecze na piłkarskich salonach były bardzo
trudne i wiślacy musieli zapłacić za brak doświadczenia. Jednak z czasem za sprawą ligowych zwycięstw młodzików i trampkarzy z takimi zespołami
jak Cracovia Kraków, Wisła Kraków, Sandecja Nowy
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Sącz, Hutnik Kraków, Unia Tarnów
o drużynie z Czarnego Dunajca
było coraz głośniej.
W sezonie 2016/2017 A.P. Wisła
Czarny Dunajec zajęła 3 miejsce
w 56 Halowych Mistrzostwach Krakowa w kategorii młodzików, w których udział wzięły 72 drużyny z Małopolski. Z czasem kolejni zawodnicy i zawodniczki zaczęli otrzymywać powołania do młodzieżowych
kadr Małopolski.
W marcu 2018 roku Akademia
Piłkarska Wisła Czarny Dunajec
podpisała nową umowę z Wisłą
Kraków, na mocy której stała się
jedyną partnerską akademią Wisły
na Podhalu, a współpraca z klubami mocno się zacieśniła. Wisła
z Czarnego Dunajca stała się centrum scautingu Wisły Kraków na
Podhalu.
Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec działa zaledwie kilka
lat, a pomimo to, jej wychowankowie już występują w takich klubach
jak Wisła Kraków, Cracovia czy ŁKS
Łódź. Obecnie w akademii trenuje
ponad 150 dziewczynek i chłopców

w sześciu kategoriach wiekowych.
Akademia z Czarnego Dunajca
kojarzona jest również z prestiżowymi turniejami z cyklu A.P. Wisła
CUP. Na terenie gminy rywalizują
renomowane kluby z całej Polski,
a wydarzeniu patronuje wójt gminy
Czarny Dunajec.
Przed Wisłą kolejne wyzwania
sportowe i organizacyjne. Mamy
nadzieję, że przy wsparciu władz

gminy, rodziców oraz sponsorów
klub nadal będzie się rozwijał. Być
może już niedługo doczekamy się
reprezentantów gminy Czarny Dunajec grających na najwyższym
poziomie rozgrywkowym w kraju,
a nawet w biało-czerwonych barwach.
Paweł Batkiewicz
trener AP Wisła

Sport i rekreacja
– działania i plany
O
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„Budowa boiska sportowego
o nawierzchni sztucznej w Czarnym Dunajcu“
Od lipca 2019 r. Czarny Dunajec
posiada boisko sportowe o sztucznej nawierzchni. Jest to drugie po
Nowym Targu tego typu boisko
w regionie. Inwestycję zrealizowano w ramach „Programu rozwoju
ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017”. Całkowita
wartość zadania: 1 525 121,27 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło
611 400 zł. Boisko do piłki nożnej
ma wymiary 106x64 m (pole do
gry 100x60m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażone jest
w profesjonalne bramki, narożne
chorągwie oraz piłkochwyty. W ra-

FOT. MARTA ŚMIECH-GAL

„Wykonanie ścieżki rowerowej
w ramach Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół
Tatr – odcinek Czarny Dunajec-Piekielnik”
d maja do grudnia trwała budowa żwirowego odcinka ścieżki
rowerowej od Czarnego Dunajca do
Piekielnika, o łącznej długości 6,87
km. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 3.089.937,67 zł. Z czego dofinansowanie pokryło 85% kosztów.
Inwestycja jest częścią projektu pt.
„Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III”
wdrażanego wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.
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mach zadania wykonano również remont istniejącego
ogrodzenia. Wyposażenie boiska uzupełniono zakupem dwóch ławek rezerwowych. Boisko jest alternatywą dla boiska o trawiastej nawierzchni, zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym lub przy obfitych opadach. Z boiska korzystają lokalne kluby sportowe, jak
również sportowcy z zewnątrz.
„Od przedszkola do seniora - strefa rekreacyjnosportowa w miejscowości Czarny Dunajec”
azwa nie jest przypadkowa. Nowy obiekt służy
wszystkim. Od przedszkolaka, dla którego został
wykonany w pełni urządzony plac zabaw, przez aktywną młodzież, która może korzystać z wielofunkcyjnego
boiska z bezpieczną nawierzchnią, po seniora, dla którego przewidziano urządzenia do gimnastyki plenerowej oraz miejsca odpoczynku ze stolikiem szachowym.
Dla wspólnej rekreacji została odnowiona drewniana
altana z miejscem do tańca i występów artystycznych.
Można też biesiadować przy grillu lub rozpalić watrę.
Plac jest ogólnodostępny, a korzystanie z obiektu jest
nieodpłatne. Wartość inwestycji wyniosła 740 000 zł,
z czego gmina otrzymała 380 323 zł dofinansowania.

