Czarny Dunajec, 15.03.2010

Sprawozdanie
z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec
za rok 2009.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec w dziedzinie
kultury w roku 2009.
Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe:
• Związek Podhalan Oddział Chochołów
• Związek Podhalan Oddział Ciche
• Związek Podhalan Oddział Miętustwo
• Związek Podhalan Oddział OdrowąŜ
• Związek Podhalan Oddział Załuczne
• Związek Podhalan Oddział Ratułów
• Związek Podhalan Oddział Wróblówka
• Związek Podhalan Oddział Podszkle
• Związek Podhalan Oddział PieniąŜkowice
• Związek Podhalan Oddział Stare Bystre
• Związek Podhalan Oddział Czarny Dunajec
• Związek Podhalan Oddział Czerwienne
• Związek Podhalan Oddział Podczerwone-Koniówka
• Związek Podhalan Oddział Piekielnik

Orkiestry:
Orkiestra Dęta OSP Czarny Dunajec
Na realizację zadań z zakresu kultury i zostały przeznaczone środki w wysokości
166.000 złotych
Zarządzeniem Nr 1/2009 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 2 stycznia 2009r. został
ogłoszony nabór projektów sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok
2009.
Wnioski o wsparcie finansowe złoŜyły następujące kluby sportowe:
• LZS "Delta" PieniąŜkowice
• UKS "Dunajczanie"
• LKS "Korona" Piekielnik
• GKS "Czarni" Czarny Dunajec
• UKS „Krokus" Ciche
• UKS „Sołtysianie" Stare Bystre
• UKS ,,Chochołów" z Chochołowa
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• UKS przy SP Podczerwone
• Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos ,,Dunajec"
• LZS ,,Szarotka" Chochołów
• UKS ,,Ciche" w Cichem
Na realizację zadań z zakresu sportu zostały przeznaczone środki w wysokości:
135.000 złotych.
Ogółem dotacje – 301.000 złotych.

Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej Wójt Gminy Czarny Dunajec w
drodze zarządzenia udzielił następujących dotacji:

• Związek Podhalan Oddział Chochołów
– 12.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Ciche
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Miętustwo
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział OdrowąŜ
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Załuczne
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Ratułów
– 13.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Wróblówka
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Podszkle
– 13.000 zł
• Związek Podhalan Oddział PieniąŜkowice
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Stare Bystre
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czarny Dunajec
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czerwienne
– 8500 zł
• Związek Podhalan Oddział Podczerwone-Koniówka – 8.500 zł
• Związek Podhalan Oddział Piekielnik
– 6000 zł
• orkiestra dęta OSP – 20.000 zł.

Po zapoznaniu się z protokołem Gminnej Rady Sportu powołanej Zarządzeniem
Nr111/2007 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 listopada 2007, która na posiedzeniu
w dniu 03. 02.2009 dokonała oceny merytorycznej naboru projektów sportu
kwalifikowanego na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok 2009 Wójt Gminy Czarny
Dunajec w drodze zarządzenia udzielił następujących dotacji:

• LZS "Delta" PieniąŜkowice - 13.000 zł
• UKS "Dunajczanie" - 4.000 zł
• LKS "Korona" Piekielnik - 23.000 zł
• GKS "Czarni" Czarny Dunajec - 55.000 zł
• UKS „Krokus" Ciche - 6.000 zł
• UKS „Sołtysianie" Stare Bystre - 7.000 zł
• UKS ,,Chochołów" z Chochołowa - 6.000 zł
• UKS przy SP Podczerwone - 4.000 zł
• Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos ,,Dunajec" - 4.000 zł
• LZS ,,Szarotka" Chochołów - 6.000 zł
• UKS ,,Ciche" w Cichem - 7.000 zł
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Po przeprowadzeniu kontroli i sprawdzeniu poszczególnych sprawozdań wyŜej
wymienionych organizacji i stowarzyszeń dotyczących działalności kulturalnej i sportowej za
rok 2009, stwierdza się:

Oddział Związku Podhalan w Cichem prowadzi zajęcia tańca, śpiewu góralskiego oraz gry
na instrumentach ludowych z dziećmi w zespole „Krzesany” (próby odbywają się
cotygodniowo, liczy 70 członków, na instrumentach ludowych uczy się grać 26 dzieci),
wyzwala aktywność artystyczną dzieci i młodzieŜy, kształtuje szacunek do tradycji, kultury i
dorobku przeszłych pokoleń, umoŜliwia uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w wydarzeniach
kulturowych oraz poznawanie tradycji regionu i jego kultury. NajwaŜniejsze osiągnięcia
zespołu w 2009 roku:
„Artystyczny Memoriał Jana Fudali” – Grand Prix i II miejsce w konkursie tańca góralskiego
„Muzykowanie na Duchową Nutę” – wyróŜnienie
„Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej” – wyróŜnienie
„Papieska Majówka na Bachledówce – I miejsce”
,, Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – I i II miejsca w
tańcu solowym
Zespół „Krzesany” reprezentował gminę Czarny Dunajec na „Tatrzańskich Wiciach” oraz na
„Dniach Kolbuszowej”
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10000 zł; w tym całość z dotacji:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 4401,00zł
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 4000,00 zł
3. . Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 1599,00 zł

