Z ca³ego serca ¿yczymy Pañstwu
radosnych Œwi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹
i obfitoœci¹ ³ask Zmartwychwsta³ego.
¯yczymy, aby ten czas by³ czasem przemiany serc.
Aby udzia³ w tych tajemnicach o¿ywia³ wiarê,
dawa³ nadziejê i umacnia³ mi³oœæ.
¯yczymy Œwi¹t w wiosennym nastroju,
w gronie kochaj¹cej rodziny i serdecznych przyjacó³.
Krzysztof Chowaniak
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja
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Marek Listwan
Wójt Gminy Zawoja

ZA NASZYM OKNEM

Wielkanoc to czas radoœci
i nowego ¿ycia.
Niech te Œwiêta
bêd¹ okazj¹ dla Pañstwa
do mi³ych spotkañ w gronie
rodziny i przyjació³.
Niech pozwol¹
oderwaæ siê od trosk dnia
codziennego i w spokoju
pomyœleæ o przysz³oœci.
Niechaj ta Wielkanoc
bêdzie te¿ czasem pokoju,
mi³oœci i szczêœcia.
Redakcja
POD DIABLAKIEM

Wielkanocne koszyki ze œwiêconym. Fot. Joanna Bucka.

Setne urodziny Antoniego Mazura
23 marca br. znany artysta
ludowy Pan Antoni Mazur
ukoñczy³ 100 lat.
Z tej okazji
¿yczymy Panu Antoniemu
dalszych d³ugich lat w zdrowiu
i szczêœciu; pe³nych mi³oœci
i radoœci.
Ci¹g³ego uœmiechu na twarzy,
jak równie¿ tego,
by potrafi³ cieszyæ siê ¿yciem
w ka¿dym jego momencie.
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi og³asza nabór dzieci
do zepo³u regionalnego Juzyna. Zainteresowanych rodziców, którzy chc¹, aby ich
dziecko uczêszcza³o na zajêcia prosimy o kontakt z GCKPiT, tel. 33 877 50 66

Fot. Joanna Bucka

POD DIABLAKIEM
Pismo nawi¹zuj¹ce do tradycji pisma
Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Babiogórskiej
pod tym samym tytu³em.

Zawoja w TVN 24
W dniach 17 i 18 lutego br. w Zawoi goœci³a ekipa telewizji TVN24 realizuj¹ca
„wyjazdow¹ prognozê pogody" dla kana³ów TVN24 i TVN Meteo.
Prowadz¹cy – Tomasz Wasilewski zachêca³ do przyjazdu na narty do naszej
miejscowoœci „na ¿ywo” z Zawoi Czato¿a, Oœrodka Mosorny Groñ i sprzed
Hotelu Lajkonik.

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.
Zdjêcie ok³adki: Piotr Krzywda
Oddano do druku: 25.04.2010 r.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „GRAFIKON”.

Fot. Piotr Mrowiec
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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

20 lat lokalnego samorz¹du
Rozmowa z Markiem Listwanem – wójtem gminy Zawoja
POD DIABLAKIEM: Panie wójcie, niebawem, bo 27 maja bie¿¹cego roku, minie
20 lat od dnia pierwszych, w pe³ni wolnych i demokratycznych wyborów do
Samorz¹dów Lokalnych szczebla Gminnego. Dwadzieœcia lat to sporo czasu.
Jakie zmiany i osi¹gniêcia przyniós³ on
Gminie Zawoja?
MAREK LISTWAN: – Trudno w paru zdaniach podsumowaæ okres tak bogaty w wydarzenia i zmiany, jak wszyscy wiemy, istotne dla kraju i lokalnych spo³ecznoœci. Pamiêæ ludzka jest ulotna, wiêc najlepiej mijaj¹cy czas utrwaliæ w kronikarskich zapisach.
Tak w³aœnie uczyni³o Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich zamieszczaj¹c w kolejnym
Kalendarzu Gmin Babiogórskich na rok
2010 historiê dorobku gmin, w tym tak¿e
Zawoi. Myœlê, ¿e mieszkañcom naszej Gminy warto ten „zapis samorz¹dowego dwudziestolecia” przybli¿yæ w gminnej gazecie
„Pod Diablikiem”.
Zawoja zaliczana jest do grona wiêkszych
oœrodków turystycznych w polskich górach.
Sta³o siê to mo¿liwe za spraw¹ rozbudowy
infrastruktury turystycznej i bazy noclegowo-gastronomicznej, jak równie¿ podnoszenia poziomu us³ug i poszerzenia oferty.
Dzisiaj gmina mo¿e przyj¹æ jednorazowo
przesz³o 3000 goœci. To w³aœnie turystyka
jest si³¹ napêdow¹ jej rozwoju. Wiele inwestycji i przedsiêwziêæ, zrealizowanych w latach 1990-2010, przyczyni³o siê do tego, ¿e
dziœ gmina, w sk³ad której wchodz¹ dwie
wsie: Skawica i Zawoja, jest nowoczesnym
oœrodkiem o rozbudowanych funkcjach
us³ugowo-handlowych i edukacyjnych.
Zmiany jakie nast¹pi³y w tym okresie mo¿liwe by³y dziêki dzia³aniom w³adz samorz¹dowych i – przede wszystkim – dziêki
gospodarnoœci, zaradnoœci i zapobiegliwoœci mieszkañców.
INWESTYCJE KOMUNALNE
Sieæ drogowa
Podstawowy uk³ad komunikacyjny
w gminie stanowi¹:
• Droga wojewódzka nr 957. W ostatnich
dwóch latach jest gruntownie przebudowana, otrzyma³a nie tylko now¹ nawierzchniê, ale tak¿e podbudowê, ma nowe profile i odwodnienie na ca³ej d³ugoœci. Przebudowano tak¿e skrzy¿owania z drogami powiatowymi, w Zawoi Górnej powsta³o rondo. Gmina wybudowa³a przy tej drodze
7,8 km nowego chodnika, pozyskuj¹c na ten
cel 115.423,10 EUR z funduszu Phare Inrred. Dalsze 13 km przebudowano w part-
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nerstwie z Zarz¹dem Dróg Publicznych.
• Drogi powiatowe o ³¹cznej d³ugoœci
27,3 km, przy których wspólnie z Powiatem wybudowano nowe chodniki: z Zawoi
Wid³y do Zawoi Barañcowa i w Skawicy,
od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ do
cmentarza, razem 3 km. Drogi powiatowe
to: droga Zawoja – Markowa, droga Koszarawa – Zawoja We³cza, droga Zawoja – Stryszawa, droga Grzechynia – Zawoja, droga
Zawoja – Sucha Góra, droga Skawica – Juszczyn.
• Drogi gminne. W ostatnich latach wykonano i wyremontowano 70 km dróg, wykonuj¹c now¹ podbudowê i nawierzchniê
asfaltow¹, emulsyjn¹ lub bitumiczno-mineraln¹. Modernizacja drogi gminnej Zawoja
Przys³op – Lachy w 2006 r. kosztowa³a
702.379,27 z³. Z tej sumy z bud¿etu gminy
wydano 210.713,78 z³., dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynios³o 421.427,56 z³., pozosta³a
czêœæ pochodzi³a z bud¿etu pañstwa
(70.237,93 z³.). Budowano tak¿e i modernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych ze œrodków pozyskanych na ten cel
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W ci¹gu ostatnich 20 lat zrealizowanych
zosta³o szereg inwestycji zwi¹zanych
z oœwietleniem dróg gminnych i powiatowych. Zdo³ano tak¿e odremontowaæ prawie wszystkie mosty, w tym:
• wybudowano nowy most na potoku Ja³owiec do przysió³ka Koliste,
• most na Bêbnach Górnych otrzyma³ now¹
nawierzchniê drewnian¹,
• przeprojektowano i przebudowano most
na Bêbnach Dolnych, otrzyma³ on betonow¹ pod³ogê i trwa³e barierki,
• odremontowano most obok Zak³adu Energetycznego,
• Starostwo Powiatowe wykona³o 2 nowe
mosty na potoku We³czówka,
• wspólnie z Nadleœnictwem z Suchej Beskidzkiej zaprojektowano i wybudowano
nowy most na potoku Sikorówka, do przysió³ka Za Polan¹,
• zaprojektowano i wykonano gruntown¹
przebudowê mostu na rzece Skawicy obok
remizy OSP w Zawoi Centrum,
• Starostwo Powiatowe odremontowa³o
most na rzece Skawica w Zawoi Go³yni,
• na podstawie opracowanego projektu
gruntownie przebudowano most na rzece
Skawicy, do przysió³ka Sitkówka,
• now¹ nawierzchniê betonow¹ otrzyma³
most na rzece Skawicy, u Uperta w Skawicy Górnej,
• odremontowano k³adki piesze: obok

szko³y w Zawoi Centrum, u Sa³aciaków oraz
do przysió³ka Sitkówka.
Gmina wybudowa³a równie¿ w ostatnich
latach nowe parkingi: w Zawoi Centrum
(obok cmentarza), w Skawicy (obok koœcio³a) • w Zawoi Wilcznej (na miejscu dawnej Jakubówki) oraz miejsca postojowe na
terenie starej szko³y w Skawicy.
– Gmina Zawoja to nie tylko gmina
turystyczno-wypoczynkowa, to tak¿e teren po³o¿ony w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego. Tak wiêc jednym
z wa¿niejszych wyzwañ gminy jest
ochrona œrodowiska i wszystko co siê z
ni¹ wi¹¿e. Co mo¿e Pan powiedzieæ na
ten temat?
– Istotnym problemem jest gospodarka
wodno-œciekowa. Pierwsze projekty zwi¹zane z budow¹ kanalizacji w gminie Zawoja opracowano w latach 80. W³adze gminy
pierwszej kadencji mimo ró¿nych trudnoœci i dylematów postanowi³y ukoñczyæ rozpoczêt¹ budowê oczyszczalni œcieków
w Zawoi Wid³y, dodatkowo zbudowano
8 km kolektora. W nastêpnych latach przyst¹piono do budowy kolektorów œciekowych w Zawoi Górnej. Czêœæ z nich wybudowano w oparciu o pozyskane œrodki zewnêtrzne na projekty:
Do g³ównych dzia³añ nale¿a³o:
• „Budowa kanalizacji sanitarnej Zawoja
Podry¿owane”, wsparcie z programu SAPARD, w wysokoœci 143.448,52 z³., wykonano 850 m kanalizacji i 16 przy³¹czy.
• „Budowa kolektora sanitarnego Ma³e
Wid³y”, wartoœæ projektu 80.377,35 z³,
wsparcie w ramach Sapard 59 881,13 z³;
wykonano 386 m kolektora i 6 przy³¹czy.
Powsta³a równie¿ biologiczna oczyszczalnia œcieków w Zawoi Centrum. W 2000
roku 36 budynków na osiedlu Brzeg zosta³o pod³¹czonych do nowego kolektora, który wykonano za po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w wysokoœci 266693,91 z³. Po uzyskaniu efektu
ekologicznego 45% tej kwoty umorzono.
Oczyszczalnia biologiczna w Zawoi Centrum zosta³a rozbudowana o kolejny bioblok po oddaniu do u¿ytku hali sportowej.
W latach 1990-1994 wybudowano od
podstaw nowe ujêcie wody pitnej w Zawoi
Czato¿y. W kolejnych latach rozbudowywano sieæ wodoci¹gow¹. Równie¿ na to zadanie pozyskano œrodki zewnêtrzne, umo¿liwiaj¹ce realizacjê projektów:
• „Budowa wodoci¹gu Ma³e Wid³y”, wartoœæ projektu 52.905,72 z³, wsparcie w ramach programu SAPARD w kwocie
39.414,76 z³; 530 m sieci wodoci¹gowej.
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stoj¹cymi. Przeprowadzono remont œwietlicy
i korytarza na parterze budynku.
• Najwiêksz¹ inwestycj¹ w dziedzinie oœwiaty by³a budowa nowoczesnej pe³nowymiarowej hali widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum.
Ponadto gmina przygotowa³a projekt
i ma pozwolenie na budowê szko³y z basenem. Obecnie trwaj¹ starania o pozyskanie
na ten cel œrodków finansowych.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e tak jak w przesz³oœci, wielu nauczycieli anga¿uje siê w pracê na rzecz lokalnej kultury i tradycji.
Nowoczesna hala sportowo-widowiskowa w Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

• „Budowa wodoci¹gu wiejskiego Zawoja
Wid³y – Centrum etap II”, wartoœæ projektu
345.322,56 z³, wsparcie z Banku Œwiatowego 103.596,77z³.
W 2009 roku wykonano odwierty dla pozyskania wód g³êbinowych w celu poprawy jakoœci wody na ujêciach: Zawoja Czato¿a i Zawoja Centrum.
– Gmina jest te¿, je¿eli mo¿na tak powiedzieæ, jednym z centrów edukacyjnych, wœród podbabiogórskich wsi powiatu suskiego. Ma tu, jak wiadomo,
dawne, bo dziewiêtnastowieczne tradycje kiedy to powsta³a szko³a w Zawoi
Centrum i listê znanych pedagogów, z
których niektórzy na trwale trafili na
kary historii, zw³aszcza regionalnej, jak
Wawrzyniec Szkolnik – pierwszy babiogórski przewodnik i ludoznawca czy
Franciszek Gazda – pierwszy „budziciel”
folkloru babiogórskiego. A jak wygl¹da
problem oœwiaty w gminie obecnie z
perspektywy dwudziestolecia?
– Myœlê, ¿e jesteœmy godnymi kontynuatorami miejscowych tradycji oœwiatowych.
Do szkó³ podstawowych w gminie
uczêszcza 680 uczniów. Ucz¹ siê w szeœciu
szko³ach podstawowych i 2 filiach. Do
trzech gimnazjów chodzi 388 uczniów. Ponadto gmina prowadzi liceum ogólnokszta³c¹ce dla 85 osób i przedszkole samorz¹dowe dla 60 dzieci. Opiek¹ przedszkoln¹ objêtych jest ogó³em 166 dzieci.
Po przejêciu przez gminê zadañ oœwiatowych energicznie przyst¹piono do poprawy warunków pracy dla nauczycieli i nauki dla uczniów. Najwa¿niejsze ze zrealizowanych zadañ to:
• Przy Zespole Szkó³ w Skawicy wybudowano pe³nowymiarow¹ salê gimnastyczn¹
wraz z przewi¹zk¹. Zmieniono dach p³aski
na dwuspadowy, ocieplono stropy i œciany, wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwi
wejœciowe do budynku, po³o¿ono now¹
elewacjê. Uporz¹dkowano otoczenie szko³y: przebudowano boisko do pi³ki rêcznej
i no¿nej, urz¹dzono parking dla nauczycieli i rodziców uczniów, postawiono nowe

ogrodzenie, powsta³y nowe chodniki i schody g³ówne do budynku. Przeprowadzono
remont generalny kot³owni, zastêpuj¹c kot³y koksowe na kot³y spalaj¹ce ekogroszek.
Odnowiono tak¿e sale lekcyjne i korytarze
szkolne. Wszystkie te prace by³y mo¿liwe
dziêki pozyskanym œrodkom zewnêtrznym.
Na przebudowê dachu z Banku Œwiatowego otrzymano 104.864 z³, na remont kot³owni równie¿ z Banku Œwiatowego 54.450,00
z³, a 280.148,00 z³ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
• W punkcie filialnym w Suchej Górze
wykonano ³azienki, przeprowadzono gruntowny remont sal lekcyjnych, uporz¹dkowano otoczenie szko³y.
• W budynku filii w Zawoi We³czy wykonano: nowe pokrycie dachu, wymianê okien
na parterze budynku i drzwi wejœciowych,
przebudowê kot³owni.
• Przeprowadzono gruntowny remont budynku szko³y w Zawoi Mosorne. P³aski dach
zast¹piono dwuspadowym, ocieplono stropy i œciany, wymieniono okna i drzwi wejœciowe do budynku, wymieniono kot³y centralnego ogrzewania. Zmieni³o siê otoczenie szko³y powsta³y nowe chodniki i boisko wielofunkcyjne. Rozwi¹zano problem
odprowadzenia nieczystoœci p³ynnych.
Czêœæ budynku zaadaptowano na przedszkole samorz¹dowe.
• W Zespole Szkó³ w Zawoi Centrum przeprowadzono gruntowne prace remontowe.
Zmieniono pokrycie dachu, wymieniono
stolarkê okienn¹, przeprowadzono remont
sal lekcyjnych. Wielkie nak³ady poch³on¹³
drugi budynek, w którym wymieniono œciany zewnêtrzne, okna, pomalowano œciany
wewn¹trz, ocieplono budynek z zewn¹trz
i po³o¿ono now¹ elewacjê, a tak¿e wybudowano nowy mur oporowy, zabezpieczaj¹cy teren przed osuwaniem. Przeprowadzono gruntowny remont kot³owni.
• W Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej po³o¿ono nowe pokrycie dachowe z ociepleniem stropu, za³o¿ono rynny ogrzewane
elektrycznie. Przebudowano salê gimnastyczn¹, uzyskuj¹c dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia zajêæ z wychowania
fizycznego, a tak¿e widowniê z miejscami

