Czarny Dunajec, 5.04.2011

Sprawozdanie
z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec
za rok 2010.

Zarządzeniem Nr 2/2010 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 stycznia 2010r. został
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec w
dziedzinie kultury w roku 2010.
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 – Koniowka
• Związek Podhalan Oddział Piekielnik

Orkiestry:
Orkiestra Dęta OSP Czarny Dunajec
Na realizację zadań z zakresu kultury zostały przeznaczone środki w wysokości 200 000
złotych
Zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 stycznia 2010r. został
ogłoszony nabór projektów sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Czarny Dunajec na rok
2010.
Wnioski o wsparcie finansowe złoŜyły następujące kluby sportowe:
• LZS “Delta” PieniąŜkowice
• LKS “Korona” Piekielnik
• GKS “Czarni” Czarny Dunajec
• UKS „Krokus” Ciche
• UKS „Sołtysianie” Stare Bystre
• UKS ,,Chochołów” z Chochołowa
• UKS „Krokus” Podczerwone
• LZS ,,Szarotka” Chochołów
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• UKS ,,Ciche” w Cichem
• UKS „Zogrody” ze Starego Bystrego
• UKS „Wierchy” z Czerwiennego
• PZW Koło Czarny Dunajec
PowyŜsze projekty spełniły kryteria pod względem formalnym i merytorycznym.
Wniosek UKS “Dunajczanie” został złoŜony po terminie i pozostał bez rozpatrzenia.
Na realizację zadań z zakresu sportu zostały przeznaczone środki w wysokości:
140.000 złotych.
Ogółem dotacje – 340 000 złotych.
Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej Wójt Gminy Czarny Dunajec w drodze
zarządzenia udzielił następujących dotacji:

• Związek Podhalan Oddział Chochołów - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział Ciche - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział Miętustwo - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział OdrowąŜ - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział Załuczne. - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział Ratułów - 14000zł
• Związek Podhalan Oddział Wróblówka - 12000 zł
• Związek Podhalan Oddział Podszkle - 16000 zł
• Związek Podhalan Oddział PieniąŜkowice - 13000 zł
• Związek Podhalan Oddział Stare Bystre - 12000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czarny Dunajec - 12000 zł
• Związek Podhalan Oddział Czerwienne – 11000 zł
• Związek Podhalan Oddział Podczerwone – Koniowka – 10000 zł
• Związek Podhalan Oddział Piekielnik – 10000 zł
• OSP Czarny Dunajec – 25000 zł
Po zapoznaniu się z protokołem Gminnej Rady Sportu, która 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 – 14.000 zł
• LKS “Korona” Piekielnik – 27.000 zł
• GKS “Czarni” Czarny Dunajec – 55.000 zł
• UKS „Krokus” Ciche – 7.000 zł
• UKS „Sołtysianie” Stare Bystre – 7.000 zł
• UKS ,,Chochołów” z Chochołowa – 7.000 zł
• UKS „Krokus” Podczerwone – 4.000 zł
• LZS ,,Szarotka” Chochołów – 4.000 zł
• UKS ,,Ciche” w Cichem – 7.000 zł
• UKS „Zogrody” ze Starego Bystrego – 3000zł
• UKS „Czerwone Wierchy” z Czerwiennego – 2000 zł
• PZW Koło Czarny Dunajec - 3000 zł
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Po przeprowadzeniu kontroli i sprawdzeniu poszczególnych sprawozdań wyŜej wymienionych
organizacji i stowarzyszeń dotyczących działalności kulturalnej i sportowej za rok 2010,
stwierdza się:

Oddział Związku Podhalan w Cichem. Rozpowszechniano , promowano oraz kultywowano
tradycję regionu Podhala wśród młodego pokolenia poprzez naukę tańca, śpiewu i gry na
instrumentach wśród dzieci i młodzieŜy z Cichego. Młode pokolenie zostało zapoznane z
tradycjami i kulturą góralską. Organizowano posiady- spotkania dla dzieci i mieszkańców
Cichego. Przyjęto do zespołu 12 nowych członków. Próby odbywały się od 01.01.2010 do
31.12.2010 prowadzone przez Oddział Związku Podhalan w Cichem. Próby odbywały się cztery
razy w miesiącu. Oprócz tego co tydzień odbywały się zajęcia z gry na instrumentach ludowych.
W zajęciach z gry uczestniczy 25 osób.
Zespól regionalny „KRZESANY" liczył w roku 2010 - 90 członków
-40 grupa naborowa, -50 grupa starsza. Uczestniczył w następujących imprezach:
Przednówek, Kościelisko - wyróŜnienie - zespół śpiewaczy
Duchowe Nuty, Czarny Dunajec
- II miejsce Bogusława Ratulowska -śpiew
-III miejsce -grupa śpiewacza
Papieska Majówka -Bachledówka
- wyróŜnienie -duet śpiewaczy -1 miejsce- zespół śpiewaczy
Tatrzańska Majówka –Zakopane
Witowiańska Watra –Witów
Tatrzańskie Wici –Zakopane
Święto Lasu Słowacja Siwa Polana
Festiwal Ździar
Hołdymas Czarny Dunajec
Przeziyracka, Ratułów
- II miejsce Jan Jakubiec i Magda Piczura taniec solowy
- wyróŜnienie grupa śpiewacza
- I miejsce Bogusława Ratułowska-śpiew
Ogólnopolskie Mistrzostwa Kowalskie –Wojciechów
Dni Przyjaźni Kęty
Posiady pokoleń - 3 razy w roku dla lokalnych mieszkańców
Nagrywanie filmu- „Opowieści wigilijne spod Giewontu” oraz inne.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 4 857,01 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 5 492,25 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport) - 2 675, 00 zł.

Ogółem wydano: 13 024,26 zł. (z tego: 13 000,00 zł.- dotacja – 24,26 zł.śr. własne)
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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.
Prowadzona była nauka tańca, śpiewu i gry na instrumentach ludowych Przez cały rok działał
zespól „Siumni". Zespół uczestniczył w uroczystościach, imprezach i przeglądach na terenie
gminy i poza gminą. Członkowie Oddziału brali udział ze sztandarem w uroczystościach i
imprezach. Całość zadań wykonywana była przez Oddział Związku Podhalan w Chochołowie
Próby odbywały się raz w tygodniu - w Chochołowie Zespół „Siumni"
1 raz w tygodniu nauka gry na instrumentach
Dodatkowe próby śpiewu w czasie przygotowań do udziału w przeglądach. W próbach
uczestniczyły dzieci i młodzieŜ w liczbie do 40 osób .
Uczestnictwo w imprezach i przeglądach:
„Przegląd jasełek” w Czarnym Dunajcu
„Muzykowanie na Duchową Nutę" w Czarnym Dunajcu - wyróŜnienie solistka Natalia Papierz
Konkursy z okazji 164 rocznicy Powstania Chochołowskiego
Uroczystość z okazji 164 rocznicy Powstania Chochołowskiego
„Papieska Majówka na Bachledówce" w Czerwiennem -1 miejsce grupa młodsza
Wyjazd zespołu na Słowację do Dolnego Kubina - przegląd pieśni
„Spiywanie i granie pod chochołowskom strzechom" w Chochołowie
II Zjazd Górali Polskich - impreza w Dolinie Chochołowskiej
II Zjazd Górali Polskich - Ludźmierz
„Hołdymas" w Czarnym Dunajcu
„DoŜynki Parafialne” w Chochołowie
„Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiewoków Góralskich" w Ratułowie
Promocja ksiąŜki „Ksiądz Głowacki a Powstanie Chochołowskie" w Poroninie
Święto gwary w szkole w Chochołowie . Zespół brał udział takŜe w innych wydarzeniach
waŜnych dla Ŝycia wsi i jej mieszkańców
II. Organizowanie imprez:
Uroczystość oraz konkursy z okazji 163 rocznicy Powstania Chochołowskiego
(współorganizacja)
Konkurs palm wielkanocnych w Chochołowie (współorganizacja)
5 rocznica odejścia do domu ojca - Ojca Świętego Jana Pawła II - watra pod KrzyŜem Papieskim
w Chochołowie (współorganizacja)
Imieniny Księdza Proboszcza Stanisława Syca
Imieniny Księdza Kapelana Władysława Kosa
„Śpiewanie i granie pod chochołowskom strzechom" (współorganizacja)
II Zjazd Górali Polskich organizacja wspólnie ze Wspólnotą 8 wsi we Witowie uroczystej Mszy
Świętej i posidaów w Dolinie Chochołowskiej w ramach organizowanych spotkań górali na
halach
DoŜynki parafialne w Chochołowie
32 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II - watra pod KrzyŜem Papieskim w
Chochołowie (współorganizacja)
Święto gwary w Chochołowie (współorganizacja)

