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ończą się wakacje, które po okresie dużych ograniczeń spowodowanych stanem
epidemii, przyniosły nam chwilę wytchnienia, wypoczynku, spędzane częściowo na wyjazdach krajowych i zagranicznych. Również nasza Gmina staje się miejscem coraz chętniej odwiedzanym przez turystów, a ścieżki rowerowe są coraz lepiej znane i cieszą się ogromną popularnością. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za pobyt w naszych stronach i zapraszamy na kolejne odwiedziny. Już dzisiaj
zapowiadam, że powstają nowe ciekawe trasy i atrakcje, z których warto będzie
skorzystać.
Liczba zachorowań na koronawirusa znacznie spadła, musimy jednak wciąż być
odpowiedzialni i przezorni w naszym codziennym życiu. Niestety zagrożenie kolejną falą zarażeń wciąż jest aktualne.
Dzieci i młodzież wracają do szkół i mam nadzieję, że inaczej niż było to w minionym roku szkolnym – nie pojawi się widmo zdalnego nauczania, ograniczeń w poruszaniu się i komunikowaniu z rówieśnikami.
Dla nikogo z nas nie ta sytuacja nie była dobra, dlatego liczę, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele, z nowym zapałem, optymizmem, nadrobimy częściowo stracony czas.
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Starania o miasto
– co myślą inni?
(w artykule wykorzystano cytaty zawarte w tygodniku „Wspólnota” nr 14/1332 z 2021 r.)

Już w wkrótce na terenie Gminy Czarny Dunajec rozpoczną się
konsultacje społeczne nad projektem przywrócenia praw miejskich miejscowości Czarny Dunajec i będą trwać przez cały
wrzesień.

T

emat już od chwili podjęcia
przez Radę Gminy Czarny Dunajec Uchwały o konsultacjach rozgrzewa emocje wśród mieszkańców, pojawiają się pytania: po co?
co nam to da? Niektórzy obawiąją
się wyższych podatków i opłat.
Pojawia się pytanie, czy Czarny
Dunajec jest w swoich staraniach
odosobniony w skali Polski, a jeżeli nie – jak wyglądają doświadczenia
innych młodych miast, czy też miasteczek polskich?
Okazuje się, że co roku nowe
miejscowości uzyskują prawa miejskie. Od roku 2015 do 2021 w kolejnych latach przybyło 41 miast. Nie
ma roku, aby kolejne miasta nie pojawiły się na mapie Polski. Co zatem
powoduje, że nowych miast przybywa i – czy są takie samorządy,

ŁAGÓW - RYNEK
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które swojej decyzji żałują.
Wszyscy burmistrzowie jednogłośnie podnoszą podobne argumenty – tak napradwę chodzi najczęściej o odzyskanie praw miejskich, a więc o sprawiedliwość
dziejową, ale także o wzrost prestiżu, uzyskanie możliwości rozwojowych, podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej, większe możliwości
pozyskania dotacji.
W ciekawym artykule na łamach
„Wspólnoty” oraz innych czasopismach, radiu i telewizji wypowiada
się wielu włodarzy, nie znalazł się
żaden, który decyzji o uzyskaniu
praw miejskich by żałował. Nawet
jeżeli status miasta uzyskany został
jeszcze pod rządami poprzednika. Wszelkie obawy okazały się nieuzasadnione, a głosy przeciwników

PRZECŁAW - RYNEK

umilkły – nie sprawdziły się ich
czarne wizje i obawy.

A oto głosy niektórych
burmistrzów:
Burmistrz Łagowa (prawa miejskie od 1 stycznia 2018) Paweł Morawicki: „To przede wszystkim prestiż. Nie da się ukryć, że wzrosła
pozycja Łagowa i szansa na wykreowanie nowego wizerunku. Łagów
się zmienia, dbamy o atrakcje turystyczne, otoczenie (…). Podjęcie
starań o przywrócenie praw miejskich dla Łagowa było jedną z najbardziej słusznych decyzji podjętych przez nasz samorząd, gdyż
był to wyraz szacunku do przeszłości i tradycji miejscowej społeczności (…). W uzyskaniu statusu miasta na pewno upatrujemy szans na
dodatkowe źródła finansowania,
przyciągnięcie inwestorów i przede
wszystkim nowych mieszkańców.”
Burmistrz Przecławia (prawa miejskie od 1 stycznia 2010 r.) Renata
Siembab: „Zaletą są większe możliwości finansowe. Pojawia się możliwość korzystania z dwóch źródeł środków pomocowych unijnych, skierowanych do miast i do
wsi. Staraliśmy się jako samorząd
te utracone prawa miejskie odzyskać, żeby nawiązać do naszej kultury, tradycji i historii. Dziś – podobnie jak kiedyś – status miasta
wiąże się z wizerunkiem, prestiżem
Sierpień 2021
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i atrakcyjnością. Nadanie praw miejskich podnosi rangę i sprzyja rozwojowi.(…). Lepiej promować miasto
Przecław, niż wieś Przecław.”
Burmistrz Kołaczyc (prawa miejskie od 1 stycznia
2010 r.), Stanisław Żygłowicz: „Po ponad 10 latach uważam, że to była dobra decyzja. Kołaczyce dzięki zmianie statusu uzyskały impuls rozwojowy oraz zyskały
lepsze perspektywy i prestiż. Ustawa ułatwie odrolnienie działki w celu przeznaczenia jej na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy przemysłowej. Kołaczyce jako miejscowość do 5 tys. mieszkańców mogą
liczyć na środki z funduszy zewnętrznych dla terenów
wiejskich, jak i miejskich. Podatki i opłaty za odbiór
śmieci nie różnią się w porównaniu do innych miejscowości w gminie.”
Burmistrz Lubyczy Królewskiej (prawa miejskie od
1 stycznia 2016 r.) Marek Łuszczyński: „Po uzyskaniu
praw miejskich kilka firm nabyło nieruchomości inwestycyjne w mieście lub na terenie Gminy. W następnym

KOŁACZYCE - RYNEK

roku planujemy zagospodarować centrum miasta. (…)
Lubycza Królewska zasługuje na to, żeby być miastem,
jak również posiada wiele elementów, które świadczą
o miejskim charakterze miejscowości.”

Czarny Dunajec –
Warto być miastem!
Szanowni Mieszkańcy Czarnego Dunajca oraz pozostałych miejscowości Gminy Czarny Dunajec, w dniu 1 lutego 2021r. Radni
Gminy Czarny Dunajec podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie odzyskania praw
miejskich przez Czarny Dunajec.
Nasza miejscowość utraciła prawa miejskie w 1933 roku, nie było
to spowodowane względami ekonomicznymi czy decyzją naszych przodków. Czarny Dunajec utracił nadane jej prawa miejskie przez zmianę przepisów dotyczących województw południowej Polski, gdzie zapisano regułę o utracie praw miejskich przez
miejscowości liczące do 3 tys. mieszkańców. Czarny Dunajec
oscylował poniżej tej liczby do końca okresu międzywojennego.

Argumenty przemawiające za odzyskaniem
praw miejskich:
1. Powrót do tradycji i historii miasta Czarny Dunajec.
2. Czarny Dunajec, jako miasto i tym samym cała Gmina nabędą większe
możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas.
3. Czarny Dunajec nabędzie większe możliwości w staraniu się o środki
przewidziane na działania rewitalizacyjne.
4. Rozwój ośrodka miejskiego będzie wpływał na powstawanie nowych
miejsc pracy.
5. Wzrośnie ranga i znaczenie całej gminy w powiecie i w województwie.
7. Nastąpi wzrost prestiżu Gminy jako lokalnego centrum gospodarczego,
Gmina
Czarny Dunajec
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do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów.
6. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Czarnego Dunajca.
8. Nastąpi rozwój infrastruktury.
9. Zwiększą się możliwości promocji Miasta i Gminy.
10. Czarny Dunajec stanie się bardziej atrakcyjnym
miejscem w oczach młodych ludzi.
11. Potwierdzona zostanie faktyczna funkcja jaką pełni
Czarny Dunajec- centrum gospodarczego i kulturalnego zachodniego Podhala.
W obecnych czasach ukształtował się trend do
wzmacniania ośrodków miejskich.
Jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku
powinniśmy podążać.
Co istotne miasto będzie
mogło nadal ubiegać się
o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do
działania związanego z podstawo-wą usługą i odnową wsi
na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące
do 5 tys. mieszkańców. Ponadto do projektów realizowanych
za pośrednictwem Lokalnych
Grup Działania kwalifikują się
miasta do 20 tys. mieszkańców.
Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE,
utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pojawiają
się również dodatkowe możliwości w ramach już funkcjonujących Programów.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
gminy wiejskie mogą składać tylko jeden wniosek o dofinansowanie i otrzymać środki na dofinansowanie
jednego zadania, natomiast gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki na dofinansowanie dwóch zadań.