– Przys³owie mówi: W zdrowym ciele zdrowy duch. Jak widaæ z powy¿szego o duchowy dorobek gminy mo¿emy
byæ spokojni, a jak wygl¹da dzia³alnoœæ
na rzecz fizycznej kondycji mieszkañców.
– Oczywiœcie najwa¿niejsza jest to ochrona zdrowia. Po przejêciu przez gminê oœrodków zdrowia przyjête zosta³y dwa kierunki
dzia³añ. Z jednej strony przyst¹piono, z powodzeniem, do przekszta³cenia Publicznych
Zak³adów Opieki zdrowotnej w niepubliczne. Równolegle przeprowadzono gruntowne remonty oœrodków zdrowia w Skawicy
i Zawoi, obejmuj¹ce wykonanie nowych
pokryæ dachów, nowych elewacji, wymianê drzwi i okien, wymianê kot³ów centralnego ogrzewania. W Skawicy remont po³¹czony by³ z likwidacj¹ barier architektonicznych. W Zawoi czêœæ pomieszczeñ przeznaczono na Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej.
– Istotnym dorobkiem dwudziestolecia jest te¿ infrastruktura sportowo-turystyczna.
– W ostatnich 20 latach zrealizowano
wiele inwestycji sportowych, m.in:
• wybudowano halê sportow¹ w Zawoi
Centrum i boiska o nawierzchni bitumicznej przy szko³ach w Skawicy i na Mosornem,
• wspólnie z klubem wybudowano boisko
do pi³ki no¿nej wraz z zapleczem dla LZS
Huragan w Skawicy; w bezpoœrednim s¹siedztwie boiska powsta³a skocznia narciarska K-20,
• ogrodzono boisko do pi³ki no¿nej w Go³yni,
• wybudowano budynek zaplecza sportowego dla LKS Watra w Zawoi, odremontowano i
• oœwietlono p³ytê boiska, urz¹dzono trybunê,
• oddano do u¿ytku kompleks sportowy
„Moje boisko – Orlik 2012” w Zawoi Wilcznej.
W zakresie infrastruktury turystycznej
zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
• wybudowano nowoczesn¹ stacjê narciarsk¹ Oœrodek Turystyczno-Narciarski
POD DIABLAKIEM WIOSNA 2010
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„Mosorny Groñ” (w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego),
• wytyczono i oznakowano turystyczny
Szlak ks. Kardyna³a Karola Wojty³y,
• powsta³ Szlak Borówkowy (jeden ze Ma³opolskich Szlaków Owocowych),
• ustawiono tablice informacyjne Szlaku
Architektury Drewnianej,
• wytyczono i oznakowano 4 œcie¿ki rowerowe.
Ca³y czas pamiêtamy te¿ o bezpieczeñstwie naszych mieszkañców. W gminie dzia³a 7 jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
ka¿da ma swoj¹ remizê. Jednostki OSP posiadaj¹ 11 samochodów po¿arniczych
i 1 lekki samochód do ratownictwa technicznego. Trzy jednostki w³¹czono do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaœniczego.
Jest te¿ na terenie gminy Posterunek
Policji, na którym pracuj¹ kierownik Posterunku, dwóch funkcjonariuszy pionu kryminalnego i dwóch dzielnicowych.
– Jak wiemy w dzisiejszej rzeczywistoœci nawet najlepiej zorganizowana
spo³ecznoœæ nie mo¿e egzystowaæ
w oderwaniu od innych, od ogólnokrajowych, a czêsto tak¿e ogólnoeuropejskich organizacji, instytucji itp. Jak w tej
dziedzinie radzi sobie gmina Zawoja?
– Oczywiœcie tak¿e w naszym przypadku dobra wspó³praca w³adz samorz¹dowych
z firmami i instytucjami prowadz¹cymi na
terenie gminy swoj¹ dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do realizacji nowych inwestycji. Warto tu zaznaczyæ ¿e:
• Poczta Polska i Bank Spó³dzielczy w Jordanowie wybudowa³y na terenie gminy
swoje placówki.
• Zak³ad Energetyczny w Wadowicach, przy
finansowym wsparciu gminy, zaprojektowa³
i wybudowa³ nowy odcinek sieci energetycznej, doprowadzaj¹c pr¹d do przysió³ka
Opaczne.
• Telekomunikacja Polska S.A.wykona³a w
latach 90. sieæ œwiat³owodow¹, poprawi³o
to znacznie jakoœæ po³¹czeñ telefonicznych
i umo¿liwi³o pod³¹czenie nowych abonentów.
• Przy Babiogórskim Parku Narodowym
powsta³ nowoczesny Oœrodek Edukacyjny.
Na bie¿¹ce funkcjonowanie gminy
i wzrost jej potencja³u rozwojowego znacz¹cy wp³yw maj¹ tak¿e przedsiêwziêcia realizowane przez prywatne podmioty gospodarcze. W ostatnich latach powsta³y lub rozwinê³y swoj¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ m.in.:
• stacja paliw „Zarus”,
• placówki handlowe: „Delikatesy Centrum”, „Groszek”, „Euro”,
• placówki gastronomiczne, zw³aszcza
karczmy regionalne: „Zbójnicka”, „Styrnol”,
„Tabakowy Chodnik” i „Koliba”,
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Dziêki inicjatywie i zaanga¿owaniu samorz¹dowców powsta³ nowoczesny wyci¹g narciarski
„Mosorny Groñ” w Zawoi Policzne. Fot. Piotr Mrowiec.

• rozwinê³y dzia³alnoœæ firmy drogowe„Transdróg” i „Drogbud”,
• powsta³ nowoczesny oœrodek hodowli
pstr¹ga „Pstr¹g Zawojski”,
• rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ „Cukiernia Beskidzka”,
• zak³ad produkcji okien „Marand”,
• powsta³ Oœrodek Jazdy Konnej „Dyzma”,
• zmodernizowano wyci¹gi narciarskie w
Zawoi Czato¿y, dzia³aj¹ tam serwisy narciarskie i szko³a narciarsko-snowboardowa „Ski
Art”,
• rozbudowana zosta³a baza noclegowa,
powsta³ m.in. pierwszy trzygwiazdkowy
hotel – „Lajkonik”.
Istotne znaczenie dla obrazu gminy ma
te¿ powstanie i dzia³alnoœæ w okresie ostatnich dwudziestu lat stowarzyszeñ i organizacji:
• Zawojskie Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasów Prywatnych,
• Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju „Przys³op” w Zawoi,
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upoœledzeniem Umys³owym – Ko³o w Zawoi,
• Stowarzyszenie Rencistów, Emerytów i
Inwalidów w Zawoi,
• dzia³alnoœæ Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK „Babia Góra”.
Tak wiêc podsumowuj¹c mijaj¹ce dwadzieœcia lat samorz¹dowej dzia³alnoœci warto
mo¿e wymieniæ najwa¿niejsze osi¹gniêcia
i sukcesy gminy w owym 20-leciu…
Oczywiœcie, chocia¿ ca³y czas nale¿y
pamiêtaæ, ¿e obok tych najwa¿niejszych,
wymienionych poni¿ej, znaczenie ma ka¿de, nawet najdrobniejsze dzia³anie i ka¿dy,
nawet najmniejszy sukces.
Edukacja:
• utworzenie liceum ogólnokszta³c¹cego o
profilu wojskowym w Zawoi Wilcznej,
• udzia³ uczniów z Zespo³u Szkó³ w Zawoi
Centrum i Zawoi Wilcznej w programie
Comenius,
• pozyskiwanie œrodków finansowych na
realizacjê projektów na zagospodarowanie

czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y z programów:„Nasz region nasza to¿samoœæ” i „Ju¿
p³ywam”,
• utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla uczniów za osi¹gniêcia w nauce i osi¹gniêcia sportowe,
• uzyskanie przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4
w Zawoi Przys³op „Zielonej Flagi” – miêdzynarodowego wyró¿nienia dla szkó³ za
dzia³alnoœæ ekologiczn¹,
• pozyskanie w ramach projektu „Wioska
internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ na
terenach wiejskich” nastêpuj¹cych urz¹dzeñ:
11 komputerów, biurek, krzese³, drukarki,
kserokopiarki, faksu, telewizora, rzutnika
multimedialnego oraz kompletu s³owników.
Sport:
• powstanie Ludowego Klubu Sportowego
Huragan i wybudowanie dla niego zaplecza sportowego,
• powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zawojak” i odnoszenie przez jego
cz³onków znacz¹cych sukcesów sportowych,
• udzia³ m³odzie¿y w Sportowym Turnieju
Miast i Gmin i zajmowanie w nim czo³owych lokat.
Kultura:
• organizowanie od 25 lat „Babiogórskiej
Jesieni”,
• za³o¿enie orkiestry dêtej w Zawoi Centrum i w Skawicy Suchej Górze,
• organizowanie od 10 lat rajdu dla m³odzie¿y szlakiem ks. kardyna³a Karola Wojty³y,
• nagrywanie w Zawoi i emitowanie przez
telewizjê publiczn¹ programów dla dzieci
„Teleranek”,
• za³o¿enie regionalnego zespo³u „Juzyna”,
• za³o¿enie regionalnego zespo³u „Zbójnik”,
• dzia³alnoœæ szkolnego zespo³u regionalnego „Babiogórcy” (przesz³o 30 lat),
• dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ Wiejskich
„Zawojanki” (przesz³o 30 lat),
• utworzenie i wydawanie lokalnego pisma „Pod Diablakiem”,
• rokrocznie organizowany przez parafiê
p.w. Matki Bo¿iej Nieustaj¹cej Pomocy „Konkurs Szopek Babiogórskich”,

• organizowanie Gminnych Do¿ynek w
Skawicy,
• opracowanie i wydanie monografii Zawoi oraz monografii Skawicy.
Dorobek gminy, o ile mo¿na to tak nazwaæ, stanowi tak¿e przyjêcie tytu³u „Honorowy Obywatel Gminy Zawoja” przez tak
zacne i zas³u¿one osoby, jak: Lech Wa³êsa Prezydent Rzeczypospolitej, Ks. Kardyna³
Franciszek Macharski, ks. Kardyna³ Marian
Jaworski, prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa.
Ma te¿ Gmina na swoim koncie nagrody i wyró¿nienia:
• tytu³ „Zawoja Lider Bezpieczeñstwa”
w plebiscycie Euro-Gmina 2008/2009,
• Certyfikat Turystyczny Tygodnika
„Wprost”2004 za najlepsze polskie miejsce
trekkingowe,
• wyró¿nienie w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Ma³opolski” w kategorii „Miejscowoœæ”,
• wyró¿nienie przyznane przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w konkursie „Bezpieczna Gmina 2005”,

• tytu³ „Lider Edukacji” w Plebiscycie EuroGmina 2005/2006.
A jakie plany towarzysz¹ Gminie
u progu 2010 roku?
– G³ówne zadanie i przedsiêwziêcia inwestycyjne, które zamierza zrealizowaæ gmina, to:
• zaprojektowanie i wykonanie w ca³ej
gminie sieci kanalizacyjnej, uzupe³nianej
przez ma³e oczyszczalnie osiedlowe i przydomowe,
• uporz¹dkowanie zaopatrzenia mieszkañców w wodê poprzez modernizacje istniej¹cych ujêæ wodnych i wykonanie nowych
w oparciu o studnie g³êbinowe,
• wybudowanie nowej szko³y z basenem
w Zawoi i racjonalizacja sieci szkolnej,
• utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
• zagospodarowanie, w oparciu o œrodki zewnêtrzne, centrów miejscowoœci oraz utwo-

Historiê, a zw³aszcza tê samorz¹dow¹, tworz¹ przede wszystkim ludzie.
Wprawdzie wszyscy mieszkañcy Gminy ich znaj¹,
ale mo¿na przypomnieæ ich postacie.

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
rzenie w Zawoi Wilcznej parku gminnego,
• zapewnienie mieszkañcom szerokopasmowego, powszechnego, darmowego dostêpu do internetu,
• dalsza budowa i modernizacja dróg gminnych,
• przygotowywanie projektów pod przebudowê kolejnych mostów,
• budowa i modernizacja oœwietlenia
w miejscowoœci Zawoja,
• zagospodarowanie terenów wokó³ pomnika Hugo Zapa³owicza i W³adys³awa Szafera w Zawoi Wid³y.
• remont i wyposa¿enie Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
– Jednym s³owem mo¿na stwierdziæ,
¿e by³o to owocne dwadzieœcia lat i ¿yczyæ Gminie kolejnych tak bogatych w
osi¹gniêcia dwudziestoleci. Dziêkujê za
rozmowê.

RADNI GMINY ZAWOJA
I Kadencja 1990 - 1994
Bi³ka Aleksander, Giertuga Józef, Gigoñ Kazimierz,
Jezutek Stefan, Klimasara Franciszek, Kozina Jan, Listwan Jan, Makoœ Andrzej, Marsza³ek Tadeusz, Mazur Stanis³aw, Pasierbek Jan, Paj¹k Jerzy, Paj¹k Andrzej, Paj¹k W³adys³aw, Rak Tadeusz, Œwiêtek Henryk, Tomczak Tadeusz, Wilk Boles³aw, ¯urek Jan,
¯ywczak Stanis³aw.

WÓJTOWIE GMINY

II Kadencja 1994 - 1998

Andrzej Paj¹k
(1990-1998)

Marek Listwan
(1998-nadal)

Bartyzel Roman, Bi³ka Aleksander, Brzana Józef, Jochymek Maria, Kamiñski Miros³aw, Klimasara Franciszek, Korzec Kazimierz, Kozina Jan, Kuœ Eugeniusz,
Lach Jan, Listwan Jan, Marek Franciszek, Paj¹k Andrzej, Paj¹k Jerzy, Rak Tadeusz, Smyrak Stanis³aw,
Szmyt Barbara, Warta Stanis³aw, Wronka Adam, Zaj¹c Antoni.

III KADENCJA 1998 - 2002
PRZEWODNICZ¥CY RADY GMINY

Bartunek Adam, Dyrcz Tadeusz, Kidoñ Bogdan, Kozina Wojciech, Leœniewska-Firlej Dorota, Listwan
Marek, Makoœ Zbigniew, Marek Franciszek, Marek
Kazimierz, Mazur Tomasz, Ma¿ul Maciej, Miko³ajczyk Halina, Mordarski Robert, Paj¹k Jerzy, Paj¹k
Kazimierz, Skarbek Jan, Sobaniak Kazimierz, Wilk
Boles³aw, Zajac Antoni, ¯ywczak Stanis³aw.

IV KADENCJA 2002 - 2006

Jerzy Paj¹k
(1990-1994)
(1998-2006)

Franciszek Klimasara
(1994-1998)

Krzysztof Chowaniak
(2006-nadal)

Bartyzel Roman, Bi³ka Aleksander, Brzana Józef, Jochymek Maria, Kamiñski Miros³aw, Klimasara Franciszek, Korzec Kazimierz, Kozina Jan, Kuœ Eugeniusz,
Lach Jan, Listwan Jan, Marek Franciszek, Paj¹k Andrzej, Paj¹k Jerzy, Rak Tadeusz, Smyrak Stanis³aw,
Szmyt Barbara, Warta Stanis³aw, Wronka Adam, Zaj¹c Antoni.

V KADENCJA 2006 - 2010
SEKRETARZE GMINY
Edwarda Groñ (1990-1991)
Wanda Kudzia (1992-2008)
Danuta Lasa (2008-nadal)

SKARBNICY GMINY
Marcjanna Kuœ (1990-2001)
Iwona Szklarczyk (2001-2002)
Jadwiga Cieniawska (2002-2006)
Dariusz Gancarczyk (2006-nadal)

Baran Halina, Chowaniak Krzysztof, Dyrcz Urszula,
Hutniczak Krzysztof, Marek Marcin, Mazur Urszula,
Miko³ajczyk Halina, Paj¹k Jerzy, Paj¹k Kazimierz,
Sa³aciak Antoni, Smycz Tadeusz, Szafraniec Stanis³aw,
Tryba³a W³adys³awa, Wojtyczko Stanis³aw, WoŸnica
Jacek.
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Bud¿et gminy Zawoja na 2010 rok
Rada Gminy w Zawoi 26 stycznia 2010 r. uchwali³a tegoroczny bud¿et
Dochody bud¿etu ustalono w wysokoœci 22.098.699 z³. Wydatki bud¿etu ustalono w wysokoœci 23.830.243 z³.
Ró¿nica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu w kwocie 1.731.544 z³,
który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów i po¿yczek w kwocie 1.731.544 z³.
Ustalono przychody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 3.251.300 z³ i rozchody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 1.519.756 z³.
Wydatki maj¹tkowe ustalono w wysokoœci 3.495.351 z³.
Do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zawoja wyodrêbniono kwotê w wysokoœci 307 885 z³ .
Utworzono rezerwê ogóln¹ bud¿etu na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 120.000 z³ i rezerwê na zarz¹dzanie
kryzysowe w kwocie - 5.000 z³.

PLANOWANE DOCHODY
ZRÓD£O DOCHODÓW

KWOTA w z³
BIE¯¥CE

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

1.800

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

3.600

57.665
100
57.565

1.460

Obrona narodowa (dotacja celowa z bud¿etu pañstwa)

250

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

250

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej
4.632.804
• podatek dochodowy od osób fizycznych 2.500.094
• podatek od osób prawnych
11.000
• podatek od nieruchomoœci
1.270.000
• podatek rolny
16.760
• podatek leœny
141.000
• podatek od œrodków transportowych
206.000
• podatki od dzia³alnoœci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie
karty podatkowej
14.000
• podatek od spadków i darowizn
40.000
• wp³ywy z op³aty skarbowej
45.000
• wp³ywy z op³aty targowej
41.000
• wp³ywy z op³at za zezwolenie
na sprzeda¿ alkoholu
190.000
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• wp³ywy z innych op³at lokalnych
• podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
• wp³ywy z ró¿nych op³at
• odsetki od nieterminowych op³at

20.000
130.000
2.300
5.650

Ró¿ne rozliczenia
w tym: • subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
• pozosta³e odsetki

12.555.741
12.537.741
18.000

145.000

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

Zawoja Centrum – 78.475,40 z³
Zawoja Dolna – 31 550,40 z³
Zawoja Mosorne – 42 705,40 z³
Zawoja We³cza – 27 589,61 z³
Zawoja Górna – 44 455,40 z³
Zawoja Przys³op – 25 480,65 z³
Skawica Centrum – 43 570,40 z³.
Skawica Sucha Góra – 14 320,25 z³
Razem – 308.147,51 z³

KWOTA w z³

148.600

Administracja publiczna
w tym: • wp³ywy z ró¿nych op³at
• dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych

WYDATKI
DO DYSPOZYCJI SO£ECTW

ZRÓD£O DOCHODÓW

Oœwiata i wychowanie
w tym: • m.in. dochody z najmu i dzier¿awy
• wp³ywy z us³ug
• dotacje rozwojowe oraz œrodki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
• dotacje rozwojowe oraz œrodki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

438.895
59.400
85.150
250.193
44.152

Pomoc spo³eczna
3.656.358
w tym: • dotacje celowe otrzymane z dotacji pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie
3.278.000
• dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
370.358
• dochody zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ zleconych
8.000
Edukacyjna opieka wychowawcza (wp³ywy z us³ug)
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
(wp³ywy z us³ug)
RAZEM DOCHODY BIE¯¥CE

19.000

2.000
21.514. 823

MAJ¥TKOWE
Rolnictwo i ³owiectwo
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
RAZEM DOCHODY MAJ¥TKOWE
OGÓ£EM

166.000
142.660
275.216
583.876
22.098.699

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Rok 2010
Remont i termomodernizacjabudynków
u¿ytecznoœci publicznej na terenie gminy
130.000
Budowa szko³y w Zawoi Centrum
525.679,16
Zagospodarowanie terenu wokó³ pomników
W. Szafera i H. Zapa³owicza w Wid³ach
360.000
Remont budynku Urzêdu Gminy
100.000
RAZEM

1.115.679,16

Rok 2011

Rok 2012

500.000
1.207.476,42

100.000
930.290,96

1.707.476,42

1.030.290,96

PLANOWANE WYDATKI
KIERUNKI WYDATKOWANIA

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

KWOTA w z³

Rolnictwo i ³owiectwo
w tym: • infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
• izby rolnicze
• restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnoœciowego oraz rozwój obsz. wiejskich
Leœnictwo (gospodarka leœna)

253.700
3.000
700
250.000
5.000

Dostarczanie wody (wydatki bie¿¹ce)

