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Z³oty jubileusz
„Zawojanek”
10 stycznia 2009 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi odby³ siê nie lada jubileusz – 50-lecie Ko³a
Gospodyñ Wiejskich „Zawojanki” z Zawoi Dolnej.
W 1958 roku, z inicjatywy pani Zofii Bugajskiej, powsta³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Zawoi Dolnej. Jak wszyscy wiedz¹ by³y

Setne
urodziny
1 lutego br. Pan Grzegorz Ba³os –
mieszkaniec Zawoi obchodzi³ swoje
100 urodziny. Tak piêknego wieku do¿y³
on wraz ze swoj¹ ¿on¹ Ann¹ (97 lat),
z któr¹ prze¿y³ 75 lat ma³¿eñstwa.
Brylantowe gody – taki sta¿ w
ma³¿eñstwie nale¿y do rzadkoœci – ale
Pañstwo Ba³osowie mog¹ siê nim
pochwaliæ.
Pan Grzegorz wraz z ¿on¹ od zawsze mieszkaj¹
w Zawoi. S¹ tutaj bardzo dobrze znani. Pana
Grzegorza tutejsi ludzie kojarz¹ jako bardzo
dobrego akordeonistê oraz zegarmistrza. Poproszony przez kogoœ o pomoc, nigdy jej nie odmówi³ i zawsze stara³ siê pomóc.
dokoñczenie na stronie 10

to niezwykle trudne czasy, dlatego dzia³alnoœæ ko³a by³a bardzo wa¿na dla spo³ecznoœci wiejskiej. Organizowano dla kobiet

kursy szycia, gotowania, pieczenia. Prowadzono sprzeda¿ piskl¹t. Wiele osób, dziêki
dzia³alnoœci Ko³a, mia³o mo¿liwoœæ ukoñczenia nauki w klasie siódmej.
KGW „Zawojanki” to jedyne ko³o dzia³aj¹ce obecnie w naszej gminie. Ko³o reprezentuje nasz¹ spo³ecznoœæ na ró¿nych
imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Bierze udzia³ w konkursach kulinarnych, czy w konkursach na wieniec
do¿ynkowy. Kobiety wystêpuj¹ na wielu
estradach, prezentuj¹c nasz, babiogórski
folklor.
dokoñczenie na stronie 8
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Z³ote Gody
Tradycyjnie ju¿ jak co roku w grudniu (22.12.2008 r.) w naszej gminie
obchodzona jest uroczystoœæ Z³otych Godów. Tym razem zosta³a
poprzedzona msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w intencji jubilatów.
Po mszy wszystkie pary uda³y siê do restauracji Zawojanka, gdzie nast¹pi³ dalszy
ci¹g uroczystoœci. Jubilaci zostali uhonorowani medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie przyznawane przez prezydenta kraju. Oprócz medali otrzymali praktyczne upominki oraz kwiaty. W spotkaniu uczestni-

czyli: starosta suski Andrzej Paj¹k, proboszcz
parafii w Zawoi Centrum ks. Ryszard Wiêcek, wójt gminy Zawoja Marek Listwan, sekretarz gminy Danuta Lasa, kierownik USC
Teresa Migas oraz przewodnicz¹cy Rady
Gminy Krzysztof Chowaniak. Uroczystoœæ
uœwietni³ wystêp zespo³u Juzyna z Zawoi.

Pó³ wieku w zwi¹zek ma³¿eñski wst¹pili:
• Stanis³awa i Edward Basiura;
• Otylia i Józef Bi³ka;
• Halina i Eugeniusz Ciesielscy;
• Danuta i Antoni Cimander;
• Anna i Zygmund Ficek;
• Edwarda i Tadeusz Groñ;
• Zofia i Józef Kozina;
• Genowefa i Jan Kudzia;
• Irena i Eugeniusz Marsza³ek;
• Helena i Marian Migas;
• Matylda i Czes³aw Pytraczyk;
• Alfreda i Stanis³aw Smyrak;
• Helena i Czes³aw Warta;
• Aniela i Eugeniusz Zajda;
• Józefa i Stanis³aw Zaremba;
• Melania i Józef ¯ywczak.
Wszystkim Jubilatom, którzy w 2008
roku obchodzili zacny Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego sk³adamy serdeczne ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w dobrym zdrowiu oraz tego, abyœcie Szanowni Pañstwo doczekali kolejnego
wielkiego Jubileuszu Waszego Po¿ycia
Ma³¿eñskiego!
Wanda Bucka

Fotografie z uroczystoœci: GCKPiT w Zawoi
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WejdŸ na now¹ stronê:

ZA NASZYM OKNEM
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Dosypa³o. Wyœmienite warunki na wyci¹gach narciarskich. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Nowy „Rocznik”
W ostatnich dniach starego, 2008 roku, ukaza³ siê dziesi¹ty, jubileuszowy „Rocznik
Babiogórski” – periodyk wydawany przez
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. „Rocznik” jest poœwiêcony w ca³oœci piœmiennictwu dotycz¹cemu obszaru objêtego dzia³alnoœci¹ Gmin Babiogórskich i stanowi swego rodzaju przewodnik bibliograficzny.
Znalaz³y siê w nim miêdzy innymi artyku³y
poœwiêcone publikacjom ksi¹¿kowym i czasopiœmiennictwu z obszaru gmin, literaturze przyrodniczej i przewodnikowej, a tak¿e po raz pierwszy opublikowane materia³y bibliograficzne traktuj¹ce o gminach babiogórskich po³o¿onych na S³owacji. (UJK)
WIEŒCI POD DIABLAKIEM
Pismo nawi¹zuj¹ce do tradycji pisma
Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Babiogórskiej
pod tym samym tytu³em.
Redaktor naczelna: Gabriela Tryba³a
Adres redakcji: Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi, 34-222 Zawoja
Centrum, tel. (033) 877 50 66, fax 877 69 49,
e-mail: diablak@zawoja.pl. Wypowiedzi naszych
czytelników zawarte w dzia³ach OPINIE
i POCZTA POD DIABLAKIEM nie zawsze
prezentuj¹ pogl¹dy redakcji.
Za treœæ reklam Redakcja nie bierze
odpowiedzialnoœci.
Oddano do druku: 20.02.2009 r.
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Góralska Pasterka
Ju¿ po raz pi¹ty w Zawoi Centrum, w koœciele parafialnym pod wezwaniem
œw. Klemensa wierni spotkali siê na „Góralskiej Pasterce”. Pomys³ regionalnej
oprawy muzycznej tego jedynego w roku nabo¿eñstwa zrodzi³ siê wœród
cz³onków zespo³u regionalnego „Juzyna” dzia³aj¹cego od szesnastu lat przy
Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
W tym roku oprócz „Juzyny” grali i œpiewali „Dzieci¹tecku na chwa³o” tak¿e cz³onkowie innego babiogórskiego zespo³u – „Zie-

mi Suskiej” z Suchej Beskidzkiej oraz grupy
folklorystycznej „Œwist” wyros³ej z krêgów
„Juzyny”. Gra³o dziesiêciu skrzypków,

Zespo³y regionalne uœwietni³y Pasterkê w koœciele w Zawoi Centrum. Fot. Aœka Bucka.