Oddział Związku Podhalan w Chochołowie ukierunkował swoją działalność na pracę z
dziećmi i młodzieŜą przez naukę śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na instrumentach
ludowych. Próby odbywały się raz w tygodniu – w Chochołowie Zespół „Siumni”, 1 raz w
tygodniu nauka gry na instrumentach. Dodatkowe próby odbywały się w czasie przygotowań
do udziału w przeglądach. W próbach uczestniczyły dzieci i młodzieŜ w liczbie 40 osób.
Zespół i członkowie Oddziału ZP w Chochołowie brali udział w uroczystościach, imprezach i
przeglądach na terenie gminy i poza gminą. Zespół „Siumni” promował gminę na Słowacji
(dolny Kubin)
Do najwaŜniejszych osiągnięć w 2009 roku naleŜą:
„Muzykowanie na Duchową Nutę” – wyróŜnienie dla grupy młodszej
Współorganizacja obchodów 163 Rocznicy Powstania Chochołowskiego
„Gminny Przegląd Teatru Regionalnego „Na Nasyj Dziedzinie” – I miejsce
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – I miejsce dla zespołu śpiewaczego
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – III miejsce – gawęda
,, Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – wyróŜnienia dla
dwóch grup śpiewaczych
Współorganizacja imprezy „Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
– występ zespołu ,,Siumni”
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„Papieska Majówka” – III miejsce i wyróŜnienie

Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 13 086,00 zł; w tym 12 000,00 zł z dotacji
i 1086,00 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 4011,00 zł (3400,00 zł z dotacji,
611,00 zł-środki własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 4800,00 zł
3. Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 3000,00 zł
4. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 1275,00 zł (800,00 zł z dotacji 475,00 zł – środki własne)

Oddział Związku Podhalan w Miętustwie. Zespół regionalny „Mali Miętusianie” (63
dzieci) oraz zespół młodzieŜowy (26 osób) działa przy Związku Podhalan Oddział Miętustwo.
Na instrumentach ludowych uczy się grać 4 dzieci. Zespół swoimi występami – tańcem,
śpiewem, muzyką uświetnia imprezy szkolne, parafialne, gminne, powiatowe i na szczeblu
ogólnopolskim. W 2009r. zespół brał udział w imprezach kulturalnych na terenie gminy
m.in.:
„Przegląd jasełek i grup kolędniczych,” Czarny Dunajec
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
,,Gminne DoŜynki ,,Hołdymas” - zespół oprawiał Mszę św.
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów
Zespół reprezentował gminę na występach w Chrzanowie, Kobylnicy, Sosnowcu, Krakowie –
szpital dziedzięcy, śmiącej, Warszawie. Co rok kapela zespołu wyjeŜdŜa do Gdańska, tam
swoimi występami promuje swoją szkołę, wieś i gminę.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11010,50 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji
i 10,50 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 3010,00 zł (10 zł-środki własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 4000,00 zł
3. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 4000,50 zł (0,50 zł – środki własne)

Oddział Związku Podhalan w Ratułowie kultywował i podtrzymywał tradycję i kulturę
naszego regionu. Oddział ZP patronuje zespołowi regionalnemu „Tatry” (50 dzieci), który
wspiera nie tylko finansowo ale takŜe uczy dzieci miłości i szacunku do rodzimej kultury,
poprzez naukę tańca, śpiewu góralskiego, oraz wykonywanie sztuk teatralnych opartych na
obrzędach i obyczajach naszego regionu. - nauka tańca góralskiego – 2 x w tygodniu
- nauka śpiewu góralskiego – 2 x w tygodniu
- przygotowywanie widowisk teatralnych 1 x w tygodniu
Zespół uczestniczył w wielu imprezach kulturalnych na terenie Ratułowa, gminy oraz kraju.
Uczestniczył w przeglądach, konkursach zdobywając wiele nagród np.:
„Przegląd jasełek i grup kolędniczych” Czarny Dunajec – II miejsce
„Przepatrzowiny TeatrówRegionalnych” - wyróŜnienie
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,, Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – dwa I miejsca w
tańcu zbójnickim, I i II miejsce w tańcu solowym, I i II miejsce dla grup śpiewaczych, I
miejsce w śpiewie solowym, II miejsce dla duetu.
,,Konkurs tańca solowego i zbójnickiego”, Biały Dunajec –
I i II miejsce w tańcu zbójnickim,
wyróŜnienia dla 3 tańców solowych
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 13161,39 zł ; w tym 13 000,00 zł z dotacji
i 161,39 środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 4529,09 zł (129,09 zł-środki
własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 6000,00 zł
3. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych - 2632,30 zł (32,30 zł – środki własne)

