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Przewodnicz¹cy Komisji ds. Referendum: Jerzy Paj¹k

Wiersz
Dożynkowy

ZA NASZYM OKNEM

U stóp twych stoimy,
Bo¿e Nieskoñczony,
Dziêki Ci sk³adamy
za ten dar, za plony.
Dziêki Ci sk³adamy
za te z³ote k³osy.
S³onko je ogrza³o,
wyk¹pa³y rosy.
Uwiliœmy wieniec
z k³osów naszych zbo¿a,
niech nam b³ogos³awi
Œwiêta Matka Bo¿a.
Przynieœliœmy plony
wszyscy wspólnie razem.
dziêki Ci sk³adamy
przed twoim o³tarzem.
Dziêki Ci sk³adamy,
Stwórco nieba, ziemi.
Niech Ciê wiecznie wielbi
ca³e ludzkie plemiê.

Gratulacje
Gratulujemy
Andrzejowi Makosiowi zajęcia
I miejsca w konkursie gawędziarskim
podczas Sabałowych Bajań
w Bukowinie Tatrzańskiej,
Elżbiecie Makoś III miejsca,
Przemysławowi Żurkowi III miejsca
w konkursie instrumentalistów,
wyróżnienia Przemysławowi
Pasierbowi w tymże konkursie
oraz grupie śpiewaczej (Katarzynie
Mętel, Annie Tomczak, Karolinie
Pająk, Izie Żurek) zajęcia II miejsca.
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Powrót owiec z hal. Jesienny Redyk. Czas na „Babiogórską Jesień” w Zawoi.
Zapraszamy 20 i 21 września. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Pożegnanie sekretarz gminy
7 lipca br. poczas sesji Rady Gminy Zawoja odbyło się pożegnanie Pani
Wandy Kudzi – sekreatarz Urzędu Gminy. Poniżej drukujemy podziękowanie
wygłoszone przez wójta gminy Marka Listwana.
Dzisiejsza Sesja Rady Gminy jest ostatnią sesją, w której Pani Wanda Kudzia bierze udział
jako sekretarz Urzędu Gminy Zawoja.
Dlatego w sposób uroczysty pragnę
podziękować za wiele lat sumiennej pracy,
naszej drogiej koleżance, odchodzącej na
emeryturę. Jej wieloletnia praca i traktowanie obowiązków służbowych jest dla nas
wszystkich przykładem jak należy traktować
służbę publiczną.
Pani Wandzie Kudzi, kończącej dziś swoją
aktywność zawodową, należy się uznanie
i podziękowanie za sumienność wykonywanych obowiązków. Przez cały czas, pomimo
licznych zmian ustawodawczych oraz organizacyjnych, nigdy nie spadła jej jakość pracy.
Swoją rzetelnością i uczciwością zasłużyła
na szacunek wszystkich współpracowników
oraz interesantów, którzy mieli sposobność
osobistego spotkania się z nią. Zawsze punktualna i sumienna, nigdy nie skarżąca się na
zmęczenie, służyła radą i starała się znaleźć
najlepsze rozwiązanie problemów, z którymi
przychodzili mieszkańcy. Miała zawsze zrozumienie dla ludzkich problemów i kłopotów.
W imieniu tych wszystkich ludzi oraz swoim
pragnę Pani szczerze podziękować. Będzie
nam brakowało w naszej codziennej pracy doświadczonego urzędnika, ale nade wszystko
dobrego człowieka.
Będziemy o Pani pamiętać. Jest nam
jednak trochę smutno, że nasz Urząd żegna
się dziś z tak dobrym fachowcem. Wiemy
również, że każdemu należy się zasłużony
odpoczynek.

Wójt Marek Liswan dziękuje Pani Wandzie
Kudzi za wieloletnią pracę. Fot arch. GCKPiT.

Dlatego w imieniu całego naszego zespołu
oraz nas tu zebranych, życzę z całego serca,
by emerytura była czasem spokoju w gronie
rodziny i przyjaciół. W końcu będzie mogła
Pani w pełni oddać się innym, odłożonym na
bok planom. Na koniec pragnę podkreślić, że
zawsze z wielką radością powitamy każdą
Pani wizytę.
Nie zamierzamy także rezygnować z kontaktu z doświadczonym urzędnikiem, profesjonalistą a zarazem godnym zaufania
przyjacielem.
Za wszystko z całego serca dziękuję.
Marek Listwan
Wójt Gminy Zawoja

Nowym sekretarzem Urzêdu Gminy w Zawoi zosta³a mgr Danuta Lasa, d³ugoletni pracownik Urzêdu Gminy w Zawoi. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy owocnej pracy, szacunku
i zrozumienia u wspó³pracowników i wœród mieszkañców naszej Gminy.
POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008
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Złaz samorządowców

Festyn strażacki
16 sierpnia br. w Zawoi Centrum odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Centrum oraz 10-lecia
powstania Orkiestry Dętej OSP Zawoja Centrum.
W czêœci oficjalnej nast¹pi³o wrêczenie
odznaczeñ zas³u¿onym dla po¿arnictwa
stra¿akom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Zawoi Centrum. Z³otymi medalami „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa” odznaczeni zostali
Jan Kudzia, Eugeniusz Zajda, Micha³ Drwal
i Kazimierz Zemlik, srebrnymi Jan Drwal,
Grzegorz Pikulik i Piotr Hutniczak a br¹zowymi Tomasz Zemlik, Józef Hutniczak,
Grzegorz Groñ i Adam Hutniczak. Odznak¹
„Wzorowy stra¿ak” nagrodzeni zostali: Dariusz Bury, Jacek Bartyzel, Witold Chowaniak i Piotr Kobiela.
Jednym z g³ównych punktów obchodów
by³o przekazanie i poœwiêcenie specjalistycznego samochodu bojowego dla jed-

Ju¿ po raz 13. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Zdru¿enie Babia Hora
ze S³owacji zorganizowa³y Babiogórski
Z³az Samorz¹dowców. Z³az odby³ siê w
sobotê 30 sierpnia 2008 roku tym razem
w Gminie Lanckorona. Uczestnikami z³azu
byli samorz¹dowcy, mieszkañcy z 14 gmin
stowarzyszonych oraz zaproszeni goœcie.
Cel jaki przyœwieca temu przedsiêwziêciu
to m.in. integracja mieszkañców gmin stowarzyszonych, poznawanie piêkna naszych
okolic oraz propagowanie turystyki jako
aktywnej formy wypoczynku. Nasza grupa
z³azowa dotar³a na miejsce rozpoczêcia
z³azu do Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem Pana Marka Listwana Wójta
Gminy, Starszego Gazdy. Z poœród piêciu
tras wybraliœmy trasê Kalwaria Zebrzydowska – Lanckoroñska Góra. Po godzinnym
marszu doszliœmy do Kaplicy Konfederatów
Barskich, gdzie zosta³a celebrowana Msza
Œw. Przez O. Tomasza Michalskiego – Kapelana SGB. Nastêpnie dotarliœmy na polanê
pod ruiny Zamku Lanckoroñskiego gdzie
odby³a siê czeœæ artystyczna i zakoñczenie
z³azu. Na Kolejny 14 Z³az zaprosi³ nas Pan
Jan Najdek – Wójt Gminy Budzów.
Katarzyna Kardaœ

Z KRONIKI WYDARZEŃ

nostki OSP z Zawoi Centrum. Licznie zgromadzeni stra¿acy z terenu gminy Zawoja,
zaprzyjaŸnione jednostki OSP z Ma³opolski
oraz mieszkañcy naszej gminy wziêli udzia³
w polowej Mszy œw.
PóŸniej uczestnicy uroczystoœci przenieœli siê pod scenê, gdzie odbywa³y siê
koncerty zespo³ów.
Jako pierwszy wyst¹pi³ jubilat, czyli
Orkiestra Dêta OSP Zawoja. Nastêpnie na
scenie pojawi³a siê kapela „Juzyna”. Po niej
ze swoim recitalem wyst¹pi³a Anna Maria
Brzostyñska. Do tañca gra³ zespó³ „Zbyrcoki” z £êtowni. Wspania³a zabawa trwa³a do
póŸnych godzin nocnych.
MK