Sylwester w Skawicy
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trzech basistów, œpiewa³o kilkadziesi¹t osób
od dzieci, po „stare zespo³owe wygi”. By³y
dawne pastora³ki spod Babiej Góry, a tak¿e wspó³czesne góralskie kolêdy œpiewane
na tradycyjne nuty ozwodne, wierchowe,
zielone. Góralskie œpiewanie i muzyka towarzyszy³y ca³ej Pasterce, a po Mszy œw.
odby³ siê koncert pastora³ek i kolêd.
Na zawojsk¹ Góralsk¹ Pasterkê co roku
przybywa wiêcej ludzi. Oprócz tutejszych
mieszkañców przychodz¹ spêdzaj¹cy w
Zawoi œwiêta turyœci i wczasowicze. Grupa
goœci ze Œl¹ska przyjecha³a na pasterkê specjalnie z Górnej Zawoi, gdzie spêdza³a w
domu wczasowym Bo¿e Narodzenie. Nie
kryli wzruszenia i autentycznego zachwytu: „piêkny, stary koœció³, wspaniale zadbany i ubrany, no i ten œpiew! A¿ cz³owiekowi ciarki przechodz¹! Niezapomniane prze¿ycie” – mówi³a jedna z uczestniczek. Inni
przyjechali na pasterkê a¿ a Krakowa! Byli
przypadkowo w ubieg³ym roku, no i teraz
zrobili rodzinn¹ wyprawê: „Wsiedliœmy w
auto po wigilii i do Zawoi. Piêkna noc, œnieg,
rozœwietlone domy, nastrojowy koœció³,
góralska muzyka, œwietny œpiew. Nie chcia³o
siê wyje¿d¿aæ” – mówili.
Koncert zakoñczy³a góralska kolêdasymbol, czyli „Oj maluœki, maluœki” z piêkn¹
solówk¹ Kamila. Ksi¹dz proboszcz Wiêcek,
dziêkuj¹c zespo³om doda³, ¿e ta góralska
kolêda to tak¿e ho³d z³o¿ony Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II: przed laty zawsze
intonowa³ j¹ na zakoñczenie kolêdowania
w œrodowiskach seminaryjnych, akademickich i turystycznych. Tu zabrzmia³a szczególnie: przy g³ównym o³tarzu zawojskiego
koœcio³a stoi wszak cenna pami¹tka - fotel,
który s³u¿y³ Ojcu Œwiêtemu podczas Jego
pielgrzymowania do Wadowic.
Urszula Janicka-Krzywda

Wzorem lat ubieg³ych So³tys i Rada So³ecka w Skawicy przygotowa³a powitanie Nowego Roku 2009 na Placu Jana Paw³a II.
Mieszkañcy i goœcie przybyli na pó³ godziny przed pó³noc¹: œpiewali kolêdy i s³uchali
muzyki. Zebranych przywita³ przedstawiciel
Rady So³eckiej, po czym przekaza³ g³os proboszczowi miejscowej parafii, który z³o¿y³
wszystkim zgromadzonym ¿yczenia noworoczne.
O pó³nocy w asyœcie syren stra¿y po¿arnej powitano Nowy Rok 2009. Chwilê póŸniej na niebie rozpocz¹³ siê pokaz fajerwerków. Ludzie przy lampce szampana sk³adali sobie wzajemnie ¿yczenia i œwietnie siê
bawili. By³a to wspania³a okazja do spotkania siê ze znajomymi i s¹siadami. W ten
mroŸny wieczór mo¿na by³o rozgrzaæ siê
wspaniale doprawionym grzañcem zbójnickim, którego nie zabrak³o nikomu.
Rada so³ecka sk³ada serdeczne podziêkowanie sponsorom wspania³ej imprezy:
dr Henrykowi Œwiêtkowi i wójtowi Gminy
Markowi Listwanowi i ¿yczy mieszkañcom
naszej Gminy Wszystkiego najlepszego,
du¿o zdrowia, radoœci i uœmiechu ka¿dego
dnia roku.

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Op³atkowy wieczór emerytów
Tradycyjnie, 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 i podzieliæ siê
op³atkiem.
Spotkanie odby³o siê 7 stycznia br. w Domu
Wczasowym „Diablak” w Zawoi Wid³ach.
Wczeœniej renciœci, emeryci i zaproszeni
goœcie wziêli udzia³ we Mszy œw. w koœciele parafialnym w Zawoi Górnej.
W spotkaniu op³atkowym wziêli udzia³
zaproszeni goœcie: wójt Gminy Zawoja Marek Listwan, starosta Powiatu Suskiego Andrzej Paj¹k, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zawoja Krzysztof Chowaniak, kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Zofia Dyrcz Zofia Dyrcz 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.

