Czarny Dunajec, 12 .03.2009

Sprawozdanie
z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec
za rok 2008.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec w dziedzinie
kultury i sportu w roku 2008.
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

Organizacje Sportowe:
• LZS “Delta” PieniąŜkowice
• LKS “Korona” Piekielnik
• GKS “Czarni” Czarny Dunajec
• LZS ,,Szarotka” Chochołów
• UKS „Krokus” Ciche
• UKS „Sołtysianie” Stare Bystre
• UKS „Dunajczanie” Czarny Dunajec
• UKS „Ciche” Ciche
• UKS „Chochołów” Chochołów – oferta została odrzucona z przyczyn formalnych (brak:NIP, Regon,
konto bankowe)

Orkiestry:
Orkiestra Dęta OSP Czarny Dunajec
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Na realizację zadań z zakresu kultury i sportu zostały przeznaczone środki w wysokości:
- krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i
tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych
kwota 133.000 złotych,
- krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej
kwota 17.000 złotych,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez utrzymywanie obiektów sportowych,
organizację imprez sportowych i reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłkarskich
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie imprez w
sportach zimowych
kwota 105.000 złotych.
Ogółem dotacje – 255.000 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
– 9.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Miętustwo
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział OdrowąŜ
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Załuczne
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Ratułów
– 12.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Wróblówka
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Podszkle
– 11.000 zł
• Związek Podhalan Oddział PieniąŜkowice
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Stare Bystre
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czarny Dunajec
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czerwienne
– 10.000 zł
• Związek Podhalan Oddział Podczerwone-Koniówka – 8.000 zł
• orkiestra dęta OSP – 17.000 zł.
• LZS “Delta” PieniąŜkowice
– 10.000 zł
• LKS “Korona” Piekielnik
– 18.000 zł
• GKS “Czarni” Czarny Dunajec – 47.000 zł
• LZS ,,Szarotka” Chochołów
– 4.000 zł
• UKS „Krokus” Ciche
– 7.000 zł
• UKS „Sołtysianie” Stare Bystre
– 7.000 zł
• UKS „Dunajczanie” Czarny Dunajec – 5.000 zł
• UKS „Ciche” Ciche
– 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 2008, 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 46 członków), 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 2008 roku:
,,IX Konkurs Młodyk Toniecników”, Biały Dunajec – wyróŜnienie w tańcu solowym
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – dwa II
miejsca w tańcu solowym
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – II i III
miejsce zespołu śpiewaczego
„VII Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów – występ zespołu
,,Krzesany”.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 9 259,98 zł; w tym 9 000,00 zł z dotacji
i 259,98 zł środki własne:
1. Remont siedziby – 4026,00 zł (226,00 zł-środki własne)
2. Zakup strojów – 1233,98 zł (33,98 zł-środki własne)
3. Transport
– 4000,00 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. Do najwaŜniejszych osiągnięć w 2008 roku
naleŜą:
„Konkurs im. K. Przerwy-Tetmajera”, Ludźmierz - II miejsce
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – wyróŜnienie zespołu śpiewaczego
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – wyróŜnienie – gawęda
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – II miejsce
dziecięcy zespół śpiewaczy
„VII Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów – występ zespołu
,,Siumni”
,,Przednówek w Polanach”, Kościelisko – zespół śpiewaczy
,,Witowiańsko Watra”, Witów – występ zespołu
Wyjazd zespołu do Orawic na Słowacji
Oddział ZP reprezentował gminę m.in. na poświęceniu sztandaru Gminy Czarny Dunajec,
poświęceniu sztandaru w Podczerwonem, Gminnych DoŜynkach w Czarnym Dunajcu.
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Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 12 709,00 zł; w tym 12 000,00 zł z dotacji
i 709,00 zł środki własne:
1. Nagrody dla instruktorów
2. Transport zespołu
3. Zakup wyposaŜenia
4. zakup strojów