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego – 3609,00zł
2. Koszty związane z prowadzeniem nauki śpiewu i tańca góralskiego – 8800,00 zł
3. Koszty związane z promocją naszego regionu poprzez prezentację folkloru na imprezach
gminnych oraz pozagminnych – 1066,00 zł
Ogółem wydano: 13 475,00 zł; w tym 13 000,00 zł z dotacji i 475,00 zł środki własne
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Oddział Związku Podhalan w Miętustwie. Zespół regionalny „Mali Miętusianie" działa przy
Związku Podhalan oddziału w Miętustwie. Zespół liczy 37 dzieci (w wieku 4-13 lat), oraz 15
osób w zespole młodzieŜowym (14 lat wyŜej lat). Swoimi występami- tańcem, śpiewem, muzyką,
uświetnia imprezy szkolne, parafialne, gminne, powiatowe, a takŜe na szczeblu ogólnopolskim.
WyjeŜdŜając promuje gminę, swoją wieś oraz szkołę.
Poprzez taniec, śpiew i muzykę dzieci i młodzieŜ krzewią kulturę góralską oraz umiłowanie do
własnych tradycji, zwyczajów i obyczajów, dbają o nie, Ŝeby nie zaginęły, Ŝeby młode pokolenie
w przyszłości mogło je przekazać swoim następcom.
W 2010r. dzieci oraz młodzieŜ brały udział w konkursach i przeglądach zarówno na terenie
gminy i szkoły oraz powiatu i województwa.
Na terenie gminy:
Przegląd jasełek i grup kolędniczych, Koncert kolęd i pastorałek, Śpiewanie i granie pod
„Chochołowską Strzechom", DoŜynki gminne, Przeziyracka w Ratułowie, Duchowe nucicki,
Konkurs pieśni papieskiej na Bachledówce, Poświęcenie Sztandaru w Ratułowie - udział kapeli
Ponadto zespół wraz z kapelą wyjeŜdŜał:
Do śmiącej - koncert w Domu Dziecka
Kraków - Prokocim- koncert dla dzieci chorych
Stary Sącz - występy
Stara Wieś k/ Rzeszowa-występy
Konin - reprezentacja na doŜynkach - oprawa Mszy Św. -występy
Kobylnica- kapela
W sierpniu grupa śpiewacza „Miętusianie" wyśpiewała 3 miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej
W listopadzie na Przeziyracce w Białym Dunajcu w tańcu solowym do lat 10 - szczególne
wyróŜnienie otrzymała Ola Skubisz i Szymon Wyrostek
W zespole jest 12 dzieci, które uczą się gry na skrzypcach. Po raz pierwszy zagrali dwie kolędy w
drugi dzień Świąt, na Mszy Św. po góralsku w kościele w Miętustwie, 9 stycznia w kościele w
Starem Bystrem na Skałce. Kilkoro dzieci ze Starego Bystrego przychodzi na próby do
Miętustwa, gdzie uczą się tańczyć, śpiewać i grać na skrzypcach.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania 1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje): - 3 000,15 zł
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (nagrody dla instruktorów): - 4 500,00 zł
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport): - 5 001,96 zł
4. Koszty pośrednie koszty zarządu, opłaty administracyjne, koszty materiałów biurowych i
artykułów piśmienniczych zuŜytych na potrzeby projektu: - 552,01 zł
Ogółem wydano: 13 054,12 (z tego 13000,00 z dotacji, a 54,12 - 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 ,,Tatry” występował na wielu imprezach kulturalnych w swojej miejscowości, w gminie i
poza jej terenem.
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Swoimi występami uświetniał imprezy kulturalne, msze św. oraz zdobywał wiele wysokich
nagród:
1. Konkurs ,,Muzykowanie na Duchowa nutę” – I m. – grupa śpiewacza
2. ,,Papieska Majówka” – Im. – grupa śpiewacza
3. ,,Przeziyracka młodych toniecnikow i śpiywokow w Ratułowie”:
- I m. – grupa śpiewacza kat. III
- I m. – grupa spiewacza kat. I
- I m. – taniec zbójnicki kat. I
- III m. – taniec solowy kat. I
4. Konkurs tańca solowego i zbójnickiego w Białym Dunajcu:
- I m. w tańcu zbójnickim kat. I
- wyróŜnienie kat. II
- wyróŜnienie – 2 tańce solowe
5. Wyjazdy zespołów: Biała Podlaska – oprawa mszy i występ
Lanckorona – oprawa mszy i występ
Kraków – śpiew kolęd i pastorałek (obecność Kardynała Dziwisza)
Zakopane – występ zespołu ,,Tatrzańskie wici”
6. Występ zespołu w swojej miejscowości:
-,,Poświęcenie sztandaru” Ratułów,
- Oprawa mszy odpustowej w kaplicy w Ratułowie,
- Oprawa mszy ,,Pasterka” w Ratułowie
- Występy z programem jasełkowym OSP Ratułów Górny i OSP Ratułów Dolny.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 6 047,70 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 6 000,00 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport) - 2 000,00 zł.

Ogółem wydano: 14 047,70 zł. (dotacja – 14 000,00 zł.
środki własne - 47,70 zł.)

Oddział Związku Podhalan w OdrowąŜu
Związek Podhalan jest głównym promotorem kultury w swojej miejscowości a spotkania,
imprezy, które organizuje cieszą się duŜą popularnością wśród mieszkańców i turystów
przebywających na terenie naszej gminy.
W 2010r. w zajęciach tańca i śpiewu w zespole regionalnym uczestniczyło ok. 40 dzieci i
młodzieŜy, natomiast w nauce gry na skrzypcach 15 osób. W miesiącu wrześniu do zespołu
dołączyło 7 osób, natomiast grę na skrzypcach rozpoczęły 4 osoby. Próby odbywały się jeden raz
w tyg. Dodatkowe próby odbywały się przed konkursami i uroczystościami, np. opłatek, msza
poŜegnalna.
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Liczba prób:
- zajęcia tańca i śpiewu – 52.
- gra na skrzypcach – 37.
Związek Podhalan zorganizował lub uczestniczył w wielu wydarzeniach, które miały miejsce
na terenie wsi oraz reprezentował gminę mi.in. na
- Koncercie kolęd – Wieliczka obchody 720-lecia miasta.
- w konkursie Leśnica – Groń poświęconemu Janowi Pawłowi II:
III miejsce – duet kategoria I
II miejsce – grupa śpiewacza kategoria II
I miejsce – recytacja wierszy w gwarze -Joanna Wasilewska
śpiew solo - Marcin Dusza
- Koncert z chórem Canticum Canticulum z Krośnika, dzieci z Leśnicy i OdrowąŜa.
Przednówek w Polanach- Kościelisko.
- 47. Tydzień Kultury Beskidzkiej do Oświęcimia, Szczyrku i śywca
41. Festiwalu Folkloru Górali Polskich - śywiec 2010 r.
Kategoria: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI
III miejsce Marcin Bobak
Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ – śpiewacy
III miejsce Krystyna Witek
- Sabałowe Bajania do Bukowiny Tatrzańskiej:
III miejsce grupa śpiewacza
II miejsce duet śpiewaczy
- Konkurs Młodych Toniecników - Biały Dunajec
wyróŜnienie dla Ewy Zachemskiej i Dawida Bobaka
specjalna nagroda dla najmłodszych uczestników konkursu:
Klaudii Głowacz i Marcina Duszy.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 1 000,00 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów)- 11 000,00 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport) - 1 272,00 zł.
Ogółem wydano: 13 272,00 zł. (z tego: 13 000,00 zł.- dotacja – 272,00 zł.śr. własne)

Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem prowadzi zajęcia nauki tańca i śpiewu
góralskiego (2 x w tygodniu ok. 40 osób) i przygotowywanie spektaklu ½ godz. tygodniu.
Kultura regionalna krzewiona była poprzez udział w: uroczystościach religijnych,
okolicznościowych, patriotycznych, konkursach recytatorsko- gawędziarskich, przeglądach
zespołów folklorystycznych, uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Związku
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Podhalan i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. Organizowane były na rzecz
środowiska lokalnego uroczystości kultywujące i podtrzymujące tradycje i obrzędy rodzinne.
Stworzono moŜliwości poznania kultury rejonu warmińsko- mazurskiego poprzez kontynuację
wymiany między zespołami ze Starego Bystrego i z Olsztyna. Nabyte umiejętności
samodzielnego śpiewu i tańca były prezentowane na forum publicznym poprzez udział Zespołu
„Turnie” m/in w:
-”Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej- taniec zbójnicki oraz solowy
-Udział w Konkursie Poezji Regionalnej im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera
w Ludźmierzu, w Konkursie Recytatorsko – Gawędziarskim im. Augustyna Suskiego
w Szaflarach, w Konkursie Wiedzy o Podhalu w Nowym Targu
-Udział w Konkursie Poezji im. Józefa Tischnera w Ratułowie
-„Hołdymas” – doŜynki gminne - Czarny Dunajec – prezentacja wieńca i stołu z góralskim
jadłem
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) – 571,38 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych ( nagrody instruktorów) - 10 494,75 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport)- 933,87 zł.
Ogółem wydano: 12 000,00 zł (całosć z dotacji)

Oddział Związku Podhalan we Wróblówce prowadzi zajęcia z dziećmi: Nauka tańca i śpiewu 2 godziny tygodniowo - 25 dzieci. Nauka gry na instrumentach - 2 godziny tygodniowo - 8
dzieci.
Dodatkowe próby przed występami.
Oddział ZP organizował imprezy kulturalne w swojej miejscowości, uczestniczył w waŜniejszych
uroczystościach kościelnych.
W roku 2010 braliśmy udział w następujących imprezach:
„Przegląd Góralskiej Pieśni Patriotycznej" - Chochołów
„Konkurs Recytatorski Góralskiego Wiersza Patriotycznego" - Chochołów
„Papieska Majówka" na Bachledówce
„ Muzykowanie na Duchową Nutę"
Występ na „Festynie Rodzinnym" w Czarnym Dunajcu
„ Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich" , Ratułów II miejsce w tańcu
solowym, wyróŜnienia w tańcu solowym i tańcu zbójnickim,
„Pod Chochołowskom Strzechom"
„Sabałowe Bajania" - Bukowina Tatrzańska - wyróŜnienie w kategorii gawędziarzy
Występ w Czarnym Dunajcu dla Złotych Jubilatów

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych - 11 999,00 zł
Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz
poza gminnych (w tym transport): 926,86 zł.
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Ogółem wydano: 12 925,86 (z tego 12 000,00 zł.-dotacja, 925,86 zł-śr. własne)

Oddział Związku Podhalan Czarny Dunajec prowadzi naukę tańca i gry na instrumentach
ludowych dla 14 dzieci. Zespół „Mali Dunajcanie” liczy 40 dzieci. Dzieci te zapoznawały się z
tradycją regionu.
Nauka tańca i śpiewu była 1 raz w tyg. po 2 godz. przez 2 instruktorów.
Nauka gry na instrumentach – 1 raz w tyg po 2 godz.
Zespół brał udział w przeglądzie jasełek i grup kolędniczych (2 grupy), w koncercie kolęd w
Czarnym Dunajcu, w Papieskiej Majówce na Bachledówce
Oddział Związku Podhalan współpracował z Małopolskim Hospicjum dla dzieci (występ
zespołu), brał udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, związkowych, w Hołdymasie
(prezentacja stołu regionalnego) oraz w organizacji opłatka dla dzieci z zespołu oraz członków
Oddziału ZP

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
2. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) – 1626,00 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) – 11707,32 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport)- 957,49 zł.
Ogółem wydano: 14290,81 zł w tym 12 000,00 zł z dotacji (2290,81 zł 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. Zespół regionalny „ Bachledowka" do 31 czerwca prowadziło 2
instruktorów: Joanna Gut i Paweł Gał. Od 01 lipca 2010 zespól regionalny prowadziła Pani Ewa
Kolbrecka, zaś naukę gry na instrumentach ludowych prowadził Pan Paweł Kowalcze.
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 prowadzona jest jedna dziecięca kapela
góralska.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 500,00 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (nagrody dla instruktorów) -9 000,00 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych
oraz poza gminnych (w tym transport) - 500,00 zł.

9

4. Koszty pośrednie koszty zarządu, opłaty administracyjne, koszty materiałów biurowych i
artykułów piśmienniczych zuŜytych na potrzeby projektu - 1 000,00 zł.
Ogółem wydano: 11 000,00 zł.

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu w roku 2010 postawił sobie do
zrealizowania następujące zadania:
Naukę zabaw, tańca i śpiewu regionalnego.
Naukę gry na instrumentach smyczkowych.
Rozwijanie kulturowych wartości rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty lokalnej.
Wyzwalanie u dzieci aktywności twórczej.
WdraŜanie dzieci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
Poznawanie tradycji regionu i jego kultury.
Promowanie własnej pracy poprzez uczestnictwo w róŜnych uroczystościach organizowanych na
terenie wsi, gminy lub rejonie.
Prowadzono naukę tańca i śpiewu regionalnego, naukę gry na instrumentach smyczkowych,
naukę zabaw ludowych oraz naukę wierszy i gawęd ludowych. Przygotowano spektakle
dotyczące zwyczajów, obyczajów i obrzędów ludowych. Gromadzone są ciągle stroje regionalne.
Członkowie Oddziału oraz dzieci z zespołu „Serdocki" uczestniczyli w róŜnych konkursach,
przedstawieniach organizowanych na terenie szkoły, gminy i rejonu. Były to m.in.:
Ogólnopolski Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi - Dąbrowa
Górnicza:
- II miejsce - kategoria taneczna
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków - Kazimierz
wyróŜnienie - mistrz i uczeń
Ogólnopolski Konkurs Poezji „Dzieło Św. Mikołaja":
wyróŜnienie
Powiatowy Przegląd Kapel - Nowy Targ :
III miejsce
Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy Kubińca - Kościelisko:
III miejsce
Podhalański Przegląd Twórczości Kazimierza Przerwy Tetmajera i Twórców Podhala Ludźmierz:
dwa wyróŜnienia - kategoria gwarowa
III miejsce - kategoria plastyczna
Festiwal Papieski - Biały Dunajec:
III miejsce w recytacji
Festiwal Papieski - Biały Dunajec: /konkurs plastyczny/
dwa wyróŜnienia
Koncert Wspomnień o Janie Pawle II - Leśnica - Groń: /recytacja/
I miejsce /kategoria 1/
II miejsce /kategoria 1/
dwa II miejsca /kategoria II/
Koncert Wspomnień o Janie Pawle II - Leśnica - Groń: - III miejsce - grupa śpiewacza
Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec: -1 miejsce
XXVI Muzykowanie na Duchową Nutę - Czarny Dunajec:
III miejsce - kapela
III miejsce - solistka
Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Florka Skupnia - Czarny Dunajec :
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II miejsce - recytacja
I wyróŜnienie - gawęda
Gminny Konkurs Góralskiej Pieśni Patriotycznej - Chochołów: wyróŜnienie.
Gminny Konkurs Góralskiej Poezji Patriotycznej - Chochołów:
I miejsce /kategoria II/
II miejsce /kategoria II/
III miejsce /kategoria III/
Gminny Konkurs Pieśni Religijnej - Czerwienne:
wyróŜnienie
Gminny Konkurs Plastyczny „Radość tworzenia"- Stare Bystre: -1 miejsce
WernisaŜ
prac plastycznych w Muzeum w Zubrzycy Górnej. 19. Gościnny występ zespołu
„Serdocki" i kapeli „Pośklanie":
Centrum Kultury - Izabelin koło Warszawy
„Ekopiknik" - Kampinos koło Warszawy
oprawa mszy św. w kościele im. Jana Chrzciciela w Lesznie koło Warszawy
Festiwal Górali Karpackich – Szczawnica
XXXIV Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej - Kraków
poświęcenie kościoła - Trzemeśnia
Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych - Bukowina Tatrzańska
„Święto Borówki" - Zubrzyca Górna
„Święto Pasterskie' Lipnica Wielka
Orawski Park Etnograficzny - Zubrzyca Górna.
Konkurs Wieńców DoŜynkowych - Czarny Dunajec - III miejsce.
Reprezentowanie Związku na forum imprez podhalańskich: a/ „Hołdymas" - Czarny Dunajec
II Światowy Zjazd Górali
Niedźwiedź i Poręba Wielka
Hala Krupowa
Odpust Matki BoŜej Ludźmierskiej
Światowe Góralskie Rekolekcje w Szczyrku
Reprezentowanie Oddziału w uroczystościach parafialnych.
Oprócz tego aktywnie włączaliśmy się w uroczystości szkolne i miejscowe m.in.:
poświęcenie sztandaru i nadanie imienia szkole
XVIII Powiatowa Parada Orkiestr Dętych Polsko - Słowackie Inspiracje Folklorystyczne - Euregion
Tatry 2010