Plany dla miasta Czarny Dunajec:
- Remont Starego budynku Sądu w Czarnym Dunajcu
z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej
- Nowa sieć ulic w Czarnym Dunajcu od strony zachodniej
- Północna i wschodnia obwodnica Czarnego Dunajca
- Modernizacja stadionu w Czarnym Dunajcu, budowa budynku szatniowego oraz siłowni/fitness
- Dokończenie strefy rekreacyjnej na campingu
w Czarnym Dunajcu poprzez modernizację kortów
tenisowych, budowę boiska siatkówki plażowej, budowę sanitariatów, budowę parkingu oraz tężni solankowej
- Utworzenie Centrum Dialogu Międzynarodowego
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z salami ekspozycyjnymi stanowiącymi muzeum historii Czarnego Dunajca oraz salą koncertową
- Budowa parku miejskiego między Czarnym Dunajcem a Podczerwonem ze strefą rekreacji i kultury,
alejkami spacerowymi, amfiteatrem, siłownią zewnętrzną, sztuczną plażą oraz nowoczesnym skateparkiem
- Remont stacji PKP w Czarnym Dunajcu z przeznaczeniem na obiekt obsługi ruchu turystycznego
- Przeniesienie stacji paliw
z rynku w Czarnym Dunajcu
- Dalsza kanalizacja i gazyfikacja Czarnego Dunajca
- Budowa nowoczesnego sanatorium uzdrowiskowego
w sąsiedztwie lasu „Baligówka” wraz z leśnym parkiem zdrojowym
- Remont remizy OSP w Czarnym Dunajcu wraz z parkingiem za budynkiem remizy
- Utworzenie zakładu komunalnego
- Wymiana oświetlenia w gminie na energooszczędne oświe-tlenie typu Led.

NIE zmienią się zasady dotyczące:

- Podatku od nieruchomości
- Podatku rolnego
- Ustalania stawek na dzierżawę terenów gminnych
oraz opłaty planistycznej
- Dopłat dla rolników
- Dodatków wiejskich dla nauczycieli
- Stypendiów dla dzieci i młodzieży
- Subwencji oświatowej dla gminy
- Pozyskania środków na utworzenie lub rozwój
działalności gospodarczej albo działalności stowarzyszeń
- Opłat za śmieci i wodę
- Liczby radnych w gminie
- Zwolnienia z opłat od posiadania psów przez rolników

Zmienią się zasady dotyczące:

- Opodatkowania gospodarstw agroturystycznych

Razem możemy odzyskać odebrane
Nam prawa miejskie!
Więcej informacji na stronie
internetowej: www.czarny-dunajec.pl
Sierpień 2021
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Czarny Dunajec
– miasto przyszłości

Przez ostatnie kilkanaście lat Czarny Dunajec coraz bardziej
pogrążał się w stagnacji, brakowało planu i pomysłu na rozwój,
a przede wszystkim brakowało wizji tego, jaką gminę, jaką wieś
chcemy zostawić naszym dzieciom i wnukom. Dziś taka wizja –
śmiała wizja przyszłości – jest już gotowa. Stajemy przed szansą
zbudowania nowego Czarnego Dunajca, stoimy przed szansą
zbudowania miasta, które będzie chlubą naszego regionu
i najwspanialszym prezentem dla naszych potomnych. Nie
możemy tej szansy zmarnować.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

P

rzyjeżdżający do naszej miejscowości goście, bardzo często
zdziwieniem reagują na informację, że Czarny Dunajec jest wsią.
Mamy przecież wszystko, co charakterystyczne dla małych, spokojnych miasteczek. Jest urokliwy rynek otoczony zabytkowymi kamieniczkami, infrastruktura drogowa,
kanalizacyjna, szkoły, przedszkola,
społeczność szczęśliwych i przyjaźnie nastawionych mieszkańców.
Wjeżdżając do naszej miejscowości trudno oprzeć się wrażeniu, że
oto napotykamy na swojej drodze
kolejne, spokojne i piękne miasteczko. Tym bardziej, że w świadomości Polaków, Czarny Dunajec
Gmina
Czarny Dunajec

od dawna funkcjonuje jako obszar
miejski. Być może powodem takiego postrzegania naszej miejscowości jest historyczny fakt posiadania
praw miejskich w przeszłości?

Z szacunku do historii
Obecny układ architektoniczny Czarnego Dunajca ukształtował się pod koniec XVIII wieku, kiedy to po wielkim pożarze kościoła i kilkunastu budynków, na nowo
wytyczono rynek, układ dróg i budynków. W prawie niezmienionym
kształcie funkcjonuje on do dzisiaj.
Czarny Dunajec liczył wówczas blisko 3 tysiące mieszkańców. Niemal

sto lat później, pod koniec XIX wieku, rozpoczyna tutaj swoją działalność Sąd Powiatowy. Pierwsze starania o przyznanie praw miejskich
Rada Gminna rozpoczęła w 1906
roku, kiedy to uchwalono wniesienie do Sejmu Krajowego petycji
o podniesienie Czarnego Dunajca
do rangi miasteczka. Jednak udało się to osiągnąć dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W grudniu 1924 r Sejm i Senat
przyjęły ustawę o zaliczeniu gminy
Czarny Dunajec do miejscowości,
podlegających galicyjskiej krajowej
ustawie gminnej. Ustawa ta została poparta przez aklamację przez
wszystkich posłów z całego obszaru
ówczesnej Rzeczpospolitej. Skutkiem tej decyzji od 1 stycznia 1925
r. Czarny Dunajec staje się gminą
miejską. Swoje siedziby mają tutaj
już urząd katastralny, poczta, komisariat Policji Państwowej i placówka Straży Granicznej. Miastem,
a raczej miasteczkiem, Czarny Dunajec pozostaje niestety krótko. Na
skutek reformy z 1933 roku, która to
zakładała degradację miejscowości poniżej 3 tysięcy mieszkańców
do rangi wsi, Czarny Dunajec traci
prawa miejskie. Jednak miejski status Czarnego Dunajca jeszcze na
długo pozostał obecny w pamięci
i świadomości mieszkańców. Dzisiaj, planując ponowne nadanie naszej miejscowości praw miejskich,
chcemy nawiązać do tej chlubnej
tradycji i przywrócić dawną świetność. Robimy to z szacunkiem dla
historii, ale też ze świadomością
wyzwań jakie niesie ze sobą obecne stulecie. Czarny Dunajec będzie
nowoczesnym miastem przyszłości, a najbardziej zyskają na tym
mieszkańcy naszego nowego miasta i regionu.

Miasto
– to brzmi dumnie!
Wszelkie działania podejmowane przez władze samorządowe
powinny mieć na uwadze przede
wszystkim dobro mieszkańców, ich
interes ekonomiczny, społeczny
i przyczyniać się do znaczącego polepszenia jakości życia w regionie.
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Takie właśnie przesłanki przyświecają odważnej wizji przekształcenia Czarnego Dunajca w miasto,
a koszty z tym związane są zaskakująco niskie – dotyczyć będą jedynie kwestii organizacyjnych, takich
jak zmiana szyldów czy pieczęci. Według wstępnych szacunków,
koszty te będą oscylować w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, co dla budżetu naszej gminy
nie jest jakimś szczególnie wielkim
wydatkiem. Są też opracowania historyczne, działania promocyjne,

Jak tego dokonać? Kluczem do
sukcesu jest odwaga w realizacji
śmiałych planów i zamierzeń. Nie
chcemy, aby nasze plany realizowane były na pół gwizdka, ostrożnie,
z obawą, że może się nie udać. Nie
– mamy wiarę w to, że tylko śmiałe
plany, odważne zamierzania, mają
szanse na to, by zmienić się w rzeczywistość i tylko odważne plany
zasługują na to, żeby doczekały się
realizacji. Co zatem fizycznie, materialnie otrzymają mieszkańcy
miasta Czarny Dunajec?