Oddział Związku Podhalan w Miętustwie Zespół regionalny „Mali Miętusianie” (50 dzieci)
działa przy Związku Podhalan Oddział Miętustwo. Zespół swoimi występami – tańcem,
śpiewem, muzyką uświetnia imprezy szkolne, parafialne, gminne, powiatowe i na szczeblu
ogólnopolskim. W 2008r. 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
Poza tym w kaŜdą drugą niedzielę miesiąca zespół oprawia Mszę św. w kościele w
Miętustwie po góralsku.
oraz poza gminą:
„Podhalański Przeglad Jasełek i Grup Kolędniczych”, Maniowy
Zespół reprezentował gminę na występach w Chrzanowie, Kobylnicy, Sosnowcu, Krakowie –
szpital dziedzięcy. Co rok zespół wyjeŜdŜa do Gdańska, tam swoimi występami promuje
swoją szkołę, wieś i gminę.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10 018,00 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 18,00 zł środki własne:
1. Nagrody dla instruktorów
– 5 000,00 zł
2. Transport
– 2 700,00 zł
3. Zakup strojów
– 1 818,00 zł (18,00 zł-środki własne)
4. Prezentacja stołu ,Hołdymas” – 500,00 zł

Oddział Związku Podhalan w Ratułowie kultywował i podtrzymywał tradycję i kulturę
naszego regionu. Oddział ZP patronuje zespołowi regionalnemu „Tatry”, 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 śpiewu i tańca odbywa się 1 x w tygodniu (nabór nowych
członków – 20 osób), przygotowywanie widowisk teatralnych 1x 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
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – wyróŜnienie w tańcu solowym
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – I miejsce grupa śpiewacza
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,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – I miejsce
grupa śpiewacza
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – I,II,III
miejsce w tańcu solowym
,,Konkurs tańca solowego i zbójnickiego”, Biały Dunajec – I miejsce w tańcu solowym,
I miejsce w tańcu zbójnickim.
Oddział ZP reprezentował gminę na występach w Łopusznej, Krakowie, Sandomierzu,
Toruniu, Tarnowie Opolskim.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 12 348,38 zł; w tym 12 000,00 zł z dotacji
i 348,38 środki własne:
1. Koszty związane z utrzymaniem siedziby – 2 176,38 zł (176,38 zł-środki własne)
2. Opłata instruktorów
– 6 000,00 zł
3. Transport
– 2 300,00 zł
4. Zakup strojów
– 1 872,00 zł (172,00 zł-środki własne)

Oddział Związku Podhalan w OdrowąŜu prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu góralskiego
i muzyki z dziećmi i młodzieŜą 1 x w tygodniu. Zespół góralski „Odrowązianie” (50
członków w wieku od 6 do 20 lat) brał udział w gminnych przeglądach zespołów
artystycznych organizowanych na terenie oraz poza granicami gminy Czarny Dunajec.
NajwaŜniejsze osiągnięcia w 2008 roku:
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – III miejsce
w tańcu solowym i III miejsce w tańcu zbójnickim
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – I miejsce duet śpiewaczy
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów – występ zespołu
„Sabałowe Bajania”, Bukowina Tatrzańska – I miejsce grupa śpiewacza
,,Konkurs dla Jana Pawła II”, Leśnica –Groń – I miejsce duet śpiewaczy
II miejsce grupa śpiewacza
II miejsce recytacja wierszy w gwarze
III miejsce recytacja wierszy w gwarze
,,Festiwal Papieski”, Biały Dunajec – I miejsce grupa śpiewacza.
Zespół reprezentował takŜe gminę w Szczawnicy – Międzynarodowy Festiwal Zespołów
Regionalnych, w Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim, Krakowie, Wadowicach.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 12 058,19 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 2 058,19 zł środki własne:
1. Wynagrodzenie instruktorów
– 7 000,00 zł
2. Transport
– 1 613,00 zł (563,00 zł-środki własne)
3. Prezentacje stołów ,Hołdymas” – 350,34 zł (0,34 zł-środki własne)
4. Zakup strojów
– 1 462,02 zł (12,02 zł-środki własne)
5. WyposaŜenie siedziby
– 1 632,83 zł (1 482,83-środki własne)

Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem prowadzi zajęcia nauki , tańca i śpiewu
góralskiego (2 x w tygodniu ok. 55 osób) i przygotowywanie spektaklu 1 x na 2 tygodnie
przez co krzewi umiłowanie do własnej kultury i tradycji. Oddział ZP Stare Bystre a takŜe
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zespół: „Turnie” i starsza grupa „Wataha” brały udział w wielu uroczystościach i występach
promujących wieś, gminę, powiat oraz kulturę podhalańską.
NajwaŜniejsze imprezy gminne:
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów
Gminne DoŜynki ,,Hołdymas”
,,162 Rocznica Powstania Chochołowskiego” – udział we Mszy św.
Zespół reprezentował równieŜ gminę na festiwalu w Tarnowie oraz podczas nagrania do
telewizji ,,Programu promującego regiony Polski w Unii Europejskiej”.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11 652,00 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
1 652,00 zł środki własne:
1. Nagrody dla instruktorów – 8 500,00 zł
2. Zakup strojów
– 3 152,00 zł (1 652,00 zł-środki własne)

Oddział Związku Podhalan we Wróblówce prowadzi zajęcia z dziećmi nauki tańca i śpiewu
góralskiego 2 godz. w tygodniu oraz naukę gry na instrumentach ludowych 2-4 godz.
tygodniowo. Oddział ZP organizował imprezy kulturalne w swojej miejscowości,
uczestniczył w waŜniejszych uroczystościach kościelnych. Zespół regionalny uczestniczył w
kilku przeglądach na terenie gminy i poza nią m.in:
,,X Gminny Przegląd jasełek i grup kolędniczych”, Czarny Dunajec – wyróŜnienie
,, Konkurs recytatorski góralskiego wiersza patriotycznego”, Chochołów – wyróŜnienie
,, Konkurs Pieśni Patriotycznej”, Chochołów – wyróŜnienie
,, Przegląd teatru regionalnego ,,Na nasyj dziedzinie”, Ratułów – III miejsce
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – II miejsce zespół
śpiewaczy
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów – II miejsce,
wyróŜnienie
,,XXXIII Konkurs Muzyk Podhalańskich”, Nowy Targ – wyróŜnienie
,,Konkurs tańca solowego i zbójnickiego”, Biały Dunajec – wyróŜnienie w tańcu solowym.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 14 500,00 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 4 500,00 zł środki własne :
1. Transport zespołu – 1 000,00 zł
2. Wynagrodzenie instruktorów – 13 500,00 zł (4 500,00 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 65 osób.
Prowadzony jest od stycznia do czerwca i od września do grudnia kaŜdego roku
kalendarzowego. 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 – wyróŜnienie,
„Majówka Papieska” – Bachledówka, „Hołdymas” jak równieŜ reprezentował gminę Czarny
Dunajec na występach w Warszawie, Niepokalanowie - ,,VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i
Pastorałek” – wyróŜnienie, Babicach, Błoniu, Starostwie Powiatu Warszawskiego.
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Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 13 732,90 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 3 732,90 zł środki własne:
1. Nagrody instruktorów
– 11 781, 00 zł (2 581,00-środki własne)
2. Zakup strojów
– 1 321,45 zł (801,90-środki własne)
3. Transport
–
500,00 zł (350,00 zł-środki własne)
4. Stół regionalny ,,Hołdymas” –
130,45 zł

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.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10 000,00 zł z dotacji:
1.Nagrody dla instruktorów – 8 648,00 zł
2. Transport
– 552,00 zł
3. Zakup strojów
– 800,00 zł

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu prowadzi naukę tańca i śpiewu
regionalnego, naukę gry na instrumentach smyczkowych. Członkowie Oddziału oraz dzieci z
zespołu „Serdocki” uczestniczyli w róŜnych konkursach, przedstawieniach itp.
organizowanych na terenie szkoły, gminy i rejonu. Były to m.in.:
,,X Gminny Przegląd jasełek i grup kolędniczych”, Czarny Dunajec – I miejsce
„Przegląd Pieśni Patriotycznej”
,,Gminy przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia –Florka”, Czarny Dunajec –
I miejsce
II miejsce
„Konkurs Poezji Patriotycznej”, Chochołów – I miejsce i dwa II miejsca oraz nagroda
specjalna
„Konkurs Recytatorski im. St. Nędzy Kubińca” Kościelisko – III miejsce i wyróŜnienie
„Przegląd Teatru Regionalnego Na nasyj dziedzinie” – I miejsce
,,Wojewódzki Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy”, Biały Dunajec - wyróŜnienie
,,XV Festiwal Papieski Biały Dunajec – I miejsce śpiew solowy
,,Powiatowy Przegląd Kapel”, Nowy Targ – wyróŜnienie
,,XVI Przednówek Polany”, Kościelisko – wyróŜnienie dla kapeli
Oddział reprezentował gminę udziałem m.in. w „Orawskim Lecie” w Jabłonce, w Habowce
na Słowacji, w Szczawnicy, w Rabce.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11 200,03 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji
i 200,03 zł środki własne:
1. Nagroda dla instruktorów
– 6 500,00 zł
2. Transport
– 1 900,00 zł (200,00 zł- środki własne)
3. Prezentacja stołów ,,Hołdymas” – 178,03 zł (0,03 zł- środki własne)
4. Zakup strojów
– 2 622,00 zł