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 8 000,00 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 5 500,00 zł.
3.Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz
poza gminnych (w tym transport) - 3 500,00 zł.
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Ogółem wydano: 17 000,00 zł. (z tego: 16 000,00 zł.- dotacja, 1 000,00 zł.śr. własne)
Oddział Związku Podhalan w PieniąŜkowicach prowadzi zespół regionalny „Zeleźnica” Próby zespołu
raz w tygodniu po 2 godziny. Nauka gry na instrumentach 1 raz w tygodniu po 2 godziny. Udział zespołu
w przeglądach i konkursach:
10.01.2010 r. -Jasełka dla mieszkańców wsi
08.01.2010 r. -Koncert kolęd w Czarnym Dunajcu
27.02.2010 r.-164 rocznica Powstania Chochołowskiego, udział w konkursie plastycznym- II i III
miejsce, konkursie recytatorskim- III miejsce, grupa śpiewacza
08.05.2010 r. - Duchowe nuty - II miejsce zespól śpiewaczy, II miejsce instrumentalista
15.05.2010 r. - Konkurs pieśni na Bachledówce- III miejsce
15.06.2010 r. - występ zespołu dla jubilatów - 50 lecie małŜeństwa w Urzędzie Gminy
11.07.2010 r. - występ „Pod Chochołowska strzechą"
03.10.2010 r. Przeziyracka w Ratułowie - II miejsce śpiew solowy, Zbój - wyróŜnienie , śpiew kat. III wyróŜnienie
14.11.201 Or. - Konkurs w Białym Dunajcu-udział taniec solowy,
Udział Oddziału w imprezach organizowanych na terenie Gminy oraz imprezach związkowych:
10.01.2010 r. - opłatek Zarządu Głównego
luty 2010 r. - 164 rocznica Powstania Chochołowskiego
04.04. 2010 r. - oprawa mszy rezurekcyjnej
11.04.2010 r. - Święcone Zarządu Głównego
11.04.2010 r. - udział w mszy św. w Czarnym Dunajcu za ofiary katastrofy - pod Smoleńskiem
02.05.2010 r. - majówka w ZP/Oddziale PieniąŜkowice
26.05.2010 r. Pogrzeb dr Wincentego Galicy w Zakopanem- sztandar
13.06.2010 r. Poświęcenie sztandaru w Ratułowie
wrzesień 2009 r. oprawa mszy św. Odpustowej w PieniąŜkowicach
24. 12.2009 r. Oprawa mszy „Pasterki"

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
3. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) – 1900,16 zł.
2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 12 300,00 zł.
5. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz
poza gminnych (w tym transport): - 210,00 zł.

Ogółem wydano: 14 410,16 zł. (z tego: 12 910,00 zł.- dotacja – 1 500,16 zł.śr. własne)
Kwota 90 zł została zwrócona do budŜetu gminy.
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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. Jest
patronem dwóch zespołów regionalnych.
Pierwszym z nich jest młodzieŜowy Zespół Góralski „SYKOWNI" działający od 2007r. Większość
członków zespołu to uczniowie szkół średnich oraz studenci uczelni wyŜszych. Ich liczba zmienia się, ale
utrzymuję na poziomie około 25 osób.
Z uwagi na fakt, iŜ nauka tańca i śpiewu zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością takŜe wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, samoczynnie powstał zespół dziecięcy „MALI SYKOWNI",
który skupia w tej chwili 25 dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
Próby zespołów odbywają się w kaŜdą środę w budynku Remizy OSP w Załucznem. Dodatkowo, jeŜeli
zaistnieje taka potrzeba, organizowane są zajęcia fakultatywne, a ich termin ustalany jest na bieŜąco
przez instruktorów.
Podczas prób instruktorzy skupiają się przede wszystkim nad odpowiednią techniką i poprawnością tańca
oraz dokładają wszelkich starań dąŜąc do poprawy barwy głosu.
Ponadto instruktorzy sprawują baczną uwagę nad kształtowaniem szacunku dla kultury, tradycji oraz
dorobku naszych ojców. Poprzez zespół młodzieŜ i dzieci mają moŜliwość uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych a zarazem poznać dokładnie tradycję tak bogatego regionu, jakim jest Podhale.
Instruktorami zespołów są Dorota Sobczyk i Marcin Szymusiak.
Lista konkursów i przeglądów z udziałem Góralskiego Zespołu Regionalnego "Sykowni" z Załucznego:
Koncert kolęd i pastorałek, Sanktuarium Matki BoŜej Objawiającej Cudowny Medalika na Olczy,
Opłatek Związku Podhalan, Załuczne
Koncert Kolęd, Gimnazjum w Załucznem
XXVI Muzykowanie na Duchową Nutę, III miejsce Grupa Śpiewacza Dziewcząt
Majówka Papieska na Bachledówce, I miejsce Grupa Śpiewacza Dziewcząt
Festyn Rodzinny, Załuczne
Poświęcenie sztandaru Oddziału Związku Podhalan w Załucznem,
„ŚPIYWANIE I GRANIE POD CHOCHOŁOWSKOM STRZECHOM", Chochołów
„Święto Lasu" Siwa Polana,
15-LECIE POLSKIEJ FEDERACJI HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA, POZNAŃ,
X Konkurs Młodych Toniecnikow, Biały Dunajec WyróŜnienie w Tańcu Zbójnickim
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (w tym nagrody dla instruktorów)- 12 000,00 zł.
Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz poza
gminnych (w tym transport) - 1 000,00 zł.
Ogółem wydano: 13 000,00 zł (całość z dotacji).
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Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem-Koniówce prowadzi naukę tańca i śpiewu góralskiego.
Próby zespołu dziecięcego dwa razy w tygodniu około 90 godz. w roku . Organizowanie imprez
okolicznościowych na terenie Podczerwonego ok.10 godz. w roku.
Delegacja Oddziału brała udział w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego
małŜonki Marii Kaczyńskiej.
Delegacja wraz ze sztandarem bierze udział w uroczystościach 44 Nadzwyczajnego Zjazdu Związku
Podhalan w Zakopanem.
Oddział Związku Podhalan był tradycyjnie juŜ na DoŜynkach Gminnych w Czarnym Dunajcu.
W szkole podstawowej w Podczerwonem Oddział zorganizował dzieciom uczącym się tańca gry i śpiewu
góralskiego - Mikołajki.
Dzieci z zespołu występowały na konkursach i przeziyrackach na terenie Podhala

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 10 000,00 zł.
2. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz
poza gminnych (w tym transport) - 1 000,00 zł.
Ogółem wydano: 11 000,00 zł. (z tego: 10 000,00 zł.- dotacja – 1 000,00 zł.śr. własne)