N

„Budowa boiska treningowego 15x30 m wraz z modernizacją placu zabaw w miejscowości Koniówka”
miejscowość Koniówka zyskała infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną. Wybudowano boisko treningowe o wymiarach 15x30 m wraz z ogrodzeniem –
piłkochwytami, zmodernizowano plac zabaw i zamontowano edukacyjną tablicę. Powstała sfera jest ogólnodostępna. Całkowita wartość zadania to 50 430,00 zł
z czego dofinansowanie wynosi 50 000,00 zł

W

„Utworzenie strefy rekreacyjnej w Ratułowie - miejsca integracji pokoleń dla zachowania lokalnego
dziedzictwa”
ieszkańcy Ratułowa, jak również całej gminy oraz
turyści, już w tym roku będą się cieszyć nowym
miejscem rekreacyjnym przystosowanym do aktywnego spędzania czasu. Powstanie też strefa z torem
przeszkód MDP, która umożliwi jeszcze lepsze przygotowanie strażaków do akcji ratowniczych i zawodów
strażackich.

M

W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną urządzenia sportowe, stół do gier planszowych,
altanka, tor przeszkód, oświetlenie z instalacją fotowoltaiczną, monitoring i ogrodzenie. Dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wynosi 249 942 zł, co zgodnie z planowanymi kosztami stanowi 100% inwestycji.
„Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” oraz „Odkrywanie poprzez
udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”
stycznia br. Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził listę projektów
skierowanych do dofinansowania w ramach projektu
parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Na wysokich pozycjach znalazły się dwa projekty gminy Czarny Dunajec. „Aktywnie i mobilnie poznajemy
dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji” to projekt
realizowany w partnerstwie z miastem Trstena. Wartość dofinansowania - 99 997,26 €. Całkowita wartość
projektu - 139 934,60 €. Natomiast w partnerstwie
z Oravskim múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne realizowany będzie projekt „Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo
pogranicza Polski i Słowacji”. Wartość dofinansowania
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- 99 998,88 €. Całkowita wartość
projektu – 128 253,03 €.
W ramach wspólnych projektów zostanie utworzona strefa rekreacyjno - edukacyjna w miejscowości
Chochołów w bezpośredniej lokalizacji transgranicznego szlaku rowerowego wokół Tatr”, kontynuowa-

ny będzie szlak pieszo-rowerowy
od Czarnego Dunajca w stronę
Odrowąża na odcinku 400m w głąb
torfowisk. Na tej też trasie zainstalowana zostanie luneta obserwacyjna. W centrum miejscowości Czarny Dunajec zostanie zainstalowany
totem multimedialny, na którym

będą prezentowane zrealizowane
projekty i lokalne dziedzictwo. Powstanie też publikacje o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym
pogranicza PL-SK. Projekty będą
realizowane do marca 2021 roku.
UG Czarny Dunajec

Nasz Bóg jest wielki
– Misterium Męki Pańskiej
Pięćdziesiąt młodych ludzi, ks. Marcin Napora, wiele pomysłów, prób, przygotowań
wymagających pracy i wysiłku. Wszystko po to, by udowodnić jak bardzo „Nasz Bóg jest Wielki”.