7

Oddział Związku Podhalan w PieniąŜkowicach prowadzi zespół regionalny „Zeleźnica”,
który ma próby 1x w tygodniu po 2 godz. oraz naukę gry na instrumentach 1x w tygodniu po
2 godz. Organizuje spotkania i imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi (posiady, opłatek,
jasełka, święcone, festyn) aktywnie uczestniczy i współorganizuje uroczystości kościelne.
Brał udział m.in.: w konkursach i przeglądach:
,,Przegląd Pieśni Patriotycznej”, Chochołów
„Przegląd Teatru Regionalnego ,,Na nasyj dziedzinie”, Ratułów – II miejsce
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – II miejsce
,,XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów –
I miejsce śpiew grupowy,
I miejsce śpiew solo,
III miejsce taniec solowy
I miejsce taniec zbójnicki
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
,,Konkurs tańca solowego i zbójnickiego”, Biały Dunajec – III miejsce w tańcu solowym
Zespół reprezentował takŜe gminę na występach w Sieniawie i Krakowie.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10 051,12 zł; w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 51,12 zł środki własne:
1. Nagroda dla instruktorów
– 8 809,12 zł (9,12 zł-środki własne)
2. Zakup strojów
– 1 082,00 zł (42,00 zł-środki własne)
3. Transport
– 160,00 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 – po 3 godziny oraz gry na
skrzypcach – raz w tygodniu – od października 2008 roku. Od samego początku zespół
aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych i uroczystościach organizowanych na terenie
naszej gminy, jak teŜ na terenie powiatu, województwa oraz kraju.
Konkursy i przeglądy w których zespół brał udział 2008 roku:
„Papieska Majówka na Bachledówce”, Czerwienne-Bachledówka – wyróŜnienie zespół
śpiewaczy
XXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich”, Ratułów –
I miejsce w tańcu zbójnickim
I miejsce w tańcu solowym
,,Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom”, Chochołów
,,Konkurs tańca solowego i zbójnickiego”, Biały Dunajec – wyróŜnienie w tańcu zbójnickim
,,Artystyczny Memoriał Jana Fudali w Góralskim Tańcu”,Zakopane –
III miejsce w tańcu solowym
wyróŜnienie w tańcu solowym
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 11 152,00 zł; w tym 11 000,00 zł z dotacji i
152,00 zł środki własne:
1. Nagrody dla instruktorów – 6 000,00 zł
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2. Zakup strojów regionalnych – 4 152,00 zł (152,00- środki własne)
3. Transport
– 1 000,00 zł

Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem-Koniówce prowadzi naukę tańca i śpiewu
góralskiego, próby odbywają się 2 razy w tygodniu. Ponadto Oddział organizuje spotkania i
imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi (opłatek, poświęcenie sztandaru, zabawy).
Wspólnie z Radą Naukową Zarządu Głównego Związku Podhalan zorganizowano prelekcje
na temat:
- geneza Zakopanego i Rodów Podhalańskich,
- śladami podhalańskiej nuty,
- zdrowie a wychowanie w tradycji góralskiej,
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 8 517,50 zł; w tym 8 000,00 zł z dotacji
i 517,50 zł środki własne:
1. Wynagrodzenie instruktorów – 6 247,00 zł (247,00 zł środki własne)
2. Zakup strojów – 2 270,50 zł (270,50 zł środki własne)