Oddział Związku Podhalan w Piekielniku utworzył zespół regionalny. Nauka tańca odbywała się raz w
tygodniu dla 35 osób. Nauka śpiewu raz w tygodniu dla 30 osób
Nauka gry na instrumentach ludowych raz w tygodniu dla 10 osób
Rozbudzanie w dzieciach i młodzieŜy zamiłowania do kultury regionalnej dokonywało się poprzez udział
w zajęciach prowadzonych przez Oddział Związku Podhalan w Piekielniku oraz organizację imprez
kulturalno- regionalnych na terenie wsi, naukę śpiewu i tańca góralskiego oraz naukę gry na
instrumentach ludowych.
Zespół z Piekielnika brał udział m.in.:
Impreza oraz występ zespołu góralskiego, przedstawienie Jasełek
Konkurs Palm Wielkanocnych
" BACHLEDÓWKA" udział Zespołu regionalnego w przeglądzie pieśni i tańca regionalnego wyróŜnienie
Zespołu regionalnego - Śpiywanie i Granie Pod Chochołowską Strzechom
udział zespołu w Występach w Ratułowie na XXIII Przeziyracce Młodych Toniecników i Śpywoków
Góralskich. Zajęcie III miejsca w konkursie tańca zbójnickiego
Małe dziewczynki wyróŜnienie za śpiew
Udział zespołu w przeglądzie tańca w Białym Dunajcu (zbój i solówki)
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Koszty związane z prowadzeniem zespołu regionalnego (stroje) - 3 000,00 zł.
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2. Koszty związane z nauką śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych (wynagrodzenia instruktorów) - 10 500,00 zł.
3. Koszty związane z promocją regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych oraz
poza gminnych (w tym transport) – 500,00 zł.
Ogółem wydano: 14 000,00 zł. (z tego: 10 000,00 zł.- dotacja – 4 000,00 zł.śr. własne)

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Czarnym Dunajcu reprezentuje gminę na powiatowych i
wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra obsługuje pod względem muzycznym imprezy
straŜackie na terenie gminy Czarny Dunajec, jak równieŜ uroczystości okolicznościowe, kościelne i
państwowe. Szkolenie kandydatów do orkiestry odbywa się dwa razy w tygodniu (środa i czwartek w
godz 19 - 21). Orkiestra liczy 28 członków. Na koniec ubiegłego roku liczba osób szkolonych w zakresie
gry na instrumentach wynosiła 12. Próby orkiestry odbywają sie dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w
godz. 17 - 21). Przed planowanymi występami próby dodatkowo odbywają się w niedziele.
Orkiestra brała udział m.in.:
Festyn rodzinny w Czarnym Dunajcu - koncert muzyki rozrywkowej
Powiatowa Parada Orkiestr Dętych w Podszklu
Hołdymas 2010 - Defilada orkiestry (uroczysty przemarsz), koncert muzyki rozrywkowej

Wydatki poniesione na wykonanie zadania
1. Koszty związane z prowadzeniem orkiestry dętej – 9784,78 zł
2. Koszty związane z nauką gry na instrumentach – 13500,00zł
3. Koszty zarządu, opłaty administracyjne, koszty mat. biurowych -657,52 zł
Ogółem wydano: 23942,30 zł. – całosć z dotacji
Kwota 1057,70 zł została zwrócona do budŜetu gminy
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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 2010r.
l.p

Organizacja
pozarządowa

Koszty związane
z nauką śpiewu i
tańca
góralskiego, gry
na instrumentach
ludowych
(nagrody
instruktorów)
(w zł))
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folkloru na
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gminnych
oraz poza
gminnych (w
tym transport)
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8800,00

2675,00
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0
0
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13000

13054,12

0
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0
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0
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0

13000
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0

571,38
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933,87

0
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12000,00

0

0
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0

12000
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0
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11707,32
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0
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14290,81

0
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0
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1900,16
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210,00

0
0

16000
13000
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0
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0
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0

0
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0
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0
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0

9784,78

13500,00

0

657,52

25000

23942,30

1057,70

43896,18

142793,32

21543,18

2209,53

200000

210442,21

1147,70

Koszty
związane z
prowadzenie
m zespołu
regionalnego
(ew.
orkiestry)
(w zł)

1
2

O ZP w Cichem
O ZP w
Chochołowie
3
O ZP w
Miętustwie
4
O ZP w
Ratułowie
5
O ZP w
OdrowąŜu
6
O ZP w Starem
Bystrem
7
O ZP we
Wróblówce
8
O ZP Czarny
Dunajec
9
O ZP w
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10 O ZP w Podszklu
11 O ZP w
PieniąŜkowicach
12 O ZP w
Załucznem
13 O ZP w
PodczerwonemKoniówce
14 O ZP w
Piekielniku
15 Orkiestra przy
OSP w Czarnym
Dunajcu
RAZEM

Koszty
pośrednie
(opłaty
administr.
Itd.)
(w zł)

przyznana
dotacja
w 2010r.
(w zł)

razem wydano
(w zł)

zwrot do
budŜetu
gminy
(w zł)
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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 – 210.442,21 zł (w 2009 roku 192845,46 zł) z czego dotacja zaspokoiła 95,04% (w 2009 roku - 86,08 % ) środków reszta to
finansowe środki własne organizacji pozarządowych, środki z innych źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów. Dotacja została wykorzystana w 94,3%
Procentowe rozdysponowanie pieniędzy z realizacji 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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80
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prowadzeniem nauki śpiewu
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naszego regionu poprzez
prezentację folkloru na
imprezach gminnych oraz
pozagminnych
Koszty pośrednie

40
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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
Rok 2010 – kwota 200.000 złotych
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Ludowy Zespół Sportowy „Delta” PieniąŜkowice W rundzie wiosennej (sezon 2009/10) druŜyna brała
udział w rozgrywkach klasy „B”. W rozgrywkach tych brała udział druŜyna seniorów Klubu, do której
naleŜało 25 zawodników. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na boisku sportowym w Dziale. Obecnie
występuje w rozgrywkach kl. C – Zachód seniorów Podhalańskiego Podokręgu Piłki NoŜnej w Nowym
Targu, a takŜe uczestniczy w rozgrywkach pucharowych. DruŜyna swoje mecze rozgrywa na wynajętym
stadionie w Sieniawie. Obecnie druŜyna „DELTA” liczy około 25 zawodników.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania – 14000,00 zł całość z dotacji
1.
2.
3.
4.

ubezpieczenia i badania zawodników – 1681,00 zł
Opłaty sędziowskie i statutowe – 3146,00 zł
Transport
– 2500,00 zł
zakup sprzętu
- 6673,00 zł