19.800

Transport i ³¹cznoœæ
w tym: • drogi publiczne wojewódzkie
• drogi publiczne powiatowe
• drogi publiczne gminne
• pozosta³a dzia³anoœæ

971.112
211.619
600
738.893
20.000

Turystyka (upowszechnianie turystyki)

10.000

Gospodarka mieszkaniowa
w tym: • gospodarka gruntami i nieruchomoœciami

113.770
113.770

Dzia³alnoœæ us³ugowa
w tym: •plan zagospodarowania przestrzennego

115.000
115.000

Administracja publiczna
2.180.217
w tym: • rada gminy
95.100
• urz¹d gminy
1.968.552
• promocja jednostek samorz¹du terytorialnego 36.000
• pozosta³a dzia³alnoœæ
23.000
• urzêdy wojewódzkie
57.565
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Obrona narodowa
Bezpieczeñstwo publiczne i chrona przeciwpo¿arowa
w tym: • ochotnicze stra¿e po¿arne
• obrona cywilna
• jednostki terenowe policji
Dochody osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek
w tym: • pobór podatków, op³at i nieopodatkowych
nale¿noœci podatkowych
• wp³ywy z innych op³at

1.460
250
152.520
140.000
7.520
5.000

KIERUNKI WYDATKOWANIA

KWOTA w z³

Oœwiata i wychowanie
11.201.510
w tym: • szko³y podstawowe
6.047.045
• oddzia³y przedszkolne
w szko³ach podstawowych
460.807
• przedszkola
469.554
• gimnazja
2.649.946
• dowo¿enie uczniów do szkó³
366.120
• zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administr. szkó³ 306.590
• licea ogólnokszta³c¹ce
493.280
• dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
50.926
• pozosta³a dzia³alnoœæ
357.242
Ochrona zdrowia
w tym: • zwalczanie narkomanii
• przeciwdzia³anie alkoholizmowi

190.000
2.000
188.000

Pomoc spo³eczna
4.314.185
w tym: • domy pomocy spo³ecznej
160.000
• œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna;
sk³adki na ubezpieczenia
3.268.000
• sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
25.600
• zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
228.000
• dodatki mieszkaniowe
18.000
• zasi³ki sta³e
149.800
• oœrodki pomocy spo³ecznej
373.543
• jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione
i oœrodki interwencji kryzysowej
11.242
• pozosta³a dzia³alnoœæ
80.000
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: • œwietlice szkolne
• pomoc materialna dla uczniów
• dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

138.014
120.508
16.831
675

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
w tym: • gospodarka œciekowa i ochrona wód
• oczyszczanie wsi
• utrzymanie zieleni
• oœwietlenie placów i dróg
• pozosta³a dzia³alnoœæ

1.813.500
535.000
301.000
14.000
302.200
661.300

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

1.155.000
1.055.000
100.000

60.205
60.105
100

Obs³uga d³ugu publicznego

530.000

Ró¿ne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe)

125.000

Kultura fizyczna i sport
480.000
w tym: • obiekty sportowe
346.000
• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
134.000
RAZEM WYDATKI
23.830.243

WYDATKI MAJ¥TKOWE W BUD¯ECIE GMINY NA ROK 2010 w z³otych
Odnowa wsi poprzez budowê infrastruktury sportowej
i turystycznej – Skate park w Zawoi Centrum
250.000
Ujêcie wody pitnej (studnia g³êbinowa) w Skawicy Centrum 15.000
Pomoc finansowa na realizacjê zadania
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957”, etap I
211.319
Modernizacja dróg w tym œrodki do dyspozycji so³ectw
286.252
Remont mostów w ci¹gu dróg gminnych
100.000
Wykup gruntów
10.000
Budowa wiat przystankowych
20.000
Remont budynku Urzêdu Gminy
100.000
Urz¹d Gminy – zakupy inwestycyjne (komputery, programy) 10.000
Zakup Przenoœnego Zbiornik na wodê pitn¹
5.000
Kontynuacja wymiany stolarki okiennej
w budynku Szko³y Podstawowej w Zawoi - We³cza
30.000
Modernizacja pomieszczeñ kot³owni
w budynku Szko³y Podstawowej w Zawoi - Mosorne
10.000
Budowa szko³y wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w Zawoi Centrum
525.680

Termomodernizacja szko³y w Zawoi Wilcznej
100.000
Gminny Zespó³ Oœwiaty – zakupy inwestycyjne
6.000
Kontynuacja - Etap I systemu wodno-kanalizacyjnego
Gminy Zawoja w ramach projektu „System Wodno
Kanalizacyjny Dorzecza Górnej Skawy - Œwinna Porêba” 355.000
Kontynuacja budowy oœwietlenia
ulicznego w ci¹gu dróg w miejscowoœci Skawica
50.000
Odnowa Wsi Zawoja poprzez budowê i modernizacjê oœwietlenia
ulicznego oraz zagospodarowanie terenu wokó³ pomnika
Hugo Zapa³owicza i W³adys³awa Szafera w Zawoi Wid³y 360.000
Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej
Skawy „Œwinna Porêba” – sk³adka inwestycyjna
91.100
Remont pomieszczeñ szatni w budynku LKS „Watra Zawoja” 10.000
Budowa boiska w przy szkole w Skawicy Centrum
250.000
Dotacja z bud¿etu na realizacjê zadania
„Remont budynku GCKPi T oraz zakupy i wyposa¿enie
700.000
RAZEM:

3.495.351
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Wystawa Doroty Lampart
22 stycznia w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie odby³o
siê otwarcie wystawy zawojskiej
artystki Doroty Lampart. Na
uroczystym wernisa¿u byli obecni
przedstawiciele naszej gminy: Marek
Listwan - wójt gminy, Krzysztof
Chowaniak – przewodnicz¹cy Rady
Gminy, ks. Ryszard Wiêcek proboszcz parafii w Zawoi Centrum,
Piotr Jezutek – dyrektor GCKPiT oraz
zespó³ Juzyna.
Wystawa zorganizowana w Muzeum przybli¿a postaæ Doroty Lampart. Wœród zgromadzonych eksponatów mo¿na zobaczyæ
jej obrazy, rzeczy które po niej pozosta³y,
a tak¿e zdjêcia oraz filmy zrobione przez
jej rodzinê, znajomych, s¹siadów, badaczy.
Ta nasza zawojska artystka – jak pisze autorka wystawy – Gra¿yna Mosio: jest „trochê zapomniana, choæ wymieniana w wielu publikacjach. Postaæ warta przypomnienia i ukazania w szerszym kontekœcie. Wielowymiarowa, zadziorna i przekorna. Konsekwentnie i wbrew przeciwnoœciom próbuj¹ca wywalczyæ swój skrawek nieba, wydrzeæ to, co jej siê nale¿a³o: prawo do ¿ycia
i tworzenia po swojemu”.
Warto wiêc wybraæ siê do Krakowa
i obejrzeæ „Wyrwany skrawek nieba. Malarstwo Doroty Lampart” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie przy ul. Krakowskiej
46. Wystawa bêdzie czynna do 26 maja br.
(rp)

Na wernisa¿ wystawy zawojskiej artystki przysz³o wiele osób

Sukcesy na ¯ywieckich Godach
Tradycyjnie ju¿, od wielu lat cz³onkowie
naszych zespo³ów regionalnych bior¹ udzia³
w tym niezwyk³ym, niepowtarzalnym œwiêcie Beskidów. W tym roku (23.01) gminê
na przegl¹dzie reprezentowa³y trzy zespo³y kolêdnicze: Ma³a Juzyna z programem
„Pastuszki”, ich starsi koledzy z przedstawieniem „Kolêdnicy z rajem” oraz zespó³
„Zbójnik” ze Skawicy z widowiskiem „Chodzenie z Dorot¹”. Juzyna i Zbójnik zajê³y
równorzêdne II miejsce, a Ma³a Juzyna wyró¿nienie. Serdecznie gratulujemy.
„¯ywieckie Gody” to coroczne spotkania z bogactwem zwyczajów i obrzêdów
zwi¹zanych z okresem bo¿onarodzeniowym. Co roku spotykaj¹ siê grupy kolêdnicze, aby odtworzyæ swoje tradycje zimowe.
Bêd¹c w tym czasie w ¯ywcu i Milówce
mo¿na spotkaæ liczne grupy przebrane za
kominiarzy, Cyganów, diab³ów, ¯ydów,
koni, niedŸwiedzi czy ksiê¿y. Przewijaj¹ siê
te¿ kolêdnicy z szopk¹, gwiazd¹, koz¹, turoniem którym towarzyszy œpiew starych kolêd i pastora³ek.
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Zespó³ Juzyna na scenie ¯ywieckich Godów w ¯ywcu. Fot. Jacek Ziêba.

Profesjonalny spektakl
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Po udanym debiucie w tamtym roku Nauczyciele i Uczniowie z Zespo³u Szkó³
w Zawoi Centrum ponownie przygotowali spektakl pt. „Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe”. Jego premiera odby³a siê w niedzielê 17 stycznia w sali
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Zawoi Centrum.
Zgromadzonych na spektaklu widzów zachwyci³a perfekcyjna gra aktorów, niezwyk³a i staranna dekoracja sceny oraz pomys³owe stroje. Dodatkowym atutem przedstawienia by³a starannie dobrana muzyka
oraz ciekawe efekty dŸwiêkowe i oœwietleniowe. Nic wiêc dziwnego, ¿e to profesjonalne i niepowtarzalne widowisko, przygo-

towane przez ludzi z wielk¹ pasj¹, zosta³o
bardzo dobrze ocenione. Wyrazem tego
by³y rozlegaj¹ce siê na sali niekoñcz¹ce siê
brawa.
Mamy nadziejê, ¿e z twórcami tego
przedstawienia spotkamy siê za rok. Wszyscy czekaj¹ na bis.
(rpd)

W Jase³kach wyst¹pili: Maryja: Edyta Chowaniak, Józef: Rafa³ Mazur, Anio³kowie: Jolanta
Kosowska, Beata Warta-Madej, Pastuszkowie: Bart³omiej Warmuz, Rados³aw Warmuz, Krzysztof
Stec, Trzej Królowie: Jakub Pikulik, Karol Dyrcz, £ukasz Piergies, Herod: Krystian Kaznowski,
Jagna: Urszula Paj¹k, Hetman: Jakub Chowaniak, Lucyfer: Zbigniew Marcak, Diabe³kowie:
Micha³ Mêtel, Krzysztof Ziêba, Julia Paj¹k, £ukasz Stopka, Œmieræ: Marta Kozina, Narracja:
Agnieszka Warmuz-Tryba³a, Karol Giertuga. Piosenka fina³owa: Ewa Jarosz. Kolêdy w wykonaniu
chóru parafialnego oraz zaprzyjaŸnionych muzyków. Œwiat³a i dŸwiêk: Stanis³aw Hurbol.
Scenariusz i re¿yseria: dzie³o wspólne pod kierownictwem Joanny Pacygi.

Fot. Barbara Chowaniak

Spotkanie Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich
23 stycznia br. w Koszarawie odby³o siê XI Samorz¹dowe Spotkanie Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich. Gospodarzem spotkania by³ wójt gminy W³adys³aw Puda, któremu towarzyszy³
proboszcz parafii Koszarawa ks. Adam Stopa. W spotkaniu tym uczestniczyli równie¿
przedstawiciele s³owackiego Zdru¿enia Babia Hora.

Starszy Gazda Marek Listwan – wójt gminy
Zawoja z³o¿y³ ¿yczenia i dokona³ podsumowania dzia³alnoœci SGB za rok 2009 oraz
przedstawi³ plany na bie¿¹cy rok. Podczas
spotkania wrêczane zosta³y „Laury Babiogorskie” – statuetki i dyplomy za szczególn¹
dzia³alnoœæ dla swojego œrodowiska. W tym
roku laureatami stopnia szczególnego wyró¿nieni zostali: ksi¹dz Ryszard Wiêcek –
proboszcz parafii w Zawoi Centrum, Józef
Omylak – dyrektor Babiogórskiego Parku
Narodowego, Stanis³aw Lichosyt – burmistrz
Suchej Beskidzkiej, Stanis³aw Pawlik – bur-

mistrz Makowa Podhalañskiego oraz Marek Listwan – wójt gminy Zawoja. „Laur
Babiogórski” stopnia podstawowego wrêczono Pani Annie Koziana – hafciarce z Makowa Podhalañskiego. Oprócz g³ównych
wyró¿nieñ podziêkowania otrzyma³y: Gmina Mucharz za organizacjê fina³u konkursu
„Leonardo”, Sucha Beskidzka za zorganizowanie sympozjum i wystawy nt. strat wojennych w miejscowoœciach oko³obabiogórskich oraz Gmina Budzów za organizacjê
Babiogórskiego Z³azu Samorz¹dowców.
(nplp)

Spotkanie samorz¹dowców w Koszarawie
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Zjazd na cymkolwiek
30 stycznia br. na placu przy Zespole Szkó³ w Skawicy odby³ siê po raz kolejny
„Zjazd na Cymkolwiek”. Te tradycyjne zawody organizowane przez Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi i Radê So³eck¹ w Skawicy w
czasie ferii zimowych przyci¹gaj¹ mi³oœników zabawy na œwie¿ym powietrzu.
Szkoda tylko, ¿e na start zjazdu zg³osi³y siê
tylko trzy dru¿yny. Dopisali jednak kibice,
którzy dopingowali m³odych uczestników
konkursu. W tegorocznym ZjeŸdzie udzia³
wziê³y nastêpuj¹ce pojazdy: KONIK NA BIE-

GUNACH wykonany przez Magdê, Joannê,
Justynê, Martynê i Paulinê, PRALKOWÓZ
zrobiony przez Kamila i Andrzeja oraz SZERYF HARDCORD przygotowany przez Sebastiana.

Zjazd Konika na Biegunach. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Uczestnicy zjadu na cymkolwiek w Skawicy

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja i Dyrektora
Babiogórskiego Parku Narodowego

Szach i mat
W niedzielê 31 stycznia br. odby³ siê Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Zawoja i Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. Do pubu „Fantazja”
w Zawoi Sk³ady przyby³o 24 szachistów. Mimo, ¿e by³ to pierwszy taki turniej
w Zawoi, zainteresowanie nim by³o bardzo du¿e. Oprócz szachistów z naszej
gminy przy stolikach zasiedli równie¿ gracze z Rabki, Niepo³omic oraz z jeden
zawodnik z Rosji.
Turniej rozgrywany by³ systemem szwajcarskim, w którym to juniorzy (wiek do 16 lat)
grali z seniorami (wiek powy¿ej 16 lat).

Po prezentacji dru¿yn i ich pojazdów nast¹pi³y dwa zjazdy ze stromego pagórka.
Jury konkursu, po ocenie pojazdu (jego
pomys³owoœæ, jakoœæ wykonania) i po jego
sprawnoœci podczas zjazdu, postanowi³o
przyznaæ I miejsce dru¿ynie dziewcz¹t z pojazdu Konik na Biegunach, drugie miejsce
– ch³opcom z Pralkowozu, a trzecie Sebastianowi (Szeryf Hardcord). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i otrzymali nagrody
rzeczowe.
Startuj¹cym w tej dyscyplinie serdecznie
gratulujemy i zachêcamy do udzia³u w przysz³orocznej edycji zjazdu. Mamy nadziejê,
¿e za rok w Skawicy pojawi siê przynajmniej kilkanaœcie nowych pojazdów.

Emocje towarzyszy³y wszystkim, poniewa¿
mimo zabawy zawody obs³ugiwane by³y
profesjonalnie. Po rozegraniu wszystkich

rund, pierwsze miejsce w kategorii juniorów zaj¹³ Filip Fujak, i on zdoby³ puchar
ufundowany przez Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. Wœród seniorów
najlepszym graczem okaza³ siê Rosjanin
Valeri Tihonov. Puchar Wójta Gminy Zawoja
pojecha³ wiêc do Rosji.
Turniej szachowy rozgrywany po raz
pierwszy w Zawoi przyci¹gn¹³ du¿e zainteresowanie. – Nie przypuszcza³em, ¿e na te
zawody do Zawoi zg³osi siê tak du¿o osób,
poniewa¿ w rozgrywanym wczeœniej turnieju w Suchej Beskidzkiej nie by³o a¿ tak
du¿ego zainteresowania – powiedzia³ Stanis³aw Sukta – kierownik turnieju. Warto
wiêc kontynuowaæ ten turniej i ju¿ zaprosiæ szachistów do Zawoi na kolejne rozgrywki.
Organizatorem Turnieju by³o Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi i Pub „Fantazja” w Zawoi. Kierownikem turnieju by³ Stanis³aw Sukta, a sêdzi¹
g³ównym – Jan Zapa³a

Wyniki Turnieju

W pierwszym turnieju szachowym w Zawoi zagra³o 24. szachistów. Fot. Katarzyna Fujak.

12 POD DIABLAKIEM WIOSNA 2010

Juniorzy: 1. Filip Fujak, 2. Wojciech Fujak.
3. Tomasz Dura, 4. Tymoteusz Jezutek.
Seniorzy: 1. Valeri Tihonov, 2. Marek Gajdosz,
3. Józef Bujak, 4. Micha³ Bartyzel, 5. Adam
Smyrak, 6. Jakub Wieczorek, 7. Piotr Wajsman,
8. Tomasz Kozina, 9. £ukasz Latoñ, 10. Konrad
Winczewski, 11. Roman Bartyzel, 12, Andrzej
Le¿añski, 13. Stanis³aw Drobny, 14. Bart³omiej
Kudzia, 15. Paulina Kryjak, 16. Marcin Giertuga,
17. Krzysztof Zaj¹c, 18. Andrzej Walczak,
19. Piotr Jezutek, 20. Wioletta Bury.

Mistrzowskie skoki
W niedzielê, 7 lutego 2010 r. w Skawicy po raz czwarty odby³y siê Mistrzostwa
Amatorów Polski Po³udniowej w Skokach Narciarskich. Impreza ciesz¹ca siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród lokalnej spo³ecznoœci zgromadzi³a obok stadionu
LKS Huragan, gdzie mieœci siê skawicka K20, liczn¹ rzesze kibiców.