Poświęcenie nowego samochodu
strażackiego

Strażacy zostali odznaczeniami medalami

Zbiórka pododdziałów OSP z Zawoi

Współne wędrówki samorządowców to cenna inicjatywa SGB. W tym roku wędrowców
gościła ziemia lanckorońska. Fot.a rch. SGB.
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Orkiestra Dęta z Zawoi swoim występem uświetniła uroczystą Mszę św. polową

Występ Anny Marii Brzostyńskiej
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008
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Jarmark Babiogórski
Jarmark Babiogórski na sta³e wpisa³ siê
w kalendarz imprez wakacyjnych w Zawoi.
W³aœnie w sobotê, 2 sierpnia br., odby³ siê
VII Jarmark Babiogórski. Na scenie wyst¹pi³y zespo³y regionalne Œwist z Zawoi oraz
Kapela z Zubrzycy Górnej. Gwiazd¹ popo³udnia by³a Irena Jarocka, która zaœpiewa³a
stare znane przeboje oraz te najnowsze
z ostatniej p³yty.
Na scenie zaprezentowa³ siê równie¿
w rockowych utworach zespó³ „Tea” z Katowic. Ich muzyka wprowadzi³a nas w nastrój
wieczoru, gdy¿ zaraz po ich wystêpie odby³
siê koncert zespo³u PUDELSI, gwiazdy na
wieczór.
Równie¿ na rockow¹ nutê zagra³ ostatni
zespó³ wystêpuj¹cy na Jarmarku Babiogórskim, zespó³ „Przyl¹dek Horn” z Mucharza.
Po koncertach bawiliœmy siê na dyskotece.
Niestety, jednak nie mo¿na mieæ wszystkiego. Wspania³¹ atmosferê Jarmarku zak³óci³y nam opady deszczu, ale mimo tego
wszyscy bawili siê znakomicie.
Dodatkowymi atrakcjami dnia by³ kiermasz twórczoœci ludowej i nieprofesjonalnej, mini weso³e miasteczko dla dzieci oraz
œcianka wspinaczkowa, na której mo¿na by³o
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci.
MK

Występ kapeli z Zurzycy Górnej

Publiczność bawiła się doskonale mimo kapryśnej pogody
Koncert zespołu „Tea”

Atrakcją były także kiermasze ludowe

Gwiazdą Jarmarku był popularny zespół rockowy „Pudelsi”

Koncert Ireny Jarockiej

Zespół „Świst” z Zawoi

Najmłodsi świetnie się bawili podczas licznych konkursów
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Od godzin przedpołudniowych kibice mogli oglądać mecze piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008
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Święto śpiewu, tańca i muzyki

Bike Maraton w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Już drugi raz do Zawoi zjechały się
z całej Polski zespoły prezentujące
muzykę weselną, aby goście
i mieszkańcy naszej gminy mogli miło
spędzić niedzielne popołudnie.
Atrakcji było mnóstwo, dzieci
rozpoznawały sadzonki drzewek
przyniesionych przez członków
Stowarzyszenia Właścicieli Lasów
Prywatnych.
Nagrodą były ciupagi oraz sadzonki
rozpoznawanych drzewek.

Równocześnie inne dzieci mogły brać
udział w konkursie zorganizowanym
przez Babiogórski Park Narodowy
polegającym na malowaniu sadzonek.
Dorośli zmierzyli się w cięciu drewna.
Nie zabrakło muzyki góralskiej
w wykonaniu zespołów Juzyna
i Zbójnika. Do tańca grało 8 zespołów,
zabawa trwała do późnych godzin
nocnych. (WB)

750 kolarzy 19 lipca stanê³o na starcie
jednej z dwunastu edycji Bike Maratonu,
imprezy ciesz¹cej siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, czego przyk³adem jest przybywaj¹cych co roku ¹cych miejscowoœci,
goszcz¹cych œwiatowej s³awy kolarzy.
W tym roku na starcie Bike Maratonu
w Zawoi, oprócz amatorów, stanê³y s³awy
polskiego kolarstwa: Marek Goliñski, Anna

Szafraniec i Magdalena Balana. Trasa by³a
trudna i b³otnista, mimo to kolarze dzielnie
walczyli o zwyciêstwo.
Takim mi³ym akcentem dla zawojan by³o
zwyciêstwo w swojej kategorii wiekowej
Grzegorza Hajdy – kolarza, który ma na
swoim koncie ju¿ wiele zwyciêstw w presti¿owych wyœcigach.
WB

19 lipca w gościliśmy kolarzy z całej Polski. Można ich było zobaczyć w każdym zakątku Zawoi
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi i ze strony: bikemaraton.com.pl
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Na imprezie było dużo atrakcji. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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X Dożynki Gminne w Skawicy
Tradycją stało się już, że po okresie ciężkiej pracy rolników podczas żniw, przychodzi czas, kiedy mieszkańcy naszej
gminy wspólnie z mieszkańcami sąsiednich miejscowości, świętują zakończenie zbiorów. Tak również było i w tym
roku. 23 sierpnia już po raz dziesiąty w Skawicy odbyły się Dożynki Gminne.
Obchody tego dnia rozpoczê³y siê od uroczystego wprowadzenia do koœcio³a parafialnego w Skawicy piêknie wykonanego
wieñca do¿ynkowego. Tutaj te¿, zosta³a
odprawiona msza œwiêta w podziêkowaniu
za tegoroczne zbiory. Po mszy uczestnicy
do¿ynek wziêli udzia³ w uroczystym przemarszu z wieñcem do¿ynkowym na plac
obok Zespo³u Szkó³ w Skawicy, gdzie odbywa³a siê dalsza czêœæ imprezy. G³os w tym
miejscu zabrali zastêpca wójta – pan Franciszek Klimasara, na którego rêce starostowie
do¿ynek z³o¿yli wieniec oraz pan Andrzej
Paj¹k – starosta powiatu suskiego. Obaj
panowie bardzo mile wspominali do¿ynki
sprzed dziesiêciu lat, kiedy to zapocz¹tkowana zosta³a ta tradycja œwiêtowania do¿ynek gminnych w³aœnie w Skawicy.
Po wyst¹pieniach reprezentantów naszego regionu nadszed³ czas na zabawê.
Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Zawoi jako
pierwsze zapocz¹tkowa³y wystêpy zespo³ów. Po ich wspania³ym programie podziwiaæ mogliœmy m³odych artystów z zespo³u
folklorystycznego „Zbójnik” ze Skawicy.
Swoim œpiewem, tañcem oraz opowiadaniami rozbawili oni publicznoœæ i zachêcili
do dalszego udzia³u w imprezie.
Równie¿ najm³odsi uczestnicy do¿ynek
nie mieli czasu na nudê – Babiogórski Park
Narodowy przygotowa³ dla nich wiele
konkursów i zabaw. Dzieci chêtnie bra³y
w nich udzia³.
Po zespo³ach regionalnych swoj¹ twórczoœæ zaprezentowa³y nieco innego rodzaju
wykonawcy. Licznie zgromadzon¹ publicznoœæ, do wspólnego biesiadowania porwa³
zespó³ „Trojoki”, którego wystêp publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Mimo
deszczowej pogody, goœci do¿ynkowych
wci¹¿ przybywa³o, a dobry nastrój nikogo
nie opuszcza³.
Wreszcie nast¹pi³a chwila, w której przyszed³ czas na d³ugo oczekiwan¹ gwiazdê
wieczoru, czyli zespó³ „Bayer Full”. Zaprezentowa³ on na scenie swoje najlepsze
przeboje, króluj¹ce do dzisiaj na wszelkiego
rodzaju imprezach. Na zakoñczenie swojego koncertu zespó³ wraz z uczestnikami
imprezy zaœpiewa³ „Barkê”. Oczywiœcie bis
by³ konieczny!
Jako ostatnie swój talent zaprezentowa³y
dziewczyny z zespo³u „New Angels”. W ich
wykonaniu mogliœmy us³yszeæ piosenki
z pierwszych miejsc list przebojów.
Atrakcji i dobrej zabawy nie by³o koñca…
Magdalena Hujda
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Biesiadę śląską prowadził zespół „Trojoki”