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec
ZałoŜone cele w całym roku 2010 zostały zrealizowane w postaci reprezentowania
Gminy Czarny Dunajec w rozgrywkach sportowych w dyscyplinach takich jak piłka noŜna oraz tenis
stołowy.
Sekcja piłki noŜnej reprezentowała Gminę Czarny Dunajec w rozgrywkach na szczeblu podhalańskim :
druŜyna seniorów w „A’” Klasa w sezonie 2009/2010 zajęcie 7 miejsca , w sezonie 2010/2011 po
rundzie jesienne zajmuje miejsce 4 z dorobkiem 22 pkt.. DruŜyna juniorów po zajęciu 1 miejsca w 2
lidze w sezonie 2009/2010 uzyskała awans . Obecnie występuje w „1 lidze” na szczeblu podhalańskim ,
po rundzie jesiennej zajmuje miejsce 8 z dorobkiem 9 punktów ). DruŜyna trampkarzy po zajęciu 2
miejsca w 2 lidze w sezonie 2009/2010 , takŜe uzyskała awans . Obecnie występuje w „1 lidze” na
szczeblu podhalańskim po rundzie jesiennej plasuje się na miejscu 7 z dorobkiem punktowym .
DruŜyna sekcji tenisa stołowego reprezentuje Gminę Czarny Dunajec
w rozgrywkach 4 ligi krajowej w sezonie 2009/2010 zajęła miejsce 3 .Obecnie w sezonie 2010/2011
zajmuje miejsce 10 z 7 punktami.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Wydatki z tytułu opłat sędziowskich oraz trenerskich - 21356,00 zł
2.Wydatki z tytułu dowozu zawodników - 6785,50 zł
3.Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami - 7570,80 zł
4. Wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego - 10016,00 zł
5. Wydatki wynajmu bądź utrzymania obiektów sportowych lub urządzeń sportowych - 12189,14 zł
Ogółem wydano: 57 917,44 zł. (dotacja – 55 000,00 zł., śr. wł. – 2 917,44 zł.)
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Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Piekielniku w rundzie wiosennej występował w rozgrywkach
podhalańskiej klasy „B". Przygotowania do rozgrywek w rundzie wiosennej rozpoczęły się od połowy
stycznia. Treningi prowadzone były 2 razy w tygodniu, tj. wtorek, piątek - na hali sportowej przy Zespole
Szkół w Piekielniku. W Klubie mamy zgłoszonych 30 czynnych zawodników, w treningach brało udział
od 15 - 20 zawodników. Oprócz osób zrzeszonych w Klubie LKS „Korona", na treningi przychodziła
równieŜ młodzieŜ gimnazjalna, która w przyszłości, moŜe zasilić szeregi pierwszej druŜyny. W okresie
przygotowań do rundy wiosennej, tj. od pierwszej połowy stycznia , do końca marca - bieŜącego roku,
przeprowadzono 19 zajęć treningowych na hali sportowej, oraz 5 w terenie (boisko, biegi przełajowe)
Poza tym druŜyna uczestniczyła w jednym turnieju halowym w Lipnicy Wielkiej o Puchar Prezesa PPPN,
i rozegrała kilka meczów sparingowych, tj. z druŜyną juniorów z Lipnicy Małej ( 4 mecze), z „Czarnymi"
Czarny Dunajec ( 1 mecz) . ZałoŜenia postawione w projekcie na początku roku, zostały całkowicie
zrealizowane. Po rozpoczęciu rozgrywek , dalej treningi prowadzone były 2 razy w tygodniu i
przeprowadzono ich 17, brało w nich udział 70% - czynnych zawodników. Rozgrywki w rundzie
wiosennej, a zarazem sezon 2009/2010 - Klub LKS „Korona", zakończył na 9 miejscu na 12 druŜyn w
podhalańskiej klasie „B", co zapewniło bezpieczne utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej.
Przygotowania do występów w rozgrywkach podhalańskiej klasy ,.B"( grupa zachód), w sezonie
2010/2011 w rundzie jesiennej rozpoczęto od połowy lipca, ze względu na zaskakująco wysoki poziom
rozgrywek w klasie „B", postanowiono zorganizować 3 treningi w tygodniu, tj. wtorek, czwartek, piątek.
Zajęcia treningowe prowadzono na boisku, a takŜe w terenie kładąc przede wszystkim nacisk na prace
nad wytrzymałością. Od chwili wznowienia treningów, do momentu rozpoczęcia rozgrywek tj.
15.08.2009r. przeprowadzono 14 zajęć, poza tym rozegrano 2 mecze sparingowe, z „Deltą"
PieniąŜkowice i z druŜyną juniorów z Lipnicy Małej. Rozgrywki podhalańskiej klasy „B" w rundzie
jesiennej ( grupa zachód), druŜyna zakończyła na 7 miejscu w 12 zespołowej lidze z dorobkiem 15 pkt.
W trakcie prowadzonych rozgrywek tj. od 15 sierpnia do 24 października , dalej prowadzone były
treningi, z tym Ŝe 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki. ZałoŜenia projektowe odnośnie występów
druŜyny w wyŜszej klasie rozgrywek, jak i równieŜ przeprowadzonych treningów zostały zrealizowane.
Z tym Ŝe według załoŜeń w zajęciach treningowych miało brać udział więcej zawodników; tj. 15-20,
brało około 10 osób ze względu na pracę do późnych godzin wieczornych niektórych zawodników
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki bieŜące z tytułu opłat sędziowskich - 5 066,00 zł
2. Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników – 3 000,00 zł.
3. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami - 4 081,15 zł
4. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 5 426,48 zł
5. Wydatki z tytułu wynajmu bądź utrzymania obiektów sportowych lub
urządzenia sportowego - 9 563,73 zł
Ogółem wydano: 27 137,36 zł. (dotacja – 27 000,00 zł., śr. własne – 137,36 zł.)
Ludowy Zespół Sportowy ,,Szarotka” Chochołów
W 2010 r. LZS Szarotka „ Chochołów współorganizował wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec II Zawody Narciarskie im. Kurierów Narciarskich. Podpisując na w/w cel
porozumienie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, ponadto w współorganizację
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włączył się Komendant WOSzK Zakopane, Samorządy Skalnego Podhala (w tym Urząd Gminy
Czarny Dunajec) i prywatni sponsorzy przekazując nagrody rzeczowe i dodatkowe 7 000 zł. Na starcie
zawodów biegowych stanęło 340 uczestników w róŜnych kategoriach wiekowych a w równolegle
rozgrywanych zawodach strzeleckich udział wzięło kolejnych 250 uczestników.

.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 3 671,00 zł.

Ogółem wydano: 3 671,00 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji 329,00 zł. została zwrócona do budŜetu Gminy

UKS „Krokus” działa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cichem od 1966 roku. Celem działalności
UKS-u jest aktywizacja wolnego czasu dzieci oraz udział w rywalizacji sportowej. W oparciu o bazę
sprzętową realizowany jest program z narciarstwa biegowego. Zajęcia podnoszą ogólnorozwojowe cechy
motoryczne i technikę poruszania się na nartach (w okresie letnim-nartorolkach i rolkach)
W zajęciach uczestniczy 48 dzieci w wieku 8-13lat (27 chłopców, 21 dziewcząt).
W ostatnim okresie dzięki sukcesom polskich piłkarzy ręcznych zajęcia w UKS zostały poszerzone o
pikę ręczną
Miejscem zajęć jest sala gimnastyczna ii tereny wokół szkoły gdzie odbywały się mistrzostwa szkoły w
biegach narciarskich i biegach przełajowych. Masowość która jest podstawowym celem UKS-u
zgromadziła na starcie 103 biegaczy przełajowych i 42 narciarzy w wewnętrznych zawodach.
DruŜynowo SP Ciche wygrywa Małopolską Ligę biegów Narciarskich SZS
W okresie jesiennym biegacze przełajowi zdominowali biegi na szczeblu gminy i powiatu gdzie zdobyli
aŜ 12 medali. W oparciu o uczniów trenujących w UKS szkoła podstawowa w Cichem zdobyła wiele
pierwszych miejsc na szczeblu gminy i powiatu w narciarstwie biegowym i biegach przełajowych.
Największym sukcesem jest wybranie do grona najlepszych szkół podstawowych w Małopolsce i
najlepszej szkoły w powiecie nowotarskim.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników - 580,00 zł.
2. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami - 241,82zł
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3. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 8748,32 zł
Ogółem wydano: 9 570,14 (dotacja – 7 000,00 zł., śr. własne – 2 570,14 zł.)

UKS „Sołtysianie” Stare Bystre prowadził działalność szkoleniową w czterech sekcjach sportów
zimowych tj. biathlon, biegi narciarskie, skoki i kombinacja norweska. KaŜda sekcja liczy około 30
członków. Zajęcia szkoleniowe w naszych sekcjach prowadzili bardzo doświadczeni szkoleniowcy tacy
jak: mgr Andrzej Ruchała, trener klasy M, mgr Małgorzata Ruchała, Kazimierz Długopolski i Krystyna
Guzik.
Członkowie klubu brali udział w zawodach regionalnych, powiatowych, wojewódzkich,
międzywojewódzkich, ogólnopolskich , a takŜe międzynarodowych. Środki finansowe otrzymane w
ramach dotacji z Urzędu Gminy zostały przeznaczone na transport zawodników na treningi, zawody i
zgrupowania sportowe, zakup narciarskiego sprzętu sportowego i ich akcesoria, opłatę startową
badania lekarskie, wynajem obiektów sportowych
Członkowie UKS „Sołtysianie" Stare Bystre oraz mieszkańcy wsi Stare Bystre uczestniczyli w
rozgrywkach piłki noŜnej, piłki siatkowej i tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach przełajowych,
letnich biegach narciarskich na nartorolkach, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji
narciarskiej oraz biathlonie letnim i zimowym.
Zawodnicy UKS „Sołtysianie" brali udział w następujących zawodach :
W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec - w dyscyplinach letnich i zimowych
W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ - biegi przełajowe i biegi narciarskie
W Mistrzostwach Województwa Małopolskiego - w biegach przełajowych, narciarstwie biegowym,
biathlonie oraz skokach i kombinacji norweskiej
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - w biegach narciarskich i biathlonie
W Letnich Mistrzostwach Polski UKS - ów - w biathlonie, narciarstwie biegowym oraz w skokach i
kombinacji norweskiej
W Zimowych Mistrzostwach Polski UKS - ów - w biegach narciarskich, skokach i kombinacji
norweskiej
W Międzynarodowych zawodach dzieci - w skokach i kombinacji norweskiej
W Letnich Mistrzostwach Świata dzieci - w skokach i kombinacji norweskiej (na igielicie)
W Zimowych Mistrzostwach Świata dzieci - w skokach narciarskich
Lotos Cup w skokach narciarskich