7

marca w sali widowiskowej CKiP odbyła się premiera misterium przygotowanego przez Parafialną Grupę Młodzieżową
„Śladami Boga”. Grupa młodych ludzi w przepiękny sposób poprowadziła widzów przez największe tajemnice wiary katolickiej:
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zgromadzeni mogli doświadczyć niezwykłych przeżyć duchowych i emocjonalnych. Wielu uroniło łzę wpatrując się w przepięknie zagraną rolę
Matki Bożej bolejącej nad cierpieniem Syna. Wielu próbowało
odpowiedzieć na pytanie Jana Apostoła zadane niezwykle sugestywnie i przejmująco: „Po co tu przyszliście?” Smutek i łzy, towarzyszące scenom na Golgocie ustąpiły wraz z blaskiem Zmartwychwstania wydobywającego się z pustego grobu. Całość dopełniła niezwykła radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, która
wyraziła się w piosence „Nasz Bóg” w aranżacji Martyny Plewy.
Misterium do tej pory wystawiono na deskach sali widowiskowej CKiP dwukrotnie. Mieliśmy plany na kolejne spektakle, które
zostały odwołane. Tym bardziej doceniamy fakt, że udało nam
się choć części mieszkańców pokazać jak „Nasz Bóg jest Wielki”.
Tymczasem z pokorą i ufnością czekamy na czas, w którym kolejny raz będziemy mogli przedstawić tę najważniejszą dla nas
historię.
Z tego miejsca dziękuję wszystkim aktorom. W poszczególne role wcielili się: Arkadiusz Ostwald (Jezus), Konstancja Braś
(Maryja), Maksymilian Dzieci (Piotr); apostołowie - Grzegorz
Mroszczak, Konrad Strama, Nikolas Świerczek, Tomasz Kulman,
Maciej Jarończyk, Norbert Pluciński, Hubert Hodorowicz, Jakub
Fryźlewicz, Bartłomiej Serwiński, Szymon Tylka, Tomasz Kwak;
Sanhedryn - Kamil Kluska i Maciej Klimowski; żołnierze - Jakub
Maczałaba, Michał Jakubczyk, Krzysztof Dziubas, Jakub Babicz,
Jakub Michalak; niewiasty - Anna Skupień (Maria Magdalena),
Małgorzata Maczałaba, Dominika Czechowicz, Joanna Szczerba, Klaudia Głowacz, Gabriela Głowacz, Maja Starostka, Karolina Hosaniak, Aleksandra Skoczeń, Zuzanna Skoczeń; pozostałe
role: Konrad Pluciński, Jakub Fryźlewicz, Agnieszka Maczałaba,
Patryk Kapuściak, Jan Stanek, Maciej Czech, Konrad Strama, Julia
Wilczek, Julia Komperda.
ks. Marian Napora
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Bezpieczny
strażak
to bezpieczni
mieszkańcy
Na strażaków zawsze można liczyć. To oni
chronią nasze życie, zdrowie i mienie przed
pożarem czy klęskami żywiołowymi. By
ochotnicze straże pożarne gminy Czarny
Dunajec mogły jak najskuteczniej dbać
o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina
zabiega o środki zewnętrzne.
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Również w ubiegłym roku Ochotnicza Straż Pożarna
w Cichem Środkowym skorzystała z dotacji ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu
„Małopolskie Remizy 2019” na realizację zadania pn.
„Remont posadzki w garażu i wymiana pokrycia dachu
remizy OSP Ciche Środkowe”. Zakres robót obejmował
wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie posadzki betonowej w garażu budynku remizy OSP Ciche
Środkowe. Dofinansowanie wyniosło 31 459 zł, a całkowita wartość zadania 65 029 zł.
UG Czarny Dunajec