Oddział Związku Podhalan w OdrowąŜu prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu góralskiego
(50 dzieci od 4 do 18 lat) i muzyki (14 dzieci) z dziećmi i młodzieŜą 1 x w tygodniu po 2
godziny. Zespół góralski „Odrowązianie” organizował Ŝycie kulturalne w OdrowąŜu przez
uczestnictwo w uroczystościach religijnych, posiadach brał udział w gminnych przeglądach
zespołów artystycznych organizowanych na terenie oraz poza granicami gminy Czarny
Dunajec.
NajwaŜniejsze osiągnięcia w 2009 roku:
Przegląd Jasełek, Czarny Dunajec - wyróŜnienie
,,Konkurs Młodych Toniecników”, Biały Dunajec – dwa wyróŜnienia
w tańcu solowym i wyróŜnienie w tańcu zbójnickim
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – wyróŜnienie duet
śpiewaczy
Tydzień Kultury Beskidzkiej i FFGP, śywiec – II miejsce
,,Koncert Wspomnień Jana Pawła II”, Leśnica –Groń – I miejsce duet śpiewaczy
III miejsce grupa śpiewacza
,,Festiwal Papieski”, Biały Dunajec – dwa I miejsca i II miejsce
Zespół reprezentował takŜe w Szczyrku, śywcu, Bałtowie.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 12 973,87 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji
i 1973,87 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 750,00 zł (0,00 zł z dotacji,
750,00 zł-środki własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 6720,00 zł całość z
dotacji
3. Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 3280,00 zł
4. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 2223,87 zł (1000,00 zł z dotacji 1223,87,00 zł – środki
własne)
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Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu
góralskiego (2 x w tygodniu ok. 60 osób) i przygotowywanie spektaklu 1 x na 2 tygodnie
przez co krzewi umiłowanie do własnej kultury i tradycji. Oddział ZP Stare Bystre a takŜe
zespół „Turnie” brały udział w wielu uroczystościach i występach promujących wieś, gminę,
powiat oraz kulturę podhalańską. W 2009 roku zorganizowano pobyt i występy Zespołu
Pieśni i Tańca „Kortowo” z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego m.in. na „Hołdymasie”.
Zespół „Wataha” brał udział na Międzynarodowym Festiwalu w Olsztynie, występował
równieŜ w Tomaszkowie i Lidzbarku Warmińskim.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10895,57 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji 895,57
zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 1083 zł (1000,00 zł z dotacji, 83
zł-środki własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 7200,00 zł
3. . Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 1200,00 zł
4. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 1412,57 zł (600,00 zł z dotacji 895,57 zł – środki własne)
Oddział Związku Podhalan we Wróblówce prowadzi zajęcia z dziećmi nauki tańca i śpiewu
góralskiego 2 godz. w tygodniu (15 dzieci) oraz naukę gry na instrumentach ludowych 2
godz. Tygodniowo (8 dzieci). Dodatkowo przed występami próby (po 3 godz. tygodniowo)
gry na instrumentach, tańca iśpiewu. Oddział ZP organizował imprezy kulturalne w swojej
miejscowości, uczestniczył w waŜniejszych uroczystościach kościelnych. Zespół regionalny
uczestniczył w przeglądach na terenie gminy i poza nią m.in:
„Majówka Nowotarska” – wyróŜnienie dla muzyki
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – I miejsce zespół
Śpiewaczy
„XLIII Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – dwa III miejsca
,,Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – dwa wyróŜnienia
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 16000,00 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji
i 5000,00 zł środki własne :
1. Wynagrodzenie instruktorów – 16000,00 zł ( 5000,00 zł-środki własne)

Oddział Związku Podhalan Czarny Dunajec prowadzi naukę tańca i gry na instrumentach
ludowych z dziećmi ze szkoły podstawowej. Zespół „Mali Dunajcanie” liczy 55 osób. 14
dzieci uczy się grać na instrumentach ludowych. Dzieci uczą się tańca, śpiewu, gwary
góralskiej i tradycji-próby odbywały się 1 raz w tygodniu 2 godz. Nauka gry na instrumentach
była prowadzona 1 raz w tygodniu przez 2 godz. Zespół „Mali Dunajcanie” brał udział w
uroczystościach religijnych, przeglądach i konkursach na terenie gminy Czarny Dunajec m.in.
„Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych”, Czarny Dunajec,
„Majówka Papieska” – Bachledówka – wyróŜnienie dla grupy śpiewaczej, „Hołdymas” jak
równieŜ reprezentował gminę Czarny Dunajec na występach w Wadowicach, na
Międzynarodowym Festiwalu w Austrii (22 Internationales Mödlinger Chorfest 2009), w
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Wiedniu. Oddział ZP zorganizował występ młodzieŜy z Warszawy w kościele w Czarnym
Dunajcu.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 14135,00 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji,
4135,00 zł środki własne
1. Nagrody instruktorów
– 9000,00zł
2. Zakup strojów
– 428,00 zł
3. Transport
–
3761,00 zł (572,00 zł z dotacji, 3189,00 zł-środki
własne)
4. Stół regionalny
–
946,00 zł (całość środki własne)

Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem prowadzi zajęcia z uczniami szkoły
podstawowej i gimnazjum. Oddział ZP wraz z zespołem regionalnym „Bachledówka”
oraz grupą śpiewaczą „Gaździnki” uczestniczyli w imprezach organizowanych zarówno
przez Związek Podhalan jak i gminę Czarny Dunajec. Podtrzymywane były tradycje
ludowe i odtwarzane stare obrzędy i wydarzenia z Ŝycia wsi. Oddział ZP jest
współorganizatorem ,,Majówki Papieskiej” na Bachledówce. Zespół regionalny „
Bachledowka” do 31 grudnia prowadziło 2 instruktorów. Przygotowywali oni dzieci i
młodzieŜ do następujących imprez: Opłatek wiejski, Hołdymas, Majówka Papieska na
Bachledówce, kolędowanie po wsi grupy kolędniczej, Andrzejki, Występ na dzień
Dziadka i Babci w szkole. Od 01 września prowadzone są dwie kapele góralskie dziecięca i młodzieŜowa.
1. Nauka gry na instrumentach ludowych – cały rok – 2x w tygodniu po 3 godziny
2. Nauka tańca i śpiewu góralskiego – cały rok - 1 x w tygodniu dla 30 osób
3. Działalność grupy śpiewaczej „ Gaździnki” cały rok w razie potrzeby.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 8500,00 zł całość z dotacji:
1.Nagrody dla instruktorów – 7434,00 zł
2. Transport
– 500,00 zł
3. Zakup strojów
– 566,00 zł