Kilkudziesiêciu zawodników wziê³o udzia³ w Mistrzostwach Amatorów Polski Po³udnowej
w Skokach Narciarskich w Skawicy

Nie zawiedli tak¿e zaproszeni goœcie. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas: starosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k, wójt gminy Zawoja Marek Listwan, zawsze niezawodny
sponsor, a przede wszystkim wytrwa³y kibic ks. proboszcz Józef Bafia, a tak¿e przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja Krzysztof
Chowaniak.
Piêkna pogoda, dobra organizacja, zabawni konferansjerzy – Rafa³ G³ówka i Micha³ Szpak, obecnoœæ zespo³u Regionalnego Zbójnik, i mo¿na by tu wymieniaæ jesz-

cze wielu, sprawi³y, ¿e panuj¹ca podczas
tej imprezy atmosfera by³a niezwyk³a i nie
powstydzi³aby siê jej Wielka Krokiew…
Do sportowej rywalizacji przyst¹pi³o kilkudziesiêciu zawodników: z Jawornika, Naprawy, Okocimia, Skawicy, Su³kowic, Zawoi, którzy startowali w czterech kategoriach. W kategorii szko³y podstawowe sukces odniós³ Marcin Wojtyczko (I miejsce),
Sebastian Pacyga (II), Robert Cha³upniczak
(III). Wœród gimnazjalistów triumfowa³
Pawe³ Polak, Krzysztof Gasek by³ drugi,

Pami¹tkowe zdjêcie z zakoñczenia mistrzostw. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEÑ
a Maciej Wronka trzeci. W kategorii m³odzie¿ ponadgimnazjalna i starsi wygra³ Grzegorz Matusik przed Tomaszem Pacyg¹ i Arkadiuszem Pacyg¹. Wœród zawodowców
najlepszym okaza³ siê Mariusz Pustu³a, za
nim Fabian Cudak i Mateusz Dyrcz. Przyznano nagrodê najm³odszemu zawodnikowi, którym okaza³ siê Marcin Szczurek z Zawoi. Nad przebiegiem zawodów i pomiarem oddanych skoków czuwa³o dziewiêciu sêdziów, którym przewodniczy³: Krzysztof Papie¿.
Puchary, medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe dla najlepszych wrêczali: starosta
powiatu Andrzej Paj¹k, wójt gminy Zawoja
Marek Listwan i proboszcz skawickiej parafii ks. Józef Bafia. I tym razem organizatorzy mogli liczyæ na hojnoœæ sponsorów,
dziêki którym zwyciêzcy mogli cieszyæ siê
z atrakcyjnych nagród.
Sponsorami tegorocznych skoków byli:
proboszcz Parafii p.w. M.B.Cz. w Skawicy
– ks. Józef Bafia, wójt gminy Zawoja – Marek Listwan, przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zawoja – Krzysztof Chowaniak, Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Bank
Spó³dzielczy Jordanów o. Zawoja, Drzewna Spó³dzielnia Pracy „Spólnota” w Bia³ce,
Wspólnota Gruntowa w Skawicy, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe – W³odzimierz i Janina „Ficek” Skawica, „Bud- Haus”
Krzysztof Hutniczak – Zawoja, Gminna Spó³dzielnia „S.Ch.” Zawoja, Sklep Spo¿ywczy
„Gabriela” – Krzysztof Dyrcz – Skawica,
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa „Zawoja”, Piekarnia – Maria
£ysoñ – Skawica, Producent mebli – Józef
Deja – Skawica, Kawiarenka „Blue Cafe” Bernadetta Ceremuga-Dyrcz – Skawica, Babiogórski Park Narodowy, Przedsiêbiorstwo
Handlowo- Us³ugowe – „Delta” - Stanis³aw
Franczak Skawica
Nad bezpieczeñstwem w czasie trwania
zawodów czuwali: miejscowa Stra¿ Po¿arna i Policja z Makowa Podhalañskiego.
Opiekê medyczn¹ zapewni³y pielêgniarki
Beata Dyrcz i Gra¿yna Ficek. Ciep³e posi³ki
zawodnikom i kibicom przygotowa³a Ma³gorzata Dyrcz – prowadz¹ca Bar „Piekie³ko”. Chocia¿ proboszcz miejscowej parafii
zwróci³ uwagê, ¿e s¹ to przedolimpijskie
skoki, to jednak kadra narodowa nie dojecha³a. Ci którzy nie mogli byæ na Pucharze
Œwiata w Zakopanem nic nie stracili, bo
mogli ogl¹daæ byæ mo¿e przysz³¹ kadrê
narodow¹, która w tym roku bra³a udzia³
w zawodach w Skawicy. Prowadz¹cy imprezê tak¿e zachêcali kobiety do skakania,
które mamy nadziejê, zobaczymy w przysz³ym roku.
Organizatorem imprezy by³a Rada So³ecka w Skawicy i Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi. Wszystkim,
którzy przyczynili siê do zorganizowania
tych mistrzostw dziêkujemy i mamy nadziejê, ¿e w 2011 roku spotkamy siê znowu.
RSS
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Najlepsi slalomiœci
W sobotê (20. lutego) na wyci¹gu "Baca" w Zawoi Czato¿a odby³y siê
Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Pomimo niesprzyjaj¹cej
pogody na starcie stanê³o 76 zawodników. Zwyciêzcami zawodów zostali:
Kinga Marek ze Skawicy (kategoria ¿eñska) i Tomasz Kêpa (kategoria
mêska). Odebrali oni okaza³e puchary z r¹k wójta Gminy Zawoja Marka
Listwana.

WYNIKI ZAWODÓW
Przedszkolaki: 1. Maria Fidelus (Sucha Beskidzka), 2. Benedykt D³ugosz (Sucha Beskidzka),
3. Martyna Studnicka (Wadowice), 4. Weronika
Stanaszek (Sucha Beskidzka), 5. Bartosz Biedrawa (Sucha Beskidzka), 6. Julia Stanaszek (Sucha
Beskidzka).
Dziewczynki (2000-2002): 1. Gabriela Stopka (Maków Podhalañski), 2. Julia Nowak (Mys³owice), 3. Anna Zaj¹c (Kraków).
Ch³opcy (2002-2002): 1. Krzysztof Krasnodêbski (Zawoja), 2. Szczepan Denis (Zawoja),
3. £ukasz Tatara (Sucha Beskidzka).
M³odziczki: 1. Patrycja Koœcielniak (Sucha Beskidzka), 2. Maria Kubasiak (Sucha Beskidzka),
3. Natalia Krasnodêbska (Zawoja), 4. Maria Stanaszek (Sucha Beskidzka), 5. Marta R¹czka (Sucha Beskidzka), 6. Gorycka Sylwia (Sucha Beskidzka), 7. Magdalena Denis (Zawoja).

Mimo trudnych warunków na trasie slalomu prawie wszyscy zawodnicy doje¿d¿ali do mety

M³odzicy: 1. Szymon Saletnik (Sucha Beskidzka), 2. Jakub Natanek (Sucha Beskidzka),
3. Konrad Saletnik (Sucha Beskidzka), 4. Mateusz Bubiak (Sucha Beskidzka), 5. Maciej Miêso (Sucha Beskidzka), 6. Szymon Mazur (Zawoja), 7. Krzysztof Wac³awek (Tychy).
Juniorki m³odsze: 1. Kinga Marek (Skawica), 2.
Aleksandra Luberda (Sucha Beskidzka), 3. Magdalena Targosz (Maków Podhalañski), 4. Adrianna Bubiak (Sucha Beskidzka), 5. Dominika Natanek (Sucha Beskidzka), 6. Paulina Koœcielniak
(Sucha Beskidzka), 7. Agnieszka Miêso (Sucha
Beskidzka), 8. Justyna Bubiak (Sucha Beskidzka), DNF: Aleksandra Wac³awek (Tychy).
Juniorzy m³odsi: 1. Krzysztof Ziêba (Zawoja),
2. Igor Biedrawa (Maków Podhalañski), 3. Bart³omiej Listwan (Zawoja), 4. Kacper Denis (Zawoja), 5. Nikodem Mazur (Zawoja), DNF: Adrian Bro¿ek (Bia³ka).
Juniorki: 1. Katarzyna Koœcielniak (Sucha Beskidzka).

Dekoracja najm³odszych slalomistów

Juniorzy: 1. Micha³ Marek (Skawica), 2. Bart³omiej Spyrka (Zawoja), 3. Piotr Stanaszek (Sucha
Beskidzka), 4. Dominik Denis (Zawoja), 5. Mateusz Denis (Zawoja).
Panie Open: 1. Katarzyna Ziêba (Zawoja),
DSQ:Ewelina Bro¿ek - Bia³ka.
Panowie Open: 1. Tomasz Kêpa (Sucha Beskidzka), 2. Mateusz Tomczak (Zawoja), 3. Damian
Marek (Zawoja), 4. Dominik Ro¿ek (Bia³ka),
5. Wojciech Szwajcowski (Zawoja), DNF: Jaros³aw Dyduch (Bia³ka), DSQ: Mariusz Tomczak
(Zawoja).
Seniorki M³odsze: 1. Irena Denis (Zawoja).
Seniorzy m³odsi: 1. Jan Koœcielniak (Sucha Beskidzka), 2. Marek Nowak (Mys³owice), 3. Wac³aw Biedrawa (Maków Podhalañski), 4. Andrzej
Wac³awek (Tychy), DNF: Piotr Miêso (Sucha Beskidzka), Marcin Natanek (Sucha Beskidzka).

Puchary z r¹k wójta gminy Marka Listwana w tym roku odebrali Kinga Marek ze Skawicy
i Tomasz Kêpa z Suchej Beskidzkiej. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Seniorzy: 1. Marek Ziêba (Sucha Beskidzka),
2. Ireneusz Targosz (Maków Podhalañski),
3. Adam Mazur (Zawoja), 4. S³awomir Chmielarski (Sucha Beskidzka), DSQ: Tadeusz Gryga
(Sucha Beskidzka).

Zawody Skitourowe
na Mosornym Groniu
W niedzielê 7 marca 2010 roku na Mosornym Groniu w Zawoi odby³y siê
V Otwarte Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sportu, które w tym roku
stanowi³y jedn¹ z edycji Pucharu Polski Amatorów w Narciarstwie
Wysokogórskim Berghaus Cup.

Zawodnicy z ca³ej Polski zjawili siê, aby
walczyæ o jak najlepszy czas i atrakcyjne
nagrody o ³¹cznej wartoœci przekraczaj¹cej
40 tys. z³. Chêci i determinacji nie zabrak³o
nikomu.
Ta cykliczna impreza sportowa organizowana przez sklep Polar Sport cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem. Z roku
na rok przybywa jej zarówno zawodników
jak i fanów. W niedzielê na starcie w Zawoi
pojawi³a siê rekordowa jak do tej pory iloœæ
uczestników – 139 osób oraz ca³e rzesze

kibiców. W przepiêknej zimowej scenerii o
Puchar i tytu³ najlepszego narciarza skitourowego walczyli ramiê w ramiê zawodowcy i amatorzy.
Tegoroczne zainteresowanie imprez¹
przeros³o oczekiwania organizatorów. Zg³oszenia do zawodów nadchodzi³y codziennie. Swoj¹ obecnoœæ zapowiedzia³a czo³ówka polskiego narciarstwa wysokogórskiego,
zawodowcy, amatorzy a nawet osoby, które do tej pory nie mia³y nart skitourowych
na nogach.
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Trasê, tak jak w zesz³ym roku przygotowa³ Tomek Kozina (GOPR). Dziesiêciokilometrowy dystans przebiega³ w wiêkszoœci leœnymi duktami i polanami. Z górnej
stacji Mosornego Gronia uczestnicy wystartowali w kierunku Hali Œietanowej nastêpnie Polany Tryba³owej, sk¹d leœnymi przecinkami dotarli na szczyt Mosornego Gronia, z którego nastapi³ zjazd stokiem do
Tunelu. W tym miejscu nale¿a³o za³o¿yæ foki
i pokonuj¹c ostatnie strome podejœcie
wzd³u¿ wyci¹gu krzese³kowego przekroczyæ liniê mety na Górnej Stacji Zawoja-Ski.
Wœród zimowej aury, padaj¹cego œniegu i przeb³ysków s³oñca naszybciej na metê
dotar³ Jacek ¯ebracki w czasie 1 godz 6 min
i 25 sek. Najszybsz¹ kobiet¹ okaza³a siê
Magdalena Dereziñska-Osiecka z czasem
1 godz 18 min i 7 sek.
W trakcie zmagania siê zawodników
z trudami trasy, przy górnej stacji wyci¹gu
czeka³y na kibiców liczne atrakcje, m. in.
Grupa Berghaus Gibbon – Slackline, ktora
prócz wykonywania akrobacji rozdawa³a
niebanalne nagrody wszystkim uczestnikom
konkursów. Mo¿na by³o tak¿e spróbowaæ
swoich si³ na topowych nartach firmy K2,
G3 oraz Black Diamond. W góralskiej karczmie nieopodal mety wyœwietlano zdjêcia z
trasy oraz slajdy i prezentacje z zimowych
zjazdów freeride'owych. Wszystko to odbywa³o siê w klimacie iœcie regionalnym –
dziêki kapeli zespo³u regionalnego Juzyna
i towarzysz¹cej jej grupie œpiewaków.
Organizator Zawodów – sklep Polar
Sport dziêkuje wszystkim, którzy wsparli
zawody w Zawoi,
Ju¿ dziœ zapraszamy wszystkich skiturowców oraz mi³oœników adrenaliny na VI
Otwarte Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sportu w 2011 roku. Do zobaczenia na
starcie.
Piotr Krygowski

Fotografie z zawodów arch. OTN Mosorny Groñ
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Spotkanie
emerytów…
¯yczenia zdrowia, szczêœcia, wszelkiej pomyœlnoœci p³ynê³y wielkim strumieniem na
spotkaniu op³atkowym Ko³a Emerytów
i Rencistów w Zawoi. Spotkanie odby³o siê
13 stycznia 2010 r. w Oœrodku Wypoczynkowym „Diablak” w Zawoi Wid³y. Zosta³o
ono poprzedzone msz¹ œw., odprawion¹
w koœciele parafialnym pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Zawoi Górnej.
Do ¿yczeñ do³¹czyli siê proboszczowie
parafii z terenu gminy Zawoja, wójt Gminy
Zawoja oraz jego zastêpca, przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja, jak równie¿ zaproszeni goœcie. Z kolêd¹ przyby³ zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skawicy.

Wspólne ¿yczenia uczestników spotkania. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Zas³u¿eni krwiodawcy
Pocz¹tek roku to dla wielu czas rozliczeñ, podsumowañ, jak równie¿ czas
planowania. Coroczn¹ tradycj¹ jest, ¿e Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Babia Góra”, dzia³aj¹cy przy Babiogórskim Parku Narodowym, organizuje
spotkanie, na którym wrêczane s¹ odznaczenia i medale najbardziej
zas³u¿onym dawcom krwi.
23 stycznia br. zebrali siê krwiodawcy z klubu „Babia Góra”, aby w sympatycznej atmosferze przyj¹æ, za tak wielki i jak¿e potrzebny dar, jakim jest krew, wyró¿nienia.
Odznaczenie Zas³u¿ony Dawca Krwi
I stopnia otrzymali: Nowakowski Krzysztof
i Kwartnik Józef. Odznaczenie Zas³u¿ony

Dawca Krwi II stopnia otrzymali: Kêdziora
Ma³gorzata i Jezutek Agnieszka. Odznaczenie Zas³u¿ony Dawca Krwi III stopnia otrzymali: Paj¹k Krzysztof, Kwartnik Sebastian,
Kuta Jacek, Agnieszka Warmuz-Tryba³a,
Dyrcz Jolanta i Szczerbowski Mariusz. Dyplomami Prezesa Ma³opolskiego Zarz¹du

Okrêgowego PCK Stanis³awa Kracika uhonorowani zostali: Czaja Dorota, Agnieszka
Warmuz-Tryba³a, Gigoñ Adam, Miko³ajczyk
Mieczys³aw, Pacyga Wanda, Stopka Ryszard,
Firma „Samanta” w Bia³ce, Bank Spó³dzielczy w Zawoi, Czes³awa Siwiec z Zawoi,
Fabryka Os³onek Bia³kowych „Fabios”
w Bia³ce oraz Drzewna Spó³dzielnia Pracy
„Spólnota” w Bia³ce.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej Prezes
Klubu HDK w Zawoi, Bogdan Czaja, zaprosi³ wszystkich do wspólnego biesiadowania. Jak na karnawa³ przysta³o, goœcie
bawili siê znakomicie.
(MK)

Puchar Mosornego Gronia
6. marca odby³y siê 6. zawody o Puchar Mosornego Gronia. Do rywalizacji
stanê³o ponad 100 narciarzy, którzy startowali w 7 grupach wiekowych na
nartach i jednej otwartej na snowboardzie.
Trasê slalomu giganta, która liczy³a ponad 700 metrów (od tunelu do stacji dolnej kolei
linowej), najszybciej pokona³ Jaros³aw Smajdor z Nowego S¹cza, wœród pañ najlepsza by³a
Katarzyna Koœcielniak z Suchej Beskidzkiej a wœród dzieci Aleksandra Luberda z Suchej
Beskidzkiej. Wszyscy zwyciêzcy poszczególnych grup otrzymali medale, dyplomy i nagrody, a najlepszy w ca³ej stawce Jaros³aw Smajdor nagrodê g³ówn¹ – weekend w Hotelu
Lajkonik w Zawoi.

Fotografie z ceremonii dekoracji zwyciêzców
arch. OTN Mosorny Groñ
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Cenna wiedza
23 lutego 2010 r. w Zespole Szkó³ w Skawicy odby³y siê Gminne Eliminacje
w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym. W konkursie udzia³
wziê³y trzyosobowe reprezentacje z poszczególnych szkó³ naszej Gminy.
Najpierw ka¿dy uczestnik rozwi¹zywa³ test
wielokrotnego wyboru, który sprawdza³
wiedzê na temat przepisów ruchu drogowego.
Nastêpnie nale¿a³o wykazaæ siê umiejêtnoœciami praktycznymi w pokonywaniu
toru przeszkód i wykonaniem opatrunku
ran. Wygrywa³a ta dru¿yna, która wykazywa³a siê zarówno umiejêtnoœciami praktycznymi jaki i wiedz¹ teoretyczn¹.
Konkurs odbywa³ siê w obecnoœci wójta gminy Marka Listwana, zastêpcy wójta
Franciszka Klimasary, starszego wizytatora
Kuratorium Oœwiaty w Krakowie Izabeli £oœ,
przedstawicieli policji: Zbigniewa Kani
i Wojciecha Fludera.
(ug)

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników konkursu

Wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych
Gimnazja
1. Gimnazjum w Skawicy
2. Gimnazjum w Zawoi Centrum
3. Gimnazjum w Zawoi Wilcznej
Szko³y Podstawowe
1. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Zawoi
Mosorne,
2. Szko³a Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum,
3. Szko³a Podstawowa nr 5 w Zawoi Go³ynia,
4. Szko³a Podstawowa nr 4 w Zawoi Przys³op,
5. Szko³a Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej,
6. Szko³a Podstawowa nr 1 w Skawicy.