FOT. PIOTR DURAJ

września 2019 r. wójt Marcin Ratułowski przekazał przedstawicielom jednostek OSP 18 zestawów
umundurowania bojowego (hełm, mundur bojowy, rękawice, szara kominarka i buty). OSP w Odrowążu zyskała także motopompę, a OSP w Ratułowie piłę spalinową. Sprzęt zakupiono przy 50% dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – „Bezpieczny Strażak”. Całkowity
koszt projektu wyniósł 69 881 zł.
Kolejne dofinansowanie udało się pozyskać z Województwa Małopolskiego ze środków przeznaczonych
na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ubiegłym roku korzystając
z dofinansowania z programu „Bezpieczna Małopolska” udało się zakupić aparaty powietrzne ochrony
górnych dróg oddechowych. Jednostka Koniówka uzupełniła zasoby o cztery aparaty, a Czerwienne o dwa.
Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 7 października 2019 r.
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W poszukiwaniu chleba,
zarobku i kariery
Ruch emigracyjny na naszym terenie rozpoczął się w pierwszych latach panowania austriackiego.
Nasilał się podczas epidemii, w okresie głodu, pożarów. Silny ruch miał miejsce po powstaniu
chochołowskim i w okresie Wiosny Ludów. Początkowo wielu naszych rodaków udawało się
na Węgry, gdzie znajdowali zatrudnienie w przemyśle, głównie w Budapeszcie i w majątkach
ziemskich.

P

od koniec lat osiemdziesiątych
XIX wieku rozpoczęła się emigracja do Stanów Zjednoczonych
i Brazylii. W latach 1890 – 1891 wy-
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emigrowało z parafii Czarny Dunajec ok. 300 osób, głównie mężczyzn.
Emigracja ta miała charakter okresowy. Po pobycie trwającym ok. 3

– 5 lat część emigrantów, zmuszona
tęsknotą do rodziny i kraju, wracała
z dobrym zarobkiem.
W roku 1913 przebywało za granicą w USA z parafii czarnodunajeckiej 600 osób, rocznie wyjeżdżało około 100. Emigracja z Podhala
skupiała się głównie w Chicago,
a prócz tego w miastach: Hastngs, Pitsburg, New Jersey. Wyjazdy
do USA przez cały okres wynikały
z realnej biedy. Ziemia na Podhalu
rodziła niewiele, a rodziny były liczne. Potem już jedni sprowadzali do
Ameryki innych. Część wyemigrowała na stałe.
USA to kraj imigrantów, gdzie po
krótkim czasie przybysze czuli się
dobrze. Mieli możliwość zarobku
i awansu społecznego. Na Podhalu
nie ma rodziny, która nie ma kogoś
„za wielką wodą”. Emigranci niejednokrotnie, aby połączyć się z rodziną, musieli przejść ciężką i długą
drogę, wielu z nich drogę nielegalną. W drugiej połowie XIX wieku
ziemie polskie opuściło 4 miliony
ludzi.
W 1890 roku pojawia się nowy
cel podróży – Brazylia kusząca swymi nieprzebranymi bogactwami.
W drogę ruszają całe wsie z Europy
Wschodniej. Dostają się do Hamburga i Bremy. Niektórzy tygodniami muszą czekać na dalszy transport przez Atlantyk. Transportem
tym zajmują się agenci na służbie
brazylijskiego rządu. Aby rozwiać
strach przed dalekim krajem, o którym nikt przedtem nie słyszał,
agenci rozdają wizerunki Niepokalanej Maryi z inskrypcją „Opiekunka Brazylii”. Kiedy docierają na
miejsce, zamiast obiecanej farmy
Kwiecień 2020
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czeka na nich wysyłka do brazylijskich obszarników w charakterze
darmowej siły roboczej. Niektórzy agenci obiecywali, że czeka ich
raj na ziemi, że rosną tam drzewa
mleczne, które wystarczy naciąć,
a wypłynie z nich świeże mleko,
nie trzeba więc krów. Większe prace domowe, takie jak sprzątanie,
gotowanie, zmywanie miały wykonywać małpy, a te nie wymagają
żadnej płacy, zadowolą się kilkoma
świeżymi owocami, które można
zerwać z drzewa tuż za drzwiami.