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Czarnym Dunajcu reprezentuje gminę na
powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych (Powiatowy Festiwal Orkiestr
Dętych – II miejsce ; uzyskanie promocji do festiwalu wojewódzkiego, Małopolski Festiwal
Orkiestr Dętych – II miejsce w konkursie wojewódzkim). Orkiestra obsługuje pod względem
muzycznym imprezy straŜackie na terenie gminy Czarny Dunajec, jak równieŜ uroczystości
okolicznościowe, patriotyczne i państwowe. Liczba podopiecznych – 25 członków orkiestry i
5 uczniów. Próby odbywają się 4x w tygodniu po 4 godziny.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 17 949,30 zł w tym 17 000,00 zł z dotacji
i 949,30 zł środki własne:
1. Wynagrodzenie kapelmistrza – 17 949,30 zł

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 165 148,40 zł z czego dotacja zaspokoiła 90,82% środków organizacji
pozarządowych reszta to finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłat i
opłat adresatów.

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzedniego roku:
Rok 2007 – kwota 110.000 złotych
Rok 2008 – kwota 150.000 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 rundzie wiosennej (sezon 2007/2008) druŜyna brała udział w rozgrywkach
Seniorów klasy ,,B-Zachód” (16 zawodników, zajęła 12 miejsce). Zajęcia szkoleniowe
odbywały się w okresie zimowym na sali gimnastycznej w Czarnym Dunajcu oraz w
Spytkowicach, jak równieŜ na boisku sportowym w Dziale i wynajmowanym boisku w
Sieniawie od tamtejszego klubu ,,Janosik”. W rundzie jesiennej (sezon 2008/2009) druŜyna
brała udział w rozgrywkach klasy ,,C”. Uprawnionych do gry zostało 22 zawodników.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 10 002,77 zł w tym 10 000,00 zł z dotacji
i 2,77 zł środki własne:
1. Opłaty związane z działalnością klubu: wynagrodzenia sędziów, opłaty regul.,
ubezpieczenia itp.
– 4 100,00 zł
2. Zakup sprzętu sportowego i napoje – 4 500,00 zł
3. Transport
– 1 402,77 zł (2,77zł-środki własne)

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec reprezentował gminę Czarny Dunajec
w rozgrywkach sportowych w dyscyplinach: piłki noŜnej (zajęcie VI miejsca w klasie „A”
przez druŜynę seniorów), uczestnictwo druŜyn juniorów i trampkarzy w 2 lidze oraz awans
druŜyny tenisa stołowego do 3 ligi małopolskiej. W klubie trenuje łącznie ok. 80
zawodników.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 47 195,98 zł; w tym 47.000,00 zł z dotacji i
195,98 środki własne:
1. Koszty związane z działalnością klubu: (zakup sprzętu, napoje, utrzymanie boiska,
utrzymanie siedziby) – 13 377,86 zł (127,86 zł-środki własne)
2. Transport zawodników – 7 274,00 zł (24,00 zł-środki własne)
3. Opłaty regulaminowe i inne:( wynagrodzenie sędziów, badania zawodników, umowy o
dzieło, ryczałty)
– 26 544,12 zł (44,12 zł-środki własne)

Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Piekielniku prowadzi szkolenie młodzieŜy, klub
brał udział w rozgrywkach piłki noŜnej w klasie „C”. W sezonie w rundzie wiosennej
rozegrano 11 meczy klasyfikując się na zakończenie na IV miejscu. W rundzie jesiennej
rozegrano 9 meczy ligowych (27 pkt.- komplet zwycięstw). klub brał równieŜ udział w
turnieju halowym w Niedzicy i turnieju w Lipnicy Wielkiej.
Kontynuowano dalsze prace adaptacyjne na boisku piłkarskim. Dzięki dobroci właścicieli
gruntów i wsparciu finansowemu Gminy w Czarnym Dunajcu, zaangaŜowaniu mieszkańców,
sołtysa, radnych, Wspólnoty Urbarialnej i Rady Sołeckiej boisko spełnia wymagane warunki i
jest moŜliwość uprawiania sportu we wsi.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 18 540,84 zł; w tym 18 000,00 zł z dotacji i
540,84 zł środki własne:
1. Utrzymanie boiska:(trawa, nawozy, pranie strojów) – 12 840,05 zł(340,05 zł-środki
własne)
2. Transport zawodników
– 1 801,48 zł (1,48 zł-środki własne)
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3. Opłaty związane z działalnością klubu: (opłaty regulaminowe, badania lekarskie,
wynagrodzenie sędziów itp.)
– 3 250,30 zł (50,30 zł-środki własne)
4. Zakup sprzętu
– 649,01 zł (149,01 zł-środki własne