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu w roku 2009 postawił sobie do
zrealizowania następujące zadania:
1. Naukę tańca i śpiewu regionalnego.
2. Naukę gry na instrumentach smyczkowych.
3. Rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty
lokalnej.
4. Wyzwalanie u dzieci aktywności twórczej.
5. WdraŜanie dzieci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
6. Poznawanie tradycji regionu i jego kultury.
7. Promowanie własnej pracy poprzez uczestnictwo w róŜnych uroczystościach
organizowanych na terenie wsi, gminy lub rejonie.
Prowadzona była nauka tańca i śpiewu regionalnego,(raz w tygodniu dla 35 osób) nauka gry
na instrumentach smyczkowych (raz w tygodniu dla 8 osób). Gromadzono stroje regionalne.
Członkowie Oddziału oraz dzieci z zespołu „Serdocki” uczestniczyli w róŜnych konkursach,
przedstawieniach itp. organizowanych na terenie szkoły, gminy i rejonu. Były to m.in.:
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Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i MłodzieŜowych Grup Kolędniczych –
Podegrodzie: - II miejsce
Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” – Bukowsko:
- III miejsce kapela - wyróŜnienie solista
Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” – Bukowsko:
- III miejsce grupa śpiewacza
Ogólnopolski Konkurs Poezji „Dzieło Św. Mikołaja” – Niedźwiedź:
- I miejsce
Małopolskie XXXIV Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych Małopolski - Czarny
Dunajec: - wyróŜnienie
Wojewódzki Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Florka Skupnia - Białym
Dunajec: - II miejsce
Międzygminny Orawski Przegląd Kolędniczy – Lipnica Wielka:
- I miejsce
Powiatowy Przegląd Kapel - Nowy Targ : - wyróŜnienie
XI Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy Kubińca – Kościelisko:II miejsce
Podhalański Konkurs Poezji Regionalnej – Ludźmierz:
- I miejsce - III miejsce - wyróŜnienie
Festiwal Papieski - Biały Dunajec:
- wyróŜnienie w kategorii teatrów
Festiwal Papieski - Biały Dunajec:
- II miejsce w recytacji
Festiwal Papieski - Biały Dunajec: /konkurs plastyczny/
- I miejsce - II miejsce - pięć wyróŜnień
III Koncert Wspomnień o Janie Pawle II - Leśnica – Groń:
- II miejsce grupa śpiewacza - III miejsce solistka
II Koncert Wspomnień o Janie Pawle II - Leśnica – Groń: /recytacja/
- dwa I miejsca - II miejsce - III miejsce
Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary – Wnękowej - Rabka:
- dwa III miejsca - dwie nagrody specjalne
Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec:
- I miejsce
Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Florka Skupnia - Czarny
Dunajec : - II miejsce - wyróŜnienienie
Gminny Konkurs Góralskiej Pieśni Patriotycznej – Chochołów: wyróŜnienie.
Gminny Konkurs Góralskiej Poezji Patriotycznej – Chochołów:
- dwa I miejsca - II miejsce - III miejsce - wyróŜnienie
Gminny Konkurs Pieśni Religijnej – Czerwienne: - wyróŜnienie
Gminny Konkurs Plastyczny „Radość tworzenia”- Stare Bystre: wyróŜnienie
Udział w Międzynarodowym Konkursie na „Pisankę wielkanocną”.
Udział kapeli w Przednówku - Kościelisko – Polany.
WernisaŜ prac plastycznych w Muzeum w Zubrzycy Górnej.
Gościnny występ zespołu „Serdocki” i kapeli „Pośklanie”:
- Festiwal Górali Karpackich – Szczawnica
XXX – lecie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej – Kalwaria
Zebrzydowska
- Śpiewanie i Granie pod Chochołowską Strzechą - Chochołów
- „Orawskie Kolędowanie” - ChyŜne
- Orawski Park Etnograficzny - Zubrzyca Górna.
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Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 14000,73 zł; w tym 13 000,00 zł z dotacji
i 1000,73 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 3400 zł (3000,00 zł z dotacji, 400
zł - środki własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 5000,00 zł
3. . Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 2500,00 zł
4. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 3100,73 zł (2500,00 zł z dotacji 600,73 zł – środki własne)
Oddział Związku Podhalan w PieniąŜkowicach prowadzi zespół regionalny „Zeleźnica”–
próby raz w tygodniu po 2 godziny.
Nauka gry na instrumentach 1 raz w tygodniu po 2 godziny
Zespół brał udział w przeglądach i konkursach, m.in.:
– Duchowe nuty – I miejsce zespół śpiewaczy, III miejsce instrumentalista
- Przegląd małych form teatralnych – II miejsce, I miejsce – rysunek na szkle
– Konkurs pieśni na Bachledówce – III miejsce
- Przeziyracka w Ratułowie – II miejsce taniec solowy II kat., II miejsce taniec solowy I
kat. , III miejsce śpiew,
– Konkurs w Białym Dunajcu – wyróŜnienie taniec solowy, zbój,
Członkowie Oddziału brali udział w imprezach organizowanych na terenie Gminy oraz
imprezach związkowych.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11 900 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji
i 900 zł środki własne:
1. Nagroda dla instruktorów
– 11000 zł
2. Transport
– 900,00 zł

Oddział Związku Podhalan w Załucznem prowadzi naukę tańca i śpiewu góralskiego,
przygotowuje dzieci i młodzieŜ do występowania w róŜnych imprezach na terenie naszej
gminy i poza nią. Krzewi kulturę i umiłowanie do własnych tradycji poprzez prowadzenie
Zespołu „Sykowni”. Zespół działa od lipca 2007 roku.
W kaŜdy tydzień odbywają się próby – nauka tańca i śpiewu – dla około 50 dzieci w dwóch
grupach, starszej i młodszej oraz gry na skrzypcach – raz w tygodniu – dla 10 dzieci. Od
samego początku zespół aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych i uroczystościach
organizowanych na terenie naszej gminy. Zespół Sykowni promował naszą gminę m.in. na
Międzynarodowym Festivalu Folkloru na Słowacji pn. „Trnavska Brana 2009”.
Konkursy i przeglądy w których zespół brał udział 2009 roku:
„Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów –
III miejsce w tańcu zbójnickim
III i wyróŜnienie miejsce w tańcu solowym
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
,,Konkurs Młodych Toniecników”, Biały Dunajec – I miejsce w tańcu zbójnickim i 3
wyróŜnienia w tańcu solowym
,,Artystyczny Memoriał Jana Fudali w Góralskim Tańcu”, Zakopane –
III miejsce w tańcu solowym
wyróŜnienie w tańcu solowym
„Muzykowanie na Duchową Nutę” – III miejsce Grupa Śpiewacza
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„XVI Przednówek” Kościelisko” – wyróŜnienie
„XXXV Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – II miejsce Grupa Śpiewacza
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11 300,00 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji i
300,00 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 6000,00 zł
2. Koszty związane z nauką gry na skrzypcach – 5300,00zł (300 zł środki własne)

Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem-Koniówce prowadzi naukę tańca i śpiewu
góralskiego, próby odbywają się 2 razy w tygodniu (ok. 9 godz. dla 60 dzieci). Na
instrumentach ludowych uczyło się 15 dzieci. Ponadto Oddział organizuje spotkania i
imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi (opłatek, zabawy).
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 17031,72 zł; w tym 8 500,00 zł z dotacji
i 8531,72 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 2031,72 zł (całość środki
własne)
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 9800,00 zł
(6000,00 zł z dotacji, 3800,00 środki własne)
3. Koszty związane z nauką gry na instrumentach ludowych – 5200,00zł (2500 zł z
dotacji, 2700,00 zł - środki własne)
Oddział Związku Podhalan w Piekielniku utworzył zespół regionalny, który naukę
tańca miał cotygodniowo dla ok. 30 osób. Na naukę śpiewu uczęszczało ok. 20 osób (raz
na tydzień). Zespół prezentował swoje umiejętności m.in. na jasełkach zorganizowanych
dla członków Związku Podhalan oraz rodziców występujących dzieci. Na XXII
Przeziyracce Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich w Ratułowie zespół
otrzymał wyróŜnienie. Nie zebrała się odpowiednia liczba chętnych do utworzenia
zespołu muzycznego.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 6300,00 zł; w tym 6 000,00 zł z dotacji
i 300,00 zł środki własne:
1. Wynagrodzenie instruktorów – 5800,00 zł (300,00 zł środki własne)
2. Zakup strojów – 500,00 zł

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Czarnym Dunajcu reprezentuje gminę na
powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych (Powiatowy Festiwal Orkiestr
Dętych – I miejsce ; uzyskanie promocji do festiwalu wojewódzkiego, Małopolski Festiwal
Orkiestr Dętych – II miejsce w konkursie wojewódzkim w Nowym Sączu). Orkiestra
obsługuje pod względem muzycznym imprezy straŜackie na terenie gminy Czarny Dunajec,
jak równieŜ uroczystości okolicznościowe, kościelne i państwowe. Liczba podopiecznych –
25 członków orkiestry i 10 kandydatów. Próby odbywają się 4x w tygodniu po 4 godziny.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 22550,68 zł w tym 20 000,00 zł z dotacji
i 2550,68 zł środki własne:
1. Koszty związane z prowadzeniem orkiestry dętej – 8156,31 zł (6872,31zł z dotacji,
1284,00- środki własne)
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2.
3.
4.
5.

Koszty związane z nauką gry na instrumentach – 8156,31 zł
Koszty związane z promocją regionu – 828,38 zł
Zakup instrumentów oraz naprawa – 2550.68zł (1035,68zł – środki własne)
Inne (prwizje bankowe, opłaty skarbowe) – 2859,00 (231,00 – środki własne)

Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania „ krzewienie kultury i umiłowania
do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na
instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz ,,krzewienie kultury
poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej” w Gminie Czarny
Dunajec wyniosła 192845,46 zł (w 2008 roku - 165 148,40zł ) z czego dotacja zaspokoiła
86,08 % (w 2008 roku - 90,82%) środków reszta to finansowe środki własne organizacji
pozarządowych, środki z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów.
Procentowe rozdysponowanie pieniędzy z dotacji na realizację zadania:
krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i
tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów
regionalnych
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Koszty związane z
prowadzeniem zespołu
regionalnego

80

60

Koszty związane z
prowadzeniem nauki śpiewu
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na instrumentach ludowych

40

Koszty związane z promocją
naszego regionu poprzez
prezentację folkloru na
imprezach gminnych oraz
pozagminnych

20

0

Związki Podhalan

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:
Rok 2007 – kwota 110.000 złotych
Rok 2008 – kwota 150.000 złotych
Rok 2009 – kwota 166.000 złotych
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Ludowy Zespół Sportowy „Delta” PieniąŜkowice reprezentował gminę Czarny Dunajec
uczestnicząc w rozgrywkach prowadzonych przez Podhalański Podokręg Piłki NoŜnej w
Nowym Targu. W sezonie 2008/2009 druŜyna zajęła 2 miejsce i uzyskała (po roku absencji)
awans do wyŜszej klasy rozgrywkowej – Klasy B. DruŜyna nie posiada własnego boiska.
Wszystkie mecze odbywały się na wynajmowanym boisku w Sieniawie. W rundzie jesiennej
sezonu 2009/2010 w rozgrywkach klasy B druŜyna zajęła 12 miejsce
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 13002,83 zł w tym 13 000,00 zł z dotacji
i 2,83 zł środki własne:
1. ubezpieczenia i badania zawodników - 968 zł
2. Opłaty sędziowskie i statutowe – 44 55,50 zł
3. Transport
– 1 600 zł
4. zakup sprzętu
- 5029,89 zł
5. koszty pośrednie
- 949,44 zł