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
POD DIABLAKIEM
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Ten œwiat potrzebuje
serca – Twojego serca
Œwiat XXI wieku potrzebuje ludzi otwartych na potrzeby i krzywdy drugiego
cz³owieka. Osób pragn¹cych naszego wsparcia i pomocy jest wielu. Na
szczêœcie œwiat pe³en jest ludzi dobrej woli, którzy potrafi¹ dla innych podj¹æ
trud i marzn¹æ od samego rana kwestuj¹c na szczytny cel. Tak by³o
i 11 stycznia br., kiedy to ju¿ po raz 17 zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierali pieni¹dze potrzebne na zakup
sprzêtu i aparatury medycznej, która pomo¿e we wczesnym wykrywaniu
chorób nowotworowych u dzieci.
Wœród ponad 120 tysiêcy wolontariuszy
w ca³ej Polsce i za granic¹, znalaz³o siê czterech uczniów naszego skawickiego gimnazjum. W niedzielê od samego rana kwestowali: Klaudia Folrczak, Karolina Hutniczak, Monika Ficek oraz Micha³ Koziana. Oni to wraz z kolegami wyszli na ulice
Skawicy, by zbieraæ pieni¹dze. Jak siê okaza³o po podliczeniu, kwota uzyskana z kwesty do puszek WOŒP wynios³a 2692,21 z³.
Aby dzieñ 11 stycznia zapad³ mieszkañcom Skawicy w pamiêci uczniowie wraz z
nauczycielami przygotowali WIECZÓR LUDZI WIELKICH SERC. Wœród inicjatorów
spotkania by³y panie: mgr Ewa Wiciarz, mgr
Magdalena S³apa, mgr Krystyna Szczurek,
mgr Danuta Zemlik. To one przez wiele
tygodni opracowywa³y plan, realizowa³y go
i motywowa³y tak¿e rodziców do pomocy.
Ci bowiem przygotowali s³odki poczêstunek, podczas którego pomoc¹ s³u¿yli inni
nauczyciele.
Na wieczorne spotkanie w szkole zaproszeni zostali Pan Wójt Marek Listwan, Pan
Franciszek Klimasara – Zastêpca Wójta
Gminy Zawoja oraz cz³onkowie Rady Gminy.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 17.15
wystêpem uczennic klas IV i II, które wykona³y „Miko³ajkowy taniec”. Nastêpnym
punktem wieczoru by³a licytacja przedmiotów darowanych przez sponsorów i prac
wykonanych na lekcjach plastyki przez
uczniów. Mo¿na by³o wylicytowaæ szkatu³ki na bi¿uteriê, szachy, drewniane zabawki, kwietniki, deski do wyrabiania ciasta oraz
obrazki wykonane przez dzieci, a reprezentuj¹ce ró¿ne techniki malarskie. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê wykonana z drewna szopka, któr¹ po burzliwej
licytacji naby³ Pan Marek Listwan wójt Zawoi, natomiast Pan Franciszek. Klimasara
kupi³ ca³¹ galeriê uczniowskich prac. Licytacj¹ poprowadzi³ niezast¹piony w tej materii Pan Piotr Jezutek, z m³odymi asystentkami Weronik¹ Gawe³ oraz Justyn¹ Smyrak. Czasem ¿artem, czasem powag¹ zachêca³ zebranych do kupowania. Kwota uzyskana z licytacji wynios³a 1143,60gr. Co
w sumie da³o wynik 3835, 81 groszy. Kwota
ta w ca³oœci zosta³a przekazana na konto
Fundacji WOŒP.
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Kolejnym punktem wieczoru by³ wystêp
24 DH „Brzask” ze Skawicy, która przy
akompaniamencie Iwony Szarlej uczennicy klasy II B zaœpiewa³a piosenki harcerskie m.in. PóŸno ju¿, Dym z ja³owca, Chusty.
Swoimi umiejêtnoœciami aktorskimi i komicznymi popisali siê cz³onkowie Szkolnego Kabaretu – rozœmieszaj¹c publicznoœæ
przygotowanymi przez siebie skeczami.
Nastêpnie przyszed³ czas na nieco powa¿niejsze tematy. Uczennice naszego gimnazjum przedstawi³y spektakl zatytu³owa-

ny Rozmowy w toku. Problem jaki zosta³
w nim poruszony to przemoc i brak mi³oœci w rodzinnych domach.
Tego dnia nie mog³o zabrakn¹æ równie¿
naszego regionalnego zespo³u „Zbójnik”,
który pod opiek¹ mgr Krystyny Szczurek
przygotowa³ widowisko kolêdnicze „Chodzenie z turoniem”, zaœpiewa³ kolêdy i pastora³ki babiogórskie m.in. W ty kolêdzie,
Mom ja skarb, W Betlejem przy drodze.
Na zakoñczenie wieczoru g³os zabra³ Pan
Wójt, który podziêkowa³ nauczycielom za
przygotowanie wieczoru, a mieszkañcom
z³o¿y³ serdeczne ¿yczenia noworoczne.
Trzeba wierzyæ, ¿e ludzkie serca tego
dnia otwar³y siê nie na potrzeby w³asne,
ale przede wszystkim na drugiego cz³owieka. Tak wiele dzieci umiera z powodu zbyt
póŸno wykrytych ognisk choroby nowotworowej. Siem ma jak mówi Jurek Owsiak i do
zobaczenia za rok.
tekst i zdjêcia: Magdalena S³apa

Wystêp 24 DH „Brzask” ze Skawicy

Licytacja przedmiotów darowanych przez sponsorów i prac wykonanych przez uczniów

Wieczór kolêd

Z KRONIKI WYDARZEÑ

W niedzielê 1 lutego w sali
Gminnego Centrum Kultury Promocji
i Turystyki odby³ siê Wieczór Kolêd
i Pastora³ek.
Po raz pierwszy na spotkanie z tradycyjnym babiogórskim kolêdowaniem przyby³o tylu goœci, ¿e sala GCKPiT w Zawoi „pêka³a w szwach”. Wœród goœci byli m.in.
Marek Listwan – wójt gminy Zawoja, Franciszek Klimasara – zastêpca wójta, Krzysztof Chowaniak – przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zawoja , ks. Ryszard Wiêcek – proboszcz parafii w Zawoi Centrum...
Hitem wieczoru okaza³y siê „Jase³ka” w
wykonaniu nauczycieli i uczniów z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Centrum. Niezwyk³a i staranna dekoracja, oryginalny oraz niekonwencjonalny tekst po³¹czony z dobrze dobranymi kolêdami, które œpiewali uczniowie i chór parafialny, a przede wszystkim
doskona³a gra aktorów, sprawi³y ¿e publicznoœæ zgotowa³a wykonawcom owacjê na
stoj¹co.
Po „Jase³kach” wyst¹pi³ zespó³ regionalny „Babiogórcy” z Zawoi Dolnej, który œpiewa³ stare babiogórskie kolêdy i pastora³ki.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ regionalny
„Juzyna” z Zawoi z programem pt. „Kolêdowanie w izbie”.
Tegoroczny Wieczór Kolêd i Pastora³ek
pokaza³, ¿e zainteresowanie babiogórsk¹
tradycj¹ kolêdowania jest du¿e. Mamy nadziejê, ¿e ta tradycja bêdzie prze¿ywa³a
w nastêpnych latach renesans, i ¿e „za rok
trzeba bêdzie wynaj¹æ nasz¹ halê widowiskowo-sportow¹, abyœmy mogli siê pomieœciæ” jak powiedzia³ Marek Listwan.
(gf)

„Jase³ka” przedstawili nauczyciele i uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Centrum

Koncert kolêd w wykonaniu zespo³u „Babiogórcy”. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Zakoñczenie kolêdowania w Skawicy
25 stycznia na zakoñczenie
okresu Bo¿onarodzeniowego
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Skawicy
pod opiek¹ Barbary Œwierkosz
i Ma³gorzty Sikory wystawili jase³ka
dla mieszkañców Skawicy. Dziêki
uprzejmoœci ksiêdza proboszcza
wystêp mia³ miejsce
w koœciele parafialnym.
Tradycja jase³ek w Skawicy ma ju¿ kilka
lat. Co roku przygotowywany jest nowy scenariusz jase³ek. Wymaga to du¿ego zaanga¿owania, poniewa¿ wystêpuj¹cy aktorzy
to uczniowie klas od 0 do trzeciej gimnazjum. Uczniowie œwietnie zagrali swoje role,
poœwiêcili du¿ czasu na przygotowanie strojów i rekwizytów.
O popmoc poprosili swoich rodziców,
którzy bardzo siê zaanga¿owali w wystêp
swoich pociech. Jase³ka bardzo siê podoba³y o czym œwiadczy³y brawa na zakoñczenie przedstawienia.
(MG)
POD DIABLAKIEM
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Z³oty jubileusz „Zawojanek”
dokoñczenie ze strony 1