Przemarsz z wieńcami dożynkowymi

Porywający koncert zespołu „Bayer Full”

Występ zespołu KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej

Występ zespołu „Zbójnik” ze Skawicy

Do tańca grał i śpiewał zespół „New Angels”

Publiczność dożynek bawiła się prawie
do rana. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008
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Stwórzmy klimat dla przyszłości…
Blisko 50-ciu młodych ludzi z Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Białorusi
i Polski przyjechało do Zawoi, by w ramach projektu „Czas na Las” Letniej
Szkoły Wyszehradzkiej zasadzić 210 sztuk drzewek w Zawoi Wełczy, które mają
zrównoważyć niekorzystny wpływ gazu na środowisko.
W sobotnie przedpo³udnie, 12 lipca uczestnicy szko³y wraz z organizatorami i Fundacj¹ Aeris Futuro przyjechali do Zawoi
by wzi¹æ udzia³ w akcji sadzenia drzewek.
Zanim jednak uczestnicy warsztatów przyst¹pili do sadzenia udali siê do Oœrodka
Edukacyjnego Babiogórskiego Parku Narodowego by wzi¹æ udzia³ w prelekcji przygotowanej przez pracowników BgPN.
Nastêpnie po przerwie obiadowej, pe³ni
zapa³u, z uœmiechem na ustach i odpowiednim narzêdziem w rêku udali siê na miejsce
sadzenia drzewek. Kursanci w towarzystwie
wicewójta i przedstawicieli Zawojskiego
Stowarzyszenia W³aœcicieli Lasów Prywat-

100 lat kaplicy
na Mosornym

NASZA HISTORIA

W tym roku kaplica na Mosornym obchodzi 100-lecie swego powstania.
Z tej okazji mieszkańcy Mosornego w czynie społecznym odnowili i pomalowali
zewnętrzne ściany oraz odnowili szerokie stopnie prowadzące do jej wnętrza.
W tym roku zainstalowano także mechanizm do dzwonu zawieszonego w wieżyczce
kaplicy. Od tej pory wzywa on mieszkańców do modlitwy na „Anioł Pański” (3 razy
dziennie: o godz. 6.00. 12.00 i 18.00). Mechanizm dzwoniący ufundował rodak
wywodzący się z Mosornego. Szerzej o historii kaplicy na Mosornym pisaliśmy już
wcześniej na łamach pisma „Pod Diablakiem”.
Na dole strony w kilku zdaniach przypominamy historię jej powstania.

nych zasadzili 210 sadzonek ró¿nych gatunków drzew.
Uwieñczeniem mozolnej pracy m³odych
europejczyków by³o odebranie stosownych certyfikatów z r¹k prezesa fundacji.
Ostatnim i najprzyjemniejszym punktem
programu by³a wspólna zabawa na skwerku edukacyjnym ZSWLP przy ognisku
z góralsk¹ kapel¹. M³odzi ludzie mogli
skosztowaæ zupy pokrzywowej, zawojskiego ko³acza i oscypka. Zainteresowani brali
udzia³ w równoczeœnie odbywaj¹cych siê
warsztatach bibu³karskich i garncarskich.
Wspania³a zabawa trwa³a do póŸnych godzin wieczornych.
GT

Zajęcia bibułkarskie

Wspólne ognisko przy dźwiękach
zawojskiej kapeli
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Zajęcia garncarskie

Fundacja Aeris Futuro

Aeris – Powietrze, symbol nieskończoności życia, jeden z czterech żywiołów łączy niebo i ziemię jest środowiskiem światła, zapachu, stanowi
pokarm dożycia każdej istoty. Potrzebujemy powietrza by żyć a jednocześnie niemal każdą działalnością negatywnie na nie oddziałujemy.
Efektem są postępujące zmiany klimatu, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowić zagrożenie dla człowieka i przyrody.
Futuro – ideą trwałego i zróżnicowanego rozwoju jest takie korzystanie z zasobów środowiska, aby nie ograniczać możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom. Pragniemy służyć propagowaniu i wdrażaniu tej idei w życie.
Misją fundacji jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej.
Projekt CZAS NA LAS daje możliwość rekompensaty własnej emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew i bioróżnorodnych lasów
w różnych regionach naszego kraju.
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Fot. Sebastian Kamiński

Kaplica filialna pw. Matki Bo¿ej Anielskiej (parafia pw. œw. Klemensa w Zawoi
Centrum) zbudowana zosta³a na planie
prostok¹ta, nakryta dwuspadowym dachem
z wie¿yczka na sygnaturkê. Stoi wœród domów, na niewielkim wzniesieniu. Prowadz¹
do niej szerokie stopnie. Ni¿ej ustawiono
drewniane ³awki dla wiernych.
Wybudowa³ j¹ w latach 1905-1908
tutejszy gospodarz Wojciech Tryba³a
(18858-1925), cieœla i stolarz. W 1907 roku

poœwiêcono i zawieszono na wie¿yczce
kaplicy dzwon „Benedykt”. Zgody na zainstalowanie dzwonu i u¿ywanie go do celów
religijnych udzieli³ ówczesny arcybiskup
archidiecezji krakowskiej – Jan Puzyna. Wie¿yczkê wyremontowa³ w 1970 roku Tadeusz Gancarczyk spokrewniony rodzin¹ fundatora kaplicy. Wtedy stary baniasty he³m
wie¿yczki kryty gontem zosta³ zast¹piony
daszkiem namiotowym pobitym blach¹.
Œcianê frontow¹ kaplicy zdobi bogata de-

koracja rzeŸbiarska. W dwóch wnêkach
umieszczanych po obu stronach wejœcia we
wnêce usytuowanej nad nim i w szczycie,
znajduj¹ siê drewniane rzeŸby z 1773 roku,
przeniesione tu z koœcio³a parafialnego z Zawoi Centrum.
Wa¿nym wyró¿nikiem kaplicy jest fakt,
i¿ jesieni¹ 1977 roku uroczyst¹ Mszê œwiêt¹
odprawi³ w niej, podczas wizytacji parafii
œw. Klemensa w Zawoi, ks. kardyna³ Karol
Wojty³a…
POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008
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Zbójowanie w „Zbójniku”
Dziecięcy zespół regionalny „Zbójnik” działa w Zespole Szkół w Skawicy od
czerwca 2004 roku. Głównym inicjatorem utworzenia zespołu regionalnego był
ówczesny przewodniczący Rady Gminy Zawoja – Jerzy Pająk. Zdołał on przekonać
do swojego pomysłu pozostałą część rady i ówczesnego dyrektora szkoły
– Kazimierza Korca.
Zespół powstał, by młodzi ludzie, uczniowie naszej szkoły, poznali kulturę i tradycję
regionu Babiej Góry.
Myœl¹ przewodni¹ zespo³u jest przypomnienie czasów, kiedy to siê „na zbój chodzi³o”,
a najs³ynniejszym zbójnikiem by³ Józek
Baczyñski, rodem ze Skawicy. W repertuarze przewa¿a wiêc w¹tek zbójowania
widziany oczami dzieci, które opowiadaj¹
sobie historiê zbója Baczyñskiego i braci
Giertugów, któr¹ us³ysza³y od dziadków.
Ch³opcy zachowaniem, œpiewem i popisami
w Hajduku chc¹ naœladowaæ zbójników,
podziwiaj¹c ich odwagê i animusz. Dziewczynki œmiej¹ siê z nich, ¿e tacy niby chojracy, a boj¹ siê zwyk³ych gêsi i „po æmoku
do stajni iœæ”. Scenariusze przedstawieñ
zespo³u opracowuje etnograf – Urszula
Janicka-Krzywda.
Na pocz¹tku dzia³alnoœci du¿¹ pomoc¹
zespo³owi s³u¿yli cz³onkowie zespo³u
i kapeli Juzyna, dzia³aj¹cych przy GCKPiT
w Zawoi. To oni przygrywali „Zbójnikowi”
podczas pierwszych lokalnych wystêpów.
Wspó³praca miêdzy tymi zespo³ami do dziœ
oparta jest na wzajemnej pomocy, wymianie
doœwiadczeñ. W³asna kapela powsta³a we
wrzeœniu 2005 roku, kiedy to realizowano
drug¹ czêœæ projektu Babiogórska Szko³a
Muzyki pod patronatem starostwa suskiego.
Dziêki funduszom powiatowym czwórka
uczniów podjê³a bezp³atn¹ naukê gry na
basach i heligonkach.
„Zbójnik” wystêpowa³ na wielu uroczystoœciach i przegl¹dach na terenie gminy,
powiatu, ogólnopolskich i mo¿e poszczyciæ
siê wieloma osi¹gniêciami.
Najwa¿niejsze z nich to: II miejsce w Powiatowym Przegl¹dzie Grup Kolêdniczych