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec reprezentował gminę Czarny Dunajec
w rozgrywkach sportowych w dyscyplinach: piłki noŜnej (zajęcie VII miejsca w klasie „A”
przez druŜynę seniorów w sezonie 2008/2009), jak równieŜ przez uczestnictwo druŜyn
juniorów (w sezonie 2008/2009 6 miejsce, po rundzie jesiennej zajmuje w sez. 2009/2010 1
miejsce) i trampkarzy (6 miejsce) w 2 lidze.
DruŜyna tenisa stołowego reprezentowała Gminę Czarny Dunajec w sezonie 2008/2009 na
szczeblu wojewódzkim 3-liga małopolska i zajęła 9 miejsce. W sezonie 2009/2010 z uwagi na
odejście kilku podstawowych zawodników występuje w 4 lidze małopolskiej zajmując po
pierwszej rundzie 4 miejsce
W klubie trenuje łącznie ok. 80 zawodników.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 58250,27 zł; w tym 55.000,00 zł z dotacji i
3250,27 środki własne:
1. wydatki z tytułu opłat sędziowskich oraz trenerskich – 19647,00
2. wydatki z tytułu dowozu zawodników – 6548,60 zł
3. wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami – 5042,60zł
4. wydatki zwiazane z zakupem sprzętu sportowego – 13121,47 zł
5. wydatki wynajmu bądź utrzymania obiektów sportowych lub urządzeń sportowych –
13890,60 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Piekielniku prowadzi szkolenie młodzieŜy, klub
brał udział w rozgrywkach piłki noŜnej w klasie „C”. Treningi prowadzone były 2 razy w
tygodniu (15 – 20 zawodników). DruŜyna uczestniczyła w dwóch turniejach halowych. Sezon
2008/2009 LKS Korona zakończył na I miejscu w podhalańskiej klasie „C” czym
zagwarantował sobie awans do klasy „B”. Rozgrywki podhalańskiej klasy „B” (Gr. Zachód)
druŜyna zakończyła na 8 miejscu.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 23081,24 zł; w tym 23 000,00 zł z dotacji:
1. opłaty bieŜące, ryczałt sędziów, dojazdy trenera - 4269,00 zł
2. Transport zawodników
– 2800,00 zł
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3. Ubezpieczenie zawodników, inne opłaty
4. Zakup sprzętu
5. Utrzymanie boiska

– 3 519,48 zł
– 4971,54 zł
– 7521,22 zł

Ludowy Zespół Sportowy ,,Szarotka” Chochołów
Przez cały okres zimowy prowadził zajęcia z tenisa stołowego, które zostały zakończone
zawodami (średnio 10 dzieci na zajęciach) 2 razy w tygodniu aerobik dla pań (ok. 10 pań
na kaŜde zajęcia). Zorganizował zawody w narciarstwie biegowym im. Kurierów
Tatrzańskich, w których uczestniczyło 197 osób w róŜnych kategoriach wiekowych.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 6 000,00 zł z dotacji:
1.Sprzęt sportowy (kaski, kijki biegowe, buty biegowe) – 6005,06 zł (5,06 zł środki własne)

UKS ,,Dunajczanie” Czarny Dunajec działa przy Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Posiada
sekcję taekwondo olimpijskiego.
Treningi sekcji taekwondo odbywały się 2x w tygodniu dla 2 grup wiekowych (dzieci,
młodzicy, juniorzy młodsi -18 osób, grupa młodzieŜowa – 9 osób).
W 2009 r. zawodnicy taekwondo reprezentowali Gminę Czarny Dunajec na MłodzieŜowych
Mistrzostwach Polski w Ciechanowie (V miejsce indywidualnie), Międzynarodowych
Mistrzostwach Małopolski w Krynicy Zdroju (II miejsce w kat. Walki sport. Indywidualnie),
Mistrzostwach Polski Seniorów we Wrocławiu (V miejsce w kat. Walki sportowej kyorugi),
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Kurowicach. Klub w ogólnopolskiej
klasyfikacji zdobył łącznie 9 pkt., co daje 3 miejsce w klasyfikacji klubów na terenie Gminy
Czarny Dunajec. Podniósł się poziom umiejętności i wyszkolenia. Zawodniczka klubu
Justyna Wajda wywalczyła awans do kadry Polski dający moŜliwość uczestnictwa w
centralnych zgrupowaniach kadry narodowej, a takŜe reprezentowania kraju na turniejach
międzynarodowych.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 4006,91 zł; w tym 4 000,00 zł z dotacji :
1.Transport
– 1277,00 zł
2. Ubezpieczenie zawodników, niezbędne opłaty – 1599,25 zł
3. Zakup sprzętu – 1 130,66 zł
UKS „Krokus” działa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cichem od 1966 roku. Głównym
celem działalności jest aktywizacja i zagospodarowanie wolnego czasu oraz podnoszenie
poziomu umiejętności rywalizacji sportowej. W zajęciach uczestniczy 50 uczniów w wieku
od 8-13 lat (29 chłopców i 21 dziewcząt). Większość uczęszczających na zajęcia podniosła
swoje umiejętności sportowe. W ostatnim okresie zajęcia w UKS zostały poszerzone o piłkę
ręczną. Efektem poziomu sportowego były sukcesy młodych zawodników w biegach
narciarskich i kombinacji norweskiej:
I miejsce – Mistrzostwa Małopolski, biegi narciarskie SC i FS Zakopane 2009
I miejsce – wojewódzkie biegi przełajowe
2 x I miejsce – Memoriał Bronisławy Staszel- Polankowej
Od dwóch lat prowadzone są ponadto zajęcia ze skoków narciarskich (trener Kazimierz
Bafia) w ramach porozumienia z Klubem TS Wisła Zakopane.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 8195,83 zł; w tym 6 000,00 zł z dotacji i
2195,83zł środki własne
Zakup nart, smarów, koszty związane z wyjazdem na zawody – 8195,83zł
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UKS „Sołtysianie” Stare Bystre prowadzi działalność w czterech sekcjach sportów
zimowych (biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska i biathlon). KaŜda sekcja liczy ok.
30 członków. Członkowie UKS uczestniczyli w rozgrywkach piłki noŜnej, piłki siatkowej,
tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach narciarskich i biegach przełajowych, skokach
narciarskich, kombinacji narciarskiej oraz biathlonie letnim i zimowym.
Zawodnicy UKS ,,Sołtysianie” brali udział w następujących zawodach:
Mistrzostwa Gminy Czarny Dunajec – dyscypliny letnie i zimowe
Mistrzostwa Powiatu Nowy Targ – biegi przełajowe i biegi narciarskie
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego – biegi przełajowe, narciarstwo biegowe, biathlon,
skoki, kombinacja norweska
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – biegi narciarskie, biathlon
Letnie Mistrzostwa Polski UKS-ów – biegi narciarskie, biathlon, skoki, kombinacja norweska
Zimowe Mistrzostwa Polski UKS-ów – biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska
Międzynarodowe zawody dzieci – skoki i kombinacja norweska
Letnie Mistrzostwa Świata dzieci – skoki i kombinacja norweska (na igielicie)
Zimowe Mistrzostwa Świata dzieci – skoki narciarskie
Lotos Cup – skoki narciarskie
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 7300,00 zł; w tym 7 000,00 zł z dotacji i 300,00
zł środki własne:
1 Transport – 2700zł
2. Sprzęt sportowy – 3550zł
3. Opłata startowa – 440 zł
4. Badania lekarskie – 150,00zł
5. Wynajem obiektu – 160,00 zł
6. Obsluga zadania - 300,00zł (ze środków własnych)