Ludowy Zespół Sportowy ,,Szarotka” Chochołów Celem Klubu jest krzewienie kultury
fizycznej wśród dzieci , młodzieŜy i dorosłych na terenie jego działania oraz wychowywanie
dzieci i młodzieŜy przez kulturę fizyczną i sport.
Rok miniony tj. 2008 był dla LZS ,,Szarotka” przełomowy, gdyŜ: w lipcu odbyły się wybory
nowego Zarządu, który rozpoczął swoją działalność od uregulowania spraw zaległych i
likwidację zaległości finansowych. Realizację swoich statutowych celów klub rozpoczął od
otwarcia świetlicy dla mieszańców wsi Chochołów (sala gimnastyczna szkoły podstawowej –
sobota – tenis stołowy, wtorek i piątek – aerobic dla pań). Wynajęto halę sportową w Czarny
Dunajcu – czwartek – piłka noŜna halowa.
Zorganizowano 2 wyjazdy na zajęcia strzeleckie – Strzelnica LOK nowy Targ i zajęcia na
pływalni dla członków i sympatyków klubu WOSzK Gronik Zakopane. Zorganizowano
równieŜ 3 zajęcia na ściance wspinaczkowej – WOSzK Gronik Zakopane.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 4 000,00 zł z dotacji:
1.Sprzęt sportowy (kaski, kijki biegowe, buty biegowe) – 4 000,00 zł

UKS ,,Dunajczanie” Czarny Dunajec działa przy Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Posiada
sekcję piłki siatkowej dziewcząt oraz sekcję taekwondo olimpijskiego.
Treningi sekcji taekwondo odbywały się 4x w tygodniu dla 2 grup wiekowych (początkującej
i średnio zaawansowanej).
W 2008 r. zawodnicy taekwondo reprezentowali Gminę Czarny Dunajec na IX Mistrzostwach
Małopolski w Taekwondo Olimpijskim w Krynicy – Zdroju (udany start 8 zawodników),
Międzynarodowych Mistrzostwach na Słowacji (3 brązowe medale), Międzynarodowych
Zawodach ,,Polish Open” w Olsztynie.
Klub w ogólnopolskiej klasyfikacji zdobył łącznie 9 pkt., co daje 3 pozycję Gminy Czarny
Dunajec w randze międzywojewódzkiej. Podniósł się poziom umiejętności i wyszkolenia.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 5 099,06 zł; w tym 5 000,00 zł z dotacji i 99,06 zł
środki własne:
1. Transport
– 820,00 zł (20,00 zł-środki własne)
2. Zakup sprzętu – 1 294,06 zł (44,06 zł-środki własne)
3. Koszty związane z udziałem w zawodach, w zgrupowaniach i obozach kondycyjnych
– 2 985,00 zł (35,00 zł-środki własne)

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 43 uczniów w wieku
od 8-13 lat. W oparciu o bazę sprzętową realizowany jest program z narciarstwa biegowego.
Rezultatem dobrego poziomu sportowego klubu jest zdobycie III miejsca na Ogólnopolskich
Mistrzostwach UKS-ów Polskiego Związku Narciarskiego w biegu sztafetowym 4x2,5 km
dziewcząt – Wisła – Kubalonka oraz IV miejsce w punktacji generalnej w Małopolskich
Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w Biegach Narciarskich. Zostały zorganizowane zawody
Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych i piłce noŜnej pod patronatem UKS ,,Krokus” SP
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Ciche. Członkowie klubu opracowali równieŜ własne logo. Od ubiegłego roku prowadzone są
ponadto zajęcia ze skoków narciarskich w ramach porozumienia z Klubem TS Wisła
Zakopane.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 7 052,75 zł; w tym 7 000,00 zł z dotacji i 52,75 zł
środki własne