Złoto znajduje się wszędzie, wystarczy tylko trochę pokopać. Niestety,
wielu emigrantów czekała w Ameryce Południowej taka bieda, jakiej
nawet w Galicji się nie spotkało.
Byli też tacy agenci, którzy chcąc
zadbać o swój interes i o przyszłość
emigrantów, już w Europie proponowali im zakup maszyny do szycia
Singera. Singer w ten sposób sprzedał więcej maszyn, a emigranci jechali z własnym warsztatem pracy.
Mieli łatwiejszy start w nowym kraju. Obecnie polonia amerykańska

liczy 10 milionów osób.
Chciałabym, aby czytelnicy tego
artykułu podzielili się swoimi doświadczeniami, a także doświadczeniami przodków. Jakie były ich
wrażenia po przyjeździe do USA?
Jak ułożyli sobie życie? Co robili,
aby tęsknota za ojczyzną nie była
tak dotkliwa? Jak pielęgnowali swoje polskie tradycje? Jak następne
pokolenia radzą sobie w nowej ojczyźnie?
Ewa Zipper

O TRADYCJI KAPECKE.

POST,
WIELKI POST
o i zacyno sie… Niy, niy nie bem jadła zodnyk cukierków, ciostek ani cekolod, bo to post, a jo w pościy nie jym. No wis, jedyn se odmowio kawy cornyj,
co to sie robi sama prawie w tych zagranicnyk maśinkak, znacy w ekspresak. Inny rzuco łowdziesionty roz
kurzynie abo picie napojów wyskokowych. Jesce inksy se obiecuje, ze nie be sie wadził ze swojom babom
abo nie be przekrocoł 50 km/na godzine, jadąc przez
Podcyrwone. Kozdy se cosik obiecuje, postanowio abo
i przyrzyko, godając przy tym „Teroz to juz na 100%
dom rade, wytrzymam”. No choć jako sie to kuńcy. Casami siyły starco ino na tydzień, casami kapecke dłuzyj.
Podziwiom tyk, co rzeczywiście dotrwajom do kuńca.
No ale jest post. Jakiz to mo cel, po coz sie umartwiomy? Mnie sie widzi, ze to taki naski zwyk. Dzisiok, zycie
płynie straśnie wartko. Zwykły cłek, coby sie nie potracić, musi filecke przystanońć, zatrzymać sie i pomyśleć. Tak se dumom i jo, ze trza krapecke dychnońć od
tego „pryndzyjze, warcyjze, dalyjze…” No i sie troche
wycisyć, dosłownie i w przenośni. Przycisyć warcące
pudełka, wyłoncyć telewizory i inne Internety. A może
wyjść z chałupy z dzieciskami w las abo ku cichowiańskiyj granicy i podumać nad tym piyknym światym co
naokoło jest? Bo wiycie, moze wnet go zabrakniy.
A jako bywało drzewiyj? Downiyj, jak nakazowoł obycoj, we wtorek przed Środom Popiylcowom końcyły sie
zabawy, muzyki i syćkie figle. Przyseł cas, kie koniecnie
trza sie było uspokoić. Babka kozała zamnkońć radio

i telewizor (jak
ta ftory go mioł).
Zodnyk muzyk
nie było, bo tak
trza było tyn cas
przezyć. Nawet
wadzić sie za
głośno nie wypodało. Bocym,
jak w Środe Popiylcowom sie
pościło. Umyli
rzepe i w łupinak nakładli do
sabaśnika i piekli. Pote sie jom jadło z kisonom kapustom. Syćka pościyli, ludzie tego przestrzegali, ale wiycie - chyba tyz
i zdrowsi byli. A przybocyłak se jesce ze na wiecerze
warzyli kluske, ale w poście mościli ino łolyjym lnianym, casami jadło sie tom kluske z mlykiym, nie było
skwarek, co tak piyknie szczylajom pod zymbami. Dzisiok to pewnie mało ftory- racyj ftoro umie warzyć takom kluske. Cheba trza warsztaty zrobić, coby se przybocyć jak sie warzy takie proste jedzynia.
Na tym końcym te moje przemyślenia. Syćkik serdecnie pozdrowiom. Zatrzymojcie sie troske, podumojcie w tym casie i dychnijcie kapke.
Kumoska
RYS. ALEKSANDRA CZAPLA

N
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Dawniej w Czarnym Dunajcu…
Józef Kantor urodził się w Czarnym Dunajcu w roku 1870, był synem rolnika Franciszka Kantora.
Uczył się w gimnazjach w Krakowie i Nowym Sączu. Następnie studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel
w Nowym Sączu, Jarosławiu i Krakowie.