UKS „Ciche” działa przy Gimnazjum w Cichem od 2001 roku. Głównym celem działalności
jest rozwijanie róŜnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieŜy szkolnej,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieŜy szkolnej oraz
integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego
działania. W tym celu został zakupiony sprzęt narciarski i akcesoria narciarskie, W 2009 roku
klub reprezentował Gminę Czarny Dunajec na zawodach sportowych:
Mistrzostwa Międzywojewódzkie UKS w Biathlonie – III miejsce indywidualnie i III miejsce
druŜynowo
Mistrzostwa Międzywojewódzkie w Biegach Narciarskich – II miejsce indywidualnie
Mistrzostwa Polski UKS w Biegach Narciarskich
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Sportowych w Biegach Narciarskich –
VI miejsce indywidualnie
Ogólnopolskie Biegi Przełajowe UKS – VI, VII, IX miejsce indywidualnie
Ogólnopolskie Zawody Mistrzostwa Tatrzańskiego Związku Narciarskiego
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 7 001,57 zł; w tym 7 000,00 zł z dotacji
i 1,57 zł środki własne:
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1. Sprzęt narciarski, smary, akcesoria narciarskie, dojazdy na zawody i treningi, badania
lekarskie – 7 001,57 zł)

UKS Chochołów
Członkowie UKS „Chochołów”(65 członków klubu) brali udział w 2009 roku w wielu
zawodach sportowych obejmujących kilka róŜnych dyscyplin m.in. biegi narciarskie,
biathlon, skoki, kombinacja norweska, zjazdy, piłka halowa, piłka noŜna a takŜe czwórbój
lekkoatletyczny.
Największe sukcesy sportowe uczniów – członków UKS „Chochołów”:
1 miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w biegach narciarskich
1 miejsce w XXXII Szkolnej Lidze Zakopiańskiej
1 miejsce w III Memoriale Bukowskiego Ojca
1 miejsce w XI Memoriale Bronisławy Staszel-Polankowej
2 pierwsze miejsca w biegach narciarskich Chochołów 2009
1 miejsce w piłce halowej
1 miejsce w czwórboju lekkoatletycznym
1 miejsce w Wojewódzkich Zawodach w biathlonie
1 miejsce druŜynowo w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim w Kościelisku
Ponadto punktowane miejsca w Mistrzostwach Polski UKS
Dokonano zakupu sprzętu sportowego:
4 komplety nart biegowych, 3 pary butów biegowych, 1 komplet kijków biegowych

Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 6525,00 w tym 6000,00 zł z dotacji i 525zł
środki własne.
1. zakup sprzętu sportowego 3150 zł
2. przewóz zawodników 2372 zł
3. wynajem obiektów sportowych 1003zł

UKS „Krokus” Podczerwone prowadził zajęcia w zakresie narciarstwa biegowe. Zawodnicy
brali udział w
Ogólnopolskich biegach przełajowych UKS w Wysowej (11 uczestników),
Ogólnopolskim Festiwalu Tenisa Stołowego w Nowym Targu (4 uczestników – zajęcie I i II
miejsca),
Ogólnopolskim Festiwalu Tenisa Stołowego w Krakowie (4 zawodników – zajęcie II, III i
VI miejsca). Zakupiono sprzęt sportowy w postaci nart, butów, kijków.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 4000,05zł w tym 4000,00 zł z dotacji
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1. zakup sprzętu sportowego – 3047,00 zł
2. zakup smarów – 676,05
3. transport, opłaty startowe – 277zł