„Babiogórskie Pod³azy 2006” w Suchej Beskidzkiej, I miejsce w kategorii dzieciêcej
w Ogólnopolskich Spotkaniach „IX Pastuszkowe Kolêdowanie 2006” w Podegrodziu,
I miejsce w kategorii m³odzie¿owej w Powiatowym Przegl¹dzie Grup Kolêdniczych
„Babiogórskie Pod³azy 2008”, I miejsce za
kolêdowanie „Z turoniem” w XI Ogólnopolskich Spotkaniach Dzieciêcych i M³odzie¿owych „Pastuszkowe Kolêdowanie”
– Podegrodzie 2008, I miejsce w konkursie
zespo³ów œpiewaczych Druzbacka 2008,
równorzêdne I miejsce w kategorii m³odzie¿owej w XXVI Konkursie Muzyków,
Instrumentalistów, Œpiewaków Ludowych
i Dru¿bów Weselnych – Druzbacka 2008

w grze na heligonce dla Dariusza Kaczmarczyka i Szymona Kaczmarczyka, II miejsce
w powiatowym konkursie gawêdziarskim
„Babiogórskie posiady” dla Katarzyny Kaczmarczyk. Zespó³ koncertowa³ te¿ na XXXII
Karpackim Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów
Regionalnych w Rabce w czerwcu 2008
roku.
S¹ to ogromne sukcesy, które zachêcaj¹
dzieci do dalszej pracy i pokazania siê wiêkszej publicznoœci.
W³adze gminy, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Skawicy – Ma³gorzata Mêtel, opiekunki
zespo³u – Krystyna Szczurek i Krystyna
Ko³acz (choreograf zespo³u), troszcz¹ siê
o to, aby zespó³ kontynuowa³ dzia³alnoœæ
nie tylko w celu zachowania rodzimej tradycji, ale te¿ dla w³asnej satysfakcji i dobrej
zabawy, bo próby i wystêpy zespo³u to nie
tylko ciê¿ka praca, ale doskona³y sposób
na spêdzenie wolnego czasu, poznanie
czegoœ nowego (kultury i tradycji naszych
przodków) i doskona³a zabawa.
Krystyna Szczurek,
Agnieszka Zemlik-Makoœ

Krzyżówka dla dzieci
1. Potoczna nazwa jagód. 2. Odlatuj¹ na
zimê. 3. … Góra (1725 m npm). 4. Wysuszona trawa. 5. Jeden z grzybów niejadalnych.
6. Park Narodowy obejmuj¹cy Babi¹ Górê.
7. Na przyk³ad Tatry Beskidy. 8. Poranne
krople na trawie. 9. Drzewo iglaste.
10. Wiele ich w górach i w rzekach. 11. Spadaj¹ce z drzewa „je¿yki”. 12. Z niej jesienne

korale. 13. Dolny i górny w piêtrach górskich. 14. Niejeden w górach. 15. Szczyt
Babiej Góry. 16. Zapada w sen zimowy.
17. Szumi na górskich szlakach.
Litery z pól zaciemnionych czytane pionowo utworz¹ rozwi¹zanie.
Mi³ej zabawy.

STRONA DLA NAJMŁODSZYCH

Zagadki
Spadaj¹ z drzewa ¿ó³te, czerwone,
wicher je niesie w tê i te stronê.
Bia³a niteczka w powietrzu lata,
paj¹czek leci na podbój œwiata!
A dzieci klaszcz¹, ciesz¹ siê na to –
wo³aj¹: – patrzcie, ju¿ …
Gruszki i jab³ka w sadzie dojrza³y,
liœcie na drzewach poz³aca wrzesieñ.
Bociany od nas ju¿ odlecia³y,
wrzosy zakwit³y, bo to ju¿ …
Spadaj¹ z drzewa w twardej skorupie,
lubi¹ je dzieci i wiewiórka chêtnie je chrupie.
Z kolczastego pancerzyka
lœni¹ca kula siê wymyka.
Jak tych kul uzbierasz du¿o,
do zabawy Ci pos³u¿¹.
Wiosna w zieleñ wplot³a bia³ych kwiatów
liœcie.
Teraz ma korale, a zgubi³a liœcie.
Czeka³a Marysia a¿ do jesieni
i widzi, ¿e w liœciach coœ siê rumieni.
Dojrza³e, okr¹g³e, b³yszczy siê ³adnie,
jesienny wiatr dmuchnie – na ziemiê spadnie.
Co to za miesi¹c, który niesie:
grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
w sadach soczyste jab³ka czerwone,
a tak¿e pierwszy szkolny dzwonek?
To miesi¹c smutny taki,
bo odlecia³y ju¿ ptaki.
I liœæ ostatni ju¿ opad³,
ten miesi¹c zwie siê …
W lesie go spotkasz i dziwisz siê srodze:
Bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze!

Dziecięcy Zespół Regionalny „Zbójnik” podczas występu na dożynkach w Skawicy
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

REKLAMA

REKLAMA

NIE DLA POSZERZENIA NATURY 2000

NIE POZWÓL, BY ZA CIEBIE GŁOSOWANO

WYBIERAJ: GŁUSZEC ALBO TY

GŁOSUJ
2 X NIE

REFERENDUM GMINNE: 14 WRZEŚNIA 2008

REFERENDUM GMINNE: 14 WRZEŚNIA 2008

14

POD DIABLAKIEM

JESIEŃ 2008

POD DIABLAKIEM JESIEŃ 2008

15

SPORT

Czternastu zawodników
„ZAWOJAKA” na podium
W powiatowych zawodach MTB w Lachowicach 26 lipca 2008 r. wystartowa³o 13
kolarzy górskich Uczniowskiego Klubu
Sportowego „ZAWOJAK” , tylko jeden
Grzegorz Rusin „spad³” z podium zajmuj¹c
IV miejsce, ale tylko dlatego, ¿e trzy pierwsze miejsca w kategorii do 19 lat zajêli jego
klubowi koledzy: Julian Maj – I miejsce,
Konrad Kolobius – II, Wojciech Spyrka

– III. W kategorii do lat 16 zwyciê¿y³ Jakub
Trzebuniak przed Markiem ¯uromskim.
Wyœcig ch³opców do lat 13 wygra³ Kamil
Bury, a Kamil Trzebuniak zaj¹³ III miejsce.
W 10-latkach, w wyœcigu australijskim na
trudnej trawiastej trasie triumfowa³ Krystian
Wójs, a III miejsce zaj¹³ Marcin Gasek.
Najwy¿sze stopnie podium osi¹gnê³y
równie¿ zawodniczki „ZAWOJAKA”.

