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Braterskie gesty Zawojan
Ubiegły rok był bogaty w wydarzenia
związane z pobytem zawojan w Jaworowie
na Ukrainie. Pierwszy pobyt miał miejsce
w czerwcu na odpuście św. Piotra i Pawła,
gdzie pan Józef Suwaj, emerytowany górnik
w otoczeniu swych przyjaciół Jerzego
Drobnego i Władysława Drobnego przekazał
ufundowany przez siebie dar: kielich,
patenę i puszkę na komunikanty. Drugi
pobyt odbył się dokładnie w końcu listopada
i na początku grudnia 2007 r., gdzie
siedmioosobowa delegacja z parafii i gminy
Zawoja udała się na trzydniową pielgrzymkę
na Ukrainę pod kierownictwem Andrzeja
Pająka starosty suskiego oraz Marka
Listwana wójta gminy Zawoja – Starszego
Gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

W sk³ad delegacji, oprócz ww. wchodzili:
przedstawiciele zawojskiej parafii, jednoczeœnie kapelan grupy ks. Zdzis³aw Targosz
oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Krzysztof Chowaniak, lideruj¹cy emeryckiej braci
górniczej w Zawoi w osobach: Jerzy Drobny
i Tadeusz Szczurek. Wolontariuszem w tym
gronie by³ Stanis³aw Smyrak „historyczny”
animator wyjazdów do Lwowa i okolic od
1999 roku, a w szczególnoœci do bliŸniaczej
nam parafii - Jaworów.
Celów tej ostatniej podró¿y by³o kilka:
kurtuazyjny: z³o¿enie przedœwi¹tecznych
wizyt i ¿yczeñ z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, a w szczególnoœci dla
Jego Eminencji ksiêdza kardyna³a Mariana
Jaworskiego i jego biskupiego otoczenia
z Archidiecezji Lwowskiej. Tradycyjnie zwiedzono równie¿ cmentarz Orl¹t, gdzie zapalono znicz na centralnej p³ycie ich pamiêci.
Kolejnym celem by³o przekazanie darów
„miko³ajkowych”, które, jako dary o³tarza
fundowali: Starostwo Suskie – kielich i monstrancjê za wskazaniem dla Kolegiaty w ¯ó³kwi oraz kolejni fundatorzy – czynni i emeryci górnicy górnicy: ornat dla JE ksiêdza
Arcybiskupa Mieczys³awa Mokrzyckiego.
dokończenie na str. 12

Delegacja pątników z Zawoi i Bystrej-Sidziny na Cmentarzu Orląt we Lwowie (czerwiec 2007)

Spotkanie delegatów z J.E. ks. Metropolitą Lwowskim Marianem Jaworskim. Od lewej. Marek
Listwan, Andrzej Pająk, J.E. ks. Marian Jaworski, ks. Zdzisław Targosz, Krzysztof Chowaniak,
Stanisław Smyrak, Jerzy Drobny.

ZAPROSZENIA

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Złoci Jubilaci
Jeszcze w adwencie, ale już w atmosferze świątecznej 21 grudnia 2007 roku, 33 pary małżeńskie obchodziły 50. lecie
swego pożycia. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia i jakże wspaniały
przykład dla młodych pokoleń wchodzących w związki małżeńskie.
Wójt Gminy Marek Listwan w swoim wyst¹pieniu powita³ dostojnych Jubilatów, ich rodziny oraz zaproszonych goœci. Przy udziale
swojego zastêpcy Franciszka Klimasary i
przewodnicz¹cego Rady Gminy Krzysztofa
Chowaniaka, sekretarza Wandy Kudzi oraz
kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego Teresy
Migas dokona³ aktu dekoracji Medalami za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Lecha Kaczyñskiego.
Podziêkowa³ wszystkim czego dokonali w ¿yciu, za cierpienia, ³zy i radoœci, za
trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra za³o¿onej
przed pó³ wiekiem rodziny. Do ¿yczeñ
do³¹czy³ siê starosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k oraz towarzysz¹cy uroczystoœci
Zespó³ Regionalny Juzyna.
Medalami uhonorowani zostali: Anna
i Stanis³aw Bartyzel, Emilia i Bronis³aw
Czarny, Marianna i Bronis³aw Dañczak,
Marianna i Mieczys³aw Kaczmarczyk, Marianna i Tadeusz Ma³ysa, Emilia i Czes³aw
Marek, Józefa i Julian Pacyga, Stanis³awa i
Stanis³aw Trzebuniak, Emilia i Tadeusz Baranek, Irena i Józef Baranek, Marta i Feliks
Baraniec, Krystyna i Aleksander Basiura,
Helena i Stanis³aw Bi³ka, Janina i Marian
Bi³ka, Józefa i Mieczys³aw Bogdanik, Wanda
i Edward Fujak, Jadwiga i Boles³aw Jab³oñski, Teresa i Stefan Ka³wa, Mieczys³awa i Jan
Koniówka, El¿bieta i Józef Kozina, Melania
i Stanis³aw Kudzia, Helena i W³odzimierz
£askawiec, Józefa i Jan Marek, Kazimiera
i Albin Miko³ajczyk, Stanis³awa i Józef Mo³ek, Anna i W³adys³aw Pasierbek, El¿bieta
i Czes³aw Sas, Anna i Tadeusz Szpak, Helena i Kazimierz Trzebuniak, Anna i W³adys³aw Trzebuniak, Joanna i Józef Trzebuniak, Malania i W³adys³aw Zajda, Anastazja
i Edward ¯urek.
WB

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w restauracji „Zawojanka” w Zawoi Centrum

Akt dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Gościom śpiewał i grał zespół „Juzyna”. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Nauka pływania
Kurs podstawowy
W okresie od 27 wrzeœnia do 15 grudnia
2007 r. na terenie naszej gminy organizowany by³ projekt dla dzieci i m³odzie¿y
maj¹cy na celu zagospodarowanie czasu
wolnego uczniów poprzez naukê p³ywania.
Dzieci z naszej gminy – od 4-tej do 6-tej
klasy szko³y podstawowej korzysta³y z nauki p³ywania w Krytej P³ywalni w Suchej
Beskidzkiej. Ogó³em w projekcie uczestniczy³o 268 dzieci. Projekt realizowany zosta³
przy wsparciu finansowym Województwa
Ma³opolskiego. Województwo pokry³o 74%
kosztów projektu, zaœ Gmina przeznaczy³a
na ten cel 11 496,30 z³ co stanowi³o 26%
wydatków.
Podczas realizacji projektu „Nauka p³ywania – kurs podstawowy” wykonano
wszystkie aspekty zawarte we wniosku.
Dziêki projektowi ponad 200 dzieci nauczy³o siê p³ywaæ. Pozosta³e osoby mia³y szansê
oswojenia siê z wod¹. Zajêcia prowadzone
by³y, zgodnie z umow¹, w Krytej P³ywalni
w Suchej Beskidzkiej, gdzie uczniowie
mieli do dyspozycji wszystkie urz¹dzenia
znajduj¹ce siê na p³ywalni. M³odzie¿ uczy³a
siê p³ywaæ pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Równie¿ bardzo wa¿nym by³o, aby dzieci i m³odzie¿ przyswoi³y
zasady bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce na basenie oraz w innych zbiornikach wodnych,
poznali zagro¿enia jakie mog¹ wyst¹piæ na
k¹pieliskach strze¿onych i niestrze¿onych
i jak im zapobiegaæ. Poznali swoje mo¿liwoœci i nauczyli siê je w³aœciwie oceniaæ. Poczuli siê odpowiedzialni za siebie i innych
uczestników zajêæ.
Ogólnie na projekt „Nauka p³ywania
– kurs podstawowy” wydano 44.192,71 z³
z tego z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego 32.696,41 z³, a z œrodków w³asnych
gminy pokryte zosta³y koszty w wysokoœci
11.496,30 z³.

„Nasz region – nasza tożsamość”
W dniach od 3 wrzeœnia do 17 grudnia 2007
roku we wszystkich szko³ach gimnazjalnych
na terenie Gminy Zawoja realizowany by³
projekt z zakresu pozalekcyjnych zajêæ
edukacyjnych (edukacja obywatelska, regionalna, kulturalna) pod nazw¹ „Poznawanie
Ma³opolski, jej przesz³oœci i perspektyw na
przysz³oœæ”.
Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego. Z dotacji województwa pokryto 74% kosztów.
Projekt na terenie naszej gminy by³ wykonywany pod nazw¹ „Nasz Region – Nasza
To¿samoœæ”. W zadaniu bra³a udzia³ m³odzie¿ z Gimnazjum w Skawicy, Gimnazjum
nr 1 w Zawoi Centrum i Gimnazjum nr 2
w Zawoi Wilcznej. W ka¿dym gimnazjum
przeprowadzono po 13 dwugodzinnych
warsztatów. Ka¿de z gimnazjów zorganizowa³o 2 dniowy pobyt. Uczniowie z Gimnazjum w Zawoi Centrum zwiedzili Stary S¹cz
i okolice, gimnazjaliœci z Zawoi Wilcznej
i Skawicy byli w Krakowie. W czasie wy-

cieczek uczniowie dokumentowali swój
pobyt, robili zdjêcia i notatki. Po powrocie,
podczas warsztatów, wykonali albumy ze
zdjêciami i spisali poznane historie. Ich
prace pokazywane by³y na apelu szkolnym
oraz zaprezentowane w Gminnym Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
Podczas spotkañ z rodzicami, w szko³ach,
opiekunowie grup przedstawili sposób realizacji tego projektu.
W projekcie wziê³o udzia³ 124 uczniów.
Na realizacjê projektu wydano 39972,12 z³,
z czego 29 829,75 z³ czyli 74,63% dotowa³o
Województwo Ma³opolskie, a 10 142,37 z³
(25,37%) gmina Zawoja.
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Góralska Pasterka w Zawoi
Rozgwie¿d¿one niebo, jasno œwiec¹cy
ksiê¿yc oraz skrzypi¹cy œnieg pod nogami
towarzyszy³y wiernym, mieszkañcom Zawoi i turystom, którzy zmierzali w nocy
na Góralsk¹ Pasterkê do koœcio³a pw. œw.
Klemensa w Zawoi Centrum. Wierni wraz
z kapelami œpiewali kolêdy, których dŸwiêk
roznosi³ siê po okolicznych polach i lasach.
Niezliczone rzesze parafian i turystów przebywaj¹cych w naszej gminie uczestniczy³o
w tegorocznej Pasterce.
Wspólne kolêdowanie parafian, turystów
oraz przedstawicieli lokalnych w³adz trwa³o
prawie do 2.00 nad ranem. Rozœpiewanym
wiernym towarzyszy³y zespo³y góralskie:

Nowe wydanie
monografii kościoła
pod wezwaniem
św. Klemensa w Zawoi

„Juzyna „ i „Œwist” z Zawoi, „Zbójnik” ze
Skawicy i „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej”.
Uroczystej mszy przewodniczy³ proboszcz parafii ks. Ryszard Wiêcek. Towarzyszyli mu wikarzy: ks. Zdzis³aw i ks.
Andrzej.
Góralska Pasterka w koœciele pw. œw.
Klemensa w Zawoi Centrum z roku na rok
przyci¹ga coraz wiêksze t³umy wiernych.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki ¿yczliwoœci ksiêdza proboszcza zwyczaj ten stanie siê ju¿
nasz¹ tradycj¹ i na sta³e wpisze siê w ¿ycie
zawojskiej parafii.
GT

Uroczystą Pasterkę w kościele w Zawoi Centtrum koncelebrował proboszcz parafii
ks. Ryszard Więcek. Towarzyszyli mu wikarzy: ks. Zdzisław i ks. Andrzej. Fot. Piotr Krzywda

W 2007 roku ukazała się druga edycja
monografii kościoła.
Zawiera ona cenne informacje na temat
świątyni, jej historii oraz dane dotyczące
parafii. W wydaniu tym usunięte zostały
wszelkie usterki, jakie znalazły się
w pierwszym wydaniu (2002 r.).
Wzbogacono ją o nową szatę
ilustracyjną, uzupełnione zostało
kalendarium.
Książka dostępna jest
w twardej i miękkiej oprawie.
Stanowi doskonały przewodnik
po naszym zabytkowym kościele
zarówno dla parafian, jak i dla gości,
odwiedzających zawojską świątynię.

Powitanie Nowego Roku w Skawicy
Po rocznej przerwie Rada Sołecka w Skawicy
zorganizowała na placu obok Kościoła Parafialnego powitanie Nowego Roku 2008.
Mieszkańcy zgromadzili się licznie przed godz. 24.00 i bawili się przy muzyce, czekając na północ.
Zgromadzonych przywita³ przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej, po czym przekaza³ g³os ks.
Józefowi Bafi – proboszczowi miejscowej
parafii. Ksi¹dz z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim
parafianom i przyby³ym goœciom. Nie zapomnia³ w swoim przemówieniu o najm³odszych, m³odzie¿y i najstarszych. Nastêpnie
¿yczenia noworoczne z³o¿y³ Wójt Gminy
Zawoja Marek Listwan. Jesteœmy wdziêczni,
¿e skorzysta³ z naszego zaproszenia i wspólnie z nami wita³ Nowy 2008 Rok. Miejscowa Stra¿ Po¿arna wyciem syren oznajmi³a
oczekiwany przez nas Nowy Rok i w górê
wystrzeli³y petardy.
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Dodatkowo Nowy Rok powitano efektownym pokazem sztucznych ogni. Mimo
mroŸnego wieczoru ludnoœæ przy lampce
szampana sk³adaj¹c sobie wzajemnie z serca p³yn¹ce ¿yczenia œwietnie siê bawi³a.
Równie¿ zaœpiewano kolêdê Nowy Rok
Bie¿y…
Mo¿na by³o skosztowaæ wspaniale doprawionego Grzañca Góralskiego, którego nie
brak³o dla najtwardszych smakoszy tego
trunku. Warto wspomnieæ, ¿e nie by³oby
tak wspania³ej imprezy, gdyby nie hojnoœæ
sponsorów: doktora Henryka Œwiêtka i wójta gminy Zawoja Marka Listwana. Swoj¹

pomoc¹ s³u¿y³ nam niestrudzenie ksi¹dz
proboszcz Józef Bafia.
Licznie zgromadzona spo³ecznoœæ wyrazi³a ogromne zadowolenie i ten fakt dowodzi o potrzebie organizowania podobnych
imprez w przysz³oœci.
Rada So³ecka ¿yczy wszystkim mieszkañcom naszej Gminy: Niech spe³ni¹ siê
noworoczne ¿yczenia, te ³atwe i trudne do
spe³nienia. Niech siê spe³ni¹ te du¿e i ma³e,
te mówione g³oœno lub wcale. Niech siê
spe³ni¹ te wszystkie krok po kroku, w ka¿dym dniu Nowego Roku.
Rada So³ecka w Skawicy

Kolodować pozwolicie?
Wiele osób zadaje pytanie, czy jest sens
organizowaæ przegl¹dy kolêdnicze, skoro ci¹gle te same zespo³y wystêpuj¹ na
scenie, a widowniê tworz¹ sami artyœci.
Ile pytañ tyle odpowiedzi. Organizatorzy
s¹ przekonani, ¿e jest to istotny element
podtrzymywania i promowania w³asnej tradycji regionalnej, a ci, którzy s¹dz¹ inaczej
i uwa¿aj¹ te „kolêdowania” za stratê czasu
i funduszy, nie maj¹ racji. Jak uczy wieloletnie doœwiadczenie ka¿dego roku pojawiaj¹
siê nowe zespo³y, a w tych znanych od
dawna zmieniaj¹ siê wykonawcy, z regu³y
na przedstawicieli m³odszego pokolenia, co
niew¹tpliwie œwiadczy o pozytywnej roli
przegl¹dów w spo³ecznoœciach lokalnych.
Kiedy pierwszy raz w Zawoi zorganizowano przegl¹d grup kolêdniczych, a by³o
to w roku 2000 na scenie pojawi³y siê,
obok tradycyjnego kolêdowania, przedstawienia jase³kowe, grupy z udzia³em
dziewcz¹t (które, jak wiemy, nie chodzi³y
w przesz³oœci po kolêdzie), a prezentowany poziom daleki by³ od wymogów sceny
i regionalnej rzeczywistoœci znanej z przekazów ludoznawców i badañ fachowców.
Wprawdzie w okresie Bo¿ego Narodzenia
w podbabiogórskich wsiach chodzili jeszcze od domu do domu kolêdnicy, ale czêsto
niewiele mieli oni wspólnego z lokaln¹
tradycj¹. W³aœnie dziêki konkursom znowu
pojawi³y siê dawne kolêdnicze spektakle i
kostiumy wystêpuj¹cych w nich aktorów,
oraz zapomniane kolêdy i pastora³ki. Przypomniano sobie o „Herodach”, „Pastuszkach”, Trzech Królach” czy te¿ o ciekawym
„Kolêdowaniu z Dorot¹”, które tu pod
Babi¹ Gór¹ przetrwa³o najd³u¿ej, bo a¿ do
pocz¹tków XX wieku.
Ten krótki czas kolêdowania - jak¿e piêkny okres w polskiej tradycji – ma w sobie
jak¹œ magiê: potrafimy siê wtedy spotykaæ,
sk³adaæ sobie ¿yczenia, a co najwa¿niejsze
- zatrzymaæ siê choæ na chwilê w pogoni za
lepszym jutrem. Tej wyj¹tkowej atmosfery
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego zazdroszcz¹
nam nasi s¹siedzi, tak¿e ci za oceanem.
W tym roku ju¿ po raz kolejny odby³ siê
w Zawoi przegl¹d kolêdniczy czyli Podbabiogórskie Pod³azy. Do Gminnego Centrum
Kultury przyby³o osiem grup kolêdniczych
z ca³ego powiatu suskiego, w tym a¿
trzy z samej Zawoi. Jury w sk³adzie mgr
Akleksandra Bogucka- etnomuzykolog, dr
Urszula Janicka-Krzywda – etnograf oraz
mgr Marcin Leœniakiewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego skrupulatnie
ocenia³o wystêpy kolêdników. Ka¿da
z grup zaprezentowa³a jak¹œ ciekaw¹ formê
kolêdowania zakorzenion¹ w lokalnej tradycji. By³y inscenizacje, kolêdy, pastora³ki
i ¿yczenia dla gospodarzy. Wysoki poziom
przegl¹du sprawi³, ¿e w niektórych kategoriach jury przyzna³o równorzêdne miejsca.
I tak w kategorii dzieciêcej pierwsze miejsce zajêli „Babiogórcy” ze szko³y w Zawoi

Go³yni za tzw. kolêdowanie „Z bañk¹”,
w kategorii m³odzie¿owej równie¿ laury
przypad³y Zawoi: równorzêdne pierwsze
miejsca zajêli kolêdnicy z „Juzyny” za „Chodzenie z Rajem” oraz Zbójnik ze Skawicy
za „Kolêdowanie z Turoniem”. W kategorii
doros³ych te¿ by³y dwa równorzêdne pierwsze miejsca. Zajêli je: Ziemia Suska z Suchej
Beskidzkiej za „Kolêdowanie z Dorot¹” oraz
grupa kolêdnicza „Z Gwiazd¹” z Juszczyna.
Organizatorów szczególnie ucieszy³ fakt, ¿e
wœród laureatów znaleŸli siê debiutanci, bo
Juszczyn na przegl¹dzie pojawi³ siê po raz
pierwszy. Drugie miejsce zajêli „Osielcanie”
z Osielca – grupa „Z Gwiazd¹” o dawnych
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tradycjach, od lat znana publicznoœci. W
Bukowinie Tatrzañskiej powiat suski bêd¹
reprezentowaæ grupy doros³ych – zdobywcy pierwszych i drugich miejsc.
W Podegrodziu w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Dzieciêcych i M³odzie¿owych Grup
Kolêdniczych „Pastuszkowe Kolêdowanie”
powiat suski reprezentowa³y zespo³y: „Babiogórcy, którzy w kategorii dzieciêcej zajêli
II miejsce oraz „Juzyna” z Zawoi i „Zbójnik” ze Skawicy zajmuj¹c równorzêdne
I miejsca.
Zespól „Juzyna” wyst¹pi³ równie¿ na
Godach ¯ywieckich w ¯ywcu, w których
zaj¹³ II miejsce.
WB

Grupa kolędnicza zespołu „Babiogórcy” z Zawoi

Grupa kolędnicza zespołu „Juzyna” z Zawoi

Grupa kolędnicza zespołu „Zbójnik” ze Skawicy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Babiogórska Szopka Regionalna

Najpiękniejsze szopki
Laureaci Konkursu
Babiogórska Szopka Regionalna
Szczebel gminny 2007/2008
Do konkursu z terenu Gminy Zawoja zosta³o zg³oszonych 5 szopek. Podstaw¹ oceny
konkursowej szopek by³ Regulamin konkursu na Babiogórsk¹ Szopkê Regionaln¹.
Szopki zosta³y ocenione w trzech kategoriach, zgodnie z tym jak zosta³o to przewidziane regulaminem konkursu.
Kategoria I (Szopka Rodzinna)
I miejsce: Agnieszka Trzebuniak (Zawoja
We³cza).