Największym jego dziełem jest Monografia etnograficzna Czarnego
Dunajca wydana staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie w 1907 roku. Jest to publikacja wyjątkowa i żadna inna
podhalańska miejscowość nie może się pochwalić takim opracowaniem.
Pozwolę sobie zacytować pierwsze zdania autora napisane we wstępie:
Monografia niniejsza powstała z zapisków robionych przeze mnie
w przeciągu lat kilku. Starałem się podać w niej jak najwierniejszy obraz
życia ludu, który znam od dzieciństwa. (…)
Chcemy przybliżyć Czytelnikom wybrane fragmenty tekstów Józefa
Kantora, w których opisuje dawny Czarny Dunajec.

W

uroczej dolinie nowotarskiej,
owitej do koła wspaniałym
wiankiem wysokich gór, w odległości 14 km od Nowego Targu, w kierunku południowo-zachodnim, leży
miasteczko Czarny Dunajec. (…)
Grunt tu równy, bez najmniejszych wzniesień, ale skalisty i lichy
i rzecz szczególna, że pola przed
Czarnym Dunajcem na północ nie
są tak kamieniste, jak w samem
miasteczku. (…)
Żyje tu więc lud zawsze wśród
swoich przodków, zna naturę, czci
ją, jej moc, boi się jej i kocha ją, jak
dziecko ojca i matkę.
Czarny Dunajec leży przy drodze prowadzącej z Nowego Targu
do Węgier, prawie w samym środku doliny nowotarskiej. Granice
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naturalne stanowią: na wschodzie
„Czarny Potok”, a na zachodzie
„Potok Piekielnicański” zwany
w aktach gminy „Zimnym”. Potok
Piekielnicański jest także naturalną granicą Czarnego Dunajca od
Węgier. Gdzie niema naturalnych
granic od Węgier i od innych wsi,
tam stoją usypane niegdyś kopce.
W aktach gminnych znalazłem opisanie granicy „wsi” Czarny Dunajec
z r.1787. Granicę tę stanowi 20 kopców. (…)
Wzdłuż gościńca ciągnie się
szereg domów i zabudowań gospodarskich, a za nimi na wschód
„Kamieniec” aż pod „brzegi” gdzie
zaczynają się orne pola, pokrajane
w „sznury” a za niemi torfowiska,
zwane „Borkiem”, które oddzie-