Uczestniczy otrzymali gratulacje i nagrody
z r¹k wójta gminy Zawoja Marka Listwana
Fot. arch. UG w Zawoi

Turniej wiedzy po¿arniczej
3 marca 2010 r. w Zespole Szkó³
w Zawoi Wilcznej odby³y siê
eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”,
w których uczestniczy³o 18 uczniów
szkó³ podstawowych i 9 uczniów
gimnazjum.
W grupie wiekowej 10-13 lat wygra³
Mariusz Spyrka, w grupie 14-16 lat
Jacek Budzowski, a w grupie
wiekowej 17-19 lat Micha³ Bartunek.
Uczniowie, którzy zajêli 3 pierwsze
miejsca w ka¿dej kategorii wiekowej
otrzymali z r¹k Marka Listwana –
wójta gminy Zawoja nagrody
ksi¹¿kowe.

W eliminacjach turnieju wiedzy po¿arniczej bra³o udzia³ 27 uczniów z naszej gminy. Odby³y siê
one w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej. Fot. arch. UG w Zawoi.
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Zbójnicy, zbójnicy ch³opcy urlopnicy
Jedni na Makowie drudzy na Skawicy…
Tak zaczyna siê tekst Hajduka, który jest pieœni¹ reprezentacyjn¹ zespo³u
regionalnego ,,Zbójnik” ze Skawicy i od której poniek¹d wywodzi siê nazwa
zespo³u. Minê³o ju¿ piêæ lat odk¹d, tañcem i œpiewem „zbójujemy”
odtwarzaj¹c stare obrzêdy, zwyczaje i zabawy bêd¹ce czêœci¹ ¿ycia
starszych pokoleñ, a które zas³uguj¹ na uwagê i pamiêæ ze wzglêdu na
szacunek dla naszych dziadów i pradziadów.
St¹d chcia³oby siê trochê powspominaæ „jak to ze Zbójnikiem by³o”.

Babiogórska Jesieñ - 2009r.

A zaczê³o siê… od pomys³u ,,w³adzy” skawickiej – radnych panów Jerzego i Kazimierza Paj¹ków oraz ówczesnego dyrektora szko³y pana Kazimierza Korca w czerwcu 2004 roku. Poniewa¿ w Skawicy nie dzia³a³ wczeœniej ¿aden zespó³ regionalny, inicjatywa lokalnych pasjonatów folkloru zosta³a poparta przez w³adze gminy, które od
pocz¹tku wspieraj¹ finansowo dzia³alnoœæ
zespo³u, umo¿liwiaj¹c dzieciom rozwój ich
talentu i zdolnoœci artystycznych. Dziêki tym
pieni¹dzom, wielkiemu zaanga¿owaniu
i pomocy pracowników Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi zosta³y zakupione stroje dla cz³onków zespo³u, op³acone zajêcia z choreografem –
p. Krystyn¹ Ko³acz oraz opracowane scenariusze do wystêpów przez p. Urszulê Janick¹-Krzywdê. Mnie z kolei przypad³ zaszczyt pe³nienia funkcji – bardziej opiekuna ni¿ kierownika zespo³u, bowiem tak
samo jak dzieci razem z nimi uczy³am siê
tañczyæ, mówiæ i œpiewaæ w gwarze babiogórskiej i emocjonalnie wczuwam siê i prze¿ywam ka¿dy ich wystêp na scenie.
Wszystkie zajêcia warsztatowe dla dzieci s¹ bezp³atne, wymagaj¹ tylko chêci, uwagi
i systematycznoœci w utrwalaniu zdobytych
umiejêtnoœci i wzajemnej wspó³pracy
wszystkich cz³onków zespo³u.
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W ci¹gu tych kilku lat przez zespó³ przewinê³o siê prawie piêædziesi¹t osób. Jedni
byli rok, dwa lata, inni do koñca gimnazjum, a jeszcze inni trwaj¹ w nim od pocz¹tku i s¹ g³ówn¹ si³¹ twórcz¹ zespo³u, na
któr¹ zawsze mo¿na liczyæ i polegaæ.

Do¿ynki powiatowe - Zawoja 2006r.

Obecny ponad trzydziestoosobowy sk³ad
tworz¹ uczniowie szko³y podstawowej
i gimnazjum w Skawicy w wieku od dziewiêciu do szesnastu lat oraz ich starsi koledzy bêd¹cy w szkole œredniej.
Repertuar grupy oparty jest g³ównie na
folklorze babiogórskim. Kultywuje autentyczny taniec i œpiew naszego regionu,
mocno zwi¹zany z obrzêdami i zwyczajami
rodzinnymi, pokazuje relacje i wartoœci naszych przodków. Poniewa¿ nazwa zespo³u
wywodzi siê od s³ynnego w naszych okolicach zbója Baczyñskiego, w¹tek „zbójowania” widziany oczyma dzieci czêsto przewija siê w przyœpiewkach o tematyce zbójnickiej i popisach tanecznych w Hajduku,
Obyrtce, Siustanym, Zawojskim i w ró¿nych
rodzajach Polki.
Umiejêtnoœæ gry na instrumentach dzieci zdoby³y dziêki projektowi „Babiogórska
Szko³a Muzyk” pod patronatem Starostwa
Suskiego. Dziêki temu nasza kapela oprócz
tradycyjnych instrumentów strunowych
mo¿e pochwaliæ siê umiejêtnoœci¹ gry na
unikatowych heligonkach, co niew¹tpliwie
jest atutem zespo³u.
„Zbójnik”, choæ dzia³a od niedawna, ma
na swoim koncie wiele wystêpów i sukcesów.
Uœwietnia imprezy o charakterze kulturalnym odbywaj¹ce siê na terenie swojej
miejscowoœci (do¿ynki gminne, uroczystoœæ
3 Maja, festyny), gminy Zawoja (Babiogórska Jesieñ, Pasterka, Jarmark Babiogórski,
Wieczór Kolêd i Pastora³ek, Babiogórskie
Posiady Gawêdziarskie) i powiatu suskiego (targi babiogórskie w Suchej Beskidzkiej, Œwiêto Zabawki na Stryszawie, Tydzieñ
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XXXII Karpacki Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych - Rabka Zdrój
Czerwiec 2008r.

Do¿ynki gminne w Skawicy - 2008r

Przegl¹d grup kolêdniczych w Chrzanowie w 2009 r.

Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalañskim, agro-targi w Nawojowej pow. nowos¹decki).
Dwukrotnie kolêdowa³ w Pa³acu Biskupim w Krakowie podczas uroczystoœci op³atkowej Duszpasterstwa Rodzin z ksiêdzem
Kardyna³em Dziwiszem.
Swoim œpiewem ubogacaj¹ liturgiê wa¿niejszych œwiat i uroczystoœci w Koœciele parafialnym.
Ka¿de zaproszenie nas na wystêpy traktujemy jako zaszczyt i wyró¿nienie. Staramy siê zaprezentowaæ jak najlepiej umiemy, dziêkuj¹c tym samym za docenienie naszych umiejêtnoœci artystycznych.
Wielki uk³on kierujê w stronê wszystkich tych ludzi, którzy widz¹ g³êbszy sens
w kultywowaniu rodzimego folkloru
i wspieraj¹ nas jako zespó³ nie tylko finansowo, ale szczególnie dobrym s³owem, poparciem, pochwa³¹ b¹dŸ oklaskami podczas
wystêpu.
Niezmiernie mi³o by³o ostatnio us³yszeæ
podczas zawodów skoków narciarskich
w Skawicy, ¿e „jesteœcie nasz¹ pere³k¹ i musimy o was dbaæ”. Takie s³owa, zw³aszcza z
ust mieszkañców, motywuj¹ mnie i dzieci
do wiêkszego wysi³ku i s¹ najwiêkszym
komplementem. W tym miejscu chcê podziêkowaæ rodzicom moich „zbójników”,
którzy mi zaufali powierzaj¹c swoje dzieci,
a szczególnie pani Lucynie Kaczmarczyk,
Ma³gorzacie Gasek, Teresie Marek, Irenie
Kaczmarczyk i Krzysztofowi Pacyga za ich
osobisty wk³ad w dzia³alnoœæ zespo³u.
Dziêkujê równie¿ za dowody uznania
i pomoc ksiêdzu proboszczowi Józefowi
Bafii, Radzie So³eckiej ze Skawicy oraz w³adzom gminy Zawoja.
By³oby nieuczciwie z mojej strony gdybym nie wspomnia³a o szczególnej wiêzi,
która zrodzi³a siê w momencie naszego powstania miêdzy Zbójnikiem a Juzyn¹, wiêzi przyjaŸni, kole¿eñstwa, na pocz¹tku jednostronnego, ale teraz wzajemnego wsparcia i pomocy. Wbrew stereotypom i ró¿nym opiniom, a w myœl stwierdzenia „muzyka ³agodzi obyczaje”, Skawiczanie i Zawojanie potrafi¹ wspólnie doskonale siê
bawiæ, a jednoczeœnie rywalizowaæ ze sob¹
w ró¿nych konkursach, ciesz¹c siê ze swoich i innych sukcesów.
Bêd¹c laikiem w dziedzinie folkloru Babiogórców zawsze mog³am liczyæ na zrozumienie, pomoc rzeczow¹, fachow¹ pani
Wandy Buckiej, pana Piotra Jezutka i pani
Urszuli Janickiej-Krzywda za co jestem im
niezmiernie wdziêczna.
To w³aœnie do GCKPiT zg³aszam potrzebê o nowe stroje, kierpce, spodnie bukowe, koszule, gorsety dla dziewcz¹t, rekwizyty i przebrania do kolêdowania, instrumenty dla kapeli i w miarê mo¿liwoœci,
a czêsto zapobiegliwoœci dyrektora potrzeby zespo³u s¹ uzupe³niane. Mam nadziejê,
¿e nasze relacje i wspó³praca bêd¹ przynosiæ same pozytywne efekty obu stronom,
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a samym dzieciom mnóstwo radoœci i zadowolenia.
S³owa podziêkowania ja – jako opiekun
zespo³u kierujê do obecnej pani dyrektor
Ma³gorzaty Mêtel. To ona na co dzieñ troszczy siê o nas, chwali, cieszy siê z naszych
sukcesów, gdy potrzeba szuka dla nas pieniêdzy, jest dumna, ¿e istniejemy jako zespó³.
Na koniec dziêkujê Wam moje kochane
dzieciaki za to, ¿e trwacie, œpiewacie, macie chêci rozwijania swoich talentów, potraficie siê cieszyæ z tego co robicie i nie
wstydzicie siê tego, kim jesteœcie. Jestem
z was dumna i ¿yczê wam, si³y, wytrwa³oœci i radoœci w ¿yciu, byœcie pamiêtali, ¿e
jesteœcie „per³¹ Skawicy”, a per³a to cenny
skarb.

„Gody ¯ywieckie” – ¯ywiec 2010 r.

Osi¹gniêcia artystyczne
zespo³u w latach 2006-2010 to:
• II miejsce w Powiatowym przegl¹dzie
grup kolêdniczych „Babiogórskie Pod³azy”
w Suchej Beskidzkiej (2006 r.);
• I miejsce ( kat. dzieciêca) w Ogólnopolskich Spotkaniach „IX Pastuszkowe Kolêdowanie” w Podegrodziu (2006 r.);
• I miejsce (kategiria m³odzie¿owa) w powiatowym przegl¹dzie grup kolêdniczych
w Zawoi (2008 r.);
• I miejsce za kolêdowanie „Z turoniem”
w XI „Pastuszkowym Kolêdowaniu” w Podegrodziu (2008 r.);
• I miejsce w kategorii zespo³ów œpiewaczych oraz w kategorii instrumentalistów
w grze na heligonce w konkursie „Druzbacka 2008” – 16-18 maja w Podegrodziu;
• II miejsce w powiatowym konkursie gawêdziarskim „Babiogórskie posiady”(maj
2008 r.);
• laureaci XXXII Karpackiego Festiwalu
Dzieciêcych Zespo³ów Regionalnych w Rabce Zdroju (czerwiec 2008 r.);
• I miejsce w 40 Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych i Obrzêdowych w kat. dzieciêcej „¯ywieckie Gody 2009” w Rajczy;
• I miejsce w kat. zespó³ ludowy – grupa
dzieciêca w V Festiwalu Pieœni Maryjnych
w Osielcu;
• I miejsce w kat. m³odz. za kolêdowanie
„Z Dorot¹” w powiatowym przegl¹dzie
w Œleszowicach – 2010 r.;
• II miejsce w 41 przegl¹dzie kolêdniczym
„¯ywieckie Gody 2010” w ¯ywcu;
• I miejsce w XIII Ogólnopolskich Spotkaniach Dziêciecych i M³odzie¿owych Grup
Kolêdniczych „Pastuszkowe Kolêdowanie”Podegrodzie 6-7 lutego 2010 r.
Krystyna Szczurek

Agro-targi – Nawojowa wrzesieñ 2009 r.

Kolêdowanie u Ks. Kardyna³a Dziwisza – Kraków 2010
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi i zespo³u „Zbójnik”

Aktualny sk³ad zespo³u regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy: Marek Justyna, Marek Bart³omiej, Pacyga Mariusz, Pacyga Magdalena,
Kaczmarczyk Dariusz, Kaczmarczyk Angelika, Kaczmarczyk Przemys³aw, Dyrcz Daniel, Kaczmarczyk Szymon, Kaczmarczyk
Katarzyna, Kaczmarczyk Magdalena, Krupa Sebastian, Szczurek Tomasz, Kuœ Beata, Kuœ Karolina, Gasek Ewa, Gasek Adam, Gasek
Marcin, Tryba³a Weronika, Tryba³a Szymon, Pacyga Weronika, Tarczoñ Joanna, Jochymek Natalia, Dañczak Krzysztof, Pacyga
Grzegorz, Marek Natalia, Listwan Agnieszka, Œwierkosz Marek, Zajda Alicja, Pacyga Katarzyna, Stec Faustyna, Szafraniec Sabina,
Hutniczak Nina, Kaczmarczyk Maciej, Marek Daniel.
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Szko³a Podstawowa nr 4 w Zawoi Przys³op

„Oszczêdnoœæ energii i odnawialne Ÿród³a
energii lekarstwem na zmiany klimatyczne”
Zrealizowany projekt obejmowa³ edukacjê ekologiczn¹ mieszkañców Gminy
Zawoja z zakresu oszczêdnoœci energii i sposobów ograniczaj¹cych emisjê
CO2 do atmosfery oraz z zastosowania odnawialnych Ÿróde³ energii w
gospodarstwach domowych.
W ramach projektu zosta³y przeprowadzone zajêcia edukacyjne dla uczniów dwóch
szkó³ podstawowych w Gminie Zawoja:

nom klimatycznym – ograniczaj emisjê CO2”.
W Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi
przeprowadzono inwestycje na rzecz

CENNE INICJATYWY
zmniejszenia zu¿ycia energii elektrycznej.
Ze œrodków Powiatu Suskiego zainstalowano ma³¹ elektrowniê s³oneczn¹. Wytworzona energia elektryczna wykorzystana jest do
oœwietlenia zewnêtrznego budynku szko³y. Oœwietlenie za pomoc¹ lampy diodowej. Elektrownia s³u¿y równie¿ do celów
edukacyjnych i demonstracyjnych.
Z nieplanowanych dzia³añ na rzecz
ochrony klimaty uda³o siê przeprowadziæ
akcjê sadzenia drzewek na Przys³opiu. Dziêki pomocy Stowarzyszenia na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju „Przys³op” i Zawojskiego Stowarzyszenia Lasów Prywatnych,
bezp³atnie rozprowadzono wœród mieszkañców i zasadzono 500 szt. drzewek (œwierk,
jod³a, daglezja, modrzew, jawor, jarz¹b, sosna). Na bie¿¹co prowadzony jest monitoring oddzia³ywania Szko³y Podstawowej nr
4 w Zawoi Przys³op na œrodowisko przy
pomocy narzêdzia internetowego „Kalkulatora CO2” (na www.ekoszkola.pl).
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie naszym partnerom w realizacji projektu: Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Zawoi
Mosorne, portalowi edukacyjnemu
www.eduskrypt.pl. Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu, Nadleœnictwu Sucha, Stowarzyszeniu na rzecz Zrównowa¿onego
Rozwoju „Przys³op”, Zawojskiemu Stowarzyszeniu Lasów Prywatnych, Kronice Beskidzkiej, czasopismu „Pod Diablakiem”,
Ekologicznemu Biuletynowi Informacyjnemu dla Mediów Fundacji Partnerstwo dla
Œrodowiska.
Mariusz Zasadziñski

Sadzenie drzew w Zawoi Przys³op

Szko³y Podstawowej nr 4 w Zawoi Przys³op i Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoi Mosorne. Zajêcia dla uczniów oraz
konkursy wiedzy z nagrodami przygotowali
i przeprowadzili pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleœnictwa Sucha.
Odby³y siê konkursy plastyczne i wiedzy w szko³ach objêtych projektem. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. W szko³ach powsta³y gazetki edukacyjne na temat odnawialnych Ÿróde³ energii i praktycznych sposobów ochrony klimatu.
Podczas realizacji projektu szko³a wzbogaci³a siê o liczne publikacje ksi¹¿kowe
i multimedialne dotycz¹ce zmian klimatycznych na Ziemi. Materia³y edukacyjne zosta³y przekazane przez: Centrum UNEP/GRIDWarszawa, Fundacjê na Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju z Warszawy, Polsk¹ Zielon¹ Sieæ z Krakowa, WWF Polska. Przeprowadzono warsztaty dla spo³ecznoœci lokalnej z zakresu oszczêdzania energii, zastosowania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych oraz o praktycznych
sposobach ograniczania emisji CO2 do atmosfery. Wydano i rozprowadzono ulotkê
edukacyjno-informacyjn¹ „Zapobiegaj zmia-

oszczêdzania energii cieplnej i zmniejszenia emisji CO2, tzn. wymieniono zwyk³e
zawory grzejnikowe na zawory termostatyczne oraz wykonano izolacjê ci¹gu ciep³owniczego. Równie¿ przeprowadzono
dzia³ania inwestycyjne w szkole na rzecz

Projekt zosta³ zrealizowany w ramach
programu „Szko³y dla Ekorozwoju 2009”,
sfinansowany przez Fundusz Partnerstwa ze
srodków pochodzacych z firmy Toyota oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Gminê Zawoja
i Powiat Suski.