BUDYNEK KONFERENCYJNY WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM ORAZ SIŁOWNIĄ/FITNESS

które generują większe koszty, ale
materiały te stanowią wartość samą
w sobie i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.
Co mieszkańcy zyskają w zamian? Bez wątpienia przekształcanie Czarnego Dunajca w miasto
wiąże się ze znacznym wzrostem
prestiżu naszej małej ojczyzny. Kiedy mówimy miasto – to w naszej
wyobraźni rysuje się wizja przyszłości, postęp i nowoczesność, godny XXI wieku i przyszłych pokoleń.
Musimy jednak mieć na uwadze,
że słowo „prestiż” nie może być tylko pustym hasłem. Za tym słowem
powinny kryć się przede wszystkim
dwa, bardzo istotne aspekty – Czarny Dunajec powinien być miastem
dającym nowe szanse i możliwości swoim mieszkańcom, miastem
atrakcyjnym dla turystów.
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Plany i zamierzenia
Jedną z największych bolączek
naszej miejscowości jest dokuczliwy, szczególnie w okresie urlopowym, ruch tranzytowy i wiążące się z nim utrudnienia w komunikacji. Często zdarza się, że przez
korki na uliczkach naszej miejscowości, mieszkańcy mają problem
z opuszczeniem swojej posesji.
Dlatego jedną z najważniejszych
inwestycji jaką przeprowadzimy to
rozbudowa sieci ulic, szczególnie
od strony zachodniej oraz budowa
północnej i wschodniej obwodnicy
miasta. Pozwoli to zachować przepustowość wewnętrznych uliczek,
wyprowadzić na zewnątrz ruch
tranzytowy – to oczywista recepta
na poprawę komfortu życia mieszkańców. Środki na te inwestycje

uda nam się pozyskać z funduszy
unijnych, które obecnie nie są dla
nas dostępne. Stanie się to możliwe, dopiero po uzyskaniu statusu
miasta.
Stawiamy też na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. To
jeden z naszych priorytetów! Jego
realizację chcemy osiągnąć poprzez
modernizację stadionu w Czarnym
Dunajcu. Powstanie tam m.in nowy
budynek szatni oraz kompleksowo
wyposażona siłownia z salą do fitnessu. W parze z tymi inwestycjami
pójdzie dokończenie strefy rekreacyjnej na campingu w Czarnym
Dunajcu – zmodernizujemy korty
tenisowe, zbudujemy boisko siatkówki plażowej, wyposażone w nowoczesne sanitariaty oraz tężnię
solankową, która pozwoli się zregenerować i zrelaksować po aktywnościach fizycznych. Dla użytkowników kompleksu dostępny będzie
też bezpłatny parking. Plany te wyglądają śmiało i nowocześnie, a to
jeszcze nie koniec.
Jedną z ważniejszych inicjatyw,
która jest nie tylko wyczekiwana
przez mieszkańców, ale też podniesie znacząco atrakcyjność regionu
jako docelowego miejsca turystycznego, jest budowa parku pomiędzy Czarnym Dunajcem a Podczerwonem. W jego obrębie znajdzie
się strefa rekreacji i kultury, alejki spacerowe, siłownia zewnętrzna, sztuczna plaża oraz nowoczesny skatepark. Centralnym punktem tego miejsca będzie amfiteatr
przystosowany do różnego rodzaju
imprez plenerowych. Możliwe będzie tutaj organizowanie koncertów i przedstawień czy też cyklicznych festiwali. Marzy nam się, aby
stał on się w przyszłości tak znany
jak amfiteatry w Opolu czy Sopocie. Czarny Dunajec jest idealnym
miejscem na zorganizowanie takiej
dorocznej imprezy, która przyczyniłaby się do promocji całego naszego regionu.
Czarny Dunajec ma szansę
być miejscem, w którym kwitnie
duch tolerancji i dialogu międzykulturowego. Naszym historycznym bogactwem jest wspomnienie wieloetnicznej ludności, jaka
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zamieszkiwała nasze okolice żyjąc
ze sobą w zgodzie i harmonii. Ślady obecności naszych sąsiadów narodowości żydowskiej to nie tylko
odnowiony niedawno przez zespół
„Ludzie Nie Liczby” i Fundację Rodziny Popielów „Centrum” cmentarz żydowski, ale też stojąca niemal w centrum Czarnego Dunajca
zabytkowa synagoga. Poprzednie
władze nie dostrzegały potencjału jaki daje nam to miejsce i nasza
historia. Obecny stan synagogi jest
dziś wstydliwym śladem tych zaniedbań. Najwyższa pora to zmienić. W wyremontowanej bożnicy
powstanie Centrum Dialogu Międzynarodowego z salami ekspozycyjnymi. Znajdzie się tam miejsce
dla muzeum historii Czarnego Dunajca oraz sala koncertowa przystosowana do niewielkich, kameralnych występów. Synagoga stanie
się też centrum międzykulturowego dialogu pomiędzy chrześcijanami i żydami oraz miejscem spotkań
z naszymi partnerami ze Słowacji
i innych miast partnerskich.
Jednym z pomysłów mających
na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Czarnego Dunajca jest budowa kompleksu sanatoryjnego. Uzdrowisko zlokalizowane będzie w sąsiedztwie lasu „Baligówka”, gdzie powstanie też leśny
park zdrojowy. Mamy to szczęście,
że nasza miejscowość położona
jest na terenie, który jest wyjątkowo
predysponowany do takiej działalności. W celu zapewniania dobrego
dojazdu do sanatorium konieczne
będą nie tylko inwestycje drogowe,
o których wspomniano wyżej, ale
również budowa niezbędnej infrastruktury sieciowej.
Oprócz tych największych i najśmielszych zamierzeń czeka nas
cała masa prac, które nie są tak
spektakularne jak budowa uzdrowiska, parku zdrojowego czy amfiteatru, ale są niezbędnym warunkiem zapewnienia wygodnego i spokojnego życia codziennego
naszych mieszkańców. Należy do
nich choćby dalsza kanalizacja i gazyfikacja całego Czarnego Dunajca, remont remizy OSP, utworzenie
zakładu komunalnego, wymiana
Gmina
Czarny Dunajec

oświetlenia w całej gminie na energooszczędne oświetlenie ledowe. Również bardzo istotne będzie
uspokojenie ruchu w ścisłym obrębie rynku – bardzo ważne dla tego
zamierzenia jest przeniesienie stacji paliw w zupełnie inne, ale wciąż
łatwo dostępne miejsce.
I na koniec – chociaż wcale nie
jest to zadanie mniej istotne, niż
powyższe – jesteśmy przekonani, że
uda nam się wreszcie doprowadzić
do remontu starego budynku sądu
w Czarnym Dunajcu. Chcemy, żeby

jednak, że po zmianie statusu gminy z wiejskiej na wiejsko-miejską, będziemy mieli dostęp
do źródeł finansowania, które dostępne są tylko dla miast,
to realnym wydaje się obniżenie podatku od nieruchomości.
Obecnie stanowi on jeden z ważniejszych składników budżetu
naszej gminy.
– Podatku rolnego – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji
gruntów status użytku rolnego

ŻŁOBEK W CZARNYM DUNAJCU

był to budynek użyteczności publicznej – o jego ostatecznym przeznaczeniu zadecydują radni.

Nie ma się czego bać
Wsłuchując się w głosy mieszkańców, bardzo często można się
spotkać z obawami dotyczącymi
tego, że za miejskim prestiżem pójdą podwyżki cen. Czy to prawda?
Otóż trzeba to bardzo mocno podkreślić, że żadne z opłat miejskich
nie wzrosną. Bez zmian pozostaną
stawki:
– Podatku od nieruchomości –
jego wysokość ustala Rada Gminy. W najbliższym czasie nie ma
żadnych planów związanych ze
zmianą jego wysokości, a już na
pewno nie jest on zależny od statusu miejscowości. Zakładając

niezależnie od tego, czy są one
położone na terenie miasta czy
wsi. Stawki podatku rolnego
uchwalane są przez Radę Gminy
na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
– Za dzierżawę terenów będących
własnością gminy oraz – wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie
zmianie.
– Opłaty planistycznej - wysokość
stawki procentowej opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Stąd, jeżeli Rada stawek nie
zmieni, pozostaną one na takim
samym poziomie.
– Opłaty za wywóz śmieci i wodę
– wysokości tych stawek określa
Rada Gminy. Ich wzrost nie jest
zależny od statusu miejscowości
(wieś lub miasto). Stawki opłat
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za wodę w postaci tzw. taryfy
uchwala Rada Gminy, kierując
się przesłankami finansowymi
i wskaźnikami ekonomicznymi.
– Opłat za odbiór śmieci – stawki
uchwala Rada Gminy mogąc je
różnicować według przesłanek
zawartych w ustawie. Ustawodawca dał możliwość zróżnicowania stawki opłaty w zależności od odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,
lecz generalnie odbiór śmieci z terenów o zwartej zabudowie (miejskich) jest tańszy niż

na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. Ustawodawca nie rozróżnia
tu kryterium statusu miejscowości – istotna jest jedynie liczba
mieszkańców.
– Stypendia dla dzieci i młodzieży – stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca
zamieszkania.