I miejsce Marlena Wójt w kategorii do lat
16 i I miejsce Kinga Stopka w kategorii do
lat 13, tu¿ za ni¹ II miejsce zajê³a Justyna
Smyrak.
Zawody odbywa³y siê w szczególnych
warunkach atmosferycznych, dwa razy
przesz³a burza, zalewaj¹c kilkucentymetrowymi potokami wody trasy wyœcigu. Wyniki
œwiadcz¹ o dobrej pracy w klubie i dobrym
przygotowaniu zawodników. 12 kolarzy na
pocz¹tku wakacji uczestniczy³o pod opiek¹
trenera Marka Bogacza w 2 obozach szkoleniowo treningowych w Wilamowicach.
Ju¿ od pocz¹tku roku startuj¹ w zawodach
kolarstwa prze³ajowego, górskiego i trialowego zajmuj¹c dobre lokaty i punkty
w wojewódzkim challenge«u Ma³opolskiego Zwi¹zku Kolarskiego. Najwiêkszym do
tej pory, w tym sezonie sukcesem mo¿e
pochwaliæ siê Marlena Wójs zwyciê¿aj¹c
w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików ze startu wspólnego na szosie,
które odby³y siê 13 i 14 sierpnia w Nowej
Sarzynie, w województwie podkarpackim.
Marlena finiszowa³a z 35 osobowego peletonu, jej kole¿anki zajê³y miejsca: IX Justyna
Smyrak i XI Kinga Stopka.
Dobre punktowane miejsce zajê³a para
m³odzików: Kamil Bury i Marek ¯uromski
w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w jeŸdzie na czas dwójkami a ze
startu wspólnego najlepsz¹ lokatê z „ZAWOJAKA” 14 miejsce zaj¹³ Adam Gasek, tu¿ za
nim przyjecha³ Marek ¯uromski, którego
przeœladowa³ pech, najpierw defekt przedniego ko³a, póŸniej tylnego. Tym bardziej
zas³uguje na uznanie, ¿e ukoñczy³ wyœcig
w œrodku stawki.
Indywidualnie Marlena Wójs prowadzi
w challenge´u MZKol, a wspólnie z kole¿ankami prowadz¹ w klasyfikacji klubowej
m³odziczek.

Jakub Polak

SPORT

Zawodnicy UKS „Zawojak” w plenerze i przed siedzibą klubu. Fot. arch. UKS „Zawojak” w Zawoi.

Nasi zawodnicy startuj¹ w najwiêkszych
w Polsce zawodach kolarstwa górskiego:
Grand Prix MTB Lang BG¯ oraz Puchar
Szlaku Solnego i Puchar Tarnowa. Marek
¯uromski w klasyfikacji „LANGA” zaj¹³ VII
miejsce poœród miêdzynarodowej obsady
zawodników. W pozosta³ych cyklach walka

jeszcze bêdzie trwa³a do pó¿nej jesieni.
Mamy równie¿ zawodników, którzy
specjalizuj¹ siê w maratonach kolarstwa górskiego. Grzegorz Hajda zwyciê¿y³ w Zawoi
w kategorii juniorów.
W trialu rowerowym 23 sierpnia startowaliœmy w Kluszkowcach w zawodach

Skąd się wzięło źródełko
Zimna Woda na skawickiej hali
Szli g³êbokim krokiem mimo ,¿e byli zmêczeni. Wracali z Orawy, gdzie chodzili na
zbójowanie. Ostatnia wyprawa nie bardzo
im siê uda³a, bo wyszli tylko w trzech.
Wprawdzie uda³ im siê skok na karczmê
w Raczycach na S³owacji, ale skusi³o ich jeszcze okraœæ koœció³ w Lipnicy, i tam dopadli
ich ¿andarmi. Co prawda oni trzej: Staszek
ze Skawicy, Bartek z Bia³ki i Jura z Osielca
zdo³ali umkn¹æ, ale Franek z Juszczyna
zosta³ postrzelony i zmar³. Niestety taki
to ju¿ los zbójnika. Teraz mia³o siê ju¿ ku
wieczorowi jak zeszli z Policy na skawick¹
Halê i postanowili, przed rozejœciem siê, podzieliæ zdobycz sprawiedliwie po zbójecku.
Kiedy ju¿ rozdzielili wszystko Jura znalaz³
w swojej torbie jakiœ ma³y, p³aski przedmiot. Kiedy zbójnik wyci¹gn¹³ go, zobaczy³,
¿e jest to ma³y obrazek Matki Bo¿ej. Przel¹k³

siê wtedy, co to jest i mówi do kamratów
– „Teraz to jo ju¿ wiom cego nos te Ÿiandarmy dopad³y!” Gdy z wœciek³oœci¹ rzuci³
obrazek w krzaki ko³o leœnej drogi jaka tam
by³a, natychmiast z cichutkim szumem wytrys³o ma³e Ÿróde³ko czystej, zimnej wody.
Gdy zbójnicy to zobaczyli, bardzo siê przelêkli i zaczêli w poœpiechu tego obrazka
szukaæ, ale na darmo. Przepad³ jak kamieñ
w wodê. Zbójnicy odebrali to jako ostrze-

Ma³opolskiej M³odzie¿owej Ligi Trial,
gdzie na II stopniu podium stan¹³ Jakub
w kategorii junior, a na III Tomasz Pudalik
w kategorii senior. Pawe³ Kozina by³ IV
w juniorach m³odszych, a Artur a Dyrcz
V w ¿akach.
Marek Bogacz
¿enie, a boj¹c siê kary Boskiej porzucili
zbójowanie i stali siê porz¹dnymi ludŸmi.
Itak woda p³ynie sobie z tego Ÿróde³ka, a ¿e
jest czysta i zimna ludzie nazwali to miejsce
„U zimnej wody”. Owo Ÿróde³ko znajduje
siê przy szlaku turystycznym prowadz¹cym
na Krupow¹ Halê. Wodê z tego Ÿróde³ka pi³
podobno najznamienitszy turysta naszych
czasów, wielki mi³oœnik gór – Papie¿ Jan
Pawe³ II, który jeszcze jako kardyna³ Karol
Wojty³a szed³ na sw¹ ostatni¹ wycieczkê ze
Skawicy na Halê Krupow¹ i przez Policê
na Krowiarki. A by³o to we wrzeœniu 1978
roku, przed wyjazdem na konklawe do
Rzymu.

Józef Malarczyk od urodzenia mieszka w Skawicy – Suchej Górze. W roku 1946 związał
się z nowopowstającą orkiestrą dętą przy tworzącej się parafii w Skawicy. W czasie pobytu
w wojsku grał w orkiestrze wojskowej, po czym wrócił ponownie do skawickiej orkiestry,
z którą jest związany do dzisiaj. Wszyscy grający muzycy to wychowankowie pana Józefa.
Z ogromnym zapałem uczy młodych co widać w czasie ich występów. Skład orkiestry się
powiększa o młodych adeptów. W wolnych chwilach pisze bajki i legendy związane z naszą miejscowością. Opowiadania te, prezentowane przez wnuki zostały trzykrotnie nagrodzone w konkursach powiatowych.
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Rozwój obszarów wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 stanowi kontynuacjê za³o¿eñ Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006,
wspó³finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zgodnie z Programem Samorz¹d
Województwa Ma³opolskiego odpowiedzialny jest za wdra¿anie nastêpuj¹cych dzia³añ:

• Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
zwi¹zanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leœnictwa
• Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej
• Odnowa i rozwój wsi
oraz dzia³ania z zakresu Osi LEADER.
Pomoc mo¿e byæ przyznana na operacje realizowane na obszarach wiejskich do
5 tys. mieszkañców. Ma³opolska na realizacjê ww. dzia³añ z zakresu PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi
Dzia³anie „Odnowa i rozwój wsi” objête
PROW 2007-2013 ma na celu stworzenie
warunków dla rozwoju spo³eczno–ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji
ludnoœci wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznane na realizacjê projektów
zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, odbudow¹ i popraw¹
stanu dziedzictwa kulturowego wsi oraz
podniesieniem atrakcyjnoœci turystycznej
tych obszarów. W porównaniu z poprzednim okresem programowania SPO ROL

2004-2006 wachlarz potencjalnych beneficjentów znacznie siê poszerzy³. I tak, obecnie o dofinansowanie w ramach ww. dzia³ania ubiegaæ siê mog¹ obok JST, instytucji
kultury równie¿ koœcio³y, zwi¹zki wyznaniowe, organizacje po¿ytku publicznego.
Pomoc finansowa ma formê refundacji
czêœci kosztów kwalifikowalnych projektu
w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 75% tych
kosztów. Maksymalna wysokoœæ pomocy na
realizacjê projektów w jednej miejscowoœci
wynosi 500 tys. z³ w okresie realizacji Progra-

Wnioskodawca, ubiegaj¹cy siê o dofinansowanie projektu w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego PROW 2007-2013 sk³ada wniosek w Departamencie
Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM. O przyznaniu pomocy decyduje
suma uzyskanych punktów przyznanych na
podstawie nastêpuj¹cych kryteriów:

• kryterium regionalne (0 lub 2);
• wnioskowana kwota dofinansowania
na ka¿dym etapie jej realizacji wynosi nie
wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowalnych
(0 lub 1).
W pierwszej kolejnoœci pomoc przyznaje
siê na projekty, które uzyska³y najwiêksz¹
liczbê punktów. W przypadku operacji o tej
samej liczbie punktów o kolejnoœci przyznania pomocy decyduje ni¿sza wartoœæ
podstawowego dochodu podatkowego
gminy przypadaj¹cego na jednego jej mieszkañca. W sytuacji, gdy mamy do czynienia
z wnioskami o tej samej liczbie punktów

• podstawowy dochód podatkowy gminy
(0-2);
• bezrobocie w powiecie, na obszarze
którego po³o¿ona jest gmina, w której jest
planowana realizacja operacji (0-2);

dysponujê kwot¹ ponad 272 mln euro.
Szczegó³owe warunki i tryb przyznania
pomocy okreœlaj¹ akty wykonawcze dla
ka¿dego z dzia³añ objêtych Programem.
W poprzednim okresie programowania
najwiêksza popularnoœci¹ wœród wnioskodawców cieszy³o siê dzia³anie zwi¹zane
z odnow¹ wsi.
Obecnie trwaj¹ prace maj¹ce na celu
jak najszybsze uruchomienie wdra¿ania
dzia³añ w samorz¹dach województw.
Wszelkie bie¿¹ce informacjê na temat dzia³añ mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej:
www.wrotamalopolski.pl oraz w siedzibie
Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Ma³opolskiego.
Magdalena Mucha

mu. W jednym naborze jeden uprawniony
wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ jeden wniosek
o przyznanie pomocy, przy czym nale¿y
pamiêtaæ, i¿ w jednym naborze do realizacji wybierane s¹ co najwy¿ej trzy projekty
z jednej gminy, które otrzyma³y najwiêksz¹
liczbê punktów przyznawanych na podstawie kryteriów okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi” objêtego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220).

i identycznej wartoœci podstawowego dochodu podatkowego gminy o kolejnoœci
przyznania pomocy decyduje data i godzina wp³ywu wniosku o przyznanie pomocy. Rozpatrywany wniosek maksymalnie
mo¿e uzyskaæ siedem punktów, jednak
aby operacja mog³a znaleŸæ siê na liœcie
rankingowej musi uzyskaæ co najmniej trzy
punkty. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
PROW 2007-2013 znajduj¹ siê na stronie
internetowej Województwa Ma³opolskiego:
www.wrotamalopolski.pl oraz w siedzibie
Departamentu.
Magdalena Mucha

Edukacja i podnoszenie kwalifikacji
na obszarach wiejskich
W Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie trwa aktualnie nabór wniosków
w ramach Dzia³ania 9.5. G³ównym celem
tego dzia³ania jest wspieranie oddolnych
inicjatyw dotycz¹cych rozwoju edukacji
i podnoszenia poziomu wykszta³cenia
mieszkañców obszarów wiejskich. Jest to
jeden z najskuteczniejszych sposobów aktywizacji wsi i ma³ych miasteczek, bowiem inicjatywy oddolne to nic innego, jak inwencja
spo³ecznoœci lokalnych do realizacji swoich
potrzeb i rozwi¹zywania w³asnych, lokalnie
zidentyfikowanych problemów.
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Problemy
edukacyjne na obszarach wiejskich
Obszary wiejskie s¹ obecnie miejscem
spiêtrzenia wielu problemów rozwojowych,
które s¹ na ogó³ trudniejsze do rozwi¹zania
ni¿ na terenie miast. W znacznym zakresie
dotyczy to edukacji, do której dostêp jest
du¿o trudniejszy ni¿ w aglomeracjach miejskich. Jednoczeœnie œwiadomoœæ mieszkañców obszarów wiejskich w zakresie wagi
edukacji i wykszta³cenia dla ¿ycia zawodowego i spo³ecznego jest ni¿sza ni¿ w przy-

padku mieszkañców miast. W rezultacie
zjawiska te ogniskuj¹ siê w negatywnych
wskaŸnikach edukacyjnych, tj.: ni¿szym
poziomie wykszta³cenia mieszkañców
obszarów wiejskich, ni¿szym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej czy
te¿ gorszymi osi¹gniêciami edukacyjnymi
uczniów z obszarów wiejskich. Z drugiej
strony istotnym problemem jest tak¿e s³abo
rozwiniêta opieka pedagogiczno - psychologiczna i brak doradztwa zawodowego
dla uczniów. W wiêkszoœci szkó³ program
zajêæ pozalekcyjnych jest bardzo ubogi albo

w ogóle nie istnieje, a brak przedszkoli
utrudnia podjêcie pracy zawodowej przez
doros³ych.
Dzia³anie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Wspó³dzia³anie spo³ecznoœci lokalnych
oraz wsparcie finansowe ze strony Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, mog¹
przyczyniæ siê do rozwi¹zania lokalnych
problemów. Celowi temu s³u¿yæ maj¹, przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki projekty konkursowe, dotycz¹ce oddolnych inicjatyw edukacyjnych
na obszarach wiejskich (Dzia³anie 9.5).
Projekty te maj¹ byæ ukierunkowane
na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia
instytucji oœwiatowych w œrodowiskach
lokalnych oraz podniesienie poziomu
wykszta³cenia mieszkañców obszarów
wiejskich, a zw³aszcza umiejêtnoœci
zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Dzia³aniom tym mog¹ ponadto
towarzyszyæ kampanie informacyjno
– promocyjne, podnosz¹ce œwiadomoœæ
mieszkañców obszarów wiejskich w zakresie korzyœci z edukacji i dokszta³cania. Wszystkie powy¿sze instrumenty maj¹
prowadziæ do zmniejszenia zró¿nicowañ
w obszarze edukacji pomiêdzy obszarami
wiejskimi a oœrodkami miejskimi.
Beneficjenci (projektodawcy)
Wsparcie finansowe w ramach Dzia³ania 9.5 przyznawane jest w postaci ma³ych
grantów, o maksymalnej wysokoœci 50
tysiêcy z³otych. Mog¹ siê o nie ubiegaæ
wszystkie podmioty – z wy³¹czeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub oœwiatow¹ na
podstawie odrêbnych przepisów). Oddolny
charakter inicjatyw oznacza, i¿ wsparcie
powinno dotyczyæ rozwi¹zania problemu,
w którego sformu³owanie zostanie aktywnie w³¹czona spo³ecznoœæ lokalna. St¹d te¿
wœród beneficjentów projektów konkursowych powinny siê pojawiæ m.in. samorz¹dy
lokalne, organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie danej gminy i organizacje partnerów spo³ecznych, czy te¿ Lokalne Grupy
Dzia³ania. W ramach partnerstw mog¹ tak¿e
wspó³dzia³aæ stowarzyszenia zwyk³e, jednostki koœcielne i inne grupy.
Ma³e granty od innych Dzia³añ odró¿nia
przede wszystkim:
• ³atwoœæ dostêpu do nich dla organizacji
o niskim potencjale i mniejszym doœwiadczeniu w pozyskiwaniu œrodków unijnych;
• prostsze i szybsze rozliczenie projektu
dziêki niewielkiej kwocie wsparcia;
• szeroko zdefiniowana grupa beneficjentów, co daje wiêksze mo¿liwoœci w ramach
projektu;
• realizacja zasady empowerment, czyli
pozwolenie grupom, których dotykaj¹ problemy spo³eczne, na udzia³ w dzia³aniach
i decyzjach podejmowanych na ich rzecz.