Zajêcia edukacyjne z zakresu ekologii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoi Mosorne
Fot. Autora
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Tajemnice wierzby
Jak co roku w Niedzielê Palmow¹, nazywan¹ w Polsce tak¿e Kwietn¹,
Wierzbn¹ lub Ró¿d¿kow¹, wierni przychodz¹ do koœcio³ów poœwiêciæ palmy.
W ostatnich latach coraz czêœciej s¹ to „stroiki” kupowane w kwiaciarniach,
marketach, na kiermaszach.
Dawna palma – pod Babi¹ Gór¹ niewielka
i niepozorna – mia³a swoje sta³e miejsce
w obrzêdowoœci, nale¿a³a do tradycyjnej wizji œwiata, a umieszczanie w niej okreœlonych roœlin nie by³o przypadkowe. G³ówny „surowiec” na babiogórskie palmy, podobnie jak na wiêkszoœci obszarów zamieszka³ych przez S³owian, stanowi³y ga³¹zki
wierzby. Zdaniem niektórych ludoznawców, miêdzy innymi badacza Beskidów
Zachodnich Eugeniusza Janoty (1823-1878),
by³o to echo przedchrzeœcijañskiego kultu
drzew.
Licho z wierzby rodem
Wierzba roœnie na moczarach i bagniskach, nad potokami i rzekami, które to
miejsca od niepamiêtnych czasów postrzegano jako siedliska duchów i demonów.
W tradycyjnej wizji œwiata zwi¹zana z mrokiem, wilgoci¹, rozpadem, a wiêc œmierci¹,
stanowi³a swego rodzaju ³¹cznik pomiêdzy
œwiatem ¿ywych i zmar³ych, miêdzy dobrem
i z³em. Wed³ug s³owiañskich wierzeñ przez
spróchnia³¹ wierzbê wiod³a droga do piekie³.
Wierzbê obra³y sobie za ulubion¹ siedzibê wszelkiego autoramentu piekielne
moce. Siada³y na niej dusze topielców, które wychodzi³y z wody w ksiê¿ycowe noce
(tak np. wierzono w Serbii), pod korzeniami wierzby chêtnie przebywa³y utopce wci¹gaj¹ce ludzi do wody (Œl¹sk), a w jej dziupli mieszka³a niekiedy œmieræ (Mazowsze).
Przede wszystkim jednak rezydowa³y w starych wierzbach wszelkiego rodzaju czarty,
biesy, diab³y, które dokucza³y podró¿nym
i przechodniom, zw³aszcza tym wracaj¹cym
z karczmy. Szczególne upodoba³ je sobie
polski diabe³ o imieniu Rokita – bohater
wielu legend i baœni, czêsto humorystycznych. Przys³owia mówi³y: œmieje siê jak diabe³ w suchej wierzbie, krêci jak diabe³ such¹
wierzb¹, wierzbowe granie – diabelskie
œpiewanie (o oszczerstwach i plotkach), itp.
Równoczeœnie jednak przypisywano
wierzbie moc czarodziejsk¹, skuteczniejsz¹
ni¿ dzia³anie ciemnych potêg, z którymi to
drzewo ¿y³o za pan brat. By³a wiêc wierzba roœlin¹, której obecnoœæ zabezpiecza³a
przed piekielnymi si³ami, mia³a te¿ moc wypêdzania wszelkiego z³a. Dlatego na przyk³ad uderzenie prêtem wierzbowym uwa¿ane by³o za bardzo pomocne przy likwidowaniu zadanych czarów, a na Bia³orusi
stanowi³o wrêcz uniwersalny zabieg leczniczy. U¿ywanie wierzbowych witek do niecnych praktyk magicznych poœwiadczaj¹ na
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terenach Polski, jeszcze w XIV i XV stuleciu, teksty kazañ i koœcielnych kronik.
Czarodziejska i œwiêta
W Karpatach to w³aœnie z ga³¹zek wierzby sporz¹dzano wielkanocne palmy. Na
Podtatrzu osi¹ga³y one niekiedy wysokoœæ
kilku, a nawet kilkunastu metrów, w Beskidach Zachodnich by³y niewielkie, nie przekraczaj¹ce pó³ metra. Istnia³o przekonanie,
¿e kto nie poœwiêci palmy i nie obejdzie
z ni¹ koœcio³a w procesji, nie mo¿e siê spodziewaæ powodzenia i dostatku w gospodarstwie a¿ do nastêpnej Wielkanocy. Na
Podtatrzu i pod Babi¹ Gór¹, jeszcze na prze³omie XIX i XX wieku, przeznaczone na
palmê wierzbowe ga³¹zki wi¹zano pasemkami lnu. Na Orawie krêcono z nich bicz
dla gromadzkiego pasterza byd³a wierz¹c,
¿e poganiane nim zwierzêta nie bêd¹ rozbiegaæ siê ze stada.
W tradycyjnej kulturze ludowej palma
odgrywa³a wa¿n¹ rolê: zapewnia³a zdrowie,
chroni³a przed czarami, burz¹ i gradem. Po
przyniesieniu z koœcio³a g³askano ni¹ byd³o, ¿eby by³o zdrowe i dobrze siê chowa³o, zaœ bazie z poœwiêconych witek po³yka³y dzieci, co mia³o zabezpieczaæ przed
chorobami gard³a i przeziêbieniami. Gospodyni uderza³a palm¹ swoje potomstwo, ¿eby
zapewniæ mu zdrowie i si³ê, a bij¹c mówi³a: Palma bije, nie zabije. Wielki dzieñ

Wierzba p³acz¹ca

Wierzba. Od wieków uwa¿ana za roœlinê
niezwyk³¹, symbol si³ witalnych…

(Wielkanoc) za tydzieñ. Jeszcze pod koniec
XIX stulecia w niektórych wsiach Podhala,
po sumie, dziewczêta i ch³opcy bili siê palmami recytuj¹c: Za tydzieñ Wielgi Dzieñ,
za seœæ noc Wielkanoc. Nie jo bije, palma
bije. W Gorcach przyniesion¹ z koœcio³a
palmê stawiano najpierw przed progiem
domu, obory lub stajni, co mia³o chroniæ
gospodarstwo przed nieszczêœciami i robactwem, a dopiero nastêpnego dnia zabierano j¹ do domu. W okolicach Klikuszowej
gospodyni dzieli³a palmê na tyle kawa³ków,
ile by³o zabudowañ w zagrodzie i ka¿dy
umieszcza³a w innym budynku, by chroni³
go przed piorunem i czarami. Poœwiêcon¹
palmê przechowywano najczêœciej w izbie
za œwiêtymi obrazami, pod okapem dachu,
za sosrêbem, by chroni³a domostwo przed
burz¹ i wszelkim z³em. Palm¹ wypêdzano
pierwszy raz byd³o na paszê, jej ga³¹zki
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Kwiatostan mêski (kotka) wierzby iwy. Fot. Ÿród³o: Wikipedia.org.

wk³adano pod pierwsz¹ skibê przy wiosennej orce, a bazie dodawano do ziarna
siewnego. Zatkniête w polu chroni³y zasiewy przed szkodnikami, gradem, susz¹ itp.
Ciekawa forma palmy istnia³a niegdyœ na
Orawie. W ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu
gospodarz robi³ jeden ma³y krzy¿yk z drewna lub ga³¹zek. By³o ich razem siedem. W
Niedzielê Palmow¹ krzy¿yki te przymocowywano drutem do jednego patyka, który
wchodzi³ w sk³ad palmy. Po powrocie z koœcio³a szeœæ wk³adano za krokiew, by chroni³y cha³upê przed uderzeniem pioruna,
a jeden dodawano do pierwszego wiosennego siewu.
Wierzbow¹ witk¹ we Wielki Pi¹tek, po
dokonaniu przez ca³¹ rodzinê obrzêdowych
ablucji w potoku, matka uderza³a dzieci po
rêkach, ka¿¹c im odmawiaæ: Któryœ za nas
cierpia³ rany lub te¿ mówi¹c przy tym: Bo¿e
rany na pami¹tkê biczowania Jezusa. Zabieg ten mia³ zapewniæ potomstwu zdrowie.
Wierzono te¿, ¿e ga³¹zka wierzby z poœwiêconej palmy rzucona pod wiatr odpêdza skutecznie burzê, który to zabieg gromili kaznodzieje ju¿ w XIV wieku.
Magia wierzbowej witki
Magia wierzbowej witki by³a zwi¹zana
nie tylko z palm¹ wielkanocn¹. W niektórych regionach Polski Po³udniowej ga³¹zki
wierzby wtykano w strzechy w wigiliê œw.
Jana Chrzciciela, by strzeg³y domu przed
wszelkim z³em. W Niemczech z kolei, jak
zanotowali XIX-wieczni ludoznawcy, w wigiliê œw. Marcina (11 listopada) pasterz
gminny chodzi³ od domu do domu i obdarowywa³ ka¿dego gospodarza tzw. ró¿d¿k¹
œw. Marcina zrobion¹ z ga³¹zek wierzby
(rzadziej leszczyny) i przyozdobion¹ podobnie jak polska palma – wst¹¿kami. Wrêczaj¹c j¹, ¿yczy³ gospodarzowi, by w nastêpnym roku jego ³¹ki i role by³y p³odne i urodzajne. Gospodarze umieszczali te ró¿d¿ki

za krokwi¹ lub nad drzwiami stajni, wk³adali je za ¿³ób, co chroni³o skutecznie byd³o przed zakusami czarownic. W Polsce
podobny zwyczaj, zwi¹zany z Nowym Rokiem, zosta³ odnotowany jeszcze w XV wieku, o czym pisze miêdzy innymi historyk
i ludoznawca Aleksander Brückner (18561939).
W Karpatach uwa¿ano, ¿e zwi¹zane razem poœwiecone witki wierzby i leszczynowe prêty s¹ skuteczne przy poszukiwaniu ukrytych skarbów – wskazuj¹ je jak
ró¿d¿ka wodn¹ ¿y³ê.
Wierzbê stosowano powszechnie w medycynie ludowej, zarówno w zabiegach
magicznych jak i w postaci medykamentu.
Pito wiêc wywar z kory wierzbowej na przeziêbienie i grypê, reumatyzm, migrenê, nerwobóle, a przede wszystkim febrê, dodawano jej liœcie i korê do k¹pieli leczniczych.
Wierzono, ¿e w wielu dolegliwoœciach skuteczne jest gryzienie wierzbowej kory, której gorycz odstraszy chorobê (sic!).
Magiczn¹ moc mia³a tak¿e „wierzbowa”
muzyka. W folklorze s³ownym (w baœniach,
legendach) czêsto pojawia siê fujarka sporz¹dzona z ga³¹zki wierzby. Jej g³os usypia³, unieszkodliwia³ z³e demony, zaklina³
i przywo³ywa³ byty z zaœwiatów.
Wierzbowe symbole
Wierzbê od wieków uwa¿ano za roœlinê
uniezwykl¹, symbol si³ witalnych i odradzaj¹cego siê ¿ycia; pierwsza po zimie okrywa
siê baziami – zwiastunami wiosny, jej uciêta, sucha ga³¹zka, wetkniêta w ziemiê lub
do wody, ponownie o¿ywa. Wierzbowej
witki jako symbolu odrodzenia u¿ywali na
przyk³ad ¯ydzi - stanowi³a ona, obok mirtu
i cytrusów, czêœæ bukietu zwanego lulaw,
który trzymano w rêku wyg³aszaj¹c b³ogos³awieñstwa podczas wiosennego tzw. œwiêta namiotów. W krêgu kultury judaistycznej by³a te¿ uwa¿ana za symbol op³akiwania i ¿a³oby – wierzby ros³y nad rzekami

Babilonu gdzie Izraelczycy lamentowali nad
swoim losem niewolników (biblijna niewola
babiloñska). U staro¿ytnych Greków wierzbê uwa¿ano za drzewo œmierci, atrybut
bogini ciemnoœci, magii i czarów – Hekate,
oraz bogini w³adaj¹cej duszami zmar³ych
i ¿yj¹cymi w podziemnym œwiecie potworami – Persefony ¿ony Hadesa. Sadzono j¹
na mogi³ach jako swego rodzaju drogowskaz wskazuj¹cy wejœcie do œwiata zmar³ych. Z kolei na Wschodzie by³a wierzba
symbolem mi³oœci fizycznej, kobiecego
wdziêku i melancholii, spokoju i wyciszenia oraz nieœmiertelnoœci. Chiñczycy widzieli
w niej znak cierpliwoœci i wytrzyma³oœci,
Japoñczycy krêgos³up (tak¿e moralny)
pierwszego cz³owieka, dla mieszkañców
Tybetu by³a drzewem ¿ycia, a dla wszystkich wyznawców buddyzmu symbolem
³agodnoœci i wspó³czucia. W symbolice
chrzeœcijañskiej wierzba (tak¿e wierzbowa
ga³¹zka) oznacza³a Chrystusa i niezmiennoœæ
Jego nauki w Koœciele, nieustaj¹c¹ ³askê
Bo¿¹, Bo¿e Prawo, zmartwychwstanie i nieœmiertelnoœæ, czystoœæ cielesn¹ i dziewictwo.
Mêdrca szkie³kiem i okiem…
A co o wierzbie mówi¹ botanicy? Wierzba (Salix L.) to rodzaj drzew, krzewów lub
p³o¿¹cych krzewinek z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Na pó³kuli pó³nocnej (Eurazja i Ameryka Pó³nocna) wystêpuje ponad 300 gatunków tego rodzaju, w Ameryce Po³udniowej – kilka. W Polsce dziko
roœnie oko³o 30 gatunków nie licz¹c ró¿nych
„krzy¿ówek” i odmian ogrodowych.
Wierzby mog¹ osi¹gaæ maksymalnie
30 m wysokoœci oraz 950 cm w obwodzie
pnia (wierzba bia³a). ¯yj¹ stosunkowo krótko. W Europie najstarsze okazy do¿ywaj¹
œrednio 100-120 lat. S¹ wœród nich rosn¹ce
w Polsce: wierzba bia³a w Cerkwicy (woj.
opolskie), która liczy 152 lata, ma obwód
460 cm i wysokoœæ 27 m, wierzba p³acz¹ca
z Sobieszowa (woj. lubuskie), licz¹ca 164
lata, o obwodzie 540 cm i wysokoœci 25 m,
oraz tzw. wierzba krucha w Klempiczu (woj.
wielkopolskie), licz¹ca 166 lat, o obwodzie
741 cm i wysokoœci 17 m.
Wierzba to roœlina œwiat³olubna, szybko
rosn¹ca. Wiêkszoœæ jej gatunków roœnie na
terenach wilgotnych i podmok³ych. W przesz³oœci wykorzystywana by³a do obsadzania dróg, granic pól, brzegów stawów, rzadziej jako opa³. M³ode ga³¹zki niektórych
gatunków wierzby, to podstawowy surowiec w wikliniarstwie – nadal istniej¹cej
i rozwijaj¹cej siê ga³êzi tradycyjnego rzemios³a. Wierzbê stosowano tak¿e w medycynie (kora zawiera kwas salicylowy). Ostatnio jej odmiany sa poszukiwan¹ roœlin¹
dekoracyjn¹, np. tzw. wierzba mand¿urska
(Salix matsudana) – gatunek pochodz¹cy
z Chin i Korei, w Europie wystêpuj¹cy tylko jako roœlina uprawiana.
Urszula Janicka-Krzywda
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Papierowe kwiaty
Z ka¿dym rokiem z naszego otoczenia znikaj¹ kolejne elementy dawnej
rzeczywistoœci. Jedne przepadaj¹ raz na zawsze, inne troskliwie
podtrzymywane przez mi³oœników tradycji i powo³ane do tego instytucje
zmieniaj¹ swoj¹ funkcjê, staj¹c siê muzealnym obiektem lub zabytkiem
rêkodzie³a.
Dla wyrobów z papieru, a zw³aszcza
kwiatów z bibu³y, bez których jeszcze pó³
wieku temu trudno by³o siê, obejœæ, zw³aszcza na wsi, los okaza³ siê wyj¹tkowo ³askawy. Podniesione do rangi twórczoœci ludowej zniknê³y wprawdzie z naszej codziennoœci, ale za to sta³y siê obiektem zainteresowania muzealników i animatorów kultury, króluj¹c na ró¿nego rodzaju kiermaszach
i warsztatach. Kwiotki, jak je tu nazywano,
maj¹ tak¿e swój babiogórski rozdzia³.
Bibu³karstwo, czyli wyrób ozdób z bibu³y, to niegdyœ jedna z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce dziedzin plastyki
obrzêdowej. Jej rozkwit przypada na
pierwsz¹ po³owê XX wieku, kiedy to pojawi³y siê w sprzeda¿y du¿e iloœci barwnej,
tzw. bibu³y gufrowanej, elastycznej i grubszej ni¿ wiotkie, cienkie bibu³ki. Wyrabiano z niej ozdoby na œciany, poduszeczki
dekoracyjne, a przede wszystkim kwiaty.
U¿ywano ich w wielu regionach kraju do
strojenia palm wielkanocnych, rózgi weselnej, œwiêtych obrazów zawieszanych we
wnêtrzu domów, przydro¿nych kapliczek,
wieñców u¿ywanych do ubierania grobów,
czasem tak¿e do przybierania œwi¹tyñ.
Wycinane, marszczone, woskowane…
Jedn¹ z najprostszych technik by³o wycinanie pasa bibu³y o odpowiedniej szerokoœci w pó³koliste lub ostre zêby lub nacinanie go w tzw. strzompki. Tak przygotowany pas odpowiednio zwijano lub marszczono, formuj¹c w ten sposób kwiatek.
Czasem jego œrodek wykonywany by³ z tzw.
stanioli, z³otka uzyskiwanej z opakowañ,
(np. s³odyczy), lub z bibu³y w innym kolorze, zwijanej w bu³awkê. Koronê uformowanego papierowego kwiatka œci¹gano
cienkim drucikiem, który tworzy³ równoczeœnie ³ody¿kê. Okrêcano go zielon¹
bibu³¹, niekiedy umocowuj¹c na nim wyciête z niej listki. Ciekawe formy kwiatków
powstawa³y przez odpowiednie zwijanie
paska bibu³y w spiralê oraz przez modelowanie w palcach jednego z jego brzegów,
a tak¿e powierzchni tak, aby uzyskaæ wypuk³oœci (lub wklêœniêcia). Z tak przygotowanego materia³u formowano kwiaty przypominaj¹ce ró¿e, szyszki, fantazyjne ko³a
itp. Czêsto brzegi p³atków dodatkowo zdobiono, obsypuj¹c je szklanym py³em otrzymanym z pot³uczonej drobno bañki na choinkê; przywiera³ on do powierzchni bibu³y
dziêki posmarowaniu jej klejem. Kropecz-
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ki na p³atkach, naœladuj¹ce rosê, uzyskiwano spryskuj¹c je wod¹ z dodatkiem odrobiny m¹ki.
W latach 60. XX wieku papierowe kwiatki zaczêto woskowaæ. W tym celu gotowy
wyrób by³ zanurzany w roztopionej bia³ej
parafinie, której nadmiar nale¿a³o strz¹sn¹æ,
a nastêpnie natychmiast wk³adany do zimnej wody. Aby ca³y zabieg dobrze wykonaæ potrzebne by³o du¿e doœwiadczenie,
gdy¿ parafina musia³a mieæ odpowiedni¹
temperaturê, a samo zanurzenie nale¿a³o
tak przeprowadziæ, by nie powsta³y zgrubienia i zacieki. Woskowane kwiaty by³y
sztywne i du¿o trwalsze, np. odporne na
dzia³anie wody. Wkrótce zaczê³y je wypieraæ kwiaty z tworzyw sztucznych, ju¿ w latach 70. XX wieku sprzedawane masowo
na targach i jarmarkach, a potem tak¿e w
sklepach.
Wyroby z bibu³y zosta³y zaliczone do
sztuki ludowej, do tzw. plastyki obrzêdowej. W latach 50. XX stulecia liczne konkursy tego typu twórczoœci organizowa³y
g³ównie muzea i domy kultury. Na po³udniu Polski najbardziej znane konkursy s¹
organizowane od lat w Myœlenicach. Jeszcze niedawno okoliczne wsie s³ynê³y z dzia³aj¹cych tu warsztatów bibu³karskich, a powstaj¹ce w nich kwiatki u¿ywane by³y masowo do zdobienia wnêtrz i dekorowania
palm wielkanocnych. Najwiêkszym centrum
myœlenickiego bibu³karstwa by³a do niedawna wieœ Tokarnia.