CENTRUM DIALOGU MIĘDZYNARODOWEGO – MUZEUM MIASTA CZARNY DUNAJEC I OKOLIC

odbiór z terenów o zabudowie
rozproszonej.
Nie tylko jednak opłaty i podatki pozostaną bez zmian – uzyskanie statusu miasta nie odbierze również dotychczasowych korzyści i możliwości, jakie przysługują mieszkańcom
i Gminie
– Dopłata dla rolników –również
pozostaną bez zmian. Rolnik ma
prawo uzyskać dopłaty niezależnie od tego, czy jego gospodarstwo położone jest na terenie miasta, czy wsi. Obecnie wysokość dopłat dla rolników jest
taka sama w Czarnym Dunajcu jak i na terenach miejskich
pobliskiego Nowego Targu czy
Rabki-Zdroju.
– Dodatki dla nauczycieli wiejskich – dodatek wiejski należy się
nauczycielowi zatrudnionemu
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– Subwencja oświatowa dla gminy – wypłacana jest z budżetu
państwa i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019
r. w sprawie subwencji dla jednostek samorządowych w roku
2020r. ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na
jednakowym poziomie na terenach wiejskich i miastach do
5 tys. mieszkańców – wynika
z tego zapisu, że do 5 tys. mieszkańców dopłata jest taka sama
bez względu na to czy dotyczy
miasta czy wsi.
– Środki na utworzenie miejsc pracy lub rozwój działalności gospodarczej i działalności stowarzyszeniowej - podobnie jak inni
mieszkańcy całej gminy, także mieszkańcy miasta Czarny

Dunajec, zachowają dostęp do
środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich.
– Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyeliminuje z dostępu do środków Lokalnej Grupy
Działania.
– Gminy miejsko–wiejskie mogą
ubiegać się o środki z funduszy
europejskich tak samo, jak gminy stricte wiejskie.
– Nie zmieni się również liczba
radnych w gminie – liczebność
rady gminy zależna jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma znaczenia.
W gminach do 50 tys. mieszkańców rada składa się z 21 radnych.
Stanowi o tym art. 17 ustawy
o samorządzie gminnym. Zmiana statusu nie powoduje także
wzrostu diet radnych. Ponadto
w przypadku uzyskania statusu
miasta nie będą konieczne nowe
wybory. Rada Gminy staje się automatycznie Radą Miasta i Gminy a Wójt staje się Burmistrzem.
– Nie będzie konieczna wymiana Dowodu Osobistego. Zmiana
nazwy organu wydającego dokument nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego. Mówi o tym ustawa z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych.
Uzyskanie statusu miasta nie tylko jednak nie wpłynie negatywnie
na dotychczasowe życie mieszkańców, ale stworzy nowe możliwości,
których miejscowości wiejskie nie
posiadają. Przede wszystkim pojawią się dodatkowe możliwości pozyskiwania środków z funduszy
unijnych. Uzyskamy do nich szerszy dostęp niż obecnie. Już dzisiaj
w ramach wsparcia środkami zewnętrznymi gminy miejskie mają
możliwość dofinansować więcej
zadań niż gminy wiejskie, np. poprzez realizację większej liczby zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, czy też realizować szereg inwestycji w zakresie komunikacji,
kanalizacji, dla których wsparcie
otrzymają tylko ośrodki miejskie.
W nowej perspektywie na lata
2021-2027 trend do wzmacniania
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lokalnych ośrodków miejskich jest
jeszcze bardziej wyraźny. Trzeba
podkreślić, że część dotacji z programów unijnych dostępna będzie tylko dla miast np. lokalne plany rewitalizacji. Czarny Dunajec,
jako miejscowość licząca do 5 tys.
mieszkańców, mógłby liczyć na dalsze wsparcie dla gmin wiejskich, co
skutecznie realizował do tej pory,
ale otrzymałby również szansę na
znacznie większe wsparcie przeznaczone dla ośrodków miejskich
czy to z RPO czy funduszy ze szczebla krajowego m.in. NFOŚiGW.
Również Ministerstwo Rozwoju
zapowiada specjalny pakiet dla małych miast, który wspomoże rozwój
strukturalny takich miejscowości
jak nasza.
Jedyna zmiana, która być może
wpłynie na finanse domowych budżetów, to opodatkowanie gospodarstw agroturystycznych na terenach miejskich. Wynika to wprost
z ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Po uzyskaniu
statusu miasta nie będzie spełniony jeden z warunków zawartych
w artykule 21. ust. 1 pkt 43 tej ustawy – położenie budynku mieszkalnego na terenie wiejskim. Kwestia ta jednak nie jest jednoznaczna, ze względu na brak definicji
ustawowej terenów wiejskich oraz

zrównanie w licznych przepisach
miast o liczbie ludności do 5 tys.
z terenami wiejskimi. W tej sprawie zainteresowani rolnicy będą
mogli zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej, jakim
jest Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej.
Również w przypadku podatku od nieruchomości, gospodarstwa agroturystyczne, prowadzone przez osoby ze stałym miejscem
pobytu w gminie Czarny Dunajec, które na terenie miejscowości
Czarny Dunajec (a więc miejscowości, która obejmowała dotychczas obszar wiejski) wynajmowały turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych, nie będą
objęte wyłączeniem przewidzianym w art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
W tym przypadku jednak kompetencje do wprowadzenia takiego
zwolnienia przedmiotowego posiada Rada Gminy Czarny Dunajec.
Możliwe jest zatem skorzystanie
z takiego prawa przez Radę Miasta
Czarny Dunajec, jeśli będzie takie
zapotrzebowanie społeczne.

Dla dzieci i wnuków
Stajemy dziś przed szansą na realizację śmiałych planów. Ich największymi beneficjentami będziemy my sami – mieszkańcy gminy

Gmina
Czarny Dunajec

i miasta Czarny Dunajec, ale też
w przyszłości nasze dzieci i wnuki. Zróbmy wszystko, by wspominali nas jako mądrych i dobrych
gospodarzy.
W lutym 2021 roku, Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami odnośnie
nadania statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec. Konsultacje są
kluczowym etapem w procedurze
nadania tego statusu. Są one również wymagane przez ustawodawcę jako jeden z niezbędnych punktów na drodze do uzyskania miejskiego statusu. Mając to na uwadze,
podejmiemy wszelkie starania, aby
każdy z mieszkańców, każdy z nas,
mógł zabrać głos w tej istotnej dla
przyszłości sprawie.
Fakt istnienia Czarnego Dunajca
jako miasta był też zgodny z dążeniami jego mieszkańców i włodarzy już ponad wiek temu. Starania
te zostały uwieńczone krótkotrwałym sukcesem – miasto Czarny Dunajec cieszyło się ze swych praw
miejskich zaledwie osiem lat. Teraz
znów, jako przedstawiciele nowych
pokoleń, śmiało i z odpowiedzialnością chcemy wprowadzić naszą
małą ojczyznę w kolejną dekadę
XXI wieku jako miasto, które będzie
perłą naszego regionu. Razem możemy odzyskać odebrane nam prawa miejskie! Zróbmy to dla nas samych, zróbmy to dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków.
Autor: Jacek Taran
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Z wiejskiej i miejskiej
przeszłości Czarnego
Dunajca (Wyciąg)
Tekst opracował: Łukasz Wiater
Wydarzeniem wiele mówiącym o znaczeniu Czarnego Dunajca
była decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości
i Skarbu z 19 sierpnia 1853 r. o umieszczeniu w nim siedziby
jednego z nowych starostw, m.in. obok stanowiącego centrum
Podhala Nowego Targu, czy leżącego we wschodniej części
regionu Krościenka.