Kategoria II
(Szopka Dzieciêco-M³odzie¿owa)
I miejsce: £ukasz Zuziak (Zawoja Górna).
II miejsce: Mateusz Rusin (Zespó³ Szkó³,
Bia³ka).
III miejsce: Bart³omiej Ga³ka (GOK w Toporzysku).
Wyró¿nienie: Pietrzak Kamil, Folwarska
Ma³gorzata, Hobot Katarzyna, Bogdan
Gabriela, Michalak Justyna, instruktor
prowadz¹cy: Agnieszka Œwiêchowicz – Jordanów.
Kategoria III (Szopka Dzieciêca)
I miejsce: Dominik Janik (Zespó³ Szkó³

– Szko³a Podstawowa nr 1 w Makowie Podhalañskim); Weronika Trzop (Gimnazjum
w Budzowie).
II miejsce: Grzegorz i Krzysztof Kobiela
(Zawoja Górna).
III miejsce: Marzena Klimkowska (Bieñkówka).
Wyró¿nienie: Uczniowie klasy Ia z Zespo³u
Szkó³ im. Dzieci Zamojszczyznyw Sidzinie
pod kierunkiem pani mgr Emilii Ceremon
Szopki ocenia³a Komisja Sêdziowska
w sk³adzie: dr Urszula Janicka-Krzywda –
etnograf, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Janusz Kocio³ek – naczelnik Wydzia³u
Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Jolanta Jurek - nauczyciel ze Szko³y Podstawowej w Zawoi Górnej, Katarzyna Fujak
– starszy specjalista ds. edukacji z Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi,
sekretarz konkursu – ks. Bogus³aw Targosz,
proboszcz parafii w Zawoi Górnej, gospodarz konkursu.

Kategoria II (Szopka M³odzie¿owa)
I miejsce: £ukasz Zuziak (Zawoja Górna).
II miejsce: Marek Zaj¹c (Zawoja Górna).
Kategoria III (Szopka Dzieciêca)
I miejsce: Grzegorz i Krzysztof Kobiela (Zawoja Górna).
II miejsce: Grzegorz Borowy (Zawoja
Górna).
Szopki ocenia³a Komisja Sêdziowska
w sk³adzie: dr Urszula Janicka-Krzywda – etnograf, Muzeum Etnograficzne w Krakowie,
Katarzyna Fujak – starszy specjalista ds.
edukacji z Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, Jolanta Jurek -nauczyciel
ze Szko³y Podstawowej w Zawoi Górnej,
sekretarz konkursu – ks. Bogus³aw Targosz,
proboszcz parafii w Zawoi Górnej, gospodarz konkursu.

Szopki biorące udział w konkursie można było oglądać w kościele parafialnym w Zawoi
Górnej

Laureaci Konkursu Babiogórska
Szopka Regionalna
- Szczebel powiatowy 2007/2008
Do konkursu z terenu Powiatu Suskiego
zosta³o zg³oszonych 20 szopek. Podstaw¹
oceny konkursowej szopek by³ Regulamin
Konkursu na Babiogórsk¹ Szopkê Regionaln¹. Szopki zosta³y ocenione w trzech
kategoriach, zgodnie z tym jak zosta³o to
przewidziane regulaminem konkursu.
Kategoria I (Szopka Rodzinna)
I miejsce: Wiktoria Rzeszótko, Barbara Kowalcze (DPS £êtownia).
II miejsce: Syc Sabina (Jordanów).
III miejsce: Trzebuniak Agnieszka (Zawoja
We³cza) i Jakub Pajor (Zespó³ Szkó³ im. œw.
Jana Kantego w Bystrej pod kierunkiem
Bogumi³y Stoklosy).
Wyró¿nienie : Dzieci i wychowawcy Oœrodka Rechabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie.
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Fragment szopki rodzinnej Wiktorii Rzeszótko i Barbary Kowalcze, I miejsce w kategorii
rodzinnej. Fot. Janusz Kociołek.

Wigilia
Klubów 4H w Skawicy
15 grudnia 2007 r., jak co roku odbyła się Powiatowa Wigilia Klubów 4H.
Organizatorem Wigilii był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suchej
Beskidzkiej wraz z gminą Zawoja. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół
w Skawicy.
Historia ruchu klubów 4H zaczê³a siê w Stanach Zjednoczonych i siêga pocz¹tków
XX w. Z czasem ideê klubów 4H przeniesiono na grunt europejski w tym i do Polski. Ruch 4H w Polsce zosta³ zainicjowany
w 1991 r. przez doradców Polsko-Amerykañskiego Programu Doradztwa Rolniczego
i zosta³ przypisany doradztwu rolniczemu.
Czterolistna koniczyna jest powszechnie
znanym symbolem klubów 4H. Ma on
jednak szczególne znaczenie. Litery na emblemacie oznaczaj¹: G³owê (Head), Serce
(Heart), Rêce (Hands) i Zdrowie (Health)
co wyjaœnia skrót 4H. Has³o ruchu 4H to
„Uczyæ siê dzia³aj¹c”.
Organizacja skupia dzieci i m³odzie¿
w wieku od 9 do 19 lat. Dzia³alnoœæ ruchu

4H opiera siê na pracy m³odych ludzi w lokalnym klubie 4H. Na terenie województwa
ma³opolskiego tylko jeszcze w powiecie
suskim dzia³aj¹ kluby 4H, a to za spraw¹
pracowników Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej.
Kilka lat temu, po spotkaniu z doradcami
Polsko-Amerykanskiego Programu, Stanis³awa Urbaniec i by³a kierownik PZDR
w Suchej Beskidzkiej Jolanta Janik zorganizowa³y kluby 4H na terenie naszego
powiatu. Dziêkujemy równie¿ tym, którzy
podjêli siê pracy spo³ecznej z dzieæmi czyli
ich opiekunom – liderom i czyni¹ to do
dziœ. Pod¹¿aj¹c za has³em ruchu 4H, dzieci
spotykaj¹ siê poza szko³¹ i rozwijaj¹ swoje
zdolnoœci. Dbanie o rozwój pozaszkolny

Powiatowe spotkanie wigilijne Klubów 4H odbyło się w Zepole Szkół w Skawicy

Wigilię uświetnił występ zespołu „Zbójnik” ze Skawicy. Fot. Autora

Z KRONIKI WYDARZEŃ
dzieci i m³odzie¿y staje siê wa¿nym aspektem w kszta³towaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa. Klubowicze ucz¹ siê aktywnoœci,
pracy w grupie, dobrej organizacji w³asnego
czasu, odpowiedzialnoœci, co przynosi owoce w ich póŸniejszym, doros³ym ¿yciu.
15 grudnia 2007 r., jak co roku odby³a
siê Powiatowa Wigilia Klubów 4H. Jest ona
okazj¹ do spotkania siê dzieci z ca³ego powiatu dzia³aj¹cych w klubach 4H i do podsumowania kolejnego roku ich dzia³alnoœci.
Coroczne spotkanie wigilijne ma równie¿
na celu kultywowanie tradycji, zwyczajów
bo¿onarodzeniowych w kolejnych pokoleniach dzieci.
Uroczystoœæ odby³a siê w Zespole Szkó³
nr 1 w Skawicy. Do Skawicy przybyli klubowicze ze Stryszawy, Lachowic, Bieñkówki,
Jachówki, Budzowa, Naprawy, Wysokiej
i ze Skawicy. Kierownik PZDR w Suchej
Beskidzkiej Aleksandra Cholewka przywita³a goœci sentencj¹ z wiersza ksiêdza
Twardowskiego „Spieszcie siê pomagaæ
dzieciom-tak szybko doroœlej¹”. Zebrani
mogli podziwiaæ wystêp dzieciêcego zespo³u regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy.
M³odzi artyœci swoim wystêpem przybli¿yli
zwyczaje kolêdowania na podbeskidzkiej
wsi w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Goœcie zabieraj¹cy g³os podczas spotkania:
starosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k
i wójt gminy Zawoja Marek Listwan zwrócili
uwagê, ¿e bêd¹c cz³onkami Zjednoczonej
Europy istotnym staje siê siêganie do korzeni i kultywowanie tradycji ludowych
swojego regionu w celu zachowania swojej
to¿samoœci narodowej. Podczas Wigilii
mo¿na by³o obejrzeæ owoce pracy dzieci
w postaci przepiêknych kwiatów z bibu³y
i stroików œwi¹tecznych. Kulminacyjnym
momentem uroczystoœci by³o prze³amanie
siê op³atkiem poœwiêconym przez ksiêdza
proboszcza Józefa Bafiê, z³o¿enie sobie
¿yczeñ a nastêpnie spo¿ycie wigilijnego
obiadu, do którego zasiad³o 130 osób. Jak
Wigilia to nie mog³o zabrakn¹æ gwiazdkowych prezentów. Przyniós³ je œw. Miko³aj.
Obdarowywa³ wszystkich zarówno opiekunów, jak i dzieci, z tym ¿e ka¿dy klub musia³
w jakiœ sposób na prezenty „zapracowaæ”
œpiewaj¹c kolêdy, recytuj¹c wiersze. Opiekunowie za trud i zaanga¿owanie w³o¿one
w pracê z dzieæmi otrzymali dyplomy, a w
imieniu Dyrektora Ma³opolskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego wrêcza³ je kierownik
Dzia³u Organizacyjnego MODR Klaudiusz
Markiewski. Trudno siê by³o rozstaæ.
Aleksandra Cholewka koñcz¹c spotkanie
¿yczy³a obecnym pomyœlnoœci oraz z³o¿y³a
podziêkowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji Wigilii jak równie¿ sponsorom
z ca³ego powiatu, którzy sfinansowali paczki œwi¹teczne dla dzieci. Spotkanie zakoñczy³o wspólne œpiewanie kolêd.
Ma³gorzata Starmach
Powiatowy Zespó³ Doradztwa
Rolniczego w Suchej Beskidzkiej
POD DIABLAKIEM I-II/2008
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Pamiętamy
o naszym Krzesnonku
Odszedł na wieczną wartę następny członek Zespołu Regionalnego
„Babiogórcy” – współtwórca kapeli tego zespołu.
W dniu 4 grudnia 2007 roku nad mogi³¹
œp. Eugeniusza Dyrcza licznie zebrali siê
mieszkañcy Zawoi a wœród nich ¿yj¹cy starsi cz³onkowie oraz m³odzi z kierownictwem
Zespo³u, aby Go po¿egnaæ. ¯egna³a go orkiestra dêta i ludowa kapela m³odzie¿owa
z Zawoi i Skawicy.
Eugeniusz Dyrcz znany by³ jako „Gienek
od Paj¹ka” lub „krzesnonek” – nazywany
tak przez m³odzie¿ szkolna w Go³yni. Gra³
na heligonce i tr¹bce. Utalentowany samouk, zami³owanie do muzyki wyniós³ z domu
rodzinnego. Jego ojciec gra³ w orkiestrze
koœcielnej i w kapeli weselnej. Eugeniusz
obj¹³ gospodarstwo po ojcu i te¿ gra³ od
m³odych lat w orkiestrze koœcielnej i w kapeli weselnej.
By³ wspó³twórc¹ kapeli Zespo³u Regionalnego „Babiogórcy” w 1963 roku. Przez