itp. Girlandami i bukietami kwiatów ubierano te¿ domowe o³tarzyki i feretrony noszone w procesjach. Papierowymi kwiatami strojono groby na Wszystkich Œwiêtych,
przypinaj¹c je do uwitych z jedliny wieñców, k³adzionych na mogi³ach i zawieszanych na krzy¿ach. Podobnie dekorowane
by³y przydro¿ne kapliczki. W ten sam sposób ozdabiano te¿ drzwi domu weselnego.
Jeszcze w latach 50. XX wieku z bibu³y
wykonywano równie¿ lilijki i kwiatki zdobi¹ce mirtowe wianuszki dla dziewczynek
przystêpuj¹cych do I Komunii Œwiêtej.
Proste formy bibu³kowych kwiatów
umia³y wykonywaæ prawie wszystkie tutejsze kobiety, kwiaty bardziej skomplikowane robi³y tzw. kwiaciarki, u których je zamawiano.
Obecnie we wsiach podbabiogórskich,
podobnie jak w ca³ej Polsce, umiejêtnoœæ
wykonywania kwiatów z bibu³y nale¿y do
tzw. gin¹cego rêkodzie³a. Posiada j¹ coraz
mniej osób, g³ównie twórców ludowych
œwiadomie kultywuj¹cych dawne tradycje.
Swoje prace wykonuj¹ na konkursy, dla
potrzeb muzeów, itp.
Jedn¹ z ostatnich babiogórskich kwiaciarek jest Helena Bury urodzona w 1929
roku, mieszkaj¹ca w osiedlu Podgórze Zawoi Mosorne. Sztuki wykonywania bibu³kowych kwiatów nauczy³a siê przed laty
od Anieli Koziny z Zawoi Budzoni. Jej prace by³y wielokrotnie nagradzane na konkursach, sporo z nich znajduje siê w zbiorach muzealnych, w tym w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W ramach troski o tradycyjne rêkodzie³o miejscowe domy kultury, tak¿e Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Zawoi, od lat organizuj¹ warsztaty wykonywania kwiatów z bibu³y .
Urszula Janicka-Krzywda

Babiogórskie kwiotecki
We wsiach u pó³nocnych podnó¿y Babiej Góry dekoracje z papierowych kwiatów – kwiotków, kwiotecków – maj¹ dawn¹
tradycjê. Pocz¹tkowo do ich wyrobu u¿ywano barwnych bibu³ek i papierów z opakowañ towarów, a nawet skrawków kolorowych gazet. Domowe bud¿ety a¿ do lat
50. XX wieku nie pozwala³y na zakup wiêkszej iloœci tego rodzaju surowca.
Papierowe kwiaty s³u¿y³y w podbabiogórskich wsiach przede wszystkim do dekorowania œwiêtych obrazów, zawieszanych
dawniej rzêdem na œcianie bia³ej izby. Splecione w pó³koliste wieñce, tzw. girlany,
upinane by³y pod obrazami, a ich kolorystykê nierzadko dostosowywano do tematyki obrazu. Tak wiêc np. przedstawienia
Matki Bo¿ej ozdabiano kwiatami w kolorze
niebieskim, szafirowym, bia³ym, wizerunki
Chrystusa wiankami z przewag¹ czerwieni

Zajêcia bibu³karskie p. Emilii Surzyn
w GCKPiT w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT.

Babiogórskie jad³o
Ko³acz – jeden z najstarszych wypieków obecny na ca³ym obszarze
zamieszkanym przez S³owian – znany by³ te¿ pod Babi¹ Gór¹.
Zygmunt Gloger (1845-1910) – kronikarz
polskiego obyczaju – twierdzi, ¿e nazwa
tego ciasta pochodzi po prostu od s³owa
ko³o, jako ¿e tradycyjne ko³acze mia³y zawsze kolist¹ formê. By³y ciastem przygotowywanym z okazji œwi¹t dorocznych i rodzinnych uroczystoœci, a czêsto pe³ni³y te¿
wa¿n¹ funkcjê obrzêdow¹. Od wieków
ko³acz towarzyszy³ np. s³owiañskim weselom. Jego przygotowywaniu, wnoszeniu do
izby weselnej i dzieleniu towarzyszy³y obrzêdowe pieœni i tañce. O ko³aczach pisa³
Szymon Szymonowic (1558-1629) – polski
poeta okresu Renesansu (jedna z jego sielanek nosi tytu³ „Ko³acze”), zaœ opis weselnego ko³acza zamieœci³ w swoim s³ynnym
„Weselu” Stanis³aw Wyspiañski (1869-1907)
– dramatopisarz, poeta, malarz.
Ko³acze mia³y ró¿ne receptury. Najczêœciej przygotowywano je z dodatkiem sera
na s³odko i s³ono lub z dodatkiem maku.
Te mniej „uroczyste” pieczono z gorszej
m¹ki, te „obrzêdowe” z pszennej najlepszego gatunku. By³y ko³acze niewielkie, p³askie, ale tak¿e pulchne, wyroœniête, osi¹gaj¹ce niekiedy rozmiar ...ko³a od wozu! Zdobiono je plecionkami i figurkami z ciasta,
ga³¹zkami itp.

Pod Babi¹ Gór¹ s³odkie ko³acze z serem
lub, rzadziej, z makiem piek³y gospodynie
na Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc i oczywiœcie na wesela. Specjalnoœci¹ tego regionu
by³y ko³acze przyrz¹dzane „na s³ono” z serem i cebul¹. Podobnie jak w ca³ej Polsce
(i u jej s¹siadów) tak¿e tutaj umiejêtnoœæ
przygotowania ko³acza musia³a posiadaæ
ka¿da doros³a kobieta je¿eli chcia³a uchodziæ na dobr¹ gospodyniê.
Urszula Janicka-Krzywda

Pasom sie ³owiecki,
Po lesie, po lesie,
Moja frajerecka,
Ko³aca mi niesie. (Juszczyn)
A te staroœciny,
Ko³aca upiek³y,
Jak go mio³y wynieœæ,
Ma³o sie nie wœciek³y. (Zawoja)
Jagek ku ni chodzi³,
Ko³oc by³ na stole.
Jagek sie ozyni³,
Polywka z fasole. (Skawica Sucha Góra)

NASZE TRADYCJE

Przepis na

Ko³acz zawojski
Sk³adniki na ciasto: 40 dag m¹ki, 3 dag
dro¿d¿y, pó³ ³y¿eczki soli, 10 dag margaryny, 2 jajka, 1,5 szklanki mleka
Sk³adniki na farsz: 40 dag bia³ego sera, 20
dag gotowanych ziemniaków, 5 jajek,
2 œredniej wielkoœci przysma¿one na z³oty
kolor cebule, sól, pieprz, ziele angielskie –
do smaku.
Do miski daæ dro¿d¿e, sól i trochê letniego
mleka. Po rozrobieniu dodaæ resztê mleka,
m¹kê, jajka i roztopion¹ letni¹ margarynê.
Ciasto dobrze wyrobiæ i pozostawiæ do wyroœniêcia.
W czasie kiedy ciasto bêdzie ros³o, przygotowaæ farsz miel¹c ziemniaki, ser, cebulê, ziele angielskie, dodaæ sól i pieprz do
smaku. Wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ (mo¿na mikserem).
Wyroœniête ciasto wy³o¿yæ na posypana
m¹k¹ blachê. Na³o¿yæ przygotowany farsz,
posmarowaæ jajkiem i chwilê poczekaæ do
wyroœniêcia. Po wyroœniêciu w³o¿yæ do
nagrzanego pieca ( temp. 170 stopni 0C)
i piec oko³o 50 minut.
Przepis Ireny Makoœ

NAUKA GRY NA PIANINIE
Formy zajêæ:
• lekcje w dwuosoobowych grupach;
• nauka opiera siê na profesjonalnych szko³ach gry na fortepianie oraz materia³ach
pomocniczych, które uczeñ dostaje w formie odbitek ksero;
• lekcja trwa 60 minut.
Cele kszta³cenia:
• p³ynne czytanie nut;
• kszta³cenie s³uchu;
• uzyskanie wszechstronnej
wiedzy na temat notacji
muzycznej (znajomoœæ nut,
znaków i symboli
muzycznych)
Po zakoñczonym
semestrze organizowane
bêd¹ koncerty uczniów,
aby sprawdziæ ich postêpy
i umiejêtnoœci

KONTAKT: tel. 663 263 803
lub 33 877 50 066 (GCKPiT)
POD DIABLAKIEM WIOSNA 2010
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Kurs Wyzwania Zrównowa¿onego
Rozwoju – promocj¹ naszej gminy
Wiele siê mówi o promocji naszej gminy, czasami dobrze, czêœciej Ÿle,
ale jedno jest pewne, ¿e nigdy nie jest jej za du¿o. Najlepsz¹ jest ta
przekazywana z ust do ust – „tutaj jest fajnie”, „warto przyjechaæ”, „to by³y
niezapomniane wakacje” lub „ja tam znów wrócê”. Przyk³adem takiej
pozytywnej promocji jest Fundacja Sendzimira – przyje¿d¿aj¹ i promuj¹ nas
w Polsce, w Europie i na œwiecie.
Od 2002 roku wspó³pracuj¹ z w³adzami
naszej gminy realizuj¹c corocznie trzytygodniowy kurs „Wyzwania zrównowa¿onego
rozwoju w Polsce”, który odbywa siê w Mogilanach i w Zawoi. Jednym z jego za³o¿eñ
jest, ¿e w czasie pobytu w gminie uczestnicy kolejnej edycji programu poznaj¹ problemy naszych mieszkañców i opracowuj¹
raport koñcowy, w którym analizuj¹ zebrane informacje i sugeruj¹ mo¿liwe rozwi¹zania dla konkretnego zagadnienia. Dziêki
temu poznaj¹ strukturê naszej gminy oraz
uwarunkowania geograficzne i spo³eczne.
Dotychczas rekrutowali siê oni z grona ró¿nych uczelni w Polsce, od zesz³ego roku s¹
to równie¿ studenci z innych krajów europejskich. Jak dot¹d w czasie pobytu poznawali dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
regionu. Podziwiali Babi¹ Górê, piêkno jej
przyrody i krajobrazy oraz zabytki i tradycje babiogórców. Wêdrowali po babiogórskich szlakach na Diablak oraz degustowali miejscowe potrawy w czasie warsztatów
bibu³karskich w Izbie Regionalnej na Go³yni i bawili siê przy góralskiej muzyce „Juzyny” czy „Œwistu” w skansenie na Markowych
Rówienkach lub pod wiatrakiem na Przys³opiu. Jako wolontariusze pomagali przy
pieleniu w szkó³ce leœnej Zawojskiego Stowarzyszenia W³aœcicieli Lasów Prywatnych
w Zawoi We³czy, przy wyrównywaniu te-

renu pod boisko przy szkole na Przys³opiu, przy odnawianiu placów zabaw w Zawoi Centrum. Zakwaterowani w Klasztorze
Karmelitów Bosych na Przys³owiu ch³onêli
jego wyj¹tkow¹ i niezapomnian¹ atmosferê oraz korzystali z legendarnej goœcinnoœci braciszków i podziwiali piêkno panoramy na podbabiogórsk¹ gminê po³o¿on¹
w dolinie rzeki Skawicy na tle „Królowej Beskidów”.
W czasie przeprowadzania ankiet i wywiadów studenci mieli okazjê poznaæ naszych mieszkañców, to jak postrzegaj¹ nasz¹
lokaln¹ rzeczywistoœæ i problemy zwi¹zane
ze zrównowa¿onym rozwojem. Byli to nie
tylko proboszczowie, wójt, radni, przedsiêbiorcy, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych i pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, ale równie¿ ludzie „z ulicy”.
Wiêkszoœæ wyk³adów i zajêæ warsztatowych na kursie prowadz¹ Charles J. Kibert
– profesor na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Florydzkiego (USA), Gisela Bosch
– pracownik firmy konsultingowej Plenum
w Wiedniu i Jan Sendzimir – pracownik naukowy International Institute for Applied
Systems Analysis (Austria), a tak¿e Tomasz
Bergier (Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie), Karolina Maliszewska (Fundacja Sendzimira), Jakub Kronenberg (Uni-

Prace spo³eczne na placu zabaw. Fot. Emilia Skrzypek (archiwum Fundacji Sendzimira).
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wersytet £ódzki) i Piotr Magnuszewski.
(Centrum Rozwi¹zañ Systemowych z Wroc³awia).
Dotychczas zrealizowane w Zawoi tematy projektów:
Projekt Babia Góra – jego celem by³o
analiza sytuacji w gminach rejonu Babiej
Góry oraz ukazanie mo¿liwoœci ich rozwoju ku zrównowa¿onej przysz³oœci, 2002;
Babia Góra 2020. Budowanie porozumienia w procesie tworzenia zrównowa¿onej spo³ecznoœci Regionu Babiogórskiego – zawiera³ opis g³ównych aktorów regionu, w³adze gminy, spo³ecznoœæ
lokalna, organizacje pozarz¹dowe, Babiogórski Park Narodowy oraz rola, jak¹ mog¹
odegraæ w rozwoju lokalnym, 2003;
Zrównowa¿ona Zawoja 2025 - wizja
i rekomendacje – opracowanie wizji zrównowa¿onego rozwoju gminy na podstawie
spotkañ i rozmów z przedstawicielami
wszystkich grup spo³ecznych wraz z sugestiami konkretnych dzia³añ, 2004;
Natura 2000 - Szansa czy zagro¿enie
dla zrównowa¿onego rozwoju gminy
Zawoja – jego celem by³o sprawdzenie stanu wiedzy mieszkañców na temat programu oraz zwi¹zanych z nim oczekiwañ
i obaw, a tak¿e mo¿liwoœci wykorzystania
Sieci Natura 2000 jako narzêdzia do realizacji zrównowa¿onego rozwoju gminy Zawoja, 2005;
Zrównowa¿ony Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Zawoja – zawiera³ analizê nowotworzonego planu, postrzegania go przez mieszkañców
i mo¿liwoœci jego wykorzystania dla zrównowa¿onego rozwoju gminy, 2006;

Koncepcja Zrównowa¿onej gospodarki wodno-œciekowej dla Przys³opia,
w projekcie studenci zajmowali siê kwestiami zaopatrzenia w wodê i oczyszczania œcieków na Przys³opiu – zarówno sytuacj¹
obecn¹, jak i mo¿liwymi rozwi¹zaniami,
2007;
Zrównowa¿one gospodarowanie
œciekami w Gminie Zawoja – studenci
analizowali mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu œcieków w Zawoi, porównywali plusy
i minusy scentralizowanej gospodarki œciekowej oraz oczyszczalni przydomowych,
2009.

W tym roku po raz kolejny w naszej
gminie pojawi¹ siê studenci, w trakcie lipcowego kursu rozwin¹ zesz³oroczny projekt dotycz¹cy mo¿liwych rozwi¹zañ gospodarki wodno-œciekowej na terenie Zawoi.
Studenci wespr¹ gminê w przeprowadzeniu badañ spo³ecznych na temat œwiadomoœci problemu i nastawienia do ró¿nych
rozwa¿anych rozwi¹zañ. Fundacja we
wspó³pracy z lokalnymi organizacjami zorganizuje w lipcu festyn edukacyjny z licznymi atrakcjami dla dzieci i doros³ych oraz
wizytê studyjn¹ lokalnych dzia³aczy z gminy Enkoping w Szwecji, którzy przyjad¹

Podczas zajêæ warsztatowych. Fot. Jan Sendzimir.

podzieliæ siê z nami swoim doœwiadczeniem.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja na
kurs Wyzwania Zrównowa¿onego Rozwoju, termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa
30 kwietnia 2010 r., szczegó³y mo¿na znaleŸæ na: http://www.sendzimir.org.pl/kurs.
Na stronie Fundacji mo¿na te¿ znaleŸæ szersze opisy realizowanych projektów oraz zapoznaæ siê z opracowanymi przez studentów raportami.
Maciek Ma¿ul

Warsztaty bibu³karskie. Fot. Emilia Skrzypek.