Przyk³adowe projekty

INFORMACJE

Projekty podejmowane w ramach lokalnych inicjatyw edukacyjnych (Dzia³anie 9.5)
mog¹ dotyczyæ np.:

Najczêœciej pope³niane b³êdy

• utworzenia przedszkola przez lokalne
stowarzyszenie rodziców;
• organizacji zajêæ dydaktyczno – wyrównawczych przez radê rodziców i gminny
oœrodek kultury;
• przeprowadzenia kursów z jêzyków obcych dla dzieci.

Liczba b³êdów oraz ich specyfika pokazuje, ¿e beneficjenci nie do koñca zrozumieli
zasady przygotowywania projektu oraz cele
Dzia³ania 9.5. Du¿a liczba beneficjentów
sk³ada wnioski po raz pierwszy, st¹d te¿
tak wiele z nich jest ocenianych negatywnie. Do najczêœciej pope³nianych b³êdów,
zgodnie z kart¹ oceny merytorycznej, mo¿na zaliczyæ

Konkurs pilota¿owy
og³oszony przez WUP Kraków
Konkurs pilota¿owy w ramach Dzia³ania
9.5 zosta³ og³oszony przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Krakowie w dniu 12 listopada 2007 r., a zamkniêty 2 stycznia 2008 r.
W odpowiedzi na konkurs z³o¿ono 160
wniosków.
Z powodu b³êdów i braków formalnych
na etapie weryfikacji formalnej zosta³o odrzuconych 29 wniosków, natomiast 131
wniosków zakwalifikowa³o siê do etapu
oceny merytorycznej, dokonywanej przez
Komisjê Oceny Projektów. Pozytywn¹
ocenê KOP uzyska³o 21 wniosków, a negatywn¹ 110.
Sk³adane projekty dotyczy³y g³ównie
szkoleñ zawodowych, jêzykowych i komputerowych, dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleñ dla nauczycieli.
Wœród projektów rekomendowanych do
dofinansowania, na pierwszym miejscu
z sum¹ 110 punktów znalaz³ siê projekt
Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego
„Na Bursztynowym Szlaku” zatytu³owany
„Jêzyk angielski – szansa rozwoju lokalnego
oraz indywidualnego”.

Punkt 3.1 – Cel projektu
• Brak jasno okreœlonego problemu, który
ma zostaæ rozwi¹zany poprzez realizacjê
projektu.
• Cele projektu niezgodne z celami priorytetu IX oraz Dzia³ania 9.5 (projekt powinien
wpisywaæ siê jednoczeœnie w cel dzia³ania
oraz przynajmniej w jeden z celów szczegó³owych dla priorytetu IX).
• Cele projektu wpisuj¹ sie w inne priorytety POKL (np. VI lub VII).
• Projekt nie jest inicjatyw¹ oddoln¹ (oddolny charakter inicjatyw oznacza, i¿ wsparcie
powinno dotyczyæ rozwi¹zania problemu,
w sformu³owanie którego zostanie aktywnie w³¹czona spo³ecznoœæ lokalna lub
zaspokajaæ potrzeby tej spo³ecznoœci).
• Odwo³ania do nieobowi¹zuj¹cych dokumentów (np. projektów programów lub
strategii).
• Powo³anie siê na nieaktualne lub nieadekwatne badania lub dane statystyczne.
• Brak korelacji pomiêdzy okreœlonymi
problemami a celami projektu.
Punkt 3.2 – Grupy docelowe
• Grupa docelowa niezgodna z dokumentacj¹ konkursow¹.
• Brak opisu rekrutacji uczestników do
projektu.
• Brak lub nieprawid³owo okreœlone kryteria rekrutacji uczestników do projektu.
• B³êdnie wype³niona tabela 3.2.1 dot. przewidywanej liczby osób/instytucji objêtych
wsparciem EFS w ramach projektu, a tak¿e
brak spójnoœci tekstu ze wspomnian¹ tabel¹.
• Wpisanie w tabeli 3.2.1 liczby uczestników w przypadku projektów o charakterze
informacyjno-promocyjnym (tabela dotyczy
liczby osób objêtych wsparciem).
Punkt 3.3 – Dzia³ania
• Dzia³ania opisane niespójnie z zadaniami
zawartymi w harmonogramie realizacji projektu oraz w bud¿ecie.
• Brak opisu zadañ, np. zadania wypisane
has³owo, co uniemo¿liwia czêsto ocenê
kwalifikowalnoœci wydatków zwi¹zanych
z zadaniami.

ród³o: Dane statystyczne Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Krakowie

dokończenie na następnej stronie
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w realizacji projektu podobnego typu.

INFORMACJE

Punkt 4 - Bud¿et projektu
dokończenie z poprzedniej strony

• Zaproponowane dzia³ania nie maj¹
zwi¹zku z wczeœniej okreœlonymi celami
projektu.
• Nieracjonalny czas realizacji dzia³añ,
czêsto zbyt d³ugi w stosunku do realnych
potrzeb.
Punkt 3.4 – Rezultaty
• Brak opisu sposobu monitorowania rezultatów.
• Nieprawid³owy podzia³ na rezultaty twarde i miêkkie.
• Wpisywanie wskaŸników produktu jako
rezultatów.
• Wskazane rezultaty nie maj¹ zwi¹zku
z celami projektu oraz z dzia³aniami zaplanowanymi w projekcie.
• Podawanie jako rezultatów tzw. „wartoœci
dodanej” projektu.
Punkt 3.5 – Potencja³ projektodawcy
i zarz¹dzanie projektem
• Brak opisu sposobu zarz¹dzania projektem (np. brak opisu zakresu odpowiedzialnoœci personelu projektu).
• Brak opisu zadañ partnera projektu.
• Brak uzasadnienia dla partnerstwa w projekcie.
• Brak opisu doœwiadczenia projektodawcy

Informacja dotycząca
rozliczenia zbiórki pienieżnej
przeprowadzonej w dniu
25.05.2008 roku podczas
imprezy
integracyjno-kulturalnoartystyczno-sportowej
pt.: „Zawoja Pełna Niepodzinek”.
Zebrana kwota wynosi: 950,00 zł.
Ww. kwota została przeznaczona
na dwudniową wycieczkę do Bytomia
naszych wychowanków w dniach
30.06.2008 do 01.07.2008 roku.
Małgorzata Szatko,
OREW Juszczyn

• Brak wystarczaj¹cego uzasadnienia dla
poniesienia niektórych wydatków
• Brak uzasadnienia kosztu zabezpieczeñ w postaci weksla in blanco z deklaracj¹ wekslow¹
• Jednostki miary nieadekwatne do
opisu zadania
• Niezaznaczony cross-financing
• Zawy¿one stawki wynagrodzeñ
koordynatora projektu i pozosta³ego personelu
• Zawy¿one koszty cateringu
• Zawy¿one koszty promocji
• Brak spójnoœci bud¿etu z dzia³aniami
opisanymi w punkcie 3.3 – Dzia³ania.
Nowy nabór wniosków
Od 29 maja 2008 r. trwa kolejny nabór
wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Dzia³ania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Konkurs ma charakter otwarty. Iloœæ wniosków z³o¿onych do tej pory nie wyczerpuje
kwoty przeznaczonej na konkurs, w zwi¹zku z tym jest jeszcze szansa na uzyskanie
dofinansowania w ramach tego dzia³ania.
Zachêcamy wiêc do pisania projektów, które mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju edukacji
na obszarach wiejskich. Na realizacjê projektów wy³onionych w ramach konkursu
dostêpna jest kwota: 5.276.799 PLN.