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników – 235,40 zł.
2. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami - 884,00 zł.
3. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 6 026,72 zł.
Ogółem wydano: 7 146,12 zł. (dotacja – 7000,00 zł., śr. własne – 146,12 zł.)
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UKS ,,Zogrody” ze Starego Bystrego
prowadził działalność szkoleniową w czterech sekcjach sportów zimowych tj. biathlon, biegi narciarskie,
skoki i kombinacja norweska. KaŜda nasza sekcja liczy około 10 członków. Zajęcia szkoleniowe w
naszych sekcjach prowadzili bardzo doświadczeni szkoleniowcy tacy jak: mgr Andrzej Ruchała, trener
klasy M, mgr Małgorzata Ruchała, Kazimierz Długopolski i Krystyna Guzik.
Zawodnicy UKS brali udział w zawodach regionalnych, powiatowych, wojewódzkich,
międzywojewódzkich, ogólnopolskich , a takŜe międzynarodowych. Środki finansowe otrzymane w
ramach dotacji z Urzędu Gminy zostały przeznaczone na transport zawodników na treningi, zawody i
zgrupowania sportowe, zakup narciarskiego sprzętu sportowego i ich akcesoriów, opłatę startową badania
lekarskie wynajem obiektów sportowych
Członkowie UKS „Zogrody" Stare Bystre oraz mieszkańcy wsi Stare Bystre uczestniczyli w
rozgrywkach piłki noŜnej, piłki siatkowej i tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach przełajowych,
letnich biegach narciarskich na nartorolkach, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji
narciarskiej oraz biathlonie letnim i zimowym. Zawodnicy UKS „Zogrody" brali udział w następujących
zawodach :
W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec - w dyscyplinach letnich i zimowych
W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ - biegi przełajowe i biegi narciarskie
W Mistrzostwach Województwa Małopolskiego - w biegach przełajowych, narciarstwie biegowym,
biathlonie oraz skokach i kombinacji norweskiej
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - w biegach narciarskich i biathlonie
W Letnich Mistrzostwach Polski UKS - ów - w biathlonie, narciarstwie biegowym, oraz w skokach i
kombinacji norweskiej
W Zimowych Mistrzostwach Polski UKS - ów - w biegach narciarskich, skokach i kombinacji
norweskiej
W Międzynarodowych zawodach dzieci - w skokach i kombinacji norweskiej
Lotos Cup w skokach narciarskich
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami - 368,00 zł.
2. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 2 632,00 zł.
Ogółem wydano: 3 000,00 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. Srodki finansowe uzyskane
na realizację projektu pozwoliły na:
- treningi sportowe,
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- doposaŜenie klubu w sprzęt i akcesoria narciarskie, co pozwoliło na skuteczniejsze straty na zawodach i
treningach,
- udział w wielu zawodach sportowych
- udział w obozach sportowych

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników - 1 550,01 zł.
2. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami – 390,00 zł.
4. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 5 065,48 zł.
Ogółem wydano: 7 005,49 zł. (dotacja – 7000,00 zł., śr. własne – 5,49 zł.)

UKS Chochołów
Praca skierowana była głównie do uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w
Chochołowie -członków tego klubu. Projekt był realizowany od 04 marca 2010 roku do 15 grudnia
2010 roku. Uczestniczyło w nim 50 członków klubu.
Członkowie UKS „Chochołów" brali udział w 2010r. 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
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników - 1 299,60 zł.
2. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 4 999,74 zł.

3. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu wynajmu bądź utrzymania obiektów sportowych, lub
urządzenia sportowego - 1 000,66 zł.
Ogółem wydano: 7 300,00 zł. (dotacja – 7 000,00 zł., śr. własne – 300,00 zł.)

UKS „Krokus” Podczerwone Prowadzenie zajęć z zakresu narciarstwa biegowego, tenisa stołowego,
biegów przełajowych i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem. Nauka biegania na
nartach, prowadzenie zajęć sportowych.
-Udział w zawodach Uczniowskich Klubów Sportowych w biegach przełajowych i tenisie stołowym.
Udział w zawodach Ogólnopolskie Biegi Przełajowe UKS w Wysowej Zdroju 2.10.2010. Liczba
uczestników 7.
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Zakupiono sprzęt sportowy w postaci 5 kompletów: narty, buty, wiązania i kijki do uprawiania
narciarstwa biegowego.
Zakupiono stół do tenisa stołowego.
Opłacono udział w zawodach UKS oraz przewóz na te zawody.

Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1.Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników - 230,00 zł.
2.Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami – 70,00 zł.
3.Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 3 700,00 zł.
Ogółem wydano: 4 000,00 zł.

UKS ,,Czerwone Wierchy” z Czerwiennego działa od 23. 09. 2009r. Dwa razy w tygodniu, nieodpłatnie,
odbywają się treningi z narciarstwa biegowego, które prowadzi p. Krzysztof Zając, nauczyciel
wychowania fizycznego. W treningach bierze udział 15 osóbUczniowie UKS „ Czerwone Wierchy" biorą
udział w zawodach i zaczynają odnosić pierwsze Sukcesy. Organizowane są zawody sportowe dla
uczniów niepełnosprawnych „ Na narty z Janem Pawłem II", w których biorą udział chodzące dzieci
niepełnosprawne ze szkół SPSK w Czerwiennem. Dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza dla uczniów
niepełnosprawnych ruchowo organizowane są turnieje szachowe. Finał tego turnieju odbywa się zawsze
na przełomie maja i czerwca. W roku 2010 został zorganizowany szkolny turniej tenisa stołowego.
UKS „Czerwone Wierchy" za uzyskane dofinansowanie zakupił sprzęt sportowy: osiem par butów, dwie
pary nart biegowych i dziesięć par kijów biegowych Uczniowie klubu biorą udział w zawodach
sportowych z narciarstwa biegowego oraz w zawodach lekkoatletycznych. W zeszłym roku uczniowie
zaczęli uzyskiwać dobre miejsca w zawodach sportowych na teranie Gminy Czarny Dunajec zaczynają
odnosić pierwsze indywidualne sukcesy:
III miejsce w zawodach sportowych w narciarstwie biegowym w Chochołowie;
miejsce w zawodach sportowych w narciarstwie biegowym w Czerwiennem Nr 1
x III miejsce w biegach przełajowych w Czarnym Dunajcu - etap gminny
miejsce w biegach przełajowych w Czarnym Dunajcu - etap gminny VII miejsce w biegach przełajowych
w Czarnym Dunajcu - etap gminny
Ponadto 4 zawodników zakwalifikowało się do etapu powiatowego w biegach przełajowych . Jeden z
zawodników zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
4. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego – 2 000,00 zł.
Ogółem wydano: 2 000,00 zł.
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Polski Związek Wędkarski Koło Nr 27 z Czarnego Dunajca
Terenem działania Koła jest obszar Gminy Czarny Dunajec, ustalono podopieczne wody dorzecza rzeki
Czarny Dunajec w obszarze działania koła.
Ilość członków Koła w roku 2010 wynosiła 153 osoby.
-153 członków opłaciło składki w roku 2010/ w tym 5 kobiet
- 24-stu studentów i młodzieŜy uczącej się, 17- członków uczestników,
- 31 członków nowowstępujących
Zarząd Koła zorganizował w roku 2010 siedem imprez sportowo – turystycznych
W tym trzy o mistrzostwo Koła w dyscyplinie:
- podlodowej
- muchowej
- spławikowej
Oraz cztery towarzyskie
– zawody z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 61 dzieci z Gminy Czarny Dunajec kaŜde dziecko
otrzymało dyplom udziału jak równieŜ nagrody, dodatkowo dzieci do 6 miejsca zostały wyróŜnione medalami
i pucharami.
- Towarzyskie zawody muchowe o Puchar Janosika, na które przybyło 46 zawodników z całej Polski, w
których uczestnicy to członkowie kadry narodowej, wielokrotni mistrzowie Polski w wędkarstwie
muchowym, wicemistrzowie Świata.
- Towarzyskie zawody spinningowe na których członkowie koła otrzymali atrakcyjne ngrody.
- Towarzyskie zawody spławikowo-gruntowe nocne.
Członkowie Koła uczestniczyli takŜe w zawodach organizowanych przez inne koła, kluby sportowe jak
równieŜ przez Okręg PZW w Nowym Sączu
Dodatkowo członkowie koła przyczynili się kilkukrotnie do ochrony środowiska:
- oczyszczanie potoku Młynówka
-sprzątanie brzegów potoku Czarny Dunajec
-ujawnianie nielegalnych wysypisk śmieci
- ujawnienie nielegalnego poboru Ŝwiru
- działalność społecznej straŜy rybackiej
Wydatki poniesione na wykonanie zadania –
1. Wydatki bieŜące z tytułu opłat sędziowskich – 451,86 zł.
2.Wydatki bieŜące z tytułu dowozu zawodników - 315,00 zł.
3. Wydatki związane z ubezpieczeniem zawodników i niezbędnymi opłatami -304,20 zł.
4. Wydatki bieŜące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego - 2 285,30 zł.
5. Wydatki z tytułu wynajmu bądź utrzymania obiektów sportowych lub
urządzenia sportowego - 3 154,09 zł.
Ogółem wydano: 6 510,45 zł. (dotacja – 3000,00 zł., śr. własne – 3 510,45 zł.)
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Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania z zakresu sportu
l.p
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Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania wyniosła 149.258,00 zł (w 2009 142884,77 zł) z czego dotacja zaspokoiła 93,80% (w 2009r - 94,48%) środków organizacji
pozarządowych reszta to finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów.
Procentowe rozdysponowanie pieniędzy na realizację zadania:
Realizacja projektów dotyczących sportu
wydatki z tytułu opłat
sędziowskich oraz
trenerskich