UKS „Sołtysianie” Stare Bystre prowadzi działalność w czterech sekcjach sportów
zimowych (biegi narciarskie, skoki, kombinacja norweska i biathlon). 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

W zakresie sekcji skoków narciarskich UKS „Sołtysianie” posiada następujące osiągnięcia
sportowe:
Mistrz Świata Dzieci – Stanisław Biela. Jest takŜe 7-krotnym zwycięzcą konkursów LOTOS
CUP i Mistrzem Polski UKS-ów
Mistrzostwa Polski UKS – VII miejsce – Damian Urbaś
Finał Lotos Cup – II miejsce – Magdalena Pałasz
IV miejsce – Andrzej Pałasz
VIII miejsce – Damian Urbaś
w kombinacji norweskiej:
Mistrz Polski – Stanisław Biela
Mistrzostwa Polski UKS – VII miejsce – Damian Urbaś
IV miejsce – Andrzej Pałasz
w biegach narciarskich:
Mistrz Polski – Stanisław Biela
Mistrzostwa Polski UKS – V miejsce – Robert Bieda
X miejsce – Paulina Kieta
Mistrzostwa Polski w biegach sztafetowych 4x3 km – III miejsce – Robert Bieda, Norbert
Bieda, Michał Kieta, Bartłomiej Tylka
V-ce Mistrzostwo Województwa w punktacji druŜynowej
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Mistrzostwo Powiatu w punktacji druŜynowej
Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych – VII miejsce – Maria Kuziel

w biathlonie:
V miejsce w generalnej punktacji Pucharu Polski
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – II miejsce druŜynowo
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w punktacji indywidualnej –
I miejsce – Norbert Bieda
III – miejsce –Robert Bieda
V – miejsce – Paulina Kieta
VII – miejsce – Maria Kuziel
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 7 240,00 zł; w tym 7 000,00 zł z dotacji
i 240,00 zł środki własne:
1. Transport – 1 751,00 zł
2. Badania lekarskie – 300,00 zł
3. Opłata startowa – 590,00 zł
4. Zakup sprzętu sportowego – 3 522,00 zł (240,00 zł- środki własne)
5. Pobyt – 1 077,00 zł

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, treningi
sportowe odbywały się 2x w tygodniu w Cichem lub w Zakopanem.
W 2008 roku klub reprezentował Gminę Czarny Dunajec na zawodach sportowych:
Mistrzostwa Międzywojewódzkie UKS w Biathlonie – II miejsce
Mistrzostwa Międzywojewódzkie w Biegach Narciarskich
Mistrzostwa Międzywojewódzkie w Biathlonie
Mistrzostwa Polski UKS w Biegach Narciarskich – II i IV miejsce w biegach indywidualnych
VI sztafeta dziewcząt (Agata Szymusiak)
Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Sportowych w Biegach Narciarskich –
II i IV miejsce – dziewczęta (Agata Szymusiak)
III i VI miejsce – chłopcy (Marcin Rafacz)
Ogólnopolskie Biegi Przełajowe UKS – II miejsce – Katarzyna Stękała i Klaudia Gąsienica
III miejsce – Weronika Michniak
Międzywojewódzkie Mistrzostwa UKS w Biathlonie Letnim – III miejsce w zawodach
druŜynowych
Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 7 004,36 zł; w tym 7 000,00 zł z dotacji
i 4,36 zł środki własne:
1. Sprzęt narciarski, smary, akcesoria narciarskie – 7 004,36 zł (4,36 zł-środki własne)
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Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania ,,upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez utrzymywanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych i
reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłkarskich,
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie imprez w
sportach zimowych’’ wyniosła 106 135,76 zł z czego dotacja zaspokoiła 98,93% środków
organizacji pozarządowych reszta to finansowe środki własne, środki z innych źródeł
oraz wpłat i opłat adresatów.

Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzedniego roku:
Rok 2007 – kwota 95.000 złotych
Rok 2008 – kwota 105. 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
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.
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MoŜe cieszyć to, iŜ do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec
w dziedzinie kultury i sportu w 2008 roku przystąpiły aŜ 23 organizacje pozarządowe.
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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