Gdzie sk³adaæ wnioski?
Wnioski o dofinansowanie projektów
mo¿na sk³adaæ osobiœcie, kurierem lub
poczt¹ w siedzibie Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, pokój 110 oraz w Zespo³ach Zamiejscowych
WUP: w Nowym S¹czu, ul. Wêgierska 146,
tel. 018 442 91 25 oraz Tarnowie, Al. Solidarnoœci 5-9, tel. 014 626 95 43. Szczegó³owe
informacje na temat aktualnych konkursów
dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.
wup-krakow.pl. Zainteresowanym warto
równie¿ poleciæ wizytê w Punktach Informacyjnych EFS mieszcz¹cych siê w:
• Krakowie, Plac Na Stawach 1, pokój
110, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012
424 07 37 lub 012 424 07 02;
• Tarnowie, Al. Solidarnoœci 5-9, tel.
014 626 95 43;
• Nowym S¹czu, ul. Wêgierska 146, tel.
018 442 91 25.
Opracowanie:
Aleksandra Wojewoda-Szeliga,
Zespó³ Promocji, Konkursów i Naboru
Projektów Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Krakowie.
Na podstawie Ÿróde³ przygotowanych
przez: Grzegorza Londo

Węgry
– talent do gościnności
Był początek wakacji. Letni wiatr kołysał łany zbóż, strącał z liści krople rosy
i wesoło poświstywał. Słońce muskało gorącymi promieniami.
W takiej wakacyjnej atmosferze odbyła się ostatnia wizyta robocza
zamykająca program szkolny „Uczenie się przez całe życie”
(od 30 czerwca do 6 lipca 2008r. )
Partnerzy Projektu „Produkt lokalny Ÿród³em wiedzy o regionie” spotkali siê w Cserkeszõlõ na Wêgrzech. G³ównym celem tego
spotkania by³o omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem produktu koñcowego Projektu i raportów koñcowych.
Dyrektorzy i nauczyciele szkó³ z Zawoi,
Trsteny i Cserkeszõlõ bardzo dobrze ocenili
trzyletni¹ wspó³prace. Realizacja Projektu
pokaza³a walory turystyczne trzech miejsco-

woœci, pozwoli³a na poznanie produktów
artystycznych, spo¿ywczych i us³ugowych
regionu.
Dziêki Projektowi mo¿liwa by³a wymiana informacji na temat podnoszenia jakoœci
pracy w szkole.
Wêgierscy gospodarze po raz kolejny
przyjêli nas bardzo serdecznie. G³ówn¹
atrakcj¹ turystyczn¹ Cserkeszõlõ i jego okolic s¹ k¹pieliska termalne. Mieliœmy okazjê

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
korzystaæ z ich uroków. Szczególn¹ atmosfer¹ emanuje k¹pielisko Gyoparosfûrdõ
zwan¹ „per³¹ Wielkiej Niziny”. Dziêki
uprzejmoœci w³adz samorz¹dowych Cserkeszõlõ zwiedziliœmy najwiêkszy gmach
sejmowy Europy – Parlament w Budapeszcie, podziwialiœmy panoramê miasta z Góry
Zamkowej oraz spacerowaliœmy po w¹skich
i urokliwych uliczkach Szentendre. Jeden
dzieñ spêdziliœmy w Egerze – barokowej
szkatu³ce Wêgier. To historyczne miasto
oferuje turystom romantyczne spacery, piêkne barokowe gmachy, warowny zamek s³yn¹cy z bohaterskiej obrony przed Turkami.
W drodze powrotnej zajrzeliœmy do skarbu
Tapolcy – k¹pieliska wykutego w skale.
W ca³ej Europie pró¿no by szukaæ podobnego zjawiska. Koñcz¹c kolejn¹ wizytê nie
mogliœmy oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Wêgrzy
s¹ wyj¹tkowo goœcinni.
Urszula Mazur

Bibliografia:
Szczegó³owy Opis Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki2007-2013.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zaprasza wszystkie kobiety,
tak¿e mê¿czyzn z terenu Gminy Zawoja od 20 roku ¿ycia, na bezp³atne szkolenia, konsultacje lekarskie, badania kliniczne piersi, które bêd¹ prowadzone przez chirurgów onkologów, ginekologa, po³o¿ne, pielêgniarki.
Na bezp³atne spotkanie edukacyjne oraz badania zapraszamy do Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w dniu 13.09.2008 r. w Zawoi w godzinach: 9.00-14.00.
Kobiety z Gminy Zawoja nie lêkajcie siê konsultacji lekarskiej, prze³amcie barierê strachu. Mê¿czyŸni w³¹czcie siê w prze¿ycia swych partnerek, równie¿ wy mo¿ecie byæ pomocni w kontrolowaniu piersi i wykryciu w nich zmian. Nie zostawiajcie z tym problemem
samych kobiet, Chcemy Was przekonaæ , ¿e rak piersi wczeœnie wykryty jest uleczalny,
i ¿e nie ka¿dy guzek jest nowotworem z³oœliwym. Chcemy Was równie¿ nauczyæ kontrolowaæ swoje piersi, korzystaæ z dalszych konsultacji lekarskich. Jak i gdzie skorzystaæ
z pomocy placówek ochrony zdrowia.
Zapamiêtajcie! Im wczeœniej zg³osicie siê do lekarza, tym wiêksza szansa na wyleczenie.
Zapraszamy
Dyrekcja Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

REKLAMA

NIE POZWÓL, BY ZA CIEBIE GŁOSOWANO

GŁOSUJ: 2 X NIE
REFERENDUM GMINNE: 14 WRZEŚNIA 2008
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Zwiedzanie Budapesztu. Fot. A. Warmuz-Trybała, K.Kaznowski, Ł. Stopka
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REKLAMA

SZANOWNY MIESZKAŃCU
ZAWOI I SKAWICY !
Rada Gminy Zawoja zwraca się z apelem o wzięcie udziału
w Referendum Gminnym 14 września 2008 roku w sprawie nowego
Obszaru NATURA 2000 oraz obszarów już istniejących.

NATURA 2000 JAKO ZAGROŻENIA DLA NASZEJ GMINY
BLOKUJE:
� wszelkie nowe inwestycje
� rozbudowę już istniejących
ZABRANIA:
� zbierania borówek i grzybów
� wykonywania wszelkich prac leśnych w okresie toków:
- ścinki drzew
- zrywki drzewa
- chemicznego zwalczania szkodników (np. kornik)
OGRANICZA:
� swobodę dysponowania nieruchomościami
� ogranicza ruch:
- okresowe zamykanie szlaków turystycznych i dróg
- rozwój turystyki
KOSZTUJE:
� obciąża dodatkowymi ekspertyzami przy realizacji
inwestycji np. budowa domu, zakładu rzemieślniczego, dróg
W tej ważnej i przyszłościowej sprawie możesz sam zdecydować
popierając stanowisko Rady Gminy, która sprzeciwia się tworzeniu
obszarów NATURA 2000 na terenie gminy Zawoja.
Przewodnicz�cy Komisji
ds. Referendum
Jerzy Paj�k
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