tê kapelê przewinê³o siê wielu grajków, ale
On trwa³ przy zespole do koñca, mimo ¿e
gra³ te¿ w innych zespo³ach.
Lata szeœædziesi¹te i siedemdziesi¹te to
by³y trudne czasy i ³atwo by³o siê naraziæ
w³adzom np. za œpiewanie pastora³ek
i pieœni religijnych. By³y momenty, ¿e kierownik zespo³u chcia³a zrezygnowaæ z tego
powodu z dalszego prowadzenia. Wtedy
Eugeniusz przychodzi³ ze swoj¹ heligonk¹
i gra³ stare piêkne melodie i prosi³: „Kierownicko, nie dejmy siê”. No i nie daliœmy
siê. W tym skromnym cz³owieku by³o
tyle si³y i wielkoœci. Zespó³ nasz przetrwa³
ró¿ne trudnoœci i nadal dzia³a. Po odejœciu
naszego „Krzesnonka”, – Gienka od Paj¹ka
– œp. Eugeniusza Dyrcza nie zapanuje
nuda. Pamiêæ o nim pozostanie w naszych
sercach i w nutach zapisanych w „Babio-

górskim zbiorze Pieœni i Tañców z Zawoi”
– spisanych przez kierownika zespo³u
„Babiogórcy”.
Zofia Bugajska
styczeñ 2008 r.

Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze
Zarządu Koła w Zawoi PSOUU II-ej kadencji
Zebranie mia³o miejsce w Gminnym Oœrodku
Kultury w Zawoi Centrum 26 stycznia 2008
roku o godzinie 16. Jest to bardzo wa¿ne wydarzenie w ¿yciu Stowarzyszenia po wyborze
nowego kierownictwa Ko³a, które mia³o
miejsce w ubieg³ym roku jako najwa¿niejsze, bo okreœlaj¹ce kierunek dzia³ania Ko³a
w Zawoi PSOUU na najbli¿szy rok a nawet
d³u¿ej. W Walnym Zebraniu wzi¹³ udzia³
ca³y Zarz¹d Ko³a, Komisja Rewizyjna pod
przewodnictwem przewodnicz¹cej p. Ewy
Lampart, ksiêgowej Stowarzyszenia p. Kawoñczyk i licznie przyby³ych cz³onków
Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym.
G³ównym tematem omawianym na spotkaniu by³o oprócz sprawozdania finansowego, sprawozdanie z funkcjonowania
Oœrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie pod kierownictwem p. Dyrektor Krystyny Ba³os, omó-

Pożyteczne
ferie
Ludowy Klub Sportowy „Huragan” ze Skawicy siêgn¹³ po œrodki Fundacji Wspomagania Wsi przeznaczone na zorganizowanie
ferii zimowych dla dzieci. Projekt obejmowa³ zaplanowanie zajêæ dla uczniów V
i VI klas szko³y podstawowej, które powodowa³yby:
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wienie planu zagospodarowania Szko³y
Podstawowej na Juszczyñskich Polanach
przekazanej przez w³adze gminy Makowa
Podhalañskiego na cele statutowe naszego
Stowarzyszenia.
Jak bumerang wróci³ temat Szko³y Podstawowej na We³czy. Nie bêdê ukrywa³, ¿e jest
to bardzo trudny temat z uwagi na z³o¿onoœæ
problemów dotycz¹cych tej sprawy. Myœlê,
¿e najbli¿szy czas pozwoli nam na ostateczne
zajêcie stanowiska w tej sprawie .
Bardzo wa¿n¹ spraw¹, któr¹ bez w¹tpienia zajmie siê Zarz¹d Ko³a to wyst¹pienie
do s¹du o osobowoœæ prawn¹ dla naszego
Stowarzyszenia i przyst¹pienie OREW-u
w Juszczynie do Narodowego Funduszu
Zdrowia. Wiele z przedstawionych wniosków uzyska³o pe³n¹ akceptacjê cz³onków
naszego Ko³a w Zawoi a tym samym
przyzwolenie na dalsze dzia³ania w tym
zakresie.

Nad sprawnym prowadzeniem zebrania
czuwa³o Prezydium pod przewodnictwem
p. Zyty Jagosz. Prawie trzy godzinne spotkanie mia³o bardzo konstruktywny charakter
wnosz¹cy du¿o optymizmu do realizacji
przedstawionych wniosków. I tym optymistycznym akcentem pragnê zakoñczyæ to
krótkie sprawozdanie z naszego Walnego
Zebrania. Serdecznie dziêkujê za uwagê
i przepraszam za potraktowanie mo¿e zbyt
ogólnikowo tak wa¿nego tematu jakimi s¹
bez w¹tpienia problemy i trudnoœci ¿ycia
codziennego osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ naszego regionu i gminy.
Wszystkich zainteresowanych tym tematem redakcja miesiêcznika „Pod Diablakiem”
umo¿liwi kontakt ze Stowarzyszeniem.
Szczepan Ga³ecki.
Przewodnicz¹cy PSOUU Ko³a w Zawoi

• poprawienie sprawnoœci w wyra¿aniu
w³asnych opinii w oparciu o wiedzê;
• doskonalenie spostrzegawczoœci i poszukiwanie ró¿nych dróg rozwi¹zañ danego
problemu;
• doskonalenie umiejêtnoœci wykorzystania
nabytej wiedzy w codziennym ¿yciu;
• doskonalenie umiejêtnoœci poprawnego
pisania
Klub dosta³ na ten cel dotacjê w wysokoœci 2000,00 z³. Program zawiera³ 7-dniowy

cykl spotkañ dla dzieci. Ferie zorganizowano w Œwietlicy Œrodowiskowej w Skawicy.
Spotkania obejmowa³y zarówno zajêcia
edukacyjne jak i wypoczynkowe czyli gry
i zabawy. Codziennie w zajêciach uczestniczy³o ok. 25 osób z podzia³em na 2 grupy.
Dzieci uzna³y zajêcia za atrakcyjne oraz
ciekawe i aktywnie bra³y w nich udzia³.
W ten sposób mog³y interesuj¹co spêdziæ
ten czas wolny od szko³y.
Ma³gorzata Starmach

Kolędowanie
w Zawoi Przysłop

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

A wczora z wieczora
Z niebieskiego dwora
Przysz³a nam nowina
Panna rodzi Syna
Boga prawdziwego
Nieogarnionego
Za wyrokiem boskim
W Betlejem ¿ydowskim
Kolêdowanie rodziców i nauczycieli
Tradycyjnie co roku na Trzech Króli rodzice
wraz z nauczycielami kolêduj¹ po Przys³opiu, zbieraj¹c fundusze na rzecz rozwoju
szko³y. Grupie kolêdników towarzyszyli
miejscowi muzycy i pieœniarze. Kolêdników
witano z wielk¹ goœcinnoœci¹.
Zebrane pieni¹dze zosta³y przeznaczone
na dokoñczenie budowy boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci na Przys³opiu.

Tradycyjne kolędowanie w Trzech Króli rodziców i nauczycieli ze szkoły w Zawoi Przysłop

Przegl¹d dzieciêcych grup kolêdniczych
W okresie Bo¿ego Narodzenia w naszym
regionie babiogórskim jest zwyczaj odwiedzania przez grupy kolêdnicze gospodarstw
domowych. Uczniowie naszej szko³y równie¿ z chêci¹ chodz¹ od domu do domu
œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki. Co roku
w szkole odbywa siê przegl¹d dzieciêcych
grup kolêdniczych, które odwiedzaj¹ domy
w naszej miejscowoœci Przys³op. Uczniowie,
którzy najlepiej zaprezentuj¹ siê w strojach
kolêdniczych i naj³adniej wykonaj¹ kolêdê
otrzymuj¹ drobne s³odkie upominki.
Szkolne kolêdowanie zakoñczy³o siê uroczystym op³atkiem, w którym uczestniczyli:
rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goœcie.
Tekst: Mariusz Zasadziñski
Zdjêcia: Krzysztof Urbañski

Dzieci ze szkoły kolędują podczas spotkania opłatkowego
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Wieczór opłatkowy emerytów
Jak co roku, w okresie karnawa³u spotykaj¹
siê emeryci i renciœci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów i Inwalidów
w Zawoi, by z³o¿yæ sobie wzajemnie ¿yczenia noworoczne, podzieliæ siê op³atkiem.
Jednak nie dla wszystkich to spotkanie jest
radosne. Wiele z obecnych osób prze¿y³o
w ostatnim roku wielk¹ tragediê i smutek.
Ale ¿ycie toczy siê dalej.

Uroczystoœci ³amania siê op³atkiem poprzedzi³a msza œw. w koœciele w Zawoi
Górnej. Po mszy œw. goœcie spotkali siê
w Domu Wczasowym „Diablak” gdzie
w mi³ej i przyjemnej atmosferze spêdzili
wieczór. W spotkaniu op³atkowym uczestniczyli tak¿e wójt Gminy Zawoja Marek
Listwan, starosta Powiatu Suskiego Andrzej
Paj¹k, przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja

Krzysztof Chowaniak oraz proboszczowie
parafii w Zawoi Górnej Bogus³aw Targosz,
Zawoi Centrum Ryszard Wiêcek oraz Skawicy Józef Bafia.
Do zawojskich emerytów, rencistów
i inwalidów przyby³ po kolêdzie zespó³
„Juzyna”, który zaœpiewa³ tradycyjne kolêdy
i pastora³ki.