la „Czarny Potok” od wsi „Starego
Bystrego” i „Miętustwa” części wsi
„Ciche”. Na zachód od domostw,
w stronę zwaną „Zadek”, ciągną się
pola aż pod „Bór”, który służy za pastwisko w lecie i jako opał lub środek uprawy dla roli. O 2 kilometry
od domów, wzdłuż gościńca prowadzącego do Węgier „na Piekielnik”,
leży las długi na 6 km, a szeroki na
2-3 km. Cześć lasu od „Brzéskowej
drógi” ku granicy węgierskiej zwie
się „Baligówką” i należy wyłącznie
tylko do gminy Czarny Dunajec,
zaś las od „Brzéskowej drógi” na
wschód, zwany „Cikówką” należy
do „Dominum” Czarnodunajeckiego. Do lasu prowadzą trzy drogi:
„Brzéskowa”, „Krzyżowa” i „Chodnikowa”, a prócz tego od domów
ciągną się wzdłuż pól, ku „boru”,
drogi polne, ogrodzone płotem
z żerdzi tylko wzdłuż „ogrodów”, to
jest pól, leżących w „zadku”, tuż za
zabudowaniami gospodarskiemi.
Drogi te noszą nazwy od gospodarzy, przez których obory przechodzą, np. „Dręgacowa”, „Bartusiowa”,
„Galasowa”, „Maciasowa”, „Jagiełkowa”, „Kiptowa”, „Dudowa”, „Gaciowa” i „Kiełbaśnikowa”.
Od strony wschodniej płynie
szerokiem łożyskiem rzeka Czarny
Dunajec; rozdziela się ona przed
samem miasteczkiem „w górze”
i jedna jej odnoga płynie w odległości 100 m od drogi głównej, dzieląc
miasteczko na dwie części, tzw.:
„Wieś” i „Kamieniec”. Odnogę tę
nazywają tu „Cieplicą”, lub „Hámerką”, a główną rzekę „Polną wodą”.
Wzdłuż „Polnej wody” zielenią się
szerokie trawniki, porosłe gęstymi
gajami, olszyną lub wikliną. „Cieplica” rozlewa się w „przykopy”,
służące do obracania kół młyńskich
i traczów. W lecie odprowadzają górale wodę z „Cieplicy” do „moczydeł”, w których moczą len.
Kwiecień 2020
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Dla „Polnej wody” na nic prawie
nie przydadzą się tamy, jazy, przekopywanie nowych łożysk – skoro
powódź nawiedzi Podhale. Wtedy
pędzi ona z szaloną szybkością,
niosąc męty z gór, drzewa, mosty,
zagraża młynom i traczom, zalewa trawniki i zasypuje kamieniami, robi sobie nowe łożysko, rwie
brzegi urodzajnych pól, zasypuje
role stosami kamieni i zamienia je
w „Kamieńce”.(…)
Roślinność na całem Podhalu
jest jednakowa i bogata. Co przedewszystkiem uderza w oczy każdego
to ta okoliczność, że rośliny dzikie koło Czarnego Dunajca mają
w większej części kwiaty czerwonego koloru, a głębiej na Podhalu
przeważają kwiaty błękitnego koloru.
Ogródki, znajdujące się przed
domami, otoczone są zawsze płotem z „lajśni” lub długich patyków.
Gdzie w domu jest „dziewka”, tam
ogródek być musi, a w nim kilka
grządek na kwiaty. Połowa tego
ogródka zostawiona jest dla kwiatów „páhnącyk”, a druga na warzywa. Jest tu „gergóniá”, „lelujá”, „konicki” rosnące „pod halámi” dziko,
„słonecnik” i „dziká rózá” (…)
Dalej na osobnej grządce zasadzono kilka „głębi” kapusty, aby
mieć na wiosnę „rosadę” kapusty,
którą po wyrośnięciu listków rozsadzają w „ogrodach” leżących tuż
poza domami. Po zebraniu „rosady”, sadzą na jej miejsce „parządkę”
(szczypiorek), „pietruske”, „cosnák”,
„cebule”, „krzán” i „marchew”. Często rośnie w ogródkach „angres”,
a obok gruszy, „lubáski”, stoi „jasień” (jesion) w każdym ogródku,
a czasami kilka tyk „fasoli” zdobi
ogródek.
W domach, w wazonikach, ustawionych na oknach, rośnie „jabcownik”, mirt, woskowiec, krzaczek
róży i fuksya z kwiatem czerwono-białym, zwana „krakówką” lub
„panicką”.
W ogrodach „za chałupami” sadzą kapustę rzędami i zależy to od
zamożności gospodarza, ile zasadzi „rządków” kapusty: najczęściej
30-60, a czasem i więcej. Za kapustą zasadzone są „karpiele” w 4-10