Na jubileuszowej uroczystoœci pojawi³o
siê wiele zaproszonych goœci oraz kobiet,
które przez te 50 lat dzia³a³y w kole. Na
scenie wyst¹pi³ zespó³ „Zawojanki”, zespó³
dzieciêcy „Babiogórcy”, zespo³y regionalne „Zbójnik” i „Juzyna”. Piêkne jase³kowe
przedstawienie pokaza³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej pod kierunkiem
diakona £ukasza Dêbskiego.

Na takiej uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ pysznych potraw przygotowanych
przez kobiety z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Zawoi Dolnej.
Wszystkim jubilatkom ¿yczymy zdrowia,
owocnej i satysfakcjonuj¹cej pracy, i do
nastêpnych jubileuszy.
(MK)

Foto: GCKPiT w Zawoi

Na pomoc dzieciom w Kongo
W g³êbi afrykañskiego kontynentu znajduje siê pañstwo Kongo. Obecnie
toczy siê tam wojna. Mieszkañcom brakuje podstawowych œrodków do
¿ycia. W najtrudniejszej sytuacji znajduj¹ siê dzieci. Brakuje po¿ywienia,
czystej wody, leków. Wiele osób jest œmiertelnie chorych. Przypuszcza siê,
¿e setki dzieci zosta³y rozdzielone ze swoimi rodzicami i zmuszone do
samodzielnej walki o prze¿ycie.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej czynnie w³¹czyli siê w program UNICEF: "Na pomoc dzieciom w Kongo". Jednym z celów tej akcji prowadzonej przez
nasz¹ szko³ê by³a zbiórka pieniêdzy na
szczepionki dla dzieci afrykañskiego pañstwa. 20 i 22 grudnia 2008 roku w Delikatesach „Centrum” uczniowie z naszej szko³y
z uœmiechem zachêcali klientów do wziêcia udzia³u w tym przedsiêwziêciu. Mieliœmy okazjê zaobserwowaæ, jak ludzie zachowuj¹ siê w takich sytuacjach. Musieliœmy uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Dla nas by³o
to zupe³nie nowe doœwiadczenie. Byliœmy
œwiadkami ró¿nych reakcji i komentarzy, ale
zazwyczaj ludzie okazywali siê bardzo hojni i serdeczni. Najzabawniej zareagowa³ jeden pan, odpowiadaj¹c nam: „Nie mam czasu, bo boli mnie g³owa”.
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Najbardziej zaanga¿owanym uczestnikiem akcji by³a Justyna Sarna (uczennica
III klasy naszego liceum), która z wielkim
zapa³em próbowa³a namówiæ wszystkich
(nawet zupe³nie zniechêconych ludzi) do
ofiarowania symbolicznej sumy.
Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwa³a zawsze gotowa udzieliæ pomocy Pani
Katarzyna B³achut. Za niewygórowan¹ kwotê 20 groszy mo¿na by³o kupiæ anio³ka,
w³asnorêcznie wykonanego przez dziewczyny z naszej szko³y.
Nie chcieliœmy biernie czekaæ na datki,
dlatego ofiarowaliœmy swoj¹ pomoc w pakowaniu zakupionych przez klientów towarów. Wolontariusze nie znosz¹c bezczynnoœci, przydzielili sobie ró¿ne zadania, np.
jedna z uczennic otwiera³a drzwi klientom
i wita³a ich z radosnym uœmiechem. Ch³op-

cy pomagali zanosiæ zakupy do samochodów czcigodnych darczyñców w zamian za
drobny datek na szczytny cel.
Ta akcja by³a dla nas wa¿na nie tylko ze
wzglêdu na zebran¹ kwotê, ale przede
wszystkim dlatego, ¿e mogliœmy doœwiadczyæ niesamowitej satysfakcji, p³yn¹cej z
tego, ¿e uczestniczymy w dzia³aniu, którego celem jest pomoc innym ludziom, dla
których ¿ycie nie jest us³ane ró¿ami. Ju¿ dziœ
wiemy, ze s³owo "solidarnoœæ" nie jest dla
nas pustym sloganem.
Na koniec pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim darczyñcom za z³o¿one
datki oraz Pani Kierownik Teresie Tomczak
za umo¿liwienie przeprowadzenia akcji na
terenie Delikatesów "Centrum".
Uczestnicy: Justyna Sarna, Tomasz £ata,
Magdalena Kukla, Beata Harañczyk, Marianna Tryba³a, Dariusz Trzebuniak, Sylwia Bogdan, Dorota Latoñ, Alicja Spyrka, Przemys³aw Borowy, Krzysztof Bogdanik, Mateusz
Zagórski, Justyna Smyrak, Sylwia B³aszczyñska, Dominika Bogdan.
Magdalena Kukla, Beata Harañczyk
przy pomocy Katarzyny B³achut

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Wyró¿niaj¹cy Sokrates

Zespó³ Szkó³ nr 1 w Zawoi Centrum w lipcu 2008 roku zakoñczy³ realizacjê 3-letniego Programu Unijnego
we wspó³pracy ze szko³¹ na Wêgrzech i na S³owacji.
1 grudnia 2008 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowa³a nas o zatwierdzeniu raportów koñcowych realizowanego projektu „Produkt lokalny – Ÿród³em wiedzy o regionie”. Podejmowane dzia³ania
pozwoli³y na poznanie produktów artystyczno-rzemieœlniczych, spo¿ywczych i us³ugowych z regionów szkó³ partnerskich
tj. z Trsteny, Cserkeszolo i Zawoi.
Udzia³ w projekcie wp³yn¹ na budowanie autonomii zaanga¿owanych w jego realizacjê uczniów i nauczycieli. Uczniowie
samodzielnie podejmowali wiele decyzji
w zakresie realizacji powierzonych im zadañ, co wzbudzi³o ich kreatywnoœæ, wyobraŸniê i niestandardowe rozwi¹zania wielu spraw.
Nauczyciele budowali swoj¹ autonomiê
podczas przygotowania formularzy, raportów oraz w trakcie zarz¹dzania projektem.
Niezale¿noœæ w podejmowaniu decyzji wymaga³a elastycznoœci i odpowiedzialnoœci,
wp³ynê³a na budowanie to¿samoœci osobo-