Spotkanieopłatkowe emerytów i rencistów w domu wczasowym „Diablak”. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Spotkanie opłatkowe
to już tradycja!
W dniu 11 stycznia 2008 roku Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi, dyrekcja Ośrodka
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie oraz rodzice,
członkowie Stowarzyszenia, zorganizowali spotkanie opłatkowe, które
corocznie zaszczycają znakomici zaproszeni goście. I tym razem nie mogło
być inaczej.
Na spotkaniu op³atkowym goœcili: starosta
powiatu suskiego Andrzej Paj¹k, wicestarosta Józef Ba³os, wiceburmistrz Makowa
Podhalañskiego Kazimierz Polak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kazimierz Ba³os, Pani
Dyrektor GOPS-u w Zawoi Zofia Dyrcz,
Kierownik Oœrodka Zdrowia w Juszczynie, doktor Tadeusz G¹sienica, dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Juszczynie Pani Maria
Kardaœ, ksi¹dz proboszcz Parafii Matki
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w Juszczynie
W³adys³aw Rusnak oraz wikary tej ¿e parafii
Stanis³aw Migiel. Tradycyjny op³atek mia³
miejsce dziêki ¿yczliwoœci pañstwa Renacie
i Bogus³awa ¯ó³tek w „Domu Weselnym”
w Juszczynie.
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Atmosfera by³a wspania³a, miêdzy innymi dziêki ca³ej oprawie i wystrojowi sali.
Nastrój œwi¹teczny podkreœla³ wspania³y
chórek szkolny z Zespo³u Szkó³ im. Królowej Jadwigi z Juszczyny prowadzony przez
Izabelê Zdebsk¹ nauczycielkê tej szko³y,
który koncertowo wykona³ przepiêkne kolêdy polskie. Z tej samej szko³y wyst¹pi³a
m³oda grupa aktorów teatralnych, która
przedstawi³a Jase³ka – narodziny Dzieci¹tka
Bo¿ego. M³odych artystów przygotowa³a
grupa nauczycieli Beata Pacyga i Halina
Wicherek. Wystêp, nasza m³odzie¿ niepe³nosprawna, rodzice i zaproszeni goœcie nagrodzi³a gromkimi brawami, by³o
wspaniale. M³odzi nauczyciele i terapeuci

Oœrodka w Juszczynie przygotowali kiermasz, na którym mo¿na by³o kupiæ wyroby
artystyczne, dzie³o naszych dzieci i nauczycieli – terapeutów.
Najbardziej oczekiwan¹ chwil¹ by³o oczywiœcie przybycie Œw. Miko³aja, który wrêcza³ paczki dzieciom a grzecznym goœciom
bez wyj¹tku cukierki. W tej rodzinnej
atmosferze podczas poczêstunku by³a te¿
okazja porozmawiaæ na ró¿ne tematy nie
tylko œwi¹teczne. By³o bardzo sympatycznie i mi³o tak goœciom jak i organizatorom
op³atka. Wystawione wyroby artystyczne na
kiermaszu op³atkowym cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem i zbytem.
Pragnê na koniec podziêkowaæ w imieniu w³asnym oraz ca³ego Zarz¹du Ko³a
w Zawoi wszystkim zaproszonym goœciom,
pracownikom Oœrodka w Juszczynie za
pomoc w przygotowaniu spotkania oraz
rodzicom za pyszne wypieki, naszym dzieciom i m³odzie¿y za uczestnictwo w op³atku. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
pañstwu ¯ó³tek za nieodp³atne udostêpnienie lokalu wraz z personelem kuchni.
Do nastêpnego roku !
Szczepan Ga³ecki
Przewodnicz¹cy PSOUU, Ko³o w Zawoi

Taniec z akrobatyką
Grupa „Follow me” powstała w marcu 2007 roku z inicjatywy uczniów
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. Jest formacją tańca nowoczesnego,
ale treningi obejmują również inne formy tańca: od tańca towarzyskiego,
poprzez elementy akrobatyki po formy klasyczne.

Występ „Follow me” podczas ubiegłorocznej Babiogórskiej Jesieni w Zawoi

W sierpniu do grupy do³¹czy³y uczennice
z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Centrum i od tego
czasu sk³ad grupy nie ulega ju¿ zmianom.
Ka¿dy z tancerzy wnosz¹c swój w³asny styl
pomaga w tworzeniu choreografii. Wymaga
to regularnych treningów i ciê¿kiej pracy.
Tancerze „Follow me” rozpoczêli wystêpy
podczas szkolnych uroczystoœci, ale po
kilku miesi¹cach mogli ju¿ zatañczyæ podczas Babiogórskiej Jesieni, a nastêpnie na
zakoñczenie Klubowego Pucharu Polski
w Gimnastyce Artystycznej odbywaj¹cego
siê w Zawoi w dniach od 23 do 25 listopada.
Treningi odbywaj¹ siê raz w tygodniu.
Pocz¹tkowo, dziêki uprzejmoœci dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej organizowano je w sali gimnastycznej szko³y. Gdy do
grupy do³¹czy³y uczennice z Zawoi Centrum
próby przeniesiono do sali widowiskowej
Gminnego Oœrodka Kultury, a nastêpnie
– Hali Sportowej w Zawoi Centrum.
Obecnie do grupy nale¿¹: Sylwia Front,
Izabela Front, Ma³gorzata Makoœ, Katarzyna

Marsza³ek, Katarzyna Kozina, Sylwia Kozina, Patrycja Kozina, Klaudia Dyrcz, Kornelia
Pacyga, Kalina Ma¿ul, Artur Tryka³a, Piotr
Ferlejko, Mateusz Pochopieñ.
Na pytanie dlaczego tañcz¹ odpowiadaj¹:
„bo lubimy”. Jest jednak coœ jeszcze – wystêpy. Te zawsze s¹ uwieñczeniem pracy,
ogromnym prze¿yciem jak i sprawdzeniem
w³asnych mo¿liwoœci. Wzrasta adrenalina,
poniewa¿ staje siê przed publicznoœci¹. S¹
odpowiedzi¹ na pytanie: czy warto? Oklaski publicznoœci to dla tancerzy nie tylko
pochwa³a, ale przede wszystkim uznanie.
Uznanie ich pracy i wysi³ku. To one daj¹
motywacjê, bo wystêpuje siê zawsze dla
innych, nie dla siebie. Dla siebie s¹ treningi, radoœæ, satysfakcja, pokonanie strachu,
ale wystêpy s¹ tylko i wy³¹cznie dla publicznoœci.
Strach towarzyszy treningom. Strach instruktora dotyczy tylko jednego – ¿e tancerz
upadnie i stanie mu siê krzywda. Tancerze
boj¹ siê tego samego. Przy podnoszeniach,
które staj¹ siê coraz trudniejsze, pojawia siê
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poczucie niepewnoœci. Wisi siê w powietrzu
opieraj¹c kawa³kiem w³asnego cia³a o rêce
partnera. Pocz¹tki by³y trudne a podnoszenia jak najbardziej proste – na zbudowanie
zaufania, na odwagê i dobry start. Teraz,
przygotowuj¹c siê do kolejnego wystêpu,
którym ma byæ Konkurs M³odych Talentów,
widaæ, ¿e warto by³o czekaæ. S¹ wysokie
podnoszenia, salta, przewroty i szpagaty
w unoszeniach. Jest wzajemne zaufanie
i szacunek do w³asnego cia³a. Jest pokora,
chêæ nauki, ale te¿ chêci do pokonywania
kolejnych granic.
Nie bez znaczenia s¹ programy telewizyjne, które mo¿na wprawdzie nazwaæ
tylko chwytem marketingowym, ale ich si³a
okaza³a siê ogromna. Ogl¹daj¹c zmagania
tancerzy przechodz¹cych kolejne etapy
rywalizacji, obserwuje siê te¿ coœ znacznie
cenniejszego – ich treningi, rosn¹ce umiejêtnoœci, potem wystêpy, uznanie publicznoœci, p³acz odchodz¹cych z programu
i zaczyna siê rozumieæ, ¿e taniec potrafi
byæ filozofi¹ ¿ycia. Ca³ym ¿yciem. Jeœli
nawet dla tancerzy „Follow me” taniec to
tylko przygoda, to warto podj¹æ wyzwanie.
Po wyemitowaniu kolejnego odcinka programu przychodz¹ na trening i próbuj¹ powtórzyæ to, co zobaczyli. Strach instruktora
wzrasta gwa³townie, ale t³umaczenia ju¿ na
niewiele siê zdaj¹. Tancerze sami oceniaj¹
na ile ich staæ, co mog¹ zrobiæ a co jest
jeszcze zbyt trudne. Programy telewizyjne
s¹ wiec Ÿród³em nie tylko pozytywnych
emocji, rozbudzania marzeñ, ale te¿, bardziej technicznie, Ÿród³em nowych figur
i inspiracj¹ dla w³asnych choreografii.
Zespó³ „Follow me” wkrótce doczeka siê
w³asnych strojów i bêdzie go mo¿na ogl¹daæ nie tylko w Zawoi, ale tak¿e na terenie
powiatu suskiego. Warto przyjœæ na wystêp
i zobaczyæ tych m³odych tancerzy. Przyjrzeæ
siê jak entuzjazm zakrywa braki w technice, ale te¿ obserwowaæ zaanga¿owanie
m³odzie¿y. Oni maj¹ czas, aby po lekcjach
przyjœæ na trening, maj¹ czas na próby.
Coœ im siê chce. To nie s¹ ju¿ impulsywni
poszukiwacze wyzwañ ze s³omianym zapa³em. Zostali najlepsi, ci, którym najbardziej
zale¿y i to w³aœnie widaæ w ich wystêpach.
Warto poœwiêciæ swój czas i zobaczyæ ich
na parkiecie.
tekst i zdjêcie: El¿bieta Malinowska
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Braterskie gesty Zawojan
dokończenie ze str. 1