rządkach, za nimi marchew, jeśli
jej nie zasiano w „ogródku”, bób,
a za warzywnym ogrodem ciągnie
się kawałek pola zasiany konopiami lub „rzepą”, a dość często „potráwem” (koniczem zmieszanym
z „agrestem”). Potraw ten koszą
w czasie żniw, ale codziennie tylko tyle, ile potrzebują dla konia
do sieczki dla „omasty”. Na „rzepiskach”, znajdujących się „za chałupami”, sieją niektórzy gospodarze
w sierpniu „gryzulę” (rzepę).
Z roślin uprawnych sieją tu żyto
ozime i jare, różne gatunki owsa
jak rychlik i połownik, jarzec (jęczmień), różne gatunki ziemniaków,
jak: kuláski (długie, a cienkie), sýmcýcka, janówka (biała i wodnista),
siwá, buráki, jakóbówki. W rzędach
ziemniaków sieją groch okrągły,
znany na Podhalu dopiero od lat
60ciu, dalej w polach rośnie len
złoty i mały, a w ostatnich latach
spotkać można w Czarnym Dunajcu „stajonko„ pszenicy, zasianej na
„próbe”.(…)
Drzewem góral nazywa to drzewo, które mu niesie pożytek materyalny, więc smrek, jedlá, sosna,
jasień i t. p., a drzewo owocowe nie
przedstawia dlań wielkiej wartości
i zowie się tu „scepem” (szczepem).
Drzew też owocowych nie wiele tu
widać w ogródkach, ale za to pełno
tu jasieni ocieniających domy i zdala Czarny Dunajec, wydaje się jakimś wielkim ogrodem, otoczonym
od strony wschodniej gąszczem
wikliny i olszyny, z którego sterczą
gnieniegdzie dachy, osłonięte wieczorem gęstą chmurą dymów. Na
cóż bowiem zdałoby się góralowi
sadzić drzewa owocowe? Kto tam
je ma, ten musi je dobrze pilnować,
bo inaczej, jeśli tylko pokaże się
na nich jaki taki owoc, już chłopcy
mali nie dadzą mu spokoju, trzęsą
owoce, łamią gałęzie, odbijają grabiami, rzucają kamieniami, a jeśli
gospodarz upomni dzieci takie, to
rodzice ich wnet ujmią za niemi,
wykłócą się, a nawet i przezwiskami
obsypią gospodarza – rzadko kiedy
„dadzą im mores”. W lecie zaś trzeba nocą często zaglądać do ogrodu,
czy kto nie „odbija” owoców, nieraz
nawet „flintą” trzeba pogrozić zło-

dziejom ogrodowym. Smutny to
obraz i dowód nieposzanowania
cudzej własności na Podhalu, ale
prawdziwy, a przecież mogłoby być
i tu sporo „sadów”, bo nauczyciele
tutejsi nie żałują pracy swej dla górali pod tym względem. Cóż kiedy
nawet i drzewka przydrożne jakaś
złośliwa ręka odrapie z kory i gałęzie im połamie!...(…)
W lasach tutejszych rosną obficie
grzyby, jagody i bruśnice. Z grzybów najliczniejsze są: „gołąbki”,
i „liski”(żółte), a oprócz nich „práwdziwki”, „pańscáki”, kozie grzyby;
z trujących najliczniejsze są: „musárki” i „kobylá warga”. (…)
Z jagód rozróżniają tu „cárne”
(borówki) i „cerwone jagody” (poziomki). Prócz tych rosną tu „bruśnice” w lasach, w „borze”, za lasem
i w „puściźnie” (w zadku) odmiana
borówek, czarne, duże „solánki”
a na kępach prócz „cerwonych jagód” maliny.(…)
Dawniej rzeka tutejsza obfitowała w wielką ilość ryb, ale dziś ubogą
ona jest mimo, że przestrzega się
ustawę o rybołostwie, które dzierżawią tu „panowie”. Najwięcej dziś
pstrągów, lipieni i brzan. Pstrągi
długości przeszło 3 dm, nazywają górale „podrybkami”, a większe
jeszcze niż 5 dm. ”łososiami”. (…)
Czasami spotyka się i węgorza,
jednak boją się go łowić, bo uważają
go za „gada wodnego”. Wierzą także, że w rzekach znajduje się rodzaj
ryby „wrzecionicy”, który kąpiącym
się w wodzie przed ochrzczeniem
jej, przed św. Janem, tj. przed 24.
czerwca, wwiercą się w ciało i „cłek
może umréć”.
Ptactwo domowe na Podhalu takie samo, jak i gdzieindziej, stąd też
wyliczał nie będę. Dodać tylko muszę, że najchętniej lubią tu hodować gęsi i kury, rzadko kaczki. Mali
chłopcy chowają sobie po szopach
króliki zwane „zającami” (właściwy
zając szarak nazywa się tu „zającem
dzikim”) a „na izbie” kilka par gołębi, zwanych tu szumnie „poćciárzami” lub „kapucynami”.
Źródło: Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna przez Józefa Kantora w „Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne” Tom IX rok wyd.1907
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