wej w zakresie œwiadomego ukierunkowania na przysz³oœæ oraz na wzrost zaufania
uczestników projektu wzglêdem siebie.
Udzia³ w wizytach roboczych pog³êbi³ widzê o kulturze, tradycjach i ¿yciu codziennym mieszkañców krajów szkó³ partnerskich. Powsta³e w wyniku wspó³pracy produkty koñcowe s¹ dostêpne na stronie:
www.zscentrum.zawoja.pl.
Podsumowuj¹c pragniemy podziêkowaæ
wszystkim, bez których pomocy realizacja
projektu nie by³aby mo¿liwa, a wiêc: w³adzom gminy Zawoja, Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Babiogórskiemu
Parkowi Narodowemu, Gminnemu Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki, wytwórcom
lokalnych produktów rzemieœlniczych, artystycznych i spo¿ywczych, w³aœcicielom
lokalnych produktów us³ugowych oraz rodzicom, którzy chêtnie i aktywnie wspierali nas w realizacji zaplanowanych dzia³añ.
Urszula Mazur,
Edyta Chowaniak

Bal przed egzaminem
Ju¿ po raz szósty odby³a siê w Zawoi studniówka klasy III Liceum Ogólnokszta³c¹cego wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej.
Bal tegorocznych maturzystów mia³ miejsce w hotelu Lajkonik, który tradycyjnie
rozpocz¹³ siê Polonezem. Jak ka¿e tradycja, w pierwszej parze wodzi³ dyrektor szko³y Aleksander Wiecheæ wraz z przewodnicz¹c¹ klasy Justyn¹ Sarn¹. W drugiej parze
tañczy³a wychowawczyni Bogus³awa Ficek
i Szczepan Dyduch. Uczestników balu zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ Wójt Gminy Pan
Marek Listwan. Skierowa³ On do nich s³owa otuchy i nadziei, aby dobre humory
dopisywa³ im tak¿e po zdaniu egzaminów.
¯yczy³ im jak najlepszych wyników na maturze i zachêci³ wszystkich do wspólnej zabawy.

Panowa³a bardzo mi³a atmosfera. W du¿ej mierze przyczyni³ siê do tego zespó³ muzyczny „Œwist”, z³o¿ony g³ównie z absolwentów Zespo³u Szkó³.
Wielkie s³owa uznania nale¿¹ siê rodzicom tegorocznych maturzystów, dziêki wysi³kom których mog³o dojœæ do tej niezapomnianej uroczystoœci.
KK

Dopisa³o tak¿e Grono Pedagogiczne,
które bawi³o siê wyœmienicie wraz z abiturientami. Maturzyœci wykazali siê wielk¹ kreatywnoœci¹ podczas przygotowanego samodzielnie wyst¹pienia artystycznego. Mianowicie odby³o siê wrêczenie tzw. „Aleksandrów” dla nauczycieli ucz¹cych m³odzie¿,
w ramach wdziêcznoœci za w³o¿ony wysi³ek i naukê, a tak¿e stworzenie atmosfery
sprzyjaj¹cej rozwijaniu indywidualnych zainteresowañ uczniów. Maturzyœci zaœpiewali
tak¿e piosenki, które w pewien sposób kojarzy³y siê im z danym nauczycielem przedmiotu.
POD DIABLAKIEM
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Setne
urodziny
dokoñczenie ze strony 1

Anna i Grzegorz, mimo tego, i¿ przykuci do ³ó¿ka ka¿dego dnia ciesz¹ siê ka¿dym kolejnym dniem spêdzonym razem.
Pociech¹ ich wspólnego ¿ycia s¹ dla nich
dzieci, których mieli oœmioro. Teraz mog¹
pochwaliæ siê liczn¹ rodzin¹, gdy¿ maj¹
dwudziestkê wnuków, dwudziesto szeœcioro prawnuków i jednego prawnuka.
Wraz z Jubilatem Jego wielki dzieñ uczcili
przedstawiciele Samorz¹du Gminy Zawoja.
Wrêczyli oni panu Grzegorzowi kwiaty,
prezenty, oraz z³o¿yli najlepsze ¿yczenia.
Wójt Gminy Zawoja-pan Marek Listwan
wrêczy³ Jubilatowi listy gratulacyjne od premiera RP Danalda Tuska oraz Wojewody
Ma³opolskiego Pana Jerzego Millera. Tak
zacn¹ uroczystoœæ uœwietni³ zespo³ regonilany „Juzyna” z Zawoi.
Magdalena Hujda

W NASZYM OBIEKTYWIE

Zespó³ regionalny „Juzyna” na rozpoczêciu Karnawa³u Góralskiego w Bukowinie Tatrzañskiej.Fot. Jacek Ziêba
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Dzieñ Babci i Dziadka
w Przedszkolu

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Tradycj¹ naszego przedszkola jest coroczne organizowanie uroczystego
spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku uroczystoœæ ta odby³a
siê 21 stycznia. Do przedszkola przyby³y babcie i dziadkowie w bardzo
licznym gronie. Wnuczêta natomiast starannie przygotowa³y siê do tego
œwiêta.
Z wielkim zaanga¿owaniem i ochot¹ nasze
przedszkolaki zaprezentowa³y siê w czêœci
artystycznej. Swoj¹ mi³oœæ i podziêkowania
dla babæ i dziadków wyrazi³y w licznych
wierszach i piosenkach, a nastêpnie obdarowa³y honorowych goœci upominkami.
Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na
Jase³ka w wykonaniu ma³ych artystów.
Przedszkolaki w piêknych strojach przedstawi³y sceny Betlejemskiej Nocy. Do Maryi, Józefa i Dzieci¹tka przybyli pasterze i
królowie z podarunkami oraz dzieci, ofiaruj¹c swoje serca. Anio³ki i Gwiazdki piêknie œpiewa³y kolêdy i pastora³ki. W przedszkolu zapanowa³a œwi¹teczna atmosfera.
Dostojnym goœciom bardzo podoba³o siê
wyst¹pienie ma³ych aktorów, o czym œwiadczy³y d³ugie brawa.
Na zakoñczenie tej wspania³ej uroczystoœci odby³ siê poczêstunek przygotowany przez naszych wspania³ych rodziców,
którzy przy ka¿dej okazji zawsze chêtnie
s³u¿¹ pomoc¹, za co bardzo Im dziêkujemy.
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich œwiêta sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia, a s³owa piosenki niech bêd¹ wyrazem wdziêcznoœci:
Kochamy Was, kochamy ca³ym sercem
I radoœci chcemy daæ Wam jak najwiêcej.
Nasze buzie uœmiechniête
niech ¿yczenia œl¹ przepiêkne –
¯yj babuniu, ¿yj dziadziuniu latek sto.
Aldona Kukla
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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Bud¿et gminy Zawoja na 2009 rok
Rada Gminy w Zawoi 29 stycznia 2009 r. uchwali³a tegoroczny bud¿et
Dochody bud¿etu ustalono w wysokoœci 19 960 515 z³.
Wydatki bud¿etu ustalono w wysokoœci 20 268 465 z³.
Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu w kwocie 307 950 z³, który zostanie
pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganego kredytu w kwocie 307 950 z³ .
Ustalono przychody bud¿etu w kwocie 1 829 506 z³ i rozchody bud¿etu w kwocie 1 521 556 z³.
Wydatki maj¹tkowe ustalono w wysokoœci 2 107 319 z³ .
Do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zawoja wyodrêbniono kwotê w wysokoœci 307 885 z³ .
Utworzono rezerwê ogóln¹ bud¿etu na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 95.000 z³ i rezerwê na zarz¹dzanie
kryzysowe w kwocie - 5.000 z³.