Dary te z³o¿ono na o³tarzu w Katedrze
Lwowskiej podczas mszy œwiêtej odprawianej przez JE ks. Kardyna³a w niedzielê
2 grudnia 2007 r. W celebracji w Maszy
œw. wzi¹³ udzia³ nasz kapelan ks. Zdzis³aw
Targosz. Po zakoñczeniu Mszy œw. JE ksi¹dz
kardyna³ Marian Jaworski, wyra¿aj¹c takie
¿yczenie spotka³ siê z nami w bardzo ciep³ej i serdecznej atmosferze. Okaza³ nam
wielk¹ wdziêcznoœæ dla nas uczestników
pielgrzymki, ale równie¿ dla wszystkich
parafian naszego koœcio³a, którzy wspieraj¹
Koœció³ na Wschodzie w wieloraki sposób:
modlitw¹, ofiarami i pamiêci¹ o nich, którzy
s¹ cz³onkami biednego, a jednak odbudowuj¹cego siê z trudem Koœcio³a.
Zapewni³, ¿e osobiœcie, przy najbli¿szej
okazji, przeka¿e podziêkowania ca³ej spo³ecznoœci wiernych z Zawoi za ten gor¹cy
odruch braterskiego serca. Mniema, ¿e nast¹pi to jeszcze w styczniu 2008 roku.
Przekazaliœmy równie¿ inne dary, zw³aszcza ksi¹¿ki (oko³o 380 egzemplarzy) o treœci religijnej, historycznej i pomocnicze do
nauczania jêzyka polskiego dla m³odzie¿y
i rodzin polskich, ale nie tylko. Przekazano
tak¿e do parafii w Jaworowie telewizor
kolorowy (Thomson) i odtwarzacz wideo
marki Panasonic wraz z kasetami o treœci
religijnej. Dary powy¿sze uzyskano od ofiarodawców z Warszawy panów Eugeniusza
Wojdeckiego (œrodki rtv i wideo) i Adama
Mazurka – ofiarodawcy ksi¹¿ek. Ofiarnoœæ
tych Panów zosta³a zainspirowana przez naszych parafian, którzy od kilku lat organizuj¹
akcjê „¯ywego Krzy¿a” na rzecz naszych
Braci na Wschodzie.
Ksi¹¿ki przekazano dla: Kurii Lwowskiej, Wy¿szego Seminarium Duchownego

we Lwowie – Brzuchowicach, Kolegiacie
w ¯ó³kwi oraz oczywiœcie dla parafii w Jaworowie.
Kolejnym wa¿nym powodem wyjazdu,
przygotowywanym od kilku lat przez Urz¹d
Gminy Zawoja, by³a sprawa podpisania
z w³adzami miasta Jaworowa Listu Intencyjnego dotycz¹cego podjêcia wspó³pracy
obu jednostek samorz¹dowo-administracyjnych.
Ten akt zosta³ dokonany w dniu 1 grudnia 2007 r., co stwarza ufn¹ nadziejê, ¿e
nasza zawojska inicjatywa zaowocuje dobr¹
wspó³prac¹ z w³adzami cywilnymi i równie¿
przyniesie po¿¹dane owoce dla obu stron:
polskiej i ukraiñskiej.
Okazuje siê, po raz wtóry (pierwsi byli

Delegacja górników z Zawoi powraca po złożeniu daru ołtarza (kielich, patena, puszka
na komiunikanty) w kościele w Jaworowie (czerwiec 2007 r.). Fot. z arch. Stanisława
Smyraka

Rozmowa z władzami miasta Jaworów na temat współpracy gminy Zawoja z miastem
Jaworów. Analiza projektu, listu intencyjnego opracowanego przez władze Zawoi.
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S³owacy), ¿e bez udzia³u tzw. osób z obszaru „wielkiej polityki” mo¿na budowaæ
autentyczne zbli¿enie, porozumienie i przyjaŸñ z korzyœci¹ dla obu spo³ecznoœci, tak
tragicznie doœwiadczonych w ostatnich kilkudziesiêciu latach dwudziestego wieku.
Jesteœmy dumni, ¿e to nasze zawojskie
podanie r¹k, ten braterski gest, mimo braku wyartyku³owania s³ów: „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie” mieœci siê w inicjatywach ks. Kardyna³a Tysi¹clecia Stefana
Wyszyñskiego oraz naszego ukochanego
Papie¿a Jana Paw³a II, do którego grona
do³¹czy³ nasz Metropolita Ks. Kar. Stanis³aw
Dziwisz, apeluj¹c do wiernych by z inicjatyw¹ pojednania wyst¹piæ do spo³ecznoœci
na Wschodzie - Braci S³owian.
My zawojanie, jesteœmy na dobrej drodze,
na miarê naszych skromnych mo¿liwoœci
ofiarujemy dary p³yn¹ce z potrzeby serca,
buduj¹ce Mi³oœæ i Braterstwo w Koœciele
Chrystusowym, tam na Ukrainie i tu u nas.
StS
styczeñ 2008 r.

List intencyjny władz Zawoi i Jaworowa

Międzynarodowa współpraca
uczniów i nauczycieli w dziedzinie edukacji

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

W dniach od 4 do 10 stycznia 2008r. w
Trstenie na S³owacji spotkali siê nauczyciele szkó³ bior¹cych udzia³ w unijnym
Projekcie „Produkt lokalny Ÿród³em wiedzy
o regionie”. Bie¿¹cy rok szkolny jest ostatnim etapem realizacji tego Projektu przez
Zespó³ Szkó³ w Zawoi Centrum, Szko³ê
Podstawow¹ w Cserkeszolo i Szko³ê Podstawow¹ w Trstenie.
Celem spotkania by³a wymiana doœwiadczeñ dotycz¹cych funkcjonowania
szkó³ i przygotowanie do fazy zamkniêcia
Projektu. W ramach wymiany nauczycieli
zrealizowano dzia³ania zwi¹zane z tematyk¹ trzeciego etapu Projektu (produkt
us³ugowy). Zapoznano siê z ofert¹ bran¿y
turystycznej i paraturystycznej w Trstenie i
jej okolicach, systemem szkolnictwa na S³owacji, funkcjonowaniem szko³y w Trstenie.
Nauczyciele brali udzia³ w lekcjach historii,
geografii, wychowania fizycznego, matematyki i religii.
By³a to dobra forma doskonalenia zawodowego i rozwoju kompetencji interpersonalnych nauczycieli. W kwietniu 2008 r. Zespó³ Szkó³ w Zawoi Centrum bêdzie goœci³
nauczycieli ze szkó³ partnerskich.
Urszula Mazur

Pamiątkowe zdjęcie z pobytu na Słowacji

Niniejszy projekt został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie”. Treści samego projektu lub materiałów
nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie,
a w związku z tym ani Komisja Europejska,
a ni Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności

Białe szaleństwo na stokach w okolicy Trsteny

Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Teresa Kozina przegląda słowacką książkę do matematyki
Fotografie: Ł. Stopka, K. Kaznowski
POD DIABLAKIEM I-II/2008
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Odpady
droższe, ale…
W roku 2008 zapłacimy więcej za śmieci. Podwyżka może być mniej
dotkliwa jeżeli nauczymy się postępować z odpadami w sposób właściwy
i racjonalny. Wzrost cen odpadów jest głównie efektem podwyższenia
przez Ministra Środowiska opłaty za ich składowanie na wysypisku z 15,70
do 75,00 zł za tonę. Obecnie cena za każdą oddaną tonę odpadów na
wysypisko w Suchej Beskidzkiej wynosi 171,30 zł. Podwyżka dotyczy tylko
odpadów nieposegregowanych.
Wniosek nasuwa siê wiêc sam: odpady
nale¿y segregowaæ!
Aby segregacja mieszkañcom siê „op³aca³a” Rada Gminy Zawoja na wniosek PGKiB
ustali³a nowe ceny za wywóz odpadów:
posegregowanych – 50,00 z³, nieposegregowanych – 150,00 z³ za 1m3 co po przeliczeniu na obowi¹zuj¹ce normatywy daje op³atê
minimaln¹ w wysokoœci 2 z³ miesiêcznie od
osoby stale zamieszka³ej na terenie gminy.
Jest to op³ata jedna z najni¿szych w kraju.
Teraz kilka wskazówek dotycz¹cych prawid³owej gospodarki odpadami w naszych
domach: Po pierwsze nale¿a³oby zaopatrzyæ
siê w pojemnik na odpady nieposegregowane. Znajd¹ siê w nim resztki ¿ywnoœci i inne
odpady, które nie s¹ surowcami wtórnymi,
wiêc mog¹ byæ Ÿród³em nieprzyjemnych
zapachów szczególnie w lecie. Je¿eli umieœcimy je w pojemniku nie bêd¹ z pewnoœci¹
uci¹¿liwe. Mo¿na je gromadziæ luzem lub

w dowolnych opakowaniach.
Po drugie trzeba zakupiæ worki na surowce wtórne czyli papier, szk³o i plastik.
Bêdziemy w tych workach gromadziæ niezanieczyszczone surowce nadaj¹ce siê do
dalszego przetworzenia, wiêc mo¿emy je
umieœciæ np. w pomieszczeniach gospodarczych naszego domu.
Po trzecie zapoznaæ siê z prost¹ instrukcj¹ segregowania dostêpn¹ miêdzy
innymi w tym wydaniu „DIABLAKA”
i po prostu segregowaæ!
Kiedy pojemnik siê nape³ni nale¿y go wystawiæ w odpowiednim dniu przy drodze, a
pracownicy PGKiB go opró¿ni¹ i poprosz¹
o potwierdzenie tego faktu na karcie wykonania pracy. Po zakoñczonym kwartale
otrzymamy do domu fakturê za wykonan¹
us³ugê. Tak samo postêpujemy z workami
pe³nymi odpadów posegregowanych, z ta
ró¿nic¹, ¿e nie musimy potwierdzaæ ich

odebrania je¿eli oczywiœcie s¹ to worki
z nadrukiem PGKiB.
Przypominamy, ¿e odpady nieposegregowane bêd¹ tak jak dotychczas zbierane 2
razy w miesi¹cu, a posegregowane jeden
raz w miesi¹cu.
W okresie przejœciowym do czasu zaopatrzenia siê w pojemnik maj¹ nadal
zastosowanie worki czarne. Worki te bêd¹
te¿ u¿ywane do gromadzenia odpadów w
domostwach o utrudnionym dojeŸdzie.
Niezbêdne jest tak¿e zawarcie nowej
umowy na wywóz odpadów. Aby u³atwiæ
Pañstwu jej podpisanie PGKiB „ZAWOJA”
wydelegowa³o swoich przedstawicieli, którzy ju¿ odwiedzili Wasze domy albo zrobi¹
to w najbli¿szym czasie. Nowa umowa obejmuje równie¿ wywóz nieczystoœci p³ynnych
z nieruchomoœci nie pod³¹czonych do kanalizacji, a posiadaj¹cych tzw. szamba, które
nale¿y opró¿niaæ co najmniej raz w roku.
Proponowane rozwi¹zania maj¹ na celu
poprawê wizerunku naszych miejscowoœci.
Kiedy przebywamy za granic¹ zachwycamy
siê panuj¹cym tam porz¹dkiem i czystoœci¹.
A przecie¿ w niczym nie jesteœmy gorsi od
mieszkañców Niemiec, Austrii, Czech czy
choæby S³owacji. U nas tak¿e mo¿e byæ
tak czysto tylko trzeba siê do tego zabraæ
na powa¿nie. Wydajmy wreszcie otwart¹
wojnê tym z nas, którzy nie doroœli do cywilizowanego spo³eczeñstwa europejskiego
i nadal udaj¹, ¿e œmieci nie maj¹, podczas
gdy noc¹ podrzucaj¹ je w ró¿ne miejsca,
albo co gorsza pal¹ zatruwaj¹c wszystkich
dooko³a.
Tadeusz Tatara