100

80

wydatki z tytułu dowozu
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60
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40
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KLUBY SPORTOWE

wydatki wynajmu bądź
utrzymania obiektów
sportowych lub urządzeń
sportowych

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
Rok 2010 – kwota 140.000 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. Efektem poziomu sportowego były sukcesy
młodych zawodników. Oto najwaŜniejsze:
UKS „Sołtysianie” Stare Bystre:
Magdalena Pałasz:
Ogólnopolski Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich –
III miejsce - na zawodach w Zakopanem, Wiśle, Zagórzu
Stanisław Biela
V miejsce – Mistrzostwa Świata Juniorów w komb. norweskiej
II miejsce – Mistrzostwa Polski UKS-ów w skokach Szczyrk
I miejsce – Mistrzostwa Polski UKS-ów w kombinacji norweskiej Szczyrk
Członek Kadry Narodowej Seniorów w kombinacji norweskiej na sezon 2010/2011

27

Robert Bieda:
VI miejsce – Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy w sportach zimowych
Damian Urbaś
III miejsce - Mistrzostwa Polski UKS-ów w kombinacji norweskiej, Szczyrk.
UKS „Zogrody” Stare Bystre
Artur Wacławiak
III miejsce – Ogólnopolskie Spotkania UKS-ów w biegach przełajowych
IV miejsce - Ogólnopolskie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w Biegach Narciarskich
VI miejsce – Otwarte Mistrzostwa Polski Parafialnych Klubów Sportowych w kombinacji norweskiej
UKS „Krokus” Ciche:
Krzysztof Kosakowski (SP Łopuszna, w zawodach klubowych reprezentuje UKS Krokus SP Ciche1)
1 miejsce - Małopolska Liga w narciarstwie biegowym punktacja generalna -Kasina2010
2 miejsce -mistrzostwa Małopolski w biegach narciarskich CL Klikuszowa2010
6 miejsce - mistrzostwa UKS-ów Wisła 2010
1 miejsce – Mem. Bronisławy Polankowej
Magda Piczura:
1 miejsce - Małopolska Liga w narciarstwie biegowym punktacja generalna -Kasina2010
2 miejsc Mistrzostwa UKS w biegach przełajowych –Wysowa 2010
3 miejsce Magda Piczura – Mistrzostwa Małopolski biegi przełajowe.
2 miejsce – Mem. Bronisławy Polankowej
3miejsce - Mistrzostwa SZS biegi narciarskie Zakopane 2010
Małgorzata Szwajnos 3 miejsce Mistrzostwa UKS w biegach przełajowych –Wysowa 2010
Andrzej Łowisz 2 miejsce Mistrzostwa UKS w biegach przełajowych –Wysowa 2010
Największe sukcesy sportowe uczniów-członków UKS „Chochołów" DruŜynowe:
•
V- miejsce sztafety w Ogólnopolskich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
•
VIII- miejsce sztafety chłopców i dziewcząt w Ogólnopolskim Spotkaniu UKS
•
III- miejsce w Małopolskich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej - biegi narciarskie
•
I- miejsce w Małopolskiej Lidze Mały Bieg Podhalański - Nowy Targ
•
II- miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej - Limanowa
•
II- miejsce w Małopolskiej Lidze - punktacja końcowa
•
II- miejsce w XXXIII Lidze Zakopiańskiej-punktacja klubowa
•
II- miejsce w XXXIII Lidze Zakopiańskiej-punktacja szkół
•
II- miejsce w XII M. Staszel Polankowej
•
II- miejsce we Współzawodnictwo Tatry 2010
•
III- miejsce w gminnych zawodach w piłkę noŜną
•
VII- miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach w punktacji zespołowej
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III-miejsce w gminnych sztafetowych biegach przełajowych I- miejsce w Międzywojewódzkich
Zawodach w biathlonie letnim III- miejsce w Powiatowych Igrzyskach w piłce noŜnej
Indywidualne
I- miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w skokach narciarskich o „Puchar Gilowic"- Joanna Szwab
I- miejsce w Ogólnopolskich Letnich Mistrzostwach POZN w skokach Narciarskich- Joanna Szwab
I- miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Parafialnych Klubów Sportowych w skokach i kombinacji
norweskiej- Joanna Szwab
8 razy II miejsce- w zawodach LOTOS CUP w skokach narciarskich- Joanna Szwab
III- miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w Zakopanem- Monika Mleczek
V- miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach UKS-ów w Wiśle- Monika Mleczek
V i VII- miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach UKS-ów w Wiśle-Wojciech Skorusa
V- miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej w Zakopanem- Marcin Krupa
V- miejsce sztafety w składzie- Paweł Leja, Wojciech Skorusa, Paweł Szymala, Marcin Krupa
V- miejsce w Ogólnopolskim Spotkaniu UKS-ów w kombinacji norweskiej
I- miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej- Monika Mleczek
IV- miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej- Wojciech Skorusa
II- miejsce w XXXIII Lidze Zakopiańskiej- Monika Mleczek
III- miejsce w XXXIII Lidze Zakopiańskiej- Marcin Krupa
IV- III- miejsce w XXXIII Lidze Zakopiańskiej- Paweł Leja
III- miejsce w Gminnych Biegach Przełajowych- Wojciech Skorusa
I -miejsce 2x w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- ElŜbieta Krupa
II- miejsce 2x w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Tylka Magdalena
II- miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Marcin Krupa
IV- miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Kacper Guńka
IV i V- miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Tylka Katarzyna
V i VI- miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Monika Wetula
IV- miejsce w Międzywojewódzkich Zawodach w biathlonie letnim- Tylka Krzysztof
I - miejsce w zawodach o Puchar Wójta w Gilowicach w skokach narciarskich - Maciej Zborowski
IV- miejsce w zawodach o Puchar Wójta w Gilowicach w skokach narciarskichJakub Chowaniec
III- miejsce w ogólnej klasyfikacji letniej edycji Ligi Zakopiańskiej w skokach narciarskich- Jakub
Chowaniec
Tak dobre wyniki nie byłyby moŜliwe do osiągnięcia 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
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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.
MoŜe cieszyć to, iŜ do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny Dunajec w dziedzinie
kultury i sportu w 2010 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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