PLANOWANE DOCHODY
•RÓD£O DOCHODÓW

KWOTA w z³

Leœnictwo (m.in. dochody z najmu i dzier¿awy)

2.300

Gospodarka mieszkaniowa
w tym: • wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie
i u¿ytkowanie wiczyste nieruchomoœci
• wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa

148.700
3.700
145.000

Dzia³alnoœæ us³ugowa (dotacje z bud¿etu pañstwa)

4.000

Administracja publiczna
w tym: • dotacja celowa z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ zleconych gminie
• wp³ywy z ró¿nych op³at
• wp³ywy z ró¿nych dochodów
• dochody zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych ustawami

116.727
62.700
200
52.904

923

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
(dotacja z bud¿etu pañstwa)

1.430

Obrona narodowa (dotacja z bud¿etu pañstwa)

200

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

300

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej
• podatek dochodowy od osób fizycznych
• podatek od osób prawnych
• podatek od nieruchomoœci
• podatek rolny
• podatek leœny
• podatek od œrodków transportowych

WYDATKI
DO DYSPOZYCJI SO£ECTW
Zawoja Centrum – 78.475 z³.
Zawoja Dolna – 31.550 z³.
Zawoja Mosorne – 42.705 z³.
Zawoja We³cza – 27.590 z³.
Zawoja Wilczna – 44.455 z³.
Zawoja Przys³op – 25.480 z³.
Skawica Centrum – 43.570 z³.
Skawica Sucha Góra – 14.060 z³.
Razem – 307.885 z³.
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4.677.718
2.558.398
14.000
1.197.000
31.720
168.300
198.100

•RÓD£O DOCHODÓW

KWOTA w z³

• podatki od dzia³alnoœci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie
karty podatkowej
15.000
• podatek od spadków i darowizn
31.000
• wp³ywy z op³aty skarbowej
45.000
• wp³ywy z op³aty targowej
44.000
• wp³ywy z op³at za zezwolenie
na sprzeda¿ alkoholu
212.100
• wp³ywy z innych op³at lokalnych
20.000
• podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
135.000
• wp³ywy z ró¿nych op³at
2.300
• odsetki od nieterminowych op³at
5.800
Ró¿ne rozliczenia
w tym: • subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
• pozosta³e odsetki
Oœwiata i wychowanie
w tym: • m.in. dochody z najmu i dzier¿awy
• wp³ywy z us³ug

11.758.740
11.740.740
18.000
136.000
46.200
89.800

Pomoc spo³eczna
3.104.300
w tym: • dotacje celowe otrzymane z dotacji pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie
2.810.200
• dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
289.500
• wp³ywy z tytu³u odsetek
1.200
• dochody zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ zleconych
3.400
Edukacyjna opieka wychowawcza (wp³ywy z us³ug)
Gospodarka komunalna
i ochrona œrodowiska (wp³ywy z us³ug)
RAZEM DOCHODY

8.000

2.100
19.960.515

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Rok 2009
Projekt sieci kanalizacyjnej i budowa
na terenie gminy
300.000
Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci
publicznej na terenie gminy
65.000
Budowa szko³y z basenem
(projekt, budowa)
200.000
RAZEM

565.000

Rok 2010

Rok 2011

400.000

400.000

100.000

100.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

PLANOWANE WYDATKI
KIERUNKI WYDATKOWANIA

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

KWOTA w z³

Rolnictwo i ³owiectwo
w tym: • infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
• izby rolnicze

3.700
3.000
700

Leœnictwo (gospodarka leœna)

5.000

Dostarczanie wody (wydatki bie¿¹ce)

56.200

Transport i ³¹cznoœæ
w tym: • drogi publiczne wojewódzkie
• drogi publiczne powiatowe
• drogi publiczne gminne

1.319.219
411.619
600
907.000

Turystyka (upowszechnianie turystyki)

20.000

Gospodarka mieszkaniowa
w tym: • gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
(wydatki bie¿¹ce i wydatki maj¹tkowe)

198.520
198.520

Dzia³alnoœæ us³ugowa
w tym: •plan zagospodarowania przestrzennego
cmentarze

86.000
80.000
6.000

Administracja publiczna
2.103.642
w tym: • rada gminy
95.100
• urz¹d gminy
1.886.842
• promocja jednostek samorz¹du terytorialnego 36.000
• pozosta³a dzia³alnoœæ
23.000
• urzêdy wojewódzkie
62.700
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

1.430

Obrona narodowa

200

Bezpieczeñstwo publiczne i chrona przeciwpo¿arowa
w tym: • ochotnicze stra¿e po¿arne
• obrona cywilna

143.420
140.000
3.420

Pobór podatków, op³at i nieopodatkowych
nale¿noœci podatkowych

58.650

Obs³uga d³ugu publicznego

550.000

Ró¿ne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe)

100.000

Oœwiata i wychowanie

9.255.321

KIERUNKI WYDATKOWANIA

KWOTA w z³

w tym: • szko³y podstawowe
5.220.453
• oddzia³y przedszkolne
w szko³ach podstawowych
455.839
• przedszkola
307.998
• gimnazja
2.309.203
• dowo¿enie uczniów do szkó³
327.270
• zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administr. szkó³ 285.818
• licea ogólnokszta³c¹ce
305.003
• dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
43.737
Ochrona zdrowia
w tym: • zwalczanie narkomanii
• przeciwdzia³anie alkoholizmowi