S Z K Ł O do worków w kolorze zielonym. Wrzucamy: czyste butelki, słoiki po artykułach spożywczych (bez nakrętek),
butelki po napojach alkoholowych.
P L A S T I K, P U S Z K I do worków w kolorze żółtym. Wrzucamy: czyste, zgniecione i bez nakrętek butelki PET po napojach, worki
foliowe kubki po napojach mlecznych, opakowania po maśle, margarynie, olejach, twarde tworzywa sztuczne, puszki metalowe, drobny
złom metali kolorowych.
M A K U L A T U R A do worków w kolorze niebieskim. Wrzucamy: gazety, książki, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturę.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Zawoi i Skawicy !
Na rok 2008 zosta³y wprowadzone istotne zmiany w sposobie gospodarowania odpadami. Zachêcamy Pañstwa do wprowadzenia
segregacji odpadów w Waszych domach. W tym celu przy dokonywaniu wp³at wydawane s¹ odpowiednio oznaczone worki na
surowce wtórne, które s¹ trzykrotnie tañsze od pozosta³ych.
Do gromadzenia pozosta³ych odpadów (tzw. nieposegregowanych) proponujemy pojemniki z tworzywa sztucznego, które
mo¿na zamawiaæ w punktach pobierania wp³at oraz telefonicznie
pod numerem podanym ni¿ej. Za odpady zgromadzone w takim
pojemniku zap³acicie Pañstwo 20% mniej.
Do czasu zaopatrzenia siê w pojemnik odpady nieposegregowane nale¿y gromadziæ w czarnych workach z naszym nadrukiem
firmowym.
Odpady nieposegregowane zbierane bêd¹ 2 razy w miesi¹cu,
natomiast posegregowane 1 raz w miesi¹cu w dniach oznaczonych
na terminarzu gwiazdk¹. Odpady powinny byæ posegregowane
wed³ug instrukcji znajduj¹cych siê na workach oraz w Regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Zawoja dostêp-

14

POD DIABLAKIEM

I-II/2008

nym w Urzêdzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Zawoja:
www.zawoja.pl
Odpady nieodpowiednio posegregowane nie bêd¹ odbierane!
Odpady w workach z nadrukiem firmowym mo¿na tak¿e oddawaæ
na terenie oczyszczalni œcieków w Zawoi Wid³y.
Punkty pobierania op³at i wydawania worków znajduj¹ siê:
• w siedzibie Przedsiêbiorstwa w Zawoi Wid³y;
• u So³tysów;
• w sklepie meblowym GS w Zawoi Centrum;
• w studio reklamy „Wiza¿” w Zawoi Centrum;
PGKiB „Zawoja” œwiadczy us³ugi wywozu nieczystoœci p³ynnych.
Przypominamy, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci posiadaj¹cy zbiorniki na nieczystoœci p³ynne maj¹ obowi¹zek opró¿niaæ je przynajmniej 1 raz w roku.
Zapraszamy do wspó³pracy!
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
„ZAWOJA” Spó³ka z o.o. 34-223 Zawoja 1854.
Tel./fax 0-33 87 75 072 e-mail: pgkib@interia.pl

Terminarz wywozu odpadów
komunalnych na rok 2008
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Informacja dotycząca
możliwości uzyskania dofinansowania
unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych
(eternitu)
W dniu 17 stycznia 2008r.
Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie określenia zasad
dofinansowania unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest.
Zabezpieczonych na ten cel zostało
z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
kwotę w wysokości 6.500 zł

* W dni oznaczone gwiazdką będą zbieranie odpady nieposegregowane i posegregowane,
w pozostałe dni tylko odpady nieposegregowane.
Zbieranie odpadów wielkogabarytowych /meble, sprzęt AGD, RTV/ odbędzie w dniach:
29-30 maja oraz 25-26 września. Odpady należy składać przy drogach wojewódzkiej i powiatowych lub dostarczyć na plac składowy PGKiB w Zawoi Widły.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie
pozbywania się odpadów komunalnych oraz gromadzenia
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym,
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik
bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub
w przydomowa oczyszczalnie œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone
w przepisach odrêbnych; przy³¹czenie
nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoœæ jest
wyposa¿ona w przydomowa oczyszczalnie
œcieków spe³niaj¹ca wymagania okreœlone
w przepisach odrêbnych,
3) zbieranie powsta³ych na terenie
nieruchomoœci odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w
regulaminie,
3a) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych
w zbiornikach bezodp³ywowych,
3b) pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odrêbnymi,
W³aœciciele nieruchomoœci przy wykonywaniu obowi¹zku, pozbywanie siê zebra-

nych na terenie nieruchomoœci odpadów
komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych,
obowi¹zani s¹ do udokumentowania,
w formie umowy korzystania z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹
jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorc¹
posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
lub w zakresie opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci
ciek³ych, przez okazanie takiej umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi.
Restrykcje administracyjne:
W przypadku w³aœcicieli nieruchomoœci,
którzy nie zawarli umów, o których mowa
powy¿ej Wójt wydaje z urzêdu decyzjê,
w której ustala:
• obowi¹zek uiszczania op³at za odbieranie
odpadów komunalnych lub opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych,
• wysokoœæ op³at, terminy uiszczania op³at,
• sposób i terminy udostêpniania urz¹dzeñ
lub zbiorników w celu ich opró¿nienia.
Decyzji, o której nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci jest wydana na
okres 1 roku, ulega przed³u¿eniu w drodze
decyzji wydawanej z urzêdu, na kolejny
okres, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci nie
przedstawi, na co najmniej 3 miesi¹ce przed
up³ywem daty obowi¹zywania decyzji,
umowy, w której termin rozpoczêcia wyko-

Dofinansowanie ze strony Urzêdu Gminy
bêdzie nastêpowaæ po realizacji zadania na
podstawie przes³anych dokumentów ze Starostwa w Suchej Beskidzkiej w wysokoœci
25% kosztów zadania nie wiêcej ni¿ 500 z³
w formie jednorazowej dop³aty. Dofinansowanie mog¹ otrzymaæ osoby fizyczne
posiadaj¹ce na terenie Gminy Zawoja
tytu³ prawny do nieruchomoœci, na której
realizowane jest zadanie. Tytu³ prawny
do nieruchomoœci ustala siê na podstawie
aktualnego wypisu z ksiêgi wieczystej lub
aktualnego wypisu z ewidencji gruntów
i budynków. W przypadku wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci dofinansowanie wyp³acane
bêdzie osobie, na któr¹ wystawiona jest
faktura VAT dotycz¹ca unieszkodliwienia
azbestu. Realizacja wniosków uzale¿niona
jest od œrodków posiadanych na ten cel.
Z³o¿enie wniosku nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem dofinansowania. Wnioski
kompletne nie rozpatrzone z uwagi na brak
œrodków finansowych rozpatrywane bêd¹
w roku nastêpnym.

nywania us³ugi nie jest póŸniejszy ni¿ data
utraty mocy obowi¹zuj¹cej decyzji.
Przepisy karne:
Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych na podstawie ww ustawy oraz
obowi¹zków okreœlonych na podstawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku,
podlega karze grzywny. Postêpowanie
toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu Postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Informacja dotycz¹ca czêstotliwoœci
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na nieczystoœci ciek³e
Uchwa³a z dnia 15 marca 2007r. Rady
Gminy Zawoja okreœla czêstotliwoœæ
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
w trybie uniemo¿liwiaj¹cym rozk³ad nagromadzonych odpadów i ich przepe³nienie
– nie rzadziej ni¿ raz na rok.
POD DIABLAKIEM I-II/2008
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Sumiynnie tak było