Salos Czarny Dunajec prowadził zajęcia piłki siatkowej w których uczestniczyło 30
osób, tenisa stołowego (30 osób), piłki noŜnej halowej i na boisku trawiastym (42
zawodników). Zorganizowane zostały turnieje piłki noŜnej – halowej (180 uczestników)
/cykl 5 turniejów w czasie ferii/. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego i zawodniczki piłki
siatkowej uczestniczyli w Inspektorialnych Igrzyskach MłodzieŜy w Krakowie (III
miejsce w tenisie stołowym). DruŜyna piłki noŜnej uczestniczyła w rozgrywkach
Inspektorii Krakowskiej w Oświęcimiu, gdzie zajęła 4 miejsce. Został zorganizowany
„Dzień sportu” dla dzieci ze SP w Czarnym Dunajcu (150 zawodników). Dzieci i
młodzieŜ rywalizowała w czwórboju lekkoatletycznym, wieloboju i konkursach z
nagrodami.
Na Ogólnopolskich Igrzyskach MłodzieŜy Salezjańskiej w Lublinie zawodniczki SL Salos
zajęły III miejsca. SL Salos zorganizował turniej tenisa stołowego, zawody w narciarstwie
alpejskim w Witowie oraz tzw.”Przechadzki narciarskie”
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 5516,01zł w tym 4000,00 zł z dotacji:
1. Obsługa instruktorska – 800,00 zł
2. Transport – 1100,00 zł
3. Udział w zawodach – 1170,00 zł
4. Obsługa sędziowska – 400,00 zł
5. Sprzęt – 468,14 zł
6. wynajem Sali – 700,00 zł
7. Ŝywność – 877,87 zł

Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania wyniosła 142884,77 zł (w 2008 106 135,76 zł) z czego dotacja zaspokoiła 94,48% (w 2008r - 98,93%) środków
organizacji pozarządowych reszta to finansowe środki własne, środki z innych źródeł
oraz wpłat i opłat adresatów.
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Procentowe rozdysponowanie pieniędzy z dotacji na realizację zadania:
Realizacja projektów dotyczących sportu kwalifikowanego
wydatki z tytułu opłat
sędziowskich oraz
trenerskich
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Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:
Rok 2007 – kwota 95.000 złotych
Rok 2008 – kwota 105. 000 złotych
Rok 2009 – kwota 135.000 złotych

Podsumowując pracę zespołów regionalnych i klubów sportowych podkreślić trzeba,
Ŝe praca instruktorów i trenerów jest dobrą formą aktywnego spędzania czasu przez nasze
dzieci i młodzieŜ. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowe zawodników UKS-ów z
naszej gminy. Nie byłyby one moŜliwe bez olbrzymiego zaangaŜowania trenerów,
dyrektorów szkół, nauczycieli, współpracy z rodzicami, Centrum Kultury i Promocji oraz
Urzędem Gminy – organizatorami róŜnorakich zawodów sportowych na terenie gminy
Czarny Dunajec. W naszej gminie wielkie znaczenie przypisuje się rozwojowi sportu, który
promuje juŜ dziś gminę poza terenem Podhala. Nie moŜna zapomnieć o wysiłkach wielu
radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, mieszkańców gminy, którzy swoim
zaangaŜowaniem stwarzają warunki do jeszcze większych osiągnięć.
Kultura regionalna nie tylko jest podtrzymywana, czy teŜ odtwarzana (jak dzieje się w
innych regionach kraju), lecz jest Ŝywa i rozwija się dynamicznie wzbudzając coraz to
większe zainteresowanie mieszkańców gminy posyłających swoje dzieci na zajęcia tańca,
śpiewu, gry na instrumentach ludowych organizowanych przez Oddziały Związku Podhalan i
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Imprezy kulturalne, przeglądy,
konkursy organizowane na terenie naszej gminy właściwie słuŜą promocji naszego pięknego
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regionu. Wzmacniają wraŜliwość na kulturę nie tylko góralską i słuŜą poznaniu naszych
korzeni. Wyjazdy zespołów regionalnych przygotowanych profesjonalnie przez instruktorów
tańca, śpiewu, muzyki promują nasz teren w Polsce i za granicą. Weryfikacją pracy tychŜe
instruktorów są nagrody zbierane licznie na najwaŜniejszych konkursach. Do najbardziej
prestiŜowych naleŜą: „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, „Przeziyracka Młodych
Toniecników i Śpiywoków Góralskich” w Ratułowie, Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych
woj. małopolskiego w Czarnym Dunajcu, „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej,
„Poroniańskie Lato” w Poroninie, „Witowiańsko Watra” w Witowie, „Tatrzańskie Wici” w
Zakopanem, „Śpiywanie i Granie Pod Chochołowskom Strzechom” w Chochołowie,
„Muzykowanie Na Duchową Nutę” w Czarnym Dunajcu, „Góralskie Nucicki” w Nowym
Targu, „Jarmark Podhalański” w Nowym Targu , „Przeziyracka” w Białym Dunajcu,
„Przednówek w Kościeliskach” , „Majówka na Bachledówce”, Przegląd Teatru Regionalnego
,,Na nasyj dziedzinie” w Ratułowie , „Orawskie Lato” w Jabłonce, „Święto Pasterskie” w
Lipnicy Wielkiej i wiele innych.
Jedyna na naszym terenie orkiestra straŜacka uświetnia swoimi występami imprezy gminne,
patriotyczne, religijne a takŜe z sukcesami bierze udział w przeglądach i konkursach orkiestr.
MoŜe cieszyć to, iŜ do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec
w dziedzinie kultury i sportu w 2009 roku przystąpiło tak wiele organizacji pozarządowych.
Świadczy to o dobrej kondycji kultury i sportu na terenie naszej gminy. Cieszy równieŜ fakt
Ŝe wiele organizacji szuka wsparcia finansowego z innych źródeł i od sponsorów przez co
stają się bardziej niezaleŜne w swojej działalności.
Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli którzy wspomagają rozwój naszej gminy moŜna
stwierdzić, Ŝe współpraca z organizacjami pozarządowymi układała się harmonijnie, ze
zrozumieniem. W swoich sprawozdaniach końcowych organizacje podkreślają, Ŝe bez tego
wsparcia ze strony Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec nie mogłyby realizować swoich statutowych celów.
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