212.100
2.100
210.000

Pomoc spo³eczna
3.791.800
w tym: • domy pomocy spo³ecznej
170.000
• œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna;
sk³adki na ubezpieczenia
2.601.800
• sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
33.700
• zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
431.700
• dodatki mieszkaniowe
18.000
• oœrodki pomocy spo³ecznej
366.600
• jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione
i oœrodki interwencji kryzysowej
2.000
• pozosta³a dzia³alnoœæ
168.000
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: • œwietlice szkolne
• pomoc materialna dla uczniów
• dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
w tym: • gospodarka œciekowa i ochrona wód
• oczyszczanie wsi
• utrzymanie zieleni
• oœwietlenie placów i dróg
• pozosta³a dzia³alnoœæ

100.313
84.537
15.299
477
1.238.950
480.000
201.000
13.000
257.700
287.250

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym: • centrum kultury, œwietlice, kluby
• biblioteki

455.000
350.000
105.000

Kultura fizyczna i sport
569.000
w tym: • obiekty sportowe
436.000
• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
133.000
RAZEM WYDATKI
20..268.465

WYDATKI MAJ¥TKOWE W BUD¯ECIE GMINY
NA ROK 2009 w z³otych
Modernizacja ujêcia wody pitnej w Zawoi Czato¿a
Pomoc finansowa na realizacjê zadania „Budowa
chodnika wzd³u¿ drogi wojewódzkiej 957”
Pomoc finansowa na realizacjê zadania „Modernizacja
drogi wojewódzkiej nr 957”, etap I
Remont mostów w ci¹gu dróg gminnych
Kontynuacja budowy parkingu w Skawicy
Termomodernizacja i wykonanie odwodnienia
budynku UKS „Zawojak”
Remont budynku Urzêdu Gminy
Zakupy inwestycyjne Urzêdu Gminy
(komputery, programy, licencje)
Termomodernizacja szko³y w Skawicy Suchej Górze
Budowa szko³y z basenem w Zawoi Centrum
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont
schodów w budynku szko³y w Zawoi We³czy

50.000
200.000
211.319
300.000
10.000
25.000
100.000
25.000
40.000
200.000
30.000

Remont holu w szkole ZS w Zawoi Wilcznej
Gminny Zespó³ Oœwiaty – zakupy inwestycyjne
Etap I systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Zawoja
w ramach projektu „System Wodno-Kanalizacyjny
Dorzecza Górnej Skawy – Œwinna Porêba”
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zawoi
Budowa oœwietlenia w ci¹gu dróg w Zawoi
Budowa oœwietlenia w ci¹gu dróg w Skawicy
Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Skawy „Œwinna Porêba”
– sk³adka inwestycyjna
Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego
przy zespole szkolno-przedszkolnym w Zawoi Mosorne
Budowa boiska
w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
RAZEM:

50.000
5.000

200.000
100.000
10.000
50.000
91.000
10.000
400.000
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko³a w Zawoi
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym

Dla dobra dzieci

rzyszenia ukonstytuowa³y siê w nastêpuj¹cy sposób: przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a
– Szczepan Ga³ecki, sekretarz Zarz¹du Ko³a
– Józefa Trzebunia, skarbnik Ko³a – Krystyna Ba³os.
Nale¿y ¿yczyæ nowemu Zarz¹dowi Ko³a
oraz wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia
– spokoju aby nikt i nic go nie zaburzy³o,
owocnej i zgodnej wspó³pracy dla dobra
naszych niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y. Jeszcze raz dziêkujê W³adzom Powiatu za przybycie na Walne Zebranie i okazane poparcie dla wspólnych dzia³añ przynosz¹cych pomoc najbardziej potrzebuj¹cym rodzinom i ich dzieciom ca³ego Powiatu Suskiego.
Szczepan Ga³ecki
przewodnicz¹cy
Zarz¹du Ko³a w Zawoi

31 stycznia 2009 roku odby³y siê wybory
do nowych w³adz Zarz¹du Ko³a w Zawoi
PSOUU oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci
ustêpuj¹cego Zarz¹du za okres dwóch lat
minionej II kadencji Nadzwyczajne Walne
Zebranie mia³o miejsce w Oœrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
w Juszczynie o godzinie 12.30.
Walne Zebranie zaszczycili zaproszeni
goœcie: Pan starosta Powiatu Suskiego Andrzej Paj¹k, wicestarosta Józef Ba³os, radna powiatu – przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Alina Kuœ, oraz
obserwator z ramienia Zarz¹du G³ównego
w Warszawie pracownik BZG prawnik pani
Angelika Gilarska. Przewodnicz¹c¹ zebrania zosta³a wybrana jednog³oœnie pani Alina Kuœ, po czym zabrali g³os: starosta Andrzej Paj¹k, wicestarosta Józef Ba³os oraz
prawnik z Warszawy Angelika Gilarska.
Przedstawiciele w³adz powiatu przybli¿yli obecnym cz³onkom Stowarzyszenia perspektywê wspó³pracy z Zarz¹dem Ko³a

w Zawoi na najbli¿sze lata i podjêtych ju¿
czynnoœciach zmierzaj¹cych do rozbudowy
OREW w Juszczynie o Warsztaty Terapii
Zajêciowej. ¯yczyli nowym w³adzom Ko³a
w Zawoi oraz wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia wspólnej i zgodnej wspó³pracy dla
osi¹gniêcia zamierzonego celu, które wyznaczy³o wspólnie ca³e Stowarzyszenie,
wspólnota rodziców dzieci niepe³nosprawnych, cz³onków profesjonalistów wraz
z cz³onkami Zarz¹du Ko³a na czele.
Pani prawnik z Warszawy przybli¿y³a
stan prawny naszego Ko³a i mo¿liwoœci uzyskania przez nasze Ko³o osobowoœci prawnej oraz warunki jakie musi spe³niæ nowo
wybrany Zarz¹d Ko³a, by to osi¹gn¹æ
w mo¿liwie najbli¿szym czasie dla sprawniejszego i szybszego dzia³ania.
Ustêpuj¹cy Zarz¹d Ko³a w Zawoi po
przedstawieniu wszystkich sprawozdañ uzyska³ absolutorium, umo¿liwiaj¹c tym samym
wybór spoœród cz³onków Stowarzyszenia
nowych w³adz Ko³a. Nowe w³adze Stowa-

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB Z UPOŒLEDZENIEM
UMYS£OWYM KO£O W ZAWOI

POMÓ¯MY
RAZEM KRZYSIOWI W WALCE Z CHOROB¥

PODARUJ NAM 1%
SWOJEGO PODATKU
TWÓJ PODATEK, TWOJA DECYZJA
Jesteœmy organizacj¹ po¿ytku publicznego, samopomocow¹, pozarz¹dow¹,
niedochodow¹.
Celem Stowarzyszenia jest dzia³anie
na rzecz wyrównywania szans osób
z upoœledzeniem umys³owym, tworzenia
warunków przestrzegania wobec nich
praw, prowadzenia ich ku aktywnemu
uczestnictwu w ¿yciu spo³ecznym oraz
wspierania ich rodzin.
W tym roku 1% podaku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego bêdzie przekazywany za poœrednictwem Urzêdów Skarbowych.
Prosimy wprowadziæ do deklaracji PIT
adnotacjê umo¿liwiaj¹c¹ identyfikacjê
ko³a tertenowego na rzecz którego ma
byæ przekazywany 1% podatku w rubryce
– nazwa OPP nale¿y wpisaæ:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym
Ko³o w Zawoi
nr konta: 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001
34-223 Juszczyn43, tel/fax 033/8771 510
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Informacja:
W Zawoi Centrum mieœci siê Siedziba
Zarz¹du Ko³a w przychodni zdrowia
na I piêtrze obok GOPS.
Tel. kontaktowy: (033) 877,15,10
oraz tel. kom. 607 860 257.