ULICA KMIETOWICZA W CZARNYM DUNAJCU, OK. 1920 R. FOT. Z ARCH. NAC

K

rótki żywot starostwa spowodowany był reformą ustroju administracyjnego z 1860 r., w ramach
której cały ten obszar został włączony pod jurysdykcję większego
ośrodka jakim był Nowy Targ. Niemniej w związku z wprowadzonym
wówczas rozdziałem sądownictwa
od administracji w 1883 r. w Czarnym Dunajcu działalność rozpoczął Sąd Powiatowy.
Kolejne ustawy samorządowe
z 1889 i 1896 r. pomijały Czarny Dunajec w rejestrze miast i miaste-
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czek. Te drugie w ustroju galicyjskim stanowiły odrębną od miast i
wsi formę administracyjną. Z tego
powodu w 1906 r. Rada Gminna
uchwaliła wniesienie do Sejmu
Krajowego petycji o podniesienie
do rangi miasteczka. Przykładem
powszechnego już w tamtym czasie
stosowania tego określenia w odniesieniu do Czarnego Dunajca jest
choćby opis encyklopedyczny w
Słowniku geograficznym Królestwa
Polskiego z końca XIX w., w którym
łącznie użyto formy „mko”, czyli

miasteczko, oraz wieś. Miano miasteczka Czarnemu Dunajcowi jednoznacznie przypisał już Mieczysław Orłowicz w swoim Ilustrowanym przewodniku po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim z 1919 r.
Trwały układ zabudowy wywodził się z odbudowy po wielkim pożarze z 1787 r., który strawił pierwotny kościół i prawie połowę ówczesnych domów. Wówczas zabudowa została rozmieszczona na
szerszym obszarze, przy jednoczesnym zachowaniu układu centrum
z rynkiem pośrodku.
W 1787 r. Czarny Dunajec liczył
1453 mieszkańców. Stały ich wzrost
trwał do 1846 r., gdy były to już 2138
osób. W 1849 r. odnotowano spadek
do 1679, ale w 1863 znów było ich
więcej – 1955, by w 1885 r. osiągnąć
stan 2643 mieszkańców. Okresowe
spadki liczby ludności powodowane były nieurodzajami i epidemiami, które wraz ze zjawiskiem rozdrobnienia gospodarstw przyczyniały się do emigracji.
Jesienią 1918 r. Podhale znalazło
się w awangardzie zrzucania panowania zaborców. Wówczas Czarny
Dunajec obok Nowego Targu i Zakopanego stał się ważnym ośrodkiem pracy niepodległościowej. 3
listopada 1918 r. powołano tu jeden
z kilku komitetów podporządkowanych Organizacji Narodowej w Nowym Targu. 5 listopada na czarnodunajeckim rynku ślubowanie składali ochotnicy do Wojska Polskiego.
Kolejnego dnia wierność Radzie Regencyjnej złożyła czarnodunajecka Rada Gminna, a polscy żołnierze zostali poprowadzeni na części
Orawy (…) W miasteczku skoszarowano Legię Spisko-Orawską.
Zasięg oddziaływania Czarnego Dunajca jako ośrodka, w którym
szukano sprawiedliwości zwiększył się gdy w 1920 r. właściwość
miejscową Sądu Powiatowego rozszerzono na przyłączoną do Polski część Orawy. Pozostało tak również po zmianie ustroju sądowego
i nadaniu mu statusu Sądu Grodzkiego w 1929 r.
Parlamentarny bieg sprawy nadania Czarnemu Dunajcowi praw
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RYNEK W CZARNYM DUNAJCU, OK. 1920 R. FOT. Z ARCH. NAC

miejskich rozpoczęła uchwała Rady
Ministrów pod kierownictwem
Wincentego Witosa, która na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 1923 r.
przyjęła projekt ustawy w przedmiocie zaliczenia gminy Czarny
Dunajec do miejscowości, podlegających galicyjskiej krajowej ustawie
gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.
W zapisach rządowego projektu
odnotowano, że gmina starania w
tej sprawie rozpoczęła już w 1906 r.
Podparto się pozytywnymi opiniami: Rady Gminnej w Czarnym Dunajcu, Starostwa w Nowym Targu,
Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie, Izby Skarbowej, Sądu Apelacyjnego, Wojewody

Krakowskiego oraz zgodami Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Skarbu.
Podczas posiedzeniu sejmu z 5
grudnia 1924 r. podhalański poseł
Medard Kozłowski jako sprawozdawca podkreślał, że Czarny Dunajec należy do tych miejscowości, które znacząco rozwinęły się w
ciągu ostatnich dziesięcioleci. (…)
Ustawa została przyjęta bez głosu
sprzeciwu i na wniosek posła sprawozdawcy poddana natychmiastowo trzeciemu czytaniu, w którym
ponownie spotkała się z pełną akceptacją. Następnie ustawa w niezmienionym brzmieniu została
przyjęta przez senat na posiedzeniu

z 19 grudnia 1924 r. Czarny Dunajec
od 1 stycznia 1925 r. stał się gminą
miejską.
Swoje siedziby w Czarnym Dunajcu znajdowały: urząd katastralny, poczta, komisariat Policji Państwowej i placówka Straży Granicznej.
W ustawie o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego
z 1933 r., wśród przepisów dotyczących województw południowej Polski zapisano regułę o utracie praw
miejskich przez miejscowości liczące do 3000 mieszkańców. Czarny
Dunajec oscylował poniżej tej
liczby do końca okresu międzywojennego.

POSTERUNEK
POLICJI PAŃSTWOWEJ
W CZARNYM DUNAJCU

Gmina
Czarny Dunajec
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Gazyfikacja naszej
gminy staje się faktem
Dwa i pół roku starań o gazyfikację gminy przynosi dzisiaj efekty.
To co wydawało się nierealne staje się faktem. Walka o czyste
powietrze w Gminie Czarny Dunajec nabiera rozpędu.

W

tej chwili gaz jest jednym
z bardziej ekologicznych, tanich i wygodnych źródeł energii do
ogrzewania domów. Korzystanie
z gazu jest szczególnie istotne dla
gmin nastawionych na turystykę
oraz rejonach najbardziej zagrożonych smogiem takich jak Małopolska. Gazyfikacja to ogromna szansa przed którą teraz stoimy. Niemal
zaraz po objęciu stanowiska Wójt
Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podjął rozmowy z Polską
Spółką Gazownictwa.
Najpierw dotyczyły one wspólnego uszczegółowienia zapisów
w ówczesnym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a także wyznaczenia wstępnej lokalizacji budowy
stacji LNG w Czarnym Dunajcu.
A jaki jest obecny stan prac nad
gazyfikacją Gminy Czarny Dunajec?
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Obecnie wykonane zostały dwa
strategiczne odcinki rurociągu
o średnicy 400 mm, w miejscowości Chochołów na odcinku od drogi wojewódzkiej do granicy z miejscowością Dzianisz oraz odcinek
od miejscowości Stare Bystre do byłej stacji PKP w Czarnym Dunajcu.
Chochołów będzie zasilony magistralą gazową biegnącą od Dzianisza. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, pierwsze przyłącza będą możliwe już w 2022 r. Przy ulicy Kolejowej do końca 2021 r. powstanie stacja LNG wraz z magistralą biegnącą przy ścieżce rowerowej i przejściem przez rzekę Czarny Dunajec,
która zostanie w ten sposób połączona z wykonaną siecią na ulicy
Kamieniec Górny. W Czarnym Dunajcu zostały zakończone już prace
przy budowie sieci gazowej na ulicy Targowej oraz Kamieniec Dolny

– inwestycje połączony w tym przypadku z budową kanalizacji, co
oznacza sporą oszczędność. Nie
trzeba było też niszczyć nowych
nawierzchni asfaltowych. Wspomniana sieć powstała dzięki porozumieniu Wójta z Dyrektorem PSG,
w efekcie którego Gmina zaprojektowała sieć, a PSG odkupiła całość
dokumentacji na jej wykonanie.
W 2022 r. będą możliwe pierwsze
przyłącza do sieci.
Obecnie powstaje, w trybie zaprojektuj-wybuduj, dokumentacja
projektowa na budowę sieci gazowej dla kolejnych miejscowości,
m.in.: Dział, Pieniążkowice, Wróblówka, ul. Bugaj w Czarnym Dunajcu. Planowany termin oddania
do użytku tych odcinków sieci gazowej to przełom 2022 i 2023 roku.
Przewidywane jest też połączenie projektowanej stacji LNG
w Czarnym Dunajcu z wybudowanym odcinkiem w Chochołowie –
oznacza to, że sieć przebiegać będzie także przez kolejne ulice Czarnego Dunajca, Podczerwonego,
Koniówki i Chochołowa. Główna
magistrala do Podczerwonego ma
powstać do końca 2021 r. Ponadto
trwają konsultacje jak poprowadzić
sieć gazową w Miętustwie i dalej,
przez całe Ciche.
To nie koniec – trwają również
prace koncepcyjne dla miejscowości Piekielnik i Załuczne, a dla miejscowości Ratułów Gmina na podstawie porozumienia z PSG sama
projektuje sieć gazową, łącząc to
zadanie z projektowaną budową
chodnika i infrastruktury drogowej przy drodze powiatowej. Pierwsze przyłącza gazowe mają powstać
w połowie 2023 r.
Wielogodzinne spotkania Wójta
z przedstawicielami PSG przynoszą
wymierne efekty i dają duże szanse na gazyfikację większości obszaru gminy.
Szczególne podziękowania należą się władzom Polskiej Spółki
Gazowniczej, w tym dyrektorom:
Pawłowi Firlejowi i Władysławowi
Ziomkowi – za dobrą współpracę
i szansę stworzoną dla mieszkańców naszej Gminy.
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Gminny Punkt
konsultacyjnoinformacyjny
Programu
„Czyste Powietrze”
Punkt utworzony w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec jest wyjściem naprzeciw mieszkańcom w celu łatwiejszego dostępu do
składania wniosków i pozyskiwania informacji o programie. Dzięki
niemu właściciele budynków położonych na terenie Gminy uzyskają kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę źródła ogrzewania i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu i rozliczeniu wniosku.