Chodzonie po kolodzie z proboscom
Wspominki dwugoletniego kościelnego
Zbliza³y sie Godnie Œwiota1), to pomyœlo³ek,
ze ³odwiydzom mojego œwagra we wsi2),
z³ozom jemu ji siostrze ¿ycynia œwiotecne
ji na zblizajocy sie Nowy Rok, po³omiomy
sie comu zwycoj ³op³atkiom. Œwagier by³
jus na ryncie, bo mio³ niedowno ³operacyjo
zo³odka, to by³ rod ze jo przysed, bo bedzie
mio³ skim pogodaæ. W casie nase ³ozmowy,
jo sie go spyto³ wiela rokow by³ koœcielnom
w parafiji? Un sie ³oœmio³ ji godo ze nie
jes taki stary, jak downy a uzbiyra³o sie
tyk rokow 43 suzby. Mnie przyjmowo³ do
pumocy starsomu koœcielnomu Wojtkowi
Dyrcowi, a nazywali go Pabis, ksiodz Kliœ w
1917 roku, jak skojcy³ek 17 rokow. Probos
godo – bedzies sie przy³uco³ do tego usugowanio w koœciele przy nim, bo un tyz jus jes
starsy, to pudzie na emeryturo. Ale Wojtek
godo proboscowi, ze pokiela3) sie do rady
rusaæ, to kce byæ przy koœciele, jes samotny,
bedzie siedzio³ w cha³pie ji patrzu³ jono bez
³okno na drogo, probos sie zgodziu³. No ji
bylimy razom jesce œternoœcie rokow. Dobrze sie mi œnim robiu³o, œpasobliwy4) by³.
Bocom5), jak un jus by³ na emeryturze, jo
sed zwoniæ wiecorom na Anio³ Pajski, a un
idzie ji zatoco sie. Jo mu godom:
– Wojciechu – pocekojcie tu na mnie,
jo jono przezwoniom, to potom ³odprowadzom wos do cha³py. Posucho³ mie ji
ceko³.
Jak my jus zaœli do jego cha³py, zacon
mi ³opowiadaæ, kie by³ m³odsy to by³ za
przewodnika ksiodzu proboscowi z Wadowic na Babio Goro, ji ton ksiodz wpiso³ sie
do ksiogi pamiotkowe w nowo ³otwartom
schronisku niymieckim pod scytom, mnie
tyz wpiso³. By³o to z ³osiomnoœcie rokow
przed I wojnom œwiatowom. Ale mnie
sie zda³o ze to ta by³o takie godanie, po
wypiciu flaski gorzo³ki w karcmie u Zyda.
Potom ³opowiado³ jak na pocotku piyrse
wojny, probos Kliœ kozo³ wysukaæ za³ufanyk
ch³opow ji œciognoæ z wie¿e jedon zwon.
Przenieœlimy go potom w nocy, w³ozylimy
go do wykopane dziury w sopie na drewna
na plewaniji ji zasuli ziomiom. Ton zwon
po skojcony wojnie wycioglimy na wie¿o ji
bez œtyry abo piynæ rokow na nim zwonili,
bo za dwa tyŸnie jak my go sowali, dwa
zwony A³stryjoki zabra³y.
Probos Kliœ zmar w 1918 roku, po nim
nasto³ ksiodz Górkiewicz. Ton by³ dwugo
bo jas 17 rokow ji w 1935 posed do Makowa na probosca. Za niego nasto³ ks. Józef
Œwi¹der ji unomu ³osto³ sie nojgorsy cas
gazdowanio, bo wojna w 1939 roku, ca³y
³okres ³okupacyje hitlerowskie a potom
jesce dwa roki rzodow komunistycnyk.
Zabra³y Niymce dwa zwony skoœcio³a, ale
jo z bratom ji dwoma za³ufanomi ch³opami,
œcioglimy jedon zwon6) dwa dni przodzi
w nocy, zatopilimy go w stawie plewajskim.
Jak ³odjecho³ w 1947 r na parafio do Kynt,
za niego nasto³ ks. Franciszek Sitko ji by³ tu

do swoje œmierci, bo zmar nogle w nocy
w 1955 roku Ze dwa roki rzodziu³ parafijom
wikary Piotr Czañba, potom nasto³ proboscom ks. W³adys³aw W¹drzyk. Przy nim
by³ek trzy roki, ³odsedek z parafije w 1960
roku, jak mi z³operowali zo³odek, ³osto³ek
sie dziadom7). Przezy³ek œtyrek proboscow,
ale cujom ze tego ³ostatniego jus nie przezyjom. A bywa³o roŸnie bez te 43 roki
su¿by, jak sie chodziu³o po kolodzie zna³o
sie ludzi w ca³om Zawoju, wszystkie ³obeœcia po gorak, jak ji wedle drogi. A jedno
kolodo z ks. proboscom Sitko, zapamioto³ek
nolepi.
– A co takiego ciekawego by³o w tych
duszpasterskich odwiedzinach – spyta³em?
Œwagier sie ³oœmio³ ji godo: – Œmiyœnie to teroski nazywajo – przecio dusa to nie ³owca,
nie trza jo paœ, z dawion downa by³a koloda
ji kozdy wiedzio³, co to znacy. Napilimy sie
wina swoje roboty z porzycek, co siostra
postawiu³a na stole ji zacon ³opowiadaæ:
Ksiodz Sitko by³ jus starsy ji nie chodziu³
z nami po kolodzie jak po jinne roki, jono
takie ³obeœcia wedle drogi po rownom.
Wybro³ sie na to kolodo w roku 1954 na
Gorno Zawojo na ³obeœcie Sk³ady, ka by³o
jono 22 cha³py, by³y gosto zabudowane.
Wyjechalimy sonkami konnomi kole siódme rano, z godzino zes³o nom z drogom.
Furmon podwioz nos do Górnyk Sk³adow ji
œlimy skolodom w strono Wilcne. £od poru
dni œniyg sie nie su³, wszody by³y chodnicki
wydeptane, ale ji tak jak my kojcyli kolodo,
to sie jus æmok8) zacon robiæ. Poœlimy prosto ku kaplicy, ka ksiodz Micho³ Sitorz mio³
nieduzo cha³po (a by³ przyjacielom nasego
probosca z m³odyk lot) no ji u niego zaœpiywalimy kolodo, ³organista napiso³ krydom
co by³o trza. Ksiodz Sitorz kozo³ nom sie
³ozdzioæ9) skurtek, zaroz siadaæ do sto³u,
bo jus gospodyni Jantosia przynosi talyrze
na sto³. By³a to kwaœnica10) z zimniokami,
talarki ze swojskie kie³basy p³ywa³y w ni.
Ksiodz Sitorz godo do nos: – Zjydzcie
prodzy kwaœnice, to sie wom ³ob³oszczy11)
po tyk plackak, co wos po kolodzie casom
costowali. Jo to wiom, bo som chodzi³ek po
kolodzie w parafii Radziechowy w ¿ywieckiem, póŸniej przenieœli mnie do Chocho³owa ko³o Zakopanego, a na ostatek zosta³em
proboszczem w Skomielnej. Prowdo godo³
ksi¹dz kwaœnica smakowa³a nom bardzo.
Zaroz potom gosposia przynies³a nom
bigos na talyrzak z ³okopkom, po³ na po³
z miosom wieprzowom.
Ks. Sitorz godo: – Kapusta to dobre jedzonie jest – i doda³ œpasobliwie: – jak w ni
kawo³ek œwiskiego ryja12) jest – bo kapusty
nie przemaœci. Po zjedzoniu bigosu ksiodz
Sitorz wyciogno³ ze sofki pynkato13) karafko z jakomsik nalywkom swoje roboty ji
godo: – No to po kielusku na trowienie.
Wypilimy ze smakiom. Ksiodz Sitorz zwrociu³ sie do nasego probosca: – Pamiêtasz

Franciszku nasz pierwszy pobyt w parafii
w Trzebini, gdzie razem przebywaliœmy.
Biednie tam by³o, by³a wojna. Pamiêtam
– odpowiedzia³ ksi¹dz Sitko. Pamiêtam jak
Twoja siostra Anna odwiedza³a Ciê Michale,
z utêsknieniem czekaliœmy Jej odwiedzin
i tobo³ków z jedzeniem, które ze sob¹
zawsze przytaska³a. Te smaczne ko³acze
zawojskie na liœciach klonowych w piecu
pieczone, pachn¹ce cebul¹, chleb razowy
i boczek uwêdzony w dymie ja³owcowym.
Cz³owiek by³ m³ody, chcia³o siê jeœæ a tu
nie bardzo by³o co. Za ³oknom swyseæ sie
da³o tupot konia po zmarzniony ziomi, to
przyjecho³ po nos furmon sonkami.
Ksiodz Sitorz wysed do pola, zaprosiu³
furmana do œrodka, gospodoni zaroz nasykowa³a mu na talyrz kwaœnice z dodotkami,
pos³a sykowaæ mu drugi z bigosom. My
tomcasom zaconi sie zbiyraæ do ³odjazdu.
Furmon przywioz lo probosca dwugi kozuk
barani ji na nogi koc a nom po kocu, mnie
ji ³organiœcie na kolana. W sonkak by³a
drobno s³oma ³owsiano to w nogi bedzie
ciep³o, a dobrze to bo mroz wiecor zacon
sie jarzyæ14). Podziokowali my ksiodzu
Sitorzowi za goœciono, gosposi Jantosi za
smacne jedzonie, usadzilimy sie na sonkach, po³owijali my sie kocami ji rusylimy
w drogo. Koj z pocotku jecho³ wartko, bo
jak sto³to zmorz, zrestom droga stale s³a ku
do³owi, ze my nie zmarzli.
By³a to moja ³ostatnio koloda z proboscom Fr. Sitko, bo z wiesnom zmar nogle
w nocy. Nimogek go ³odza³owaæ, to by³
dobry, ludzki ksiodz – zakojcy³ wspominki
koœcielny – a mój swagier. No ji tak jak
pedzio³ 15), nie przezy³ tego swojego probosca, bo zmar w 1977 roku majoc 77 lot.
Zaœ probos Wondrzyk zy³ jesce trzynoœcie
rokow, bo zmar w 1990 roku.
Jontek spod grapy

Objaśnienia:
1) godnie świota – święta Bożego Narodzenia;
2) we wsi – w centrum wsi gdzie jest kościół;
3) ze pokiel – że dokąd; 4) był śpasobliwy – był
żartobliwy; 5) bocom – pamiętam. To opowiadanie nie było powiedziane pod wpływem wypitej wódki. Jest zapis w księdze pamiątkowej
w Schronisku Beskideferain pod szczytem Babiej Góry (ruiny rozebrano całkowicie w 1979)
i brzmiał: Dnia 28.VII.1896r. ksiądz Antoni Zając,
proboszcz Wadowic w towarzystwie grabarza (kościelnego) Wojciecha Dyrcza z Zawoi.
(Z książki Al. Siemionowa pt. „Ziemia Wadowicka”); 6) jedon zwon – jeden dzwon (mowa tu
jest o dzwonie, który ukrył kościelny Wojciech
Dyrcz w czasie I wojny światowej, a drugi raz
ten sam dzwon ukrył w początkach II wojny
Światowej, kościelny Edward Bubiak w stawie
plebańskim; 7) łostoł dziadom – został niezdolny do pracy fizycznej; 8) jus ćmok – nadchodził
zmrok; 9) łozdzioć sie – zdjąć kurtkę, płaszcz;
10) kwaśnica – góralska pikantna zupa z kwasu
kapusty; 11) łobłoszczy sie – zlikwiduje mdłości; 12) kawołek świskiego ryja – tu żartobliwie
nazwano mięso wieprzowe, kapusta wchłania
dużo tłuszczu; 13) pynkato – pękata, pojemna;
14) zacon sie jarzyć – zaczął się potęgować; 15)
jak pedzioł – jak powiedział.