Krzyœ cierpi na nieuleczaln¹, œmierteln¹
chorobê genetyczn¹ - ceroidolipofuscynozê neuronaln¹ postaæ póŸnoniemowlêc¹.
Ceroidolipofuscynoza jest spowodowana
brakiem pewnego enzymu, co pozwala
szkodliwemu produktowi odk³adaæ siê w
komórkach mózgowych powoduj¹c ich zanikanie.
W tej chwili nie ma na ni¹ lekarstwa.
Przera¿a nas bezsilnoœæ wobec tej choroby, chcielibyœmy zrobiæ wszystko, aby pomóc Krzysiowi. bieramy pieni¹dze na
wyjazd na eksperymentaln¹ terapiê do Nowego Jorku lub Chin.
Bardzo prosimy Pañstwa o przekazywanie na rzecz Krzysia pieniêdzy na konto
fundacji:
Fundacja Doroœli Dzieciom
53 1910 1019 2402 7236 3121 0001
ul. Staszica 10, 37-200 Starachowice
Z dopiskiem: Darowizna dla Krzysztofa Samsona.
W zbiórkê pieniêdzy zaanga¿owany jest
Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie 43, do którego
Krzyœ uczêszcza na zajêcia edukacyjno-terapeutyczne.

Bli¿sze informacje o pomocy dla Krzysia
mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonu:
728 451 521, 033/8771 510).
Http://krzys-i-ceroidolipofuscynoza.blog.onet.pl

Spotkanie op³atkowe
PSOUU Ko³a w Zawoi
Spotkanie odby³o siê 16 stycznia 2009 roku w Juszczynie tradycyjnie dziêki
goœcinnoœci pañstwa ¯ó³tek w ich Domu Weselnym. Spotkanie by³o
po³¹czone z wizyt¹ najwa¿niejszego goœcia dla naszych dzieci: Œwiêtego
Miko³aj, który wrêcza³ naszym dzieciom i m³odzie¿y paczki.
Na op³atku goœciliœmy wielu wspania³ych
goœci, którzy nigdy nas nie zawiedli, co
roku s¹ obecni na naszej mo¿na powiedzieæ
stowarzyszeniowo, rodzinnej uroczystoœci.
Tego roku obecni byli na op³atku: starosta

Powiatu Suskiego Andrzej Paj¹k, wicestarosta Józef Ba³os, wiceburmistrz Makowa
Podhalañskiego Kazimierz Polak, dyrektor
PCPR Krzysztof Cie¿ak, ks. proboszcz
w Juszczynie W³adys³aw Rusnak, dyrektor

CENNE INICJATYWY
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Makowie
Podhalañskim Magdalena Stanaszek, (wójt
Gminy Zawoja Marek Listwan przekaza³
najlepsze ¿yczenia uczestnikom op³atka,
sam nie móg³ przybyæ z powodu udzia³u w
uroczystoœci pogrzebowej), rodzice naszych
dzieci oraz prawie ca³a kadra i administracja OREW w Juszczynie. Na koñcu zosta³
odczytany list kierowany do wszystkich
obecnych na op³atku przez Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka.
Ca³e spotkanie uœwietni³a m³odzie¿
z gimnazjum w Jordanowie wystawiaj¹c jase³ka opracowane przez wspania³ych opiekunów tej m³odej grupy aktorskiej. Po oficjalnym powitaniu goœci przez przewodnicz¹cego Zarz¹du Ko³a Szczepana Ga³eckiego i dyr. OREW Krystyny Ba³os, g³os zabra³
Pan Starosta, który z³o¿y³ wszystkim obecnym na op³atku ¿yczenia noworoczne
i ogólnie nawi¹za³ w przemówieniu do celowoœci takich spotkañ, które nas bardzo
zbli¿aj¹, pozwalaj¹ na wymianê doœwiadczeñ poprzez wspólne, szczere rozmowy.
Atmosfera na spotkaniu op³atkowym by³a
naprawdê rodzinna, najbardziej cieszy³y siê
dzieci i m³odzie¿ z paczek od Œwiêtego
Miko³aja, którego to¿samoœci nie mogê zdradziæ, ale wiemy ¿e przyjecha³ z bardzo daleka i t¹ drog¹ chcemy wszyscy podziêkowaæ Œw. Miko³ajowi i prosimy by nas odwiedzi³ w przysz³ym roku .
Na koniec by³a wspólna zabawa, tañce
oraz ¿yczenia aby siê spotkaæ za rok – co
wszystkim obiecujemy! Niech wszystkie
¿yczenia, które sobie z³o¿yliœmy spe³ni¹ siê.
Tego ¿yczy Zarz¹d Ko³a w Zawoi wszystkim uczestnikom spotkania op³atkowego
oraz ludziom nam ¿yczliwym.
tekst i zdjêca: Szczepan Ga³ecki
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ORGANIZUJEMY
• wycieczki dla szkó³
• kolonie i obozy m³odzie¿owe
• zielone szko³y w kraju i za granic¹
• wyjazdy grupowe
• wyjazdy do kina i teatru
SPRZEDA¯ BILETÓW
• lotniczych
• autokarowych
• promowych
KARTA EURO < 26

OFERUJEMY WYJAZDY
KRAJOWE I ZAGRANICZNE
• wycieczki
• wczasy
• pielgrzymki
• city tours
• spa & wellness
• obozy jêzykowe
• konferencje
• szkolenia

Ubezpieczenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeñ
• turystyczne w kraju i za granic¹: KL, NNW, Baga¿u, Assistance
• maj¹tkowe: mieszkañ, domów
• komunikacyjne: OC, AC
• gospodarcze: OC Firmy, Gwarancje Ubezpieczeniowe
• i inne

LAST MINUTE! SUPER OFERTY! NISKIE CENY!

BIURO PODRÓ¯Y „JAMA-TUR”
34-223 Zawoja 1847

tel./fax 033 877 60 84,
e-mail: biuro@jama-tur.pl www.jama-tur.pl
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