G

mina Czarny Dunajec zawarła z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie porozumienie dotyczące utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego
programu „Czyste Powietrze”.
W ramach uruchomionego punktu
Gmina
Czarny Dunajec

mieszkańcom udzielana jest pomoc dotycząca przygotowania
wniosku o dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze”.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest
poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji gazów

cieplarnianych poprzez wymianę
źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program ten skierowany jest do
właścicieli budynków mieszkalnych ubiegających się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła (kotłów centralnego ogrzewania) na nowoczesne, ekologiczne
źródło ogrzewania oraz planujących termomodernizację swoich
domów (docieplenie ścian budynku lub wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej). W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy uzyskają informacje na temat zasad naboru
wniosków o dofinansowanie oraz
wymogów formalnych warunkujących otrzymanie dotacji. Zainteresowani właściciele nieruchomości
będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy Ekodoradcy w zakresie
wypełniania wniosku o przyznanie
dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Punkt konsultacyjno – informacyjny przyjmuje zainteresowanych
od poniedziałku do piątku w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok.
29. Dostępne godziny konsultacji
są wskazane w interaktywnym kalendarzu na stronie https://czarny-dunajec.pl/gmina/jakosc-powietrza. Osoby zainteresowane spotkaniem z Ekodoradcą proszone
są o wcześniejszy kontakt poprzez:
wysłanie wiadomości e–mail na adres: ugekodoradca@gmail.com, telefonicznie - tel. 18 26 135 35 lub
osobiście w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec pok. 29 lub 31 w celu
umówienia wizyty.
Mieszkańcu, nie czekaj – umów
się na spotkanie już dziś.
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Gminny Program
dotacyjny na wymianę
źródła ogrzewania
Gmina Czarny Dunajec w celu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu, a w konsekwencji znacznemu ograniczeniu szkodliwego oddziaływania zjawiska jakim jest niska
emisja na zdrowie ludności i lokalne środowisko wprowadziła Lokalny Program udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej na wymianie niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na niskoemisyjne oraz proekologiczne źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Czarny Dunajec.

G

minny Program dotacyjny wspiera Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, a zatem Beneficjent
może skorzystać z dwóch form pomocy finansowej.
Terminy naboru wniosków o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym będą każdorazowo określane w ogłoszeniu o naborze wniosków, opublikowanym
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej pod adresem: www.
czarny-dunajec.pl. Tegoroczna edycja ruszy na przełomie sierpnia i września.

Kto może ubiegać się o dotację?
Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby
fizyczne.

Wysokość dotacji
W przypadku likwidacji pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem
ich przez nowe źródło ciepła:
1. w postaci kotła gazowego – nie więcej niż 3000 zł
kosztów kwalifikowanych;
2. w postaci kotła na pellet – nie więcej niż 4000 zł
kosztów kwalifikowanych;
3. w postaci odnawialnego źródła energii OZE (pompy
ciepła, panele fotowoltaiczne) – nie więcej niż 5000
zł kosztów kwalifikowanych.

Zakres dotacji
Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących
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trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych
na paliwie stałym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Czarny Dunajec. Warunkiem montażu kotła na pellet,
jest brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze oraz brak możliwości podłączenia gazu do granicy nieruchomości ze względów
techniczno-ekonomicznych.
Dodatkowo realizacja Inwestycji, polegającej na
zainstalowaniu odnawialnego źródła energii OZE
może zostać dofinansowana w ramach dotacji również w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę kotła o parametrach spełniających obowiązujące normy
w przyjętych aktach prawa miejscowego, tj. kotła z certyfikatem/świadectwem potwierdzającym spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).
Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia
poniesionych po podpisaniu umowy o przydzieleniu
dofinansowania (kosztów kwalifikowanych).
Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się
koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz
koszty wykonania instalacji wewnętrznej niezbędnej
do prawidłowego działania nowego źródła ciepła.

Kwalifikowanie wniosków
do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy
Czarny Dunajec, do wysokości środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Czarny
Sierpień 2021
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Dunajec. Wnioskodawca może złożyć na budynek lub lokal
mieszkalny, w którym znajduje się nieekologiczne źródło ciepła, tylko jeden wniosek. W przypadku braków formalnych
wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca
zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?
Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna
złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z kompletem niezbędnych załączników.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski można składać od dnia rozpoczęcia naboru do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, w godzinach
pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Urzędu.
• Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Programu.
• Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
• Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

Spotkanie
z Marszałkiem
Województwa
Małopolskiego
Panem Tomaszem
Urynowiczem
W dniu 31.05.2021 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnym Dunajcu odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Tomaszem Urynowiczem.

Realizacja dopłaty
Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu
sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia.
Następnie po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

Rozliczenie dotacji
Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji;
2. oryginałów faktur VAT lub rachunków z wyszczególnionymi
kosztami kwalifikowanymi, wystawionych na Beneficjenta (jako nabywcę), potwierdzających zakres, termin i koszty
zrealizowanej Inwestycji;
3. protokołu odbioru dostaw/robót/usług montażowych,
wystawionego przez dostawcę/wykonawcę prac, wraz
z oświadczeniem dostawcy/wykonawcy o wykonaniu
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
szczegółowymi;
4. dokumentów technicznych określających parametry nowego/dodatkowego źródła ciepła;
5. dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zrealizowaną Inwestycję;
6. dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację kotła, paleniska zasilanego paliwem stałym, niespełniającym obowiązujących norm uchwały Antysmogowej;
7. dokumentacji fotograficznej realizacji zadania (min. 2 szt.).
Gmina
Czarny Dunajec

P

odczas spotkania poruszone zostały tematy związane z lokalnymi uchwałami antysmogowymi, których celem jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu
na zdrowie ludzi i środowisko spowodowane stężeniami benzo(a)piranu oraz zaprezentowane zostały dotychczasowe działania Urzędu Gminy Czarny Dunajec w zakresie poprawy jakości powietrza. Wójt Gminy przedstawił również propozycję wprowadzenia gminnego programu udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na niskoemisyjne oraz proekologiczne źródła ciepła, wspierającego Program priorytetowy „Czyste
Powietrze”.
Radni Rady Gminy oraz Sołtysi wspólnie
z Panem Marszałkiem odbyli debatę poświęconą szeroko rozumianej ochronie powierza
w naszym regionie.
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Finanse Gminy
Czarny Dunajec 2020 r.
Sytuacja Gminy Czarny Dunajec na początku 2021 roku pod wieloma względami przedstawiała się bardzo korzystnie.

W

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za 2020
rok przedstawione zostały istotne dane:
1. Dochody:
- zadania własne plan 80.370.655,84 złotych, wykonanie 83.970.895,83
złotych, tj. 104.48 %,
- zadania zlecone plan 36.045.423,21 złotych , wykonanie 36.028.090,60
złotych, tj. 99,95%.
2. Wydatki:
- zadania własne plan 76.582.333,25 złotych, wykonanie 68.404.396,04
złotych, tj. 89,32 %,
- zadania zlecone plan 36.043.361,97 złotych, wykonanie 36.026.029,36
złotych, tj. 99,95 %.
Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 15.568.561,03
złotych.
Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia sytuacji finansowej Gminy jest
stan zadłużenia. Od początku kadencji Wójta Marcina Ratułowskiego wartość zadłużenia systematycznie spada. W 2019 roku było to 21.792.313,00
złotych, a w roku 2020 zadłużenie zmalało do 16.568.900,00 złotych.
Od lat na podstawie danych, którymi dysponuje m.in. Ministerstwo Finansów i Regionalna Izba Obrachunkowa tworzone są rankingi gmin, które opierają się na dochodach samorządów ale również na ich działalności

i wykorzystaniu dotacji. Według
przygotowanego zestawienia sytuacja finansowa Gminy Czarny
Dunajec za rok 2020 po raz kolejny uległa poprawie – Gmina uplasowała się na 53 miejscu wśród
120 małopolskich gmin wiejskich.
Rok wcześniej było to 76 miejsce,
a w roku 2018 – 87. W ocenie działań gminy istotnym wskaźnikiem
wydają się być dochody własne czyli wpływy m.in. z podatków, opłat,
dochody z majątku jst czy wpływy
z pozyskanych dotacji. O ile dochody te w latach 2018 i 2019 zwiększały się stopniowo (odpowiednio 842 zł i 880 zł na mieszkańca),
o tyle w roku 2020 przy łącznej ich
wartości 29.310.477,00 zł wyniosły
aż 1297 zł na mieszkańca (wzrost
o 47%). Wpływ na taki stan z pewnością miały środki pozyskane
przez Gminę z tzw. tarczy finansowych uruchomionych w związku
z epidemią koronawirusa, niemniej
zauważalny był także wzrost dochodów podatkowych.
Gmina Czarny Dunajec zajęła
również bardzo wysoką pozycję jeśli chodzi o płynność finansową.
Poprzez płynność finansową rozumie się stan, w którym posiadane
są środki na pokrycie niezbędnych,

Zadłużenie wg stanu na koniec 2020 r.
Wysokość zadłużenia w latach 2019 – 2028 (w tys. zł)
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zaplanowanych wydatków i rozchodów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono,
że Gmina Czarny Dunajec posiada bardzo dobrą płynność finansową o czym świadczy zajęcie miejsca w samej czołówce gmin Małopolskich. W 2020 r. była to 5 pozycja
w Małopolsce ( 27 miejsce za rok
2019).Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia. Od kilku
lat Gmina zajmuje wysoką pozycję
w Małopolsce, a w 2019 i 2020 roku
było to miejsce 4 (wynagrodzenia
wynosiły tylko 30% wydatków bieżących).
Mówiąc o finansach należy również wspomnieć dodatkowych
środkach jakie otrzymała Gmina na
realizację zadań w 2020 roku. Najważniejsze dotacje otrzymane ze
środków krajowych:
- Środki otrzymane z Funduszu
Dróg Samorządowych na drogę
w Pieniążkowicach KościółCmentarz kwota 72.681,00 zł,
na drogę Chochołów-Dzianisz
kwotę 597.428,00 zł oraz na drogę
w Odrowążu kwotę 255.107,00 zł.
- Środki na finansowanie własnych
inwestycji gmin z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
kwota 3.103.105,00 zł (otrzymane środki finansowe dotyczą
takich inwestycji jak modernizacja pomieszczeń po ARIMR
w budynku Ośrodka zdrowia
w Czarnym Dunajcu oraz budowę
kanalizacji i wodociągu).
- Dotacja z budżetu województwa
dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (modernizacja dróg
rolniczych) 172.864,00 złotych
- Środki z WFOŚiGW – „Bezpieczny
Strażak” kwota 46.950,00 złotych
- Dotacja na Program „Jeżdżę z głową” kwota 42.000,00 złotych,
- Dotacja na program „Umiem pływać” kwota 30.000,00 złotych,
- Dotacja na program „Moje łyżwy”
kwota 15.000,00 złotych
- Dotacja na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa kwota 80.000,00
złotych,
- Dofinansowanie z programu
Gmina
Czarny Dunajec

-

„Zdalna szkoła+” na zakup sprzętu komputerowego kwota 145.000,00
złotych,
Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 56.960,00 złotych,
Dotacja na realizację mikroprojektu „Odkrywamy Małopolskę” kwota
40.000,00 złotych,
Dotacja na zadanie pn.: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” w miejscowości Ciche kwota 62.842,00 złotych,
Zwiększenie subwencji na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
kwota 114.406,00 złotych,
Dotacja na program „Wspieraj seniora” kwota 52.293,00 złote,

Środki pozyskane z Unii Europejskiej:
1. Środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Polska- Słowacja 2014-2020
- Dotacja „III etap szlaku wokół Tatr” kwota 326.730,00 złotych
2. Środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
- Dotacji na zadanie „Od przedszkola do
seniora – strefa rekreacyjno-sportowa
w miejscowości Czarny Dunajec” kwota
362.880,00 złotych
Bardzo dobry stan finansów Gminy zawdzięczamy Pani Skarbnik Monice Styrczuli. Profesjonalny nadzór nad finansami publicznymi naszej Gminy został doceniony
w konkursie „Perły Samorządu 2021”. Pani
Skarbik Monika Styrczula zajęła II miejsce
w Rankingu Skarbnik Samorządu w kategorii gminy wiejskie. Dziękujemy Pani Monice, składamy ogromne gratulacje i życzymy
dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.
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Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
to nie tylko wypłata
świadczeń…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu od
wielu lat stara się dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy.
Ośrodek oferuje wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy.

P

omoc społeczna ma na celu
umożliwienie przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
Do narzędzi jakimi posługuje się
pomoc społeczna należy przede
wszystkim praca socjalna, różnego
rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.
Tutejszy GOPS oprócz realizacji
zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz zadań z zakresu
wsparcia społecznego i rodzin (m.in.
wypłata świadczeń rodzinnych,
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wypłata świadczenia 500+, wypłata świadczeń opiekuńczych itp.),
realizuje dodatkowe działania
w obszarze polityki społecznej.
Oferty tutejszego Ośrodka skierowane są również do seniorów z gminy
Czarny Dunajec, a także osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Działalność Ośrodka nastawiona na seniorów
W 2021 roku Ośrodek przystąpił do programu Rozwój Pomocy
Społecznej na 2021 rok. W ramach

złożonego wniosku działania ukierunkowane są na wsparcie i pomoc
seniorom z gminy Czarny Dunajec.
Wsparcie podzielono na kilka działań. W lutym 2021r. zrealizowano
działanie pt. „Pączkowanie w Czarnym Dunajcu”. W ramach przygotowań do ,,Tłustego Czwartku” seniorzy wraz z młodzieżą pod okiem
cukiernika Pana Macieja Szwajnosa sporządzili pączki z nadzieniem,
faworki oraz ciasto ,,Makuszek’’.
W trakcie przygotowywania smakołyków była możliwość wzajemnej integracji między Seniorami,
a młodszym pokoleniem, przekładająca się na wymianę poglądów na temat powstających słodkości oraz zachowanych tradycji.
Kolejne wsparcie również skierowano dla osób starszych. Wsparcie
pn. „E-senior w Czarnym Dunajcu” miało na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu osób starszych poprzez nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera, internetu, telefonu komórkowego. Obecnie w ramach projektu socjalnego realizowane są zajęcia z „Nordic Walking w ramach
programu wsparcie, aktywizacja
i poprawa jakości życia seniorów”.
W programie zajęć są spacery po
atrakcyjnych ścieżkach na terenie
Naszej Gminy, zajęcia ruchowe dostosowane do kondycji Seniorów,
ogólne wzmacnianie organizmu,
a przede wszystkim wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Ale to
jeszcze nie koniec. O ile sytuacja
epidemiologiczna związana z chorobą COVID-19 wywołana wirusem
SARS-CoV-2 pozwoli, przed nami
jeszcze kolejne projekty socjalne,
w tym „Warsztaty terapii-zajęciowej”, gdzie Seniorzy nauczą
się tworzyć ozdobne kwiaty z krepiny i serwetek, lampiony świąteczne ze słoików, wykonywać ozdobne kartki i wianki świąteczne, poznają techniki ozdabiania bombek. Ponadto planujemy zrealizować „Warsztaty florystyczne”, w ramach których seniorzy zdobędą
wiedzę na temat tworzenia bukietów, stroików okolicznościowych
itp. Zwieńczeniem projektu będzie
spotkanie pn. „Dzień Seniora”, czyli
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wspólna integracja, między pokoleniowe spotkanie z młodzieżą,
a przede wszystkim aktywność społeczna. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał dofinansowanie działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na 2021
rok. Dofinansowanie zadania pochodzi z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Wartość dofinansowania
zadania wynosi 34 698, 00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 43 422,
00 zł.
„Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców gminy Czarny Dunajec”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w latach 2021-2022 realizuje projekt
„Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności
społeczno-zawodowej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Czarny Dunajec. Grupę Docelową tworzą osoby nieuczące się, w zdecydowanej większości o niskich kwalifikacjach, w większości dotknięte
wykluczeniem. Dostęp do udziału
w projekcie mają: osoby zagrożone
wykluczeniem z powodu więcej niż
jednej przesłanki; osoby korzystające z Banku żywności (współpraca
i konsultacja z instytucjami udzielającymi wsparcia POPŻ); osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji; osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności osoby
ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności,
z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi,
niepełnoprawnościami intelektualnymi, całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi. W ramach projektu oferowane jest doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe,
doradztwo specjalistyczne, warsztaty grupowe, kursy zawodowe,
Gmina
Czarny Dunajec

płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W związku
z powyższym trwa ciągły nabór
osób chętnych do udziału w projekcie. W razie pytań prosimy
o kontakt. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub
osobistego. Biuro Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu, Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec, Tel.: (18) 26-135-47 , Kontakt
e-mail: gops@czarny-dunajec.pl

w postaci dostarczenia zakupów
nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź
specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze
przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z seniorem. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia

Program „Wspieraj Seniora”
w czasie pandemii
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Czarnym Dunajcu w związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 realizuję rządowy
Program „Wspieraj Seniora”. Celem
programu jest zapewnienie usługi
wsparcia Seniorów w wieku 70 lat
i więcej, którzy w obowiązującym
stanie epidemii zdecydują się na
pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących
artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat
i więcej, które pozostaną w domu
w związku z zagrożeniem zakażenie COVID 19, a w szczególnych
przypadkach osób poniżej 70 roku
życia. Realizacja usługi wsparcia

psa, są nieodpłatne. W jaki sposób
zgłosić swoje potrzeby? Zadzwoń
na infolinię 22 505 1111. Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się
zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Więcej informacji
można uzyskać: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4, tel: 18 26 135-46, 18
26 135- 47, 18 26 135- 48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do śledzenia strony internetowej: www.gops.czarny-dunajec.pl gdzie na bieżąco aktualizowane są wiadomości dotyczące działalności Ośrodka.
Opracował: Rafał Wilkus,
GOPS Czarny Dunajec
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Demografia – ogólne informacje
o sytuacji gminy za rok 2020

Liczba ludności na koniec roku 2020 spadła w stosunku do roku 2019 o 34 osoby i wynosiła 22 592.
Był to bardzo niewielki spadek (0,15 %) niemniej oznacza on odwrócenie wieloletniego pozytywRaport o stanie gmi
nego trendu, polegającego na stabilnym, niewielkim wzroście. W dwóch wcześniejszych rocznych
okresach przybywało w Gminie ok. 100 mieszkańców (liczba ludności na koniec 2019 r. - 22 626, na
koniec 2018 r. - 22 527.)
Ogólne informacje o Gminie – demografia
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cyjnym ludności, a populacją stale przebywającą na terenie Gminy. Na 22 592 osób zameldowanych w Gminie stale przebywa na terenie Gminy około 16 084 osób tego stanu jest częste wykonywanie przez mieszkań(71,2 %), co ustalono w oparciu o bazę stworzoną na ców – w długich okresach – pracy w dużej odległości od
podstawie składanych deklaracji. Główną przyczyną Gminy, w tym przed wszystkim za granicą.
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Start honorowy
Tour de Pologne
z Chochołowa
Dnia 13 sierpnia 2021 roku o godz.14.25 wystartował 5 etap 78. Tour de Pologne. Z okazji
175 rocznicy Powstania Chochołowskiego honorowy start 5 etapu odbył się z Chochołowa.

II WIECZORNICA
,
z Wyszynskim

na Bachledówce
Dnia 21 sierpnia 2021 roku na placu przy Kościele Ojców Paulinów na Bachledówce odbył się
koncert „II Wieczornica z Wyszyńskim – radość
i dziękczynienie”

M

K

olarze wystartowali spod Chochołowskich Term
i przejechali przez żywy skansen ludowej architektury – Chochołów, następnie trasa przebiegała
przez miejscowości: Koniówkę, Podczerwone, Czarny Dunajec, Pieniążkowice, Odrowąż, Załuczne, Piekielnik, Podszkle, po czym peleton wjechali na teren
gminy Jabłonka. Widowiskowy finisz 5 etapu Tour de
Pologne miał miejsce w Bielsku-Białej. Długość trasy
wynosiła 173km.

iejsce koncertu nie jest przypadkowe. Kardynał Stefan Wyszyński przez kilka lat spędzał swoje wakacje na Bachledówce, spotykał się tutaj z góralami pracującymi w polu, modlił się z nimi, odprawiał niedzielne msze święte, a wieczorami górale z wdzięczności przychodzili na spotkania „wieczornice” z Kardynałem. Pamiątką tamtych spotkań są coroczne uroczystości na Bachledówce. W tegorocznym repertuarze znalazły się utwory muzyki klasycznej w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej, wystąpiły zespoły regionalne z gminy Czarny Dunajec, a koncert zakończył recital Eleni. Koncert nie był biletowany, w trakcie spotkania
można było nabyć cegiełki wspierające budowę Domu
Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce.
Ma on przypominać osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Jak powiedział o. Jerzy Kielech, przełożony domu
i proboszcz paulińskiej parafii na Bachledówce – Chcemy, żeby ludzie, którzy tu przybywają zaczerpnęli z głębi
jego myśli i świadectwa jego życia.

Wyniki 5 etapu Tour de Pologne:
KLASYFIKACJA GENERALNA: ARNDT Nikias
KLASYFIKACJA NAJLEPSZY GÓRAL PZU:
Przełęcz Kowiarki (51,5 km): LIEPINS Emils
Kocierz (107,5 km): LIEPINS Emils
Przełęcz Przegibek im. Joachima Halupczoka (133,1
km): OWSIAN Lukasz
KLASYFIKACJA NAJLEPSZY SPRINTER LOTOS: ARNDT Nikias
KLASYFIKACJA NAJAKTYWNIEJSZY ZAWODNIK
LOTTO: ARROYAVE CANAS Daniel
Była to wspaniała promocja naszej gminy na całym świecie!
Gmina
Czarny Dunajec
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Wójt Gminy Czarny Dunajec
Rada Gminy Czarny Dunajec
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
serdecznie zapraszają na

XXXI GMINNE DOŻYNKI
HOŁDYMAS 2021
w dniach 28-29 sierpnia 2021
SOBOTA 28.08.2021
Godz. 10.00 – rozpoczęcie – budynek dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem.
Rajd rowerowy wraz z piknikiem inaugurującym nową działalność dawnej stacji.
Otwarcie ekspozycji o dziejach kolei w ramach mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą – śladami transgranicznej kolei”.
Wydarzenie współﬁnansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
„Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Godz. 15.00 – koncert Anny Gąsienicy-Byrcyn ﬁnalistki XI edycji programu The Voice of Poland.
Wydarzenie współﬁnansowane w ramach Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży.

BEZPŁATNE
ATRAKCJE
I
DLA DZIEC

NIEDZIELA 29.08.2021
Godz. 10.30 – zbiórka pocztów sztandarowych na parkingu przy remizie OSP i przemarsz do
kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu
Godz. 11.00 – uroczyste sadzenie Dębu Niepodległości pobłogosławionego przez Papieża
Franciszka z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - obok
kościoła
– poświęcenie samochodu bojowego OSP Czarny Dunajec
Godz. 11.30 – uroczysta Msza Święta Dożynkowa
– poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę żłobka w Czarnym Dunajcu
Godz. 12.45 – przemarsz w uroczystym orszaku na gminny stadion sportowy.

• tor przeszkód
• zjeżdżalnia
• plac zabaw
• foot darts
• mały zamek
• niebieski pałacyk
• wata cukrowa, popcorn

GMINNY STADION SPORTOWY - CZARNY DUNAJEC
Godz. 13.00 – Parada Zaprzęgów Konnych
Godz. 13.15 – oﬁcjalne otwarcie imprezy
Godz. 13.30 – występ Zespołu Regionalnego ,,Cornodunajcanie” z Czarnego Dunajca
Godz. 14.00 – występ ,,Gminnego Zespołu Regionalnego Watra”
Godz. 14.30 – koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnego Dunajca
Godz. 15.00 – turniej sołectw ,,Wymiatacze” – zmagania 4-osobowych drużyn sołeckich w następujących konkurencjach: przeprawa nr 1 Hyperion, przeprawa nr 2, rzepolepy,
bubble footbol, wiązana (żywy walec, szczudła naziemne), mocarze
Godz. 17.00 – dekoracja zwycięzców Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Czarny
Dunajec
Godz. 18:30 –Koncert zespołu JO HIP
Godz. 19.30 – wręczenie nagród w turnieju sołectw ,,Wymiatacze”

Godz. 20.00 – 21.30
– koncert ,,Zespołu Piersi”
Godz. 22.00 – 2.00
– zabawa taneczna z DJ Łysym
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Godz. 9.00 – Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec (strefa rekreacyjna)
Godz. 14.00 – Gminne Derby w Piłkę Nożną – A.P. Wisła Czarny Dunajec vs LZS Delta Pieniążkowice
(boisko ze sztuczną murawą)
Godz. 16.00-17.00 – konkursy i zabawy sportowe z AP Wisła Czarny Dunajec.
Prezentacja produktów regionalnych, wyrobów artystycznych i rękodzieła.
Kampania społeczna promująca Miasto Czarny Dunajec - ,,Czarny Dunajec – warto być miastem”.
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