O „Piêknie
ukrytym w prostocie”
Wœród kandydatów na o³tarze z archidiecezji krakowskiej jest œwiecka karmelitanka S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda Siwiec
(1876-1955). Ksi¹dz kardyna³ Stanis³aw Dziwisz otworzy³ jej proces beatyfikacyjny
w grudniu 2007 roku. Wiele ju¿ o Niej napisano na ró¿nych poziomach poznawania
Jej ¿ycia i duchowoœci. S¹ zwyk³e popularyzatorskie opisy i s¹ tak¿e teologiczne opracowania. Do tej pory jednak brakowa³o systematycznej, udokumentowanej biografii tej
niezwyk³ej postaci. Lukê tê wype³nia ksi¹¿ka „ Piêkno ukryte w prostocie. ¯ycie s³u¿ebnicy Bo¿ej Kunegundy Siwiec OCDS”
napisana przez Ojca Jerzego Zieliñskiego
OCD, która ukaza³a siê w krakowskim
Wydawnictwie Karmelitów Bosych z dat¹
2010 rok. Sam tytu³ ksi¹¿ki zachêca do jej
przeczytania, a treœæ istotnie wydobywa owo
ukryte w prostocie piêkno. Tematyczne ujêcie biografii, wyodrêbnione w¹tki namalowane ³adnym literackim jêzykiem o¿ywiaj¹
serce i pobudzaj¹ do refleksji. W porz¹dku
wiary mo¿na przyj¹æ ca³kowite ow³adniêcie S³u¿ebnicy Bo¿ej Bogiem i w³¹czeniem
Jej w zbawcze dzie³o Jezusa, o czym dowiadujemy siê z innych ksi¹¿ek m.in. „Dlaczego w³aœnie Kundusia z Siwcówki” napisanej przez karmelitankê s. Immakulatê
Adamsk¹ wydan¹ w 1998 roku. Tutaj do-
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stajemy opisy ziemskich okolicznoœci,
w których ¿y³a S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda. Wynika z nich, ¿e wa¿nymi czynnikami, które formowa³y Jej nieprzeciêtn¹ osobowoœæ by³y œrodowiska rodzinne i przyrodnicze. Rodzina o g³êbokiej kulturze religijnej, z niez³ym jak na galicyjsk¹ nêdzê statusem materialnym dawa³a poczucie bezpieczeñstwa i niezale¿noœci oraz stwarza³a
mo¿liwoœæ pomocy innym. Bêd¹c prawie
samowystarczaln¹ izolowa³a siê od swarów,
konfliktów a tak¿e „pogaduszek” tak typowych dla ówczesnej wsi. To by³ dom wype³niony cisz¹, modlitw¹ i ciê¿k¹ prac¹.
Mimo ¿e w Stryszawie, gdzie ¿y³a S³u¿ebnica Bo¿a, d³ugo nie by³o szko³y elementarnej, zdoby³a umiejêtnoœæ czytania. ¯ywe
obcowanie z ksi¹¿kami i czasopismami religijnymi otwiera³o Jej szeroko œwiat ducha.
Rozumne traktowanie œrodowiska przyrodniczego, jego piêkna w bogatej ró¿norodnoœci i zmiennoœci, ale tak¿e surowoœci,
klêski ¿ywio³owe, up³yw czasu budzi³y refleksje o przemijalnoœci wszystkiego. Uwra¿liwia³o na Dawcê i orientowa³o ducha
w stronê spraw wiecznych. Oczywiœcie bez
wewnêtrznych, osobistych Jej przymiotów
nie dosz³oby do, po ludzku niepojêtej, mi³oœci realizuj¹cej siê w cierpieniu i to jest
ten najwa¿niejszy czynnik, do którego nie

WARTO PRZECZYTAÆ

mamy wgl¹du, ale mo¿emy poznawaæ na
podstawie licznych opracowañ o Niej.
Z tych te¿ powodów ziemsk¹ „(…) historiê o piêknie cz³owieka, skrytym w prostej codziennoœci (…)” jak pisze Autor we
wstêpie, naprawdê warto przeczytaæ.
Zdzis³awa Dybiec
POD DIABLAKIEM WIOSNA 2010
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Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi
przyjmuje oferty
na kompleksow¹ obs³ugê
gastronomiczn¹ imprezy
„Babiogórska Jesieñ” w Zawoi
organizowanej przez Centrum.
Oferty mo¿na sk³adaæ w siedzibie
GCKPiT w Zawoi Centrum do koñca
kwietnia br..
O wy³¹cznoœci danej firmy na
obs³ugê gastronomiczn¹ zdecyduje
komisja sk³adaj¹ca siê
z przedstawicieli organizatora
i wspó³organizatora imprezy.
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W poprzednim numerze POD DIABLAKIEM, w artykule „Jak dobrze gdy ktoœ podaje nam
rêkê” (s. 26), omy³kowo opublikowaliœmy zdjêcie klasy I gimnazjum. Poni¿ej drukujemy
w³aœciwe zdjêcie tej klasy. Czytelników, autorów i uczniów serdecznie przepraszamy.

Jedyna w powiecie
Szko³a S³u¿b Mundurowych
1 wrzeœnia 2009 roku w zawojskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym rozpocz¹³ siê
pierwszy rok nauki dla uczniów klasy o profilu s³u¿by mundurowe.
Oferta edukacyjna szko³y okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê, kandydatów
staraj¹cych siê o przyjêcie by³o wielu, dlatego utworzono dwie klasy o tym
profilu.
Propozycja edukacyjna szko³y sta³a siê
atrakcyjna dla uczniów nie tylko z Zawoi
i Skawicy ale tak¿e s¹siednich miejscowoœci m.in.: Osielca, Juszczyna, Bystrej, Zu-

brzycy, Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalañskiego.
Szko³a k³adzie nacisk na rozwój intelektualny uczniów, przygotowuj¹c ich do zda-

Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej
1. Babiogórskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
• klasa informatyczno - sportowa
• klasa s³u¿b mundurowych
2. Babiogórskie Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki
3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
• klasa informatyczno -sportowa
przedmioty wiod¹ce: informatyka, geografia
- sta³y dostêp do Internetu
- do dyspozycji trzy sale komputerowe wyposa¿one w cztery nowoczesne
systemy informatyczne oraz biblioteka multimedialna
- zajêcia z korzystania z nowoczesnych baz danych oraz budowy stron
internetowych
• klasa s³u¿b mundurowych:
- przedmioty wiod¹ce: geografia, wiedza o spo³eczeñstwie
- zajêcia z przysposobienia obronnego rozszerzone o pierwsz¹ pomoc i strzelanie
sportowe
- zajêcia z wychowania fizycznego rozszerzone o narciarstwo i samoobronê
- kierunek przygotowuje do pracy w s³u¿bach mundurowych poprzez zajêcia
dodatkowe z:
• wybrane elementy prawa karnego, administracyjnego, cywilnego
i gospodarczego
• zasady komunikowania siê ze spo³eczeñstwem, prawa cz³owieka, zagadnienia
z etyki i psychologii
• praca w policjii: prewencja, zasady ruchu drogowego, taktyka i technika
interwencji
• praca w s³u¿bie granicznej: topografia, kontrola ruchu granicznego, ochrona
granicy
• praca w stra¿y po¿arnej: ochrona przeciwpo¿arowa, dzia³ania ratownicze,
ewakuacja, organizowanie dzia³ania zespo³u zarz¹dzania kryzysowego,
prowadzenie rozpoznania
• praca w wojsku: misje pokojowe i wojskowe, organizacja si³ zbrojnych,
s³u¿ba zawodowa i kontraktowa, strzelectwo, znajomoœæ i umiejêtnoœæ
poruszania siê w terenie
• praca w ochronie osób i mienia: ochrona imprez masowych, techniczne œrodki
zabezpieczenia, konwojowanie, elementy kryminologii i kryminalistyki

INFORMACJE • KOMUNIKATY
nia egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów. Ze wzglêdu na jej specyfikê
dba tak¿e o kszta³towanie odpowiedniej
tê¿yzny fizycznej i sprawnoœci, czemu s³u¿yæ maj¹ rozszerzone zajêcia z przysposobienia obronnego, strzelanie sportowe w ramach kó³ka strzeleckiego oraz zajêcia z wychowania fizycznego, w programie których
uwzglêdniono naukê narciarstwa i samoobrony. Kierunek przygotowuje do pracy
w s³u¿bach mundurowych poprzez liczne
zajêcia dodatkowe. Absolwenci klasy s³u¿b
mundurowych bêd¹ mogli znaleŸæ pracê w
policji, stra¿y granicznej lub s³u¿bie celnej.
W zwi¹zku ze specyficznym ukierunkowaniem klasy patronat nad ni¹ objê³a Policealna Szko³a Detektywów i Pracowników
Ochrony O’Chikara, Policja, Karpacki Oddzia³ Stra¿y Granicznej im. Pu³ku Strzelców
Podhalañskich w Nowym S¹czu oraz Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.
Od pocz¹tku roku szkolnego 2009/2010
szko³a realizuje projekt Kapita³u Ludzkiego
„Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno”,
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ramach projektu uczniowie uczestnicz¹ w bezp³atnych
dodatkowych zajêciach przedmiotowych,
cotygodniowych wyjazdach na basen. Mog¹
tak¿e liczyæ na bezp³atne wyjazdy do teatru oraz wycieczki krajoznawcze. Podczas
tegorocznych ferii zimowych grupa uczniów
bra³a udzia³ w zorganizowanym w Koninkach (k. Mszany Dolnej) obozie narciarskim.
Warto dodaæ, ¿e uczestnictwo m³odzie¿y
w tej imprezie by³o w ca³oœci finansowane
z funduszy projektu – zarówno pobyt jak
i sprzêt, na którym uczniowie doskonalili
b¹dŸ poznawali technikê jazdy na nartach.
Ju¿ teraz przygotowuje siê kolejny, tym razem wakacyjny, projekt obozu rowerowego, finansowanego na podobnych zasadach.
Atrakcji tego typu nie zabraknie w kolejnych latach nauki, poniewa¿ szko³a realizowaæ bêdzie za³o¿enia projektu unijnego
przez kolejne lata.
Oferta edukacyjna naszej szko³y jest
znacznie bogatsza. Zapraszamy w nasze
progi uczniów, którzy pragn¹ kontynuowaæ naukê tak¿e w klasach o profilach:
informatyczno-sportowym oraz us³ugowo-gospodarczym.

3-letnie Liceum Profilowane
• przedmioty wiod¹ce: geografia, wiedza o spo³eczeñstwie
• dodatkowe zajêcia z marketingu turystycznego, prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, organizacji i promocji turystyki, wspó³czesnych technik biurowych
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Co ka¿dy mo¿e zrobiæ dla ochrony klimatu?
„Zapobiegaj zmianom klimatycznym - ograniczaj emisjê CO2”
Ogromna ingerencja i ekspansja cz³owieka w œrodowisku naturalnym
prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, w tym miêdzy innymi
ocieplenia klimatu. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to proces powolny i d³ugotrwa³y,
ludzie odczuwaj¹c drastyczne skutki globalnego ocieplenia nie uto¿samiaj¹
ich z w³asn¹ dzia³alnoœci¹. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e prawie ka¿da nasza
czynnoœæ zwiêksza pulê gazów cieplarnianych, powinniœmy podj¹æ dzia³ania
zmniejszaj¹ce wielkoœæ emisji z jednoczesn¹ oszczêdnoœci¹ w³asnego
bud¿etu domowego.
Zmiany klimatu to problem o znaczeniu
ogólnoœwiatowym. Byæ mo¿e zauwa¿yliœcie,
¿e ostatnio coraz czêœciej mówi siê i pisze
o globalnym ociepleniu i ¿e jest to te¿ tematem dyskusji politycznych.
Jeœli nic w tym zakresie nie zrobimy,
œwiat, który znamy dzisiaj, ju¿ za kilka dziesiêcioleci bêdzie zupe³nie inny. Ogólnie
rzecz bior¹c, bêdzie cieplej, a niektóre wyspy i przybrze¿ne obszary zostan¹ zalane
przez morza, których poziom ju¿ teraz podnosi siê z powodu roztapiania siê lodu na
biegunach. Bêdzie wiêcej burz, powodzi,
fal upa³ów i susz. Braki ¿ywnoœci i wody
bêd¹ odczuwane na wiêkszych obszarach
ni¿ teraz, a wra¿liwe na zmiany klimatu
roœliny i zwierzêta, takie jak niedŸwiedzie
polarne czy pingwiny, wygin¹.
Mo¿emy temu zapobiec, lecz aby to zrobiæ, wszyscy ludzie, a tak¿e przedstawiciele wszystkich ga³êzi przemys³u i rz¹dy na
ca³ym œwiecie musz¹ aktywnie w³¹czyæ siê
w proces minimalizowania zmian klimatu.
Klimat zmienia siê g³ównie z powodu stosowanych przez nas metod wytwarzania
i korzystania z energii, która potrzebna jest
nam, aby produkowaæ pr¹d, ogrzewaæ
domy, eksploatowaæ fabryki, napêdzaæ samochody i lataæ samolotami. Jeœli zmienimy te metody i bêdziemy korzystaæ z energii w bardziej odpowiedzialny sposób,
mo¿emy zmniejszyæ emisjê CO2 i innych
gazów cieplarnianych, które wp³ywaj¹ na
zmiany klimatu.
Ka¿dy z nas mo¿e chroniæ klimat.
Nie podgrzewaj atmosfery!

Oszczêdzaj energiê
elektryczn¹ w domu
i w pracy

• Wymieñ ¿arówki na energooszczêdne
œwietlówki lub lampy LED. Stosowanie ¿arówek energooszczêdnych zmniejsza pobór
pr¹du nawet o 80%. Poza tym œwietlówki
kompaktowe s¹ dziesiêciokrotnie bardziej
wytrzyma³e.
• Wy³¹czaj lampy oraz urz¹dzenia z których nie korzystasz. Dopasuj moc oœwietle-
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nia do potrzeb. Korzystaj z naturalnego
œwiat³a, tak ustaw biurko czy fotel do czytania by w ci¹gu dnia korzystaæ ze œwiat³a
s³onecznego. Pomaluj œciany jasnymi farbami, które odbijaj¹ œwiat³o.
• Kupuj¹c urz¹dzenia wybieraj te energooszczêdne, wysokiej klasy energetycznej
(oznaczone symbolem A, A+, A++), z wy³¹cznikami zegarowymi, z termostatami.
Urz¹dzenia AGD klasy A poch³aniaj¹ 15%
wiêcej pr¹du ni¿ A+ i nawet do 40% wiêcej
ni¿ A++. W skali roku pozwala to zaoszczêdziæ 1,5 mld z³ w skali Polski.
• Pralkê i zmywarkê w³¹czaj tylko gdy s¹
pe³ne (oszczêdzisz wodê i energiê). Obni¿
nieco temperaturê prania. Równo i starannie rozwieszaj pranie, a bêdziesz mia³ mniej
prasowania. Nie u¿ywaj suszarek bêbnowych.
• Regularnie rozmra¿aj lodówkê, przed w³o¿eniem jedzenia do lodówki ostudŸ je.
Ustaw lodówkê z daleka od Ÿróde³ ciep³a.
Nie ustawiaj lodówki na najwy¿sze ch³odzenie.
• Nie przegrzewaj mieszkania, przykrêæ termostat. Œrednia temperatura w pokoju powinna wynosiæ 20-21°C. Zmniejszenie jej
o 1°C gwarantuje spadek kosztów ogrzewania o 7%. Odpowiednio ocieplony budynek pozwala zaoszczêdziæ na opale i redukuje znaczn¹ utratê ciep³a, ograniczaj¹c
emisjê dwutlenku wêgla. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi jest najbardziej energoch³onn¹ i kosztown¹ form¹ utrzymywania temperatury w pomieszczeniach. Regularne odpowietrzanie ogrzewania centralnego oraz czyszczenie otworów wentylacyjnych zmniejsza koszty grzewcze o 10%
rocznie.
• Gotuj potrawy pod przykrywk¹, oszczêdzisz nawet do trzy razy wiêcej energii.
• Kiedy robisz sobie coœ ciep³ego do picia
gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz.
• Nie zostawiaj urz¹dzeñ w³¹czonych na
stand-by. Stwierdzono, ¿e tryb gotowoœci
w ci¹gu roku emituje 75 kg CO2 i pozbawia jedno gospodarstwo domowe 22 z³.
• Nie zostawiaj w kontakcie ³adowarki do
telefonu (laptopa, golarki, akumulatorków
itp.). Wbrew pozorom zu¿ywa ona pewn¹
iloœæ pr¹du.
• Gdy wychodzisz z domu lub biura upewnij siê, czy wszystkie urz¹dzenia s¹ wy³¹-

czone. Wy³¹czaj monitor komputera gdy nie
korzystasz z niego d³u¿ej ni¿ pó³ godziny,
wprowadŸ komputer w stan hibernacji lub
wy³¹cz go.
• Wymieñ stary monitor komputerowy na
bardziej wydajny energetycznie monitor
LCD.
• Kupowanie sprzêtu oznaczonego EnergyStar lub TCO Development gwarantuje
ni¿sze zu¿ycie energii.
• Zamiast z klimatyzacji korzystaj z wentylatora.
• Korzystaj z tzw. zielonej energii z przyjaznych dla klimatu odnawialnych Ÿróde³.

Oszczêdzaj papier

• Drukuj dwustronnie.
• Wykorzystuj papier zadrukowany jednostronnie do wydruków roboczych lub notatek.
• Wybieraj papier makulaturowy, jego produkcja poch³ania ok. 70% mniej energii ni¿
produkcja zwyk³ego papieru, a dodatkowo
oszczêdzasz lasy.
• Nie drukuj e-maili i innych niepotrzebnych dokumentów.
• Przechowuj dokumenty w wersji elektronicznej zamiast papierowej.
• Zapisuj zeszyty do koñca.
• Korzystaj z papieru toaletowego i rêczników z makulatury.
• Zbieraj makulaturê.
• Zamawiaj¹c kserokopie poproœ o wykonanie kopii dwustronnych.

Oszczêdzaj wodê

• Pamiêtaj, ¿e oszczêdnoœæ wody to tak¿e
oszczêdnoœæ energii.
• Zakrêcaj kran kiedy myjesz zêby, bierz
prysznic zamiast k¹pieli – oszczêdzisz wodê
i energiê potrzebn¹ na jej podgrzanie.
• Napraw kapi¹ce krany.
• Na kranie zamontuj perlator, by zmniejszyæ zu¿ycie wody.
• Zainstaluj wodomierz, on skutecznie
motywuje do oszczêdzania.
• Pralkê i zmywarkê w³¹czaj tylko gdy s¹
pe³ne (oszczêdzisz wodê i energiê). Przy

niepe³nej pralce wybieraj oszczêdny program prania.
• Jeœli korzystasz z bojlera, ustaw go tak
aby podgrzewa³ wodê tylko wtedy gdy
z niej faktycznie korzystasz (np. rano i wieczorem).
• Jeœli masz ogród, podlewaj go póŸnym
wieczorem lub wczeœnie rano gdy jest
ch³odniej. Dzieki temu parowanie nie bêdzie tak intensywne, a roœliny wch³on¹ wiêcej wody. Rzadziej koœ trawnik, wy¿sza trawa ma d³u¿sze korzenie i zacienia glebê
a dziêki czemu chroni glebê przed utrat¹
wilgoci.

Wybieraj transport
przyjazny
œrodowisku

• W mieœcie staraj siê poruszaæ pieszo lub
rowerem, a nie samochodem, jest to zdrowsze i bardziej ekonomiczne.
• Korzystaj z transportu publicznego.
• Wybieraj podró¿ poci¹giem zamiast samolotem. Samoloty emituj¹ du¿e iloœci CO2
do atmosfery, komunikacja lotnicza stanowi najszybciej rosn¹ce Ÿród³o emisji CO2.
• Je¿d¿¹c samochodem do pracy staraj siê
zabieraæ równie¿ inne osoby.
• Umiejêtne korzystanie z samochodu pozwala na znaczne oszczêdnoœci zu¿ycia
paliwa – czyli mniejsz¹ emisjê CO2: niedopompowane opony to wzrost zu¿ycia paliwa o 5%, jazda pozbawiona gwa³townych
hamowañ i przyspieszeñ redukuje zu¿ycie
benzyny nawet o 45%, wy³¹czenie silnika
podczas postoju d³u¿szego ni¿ 30 sekund
poch³ania mniej paliwa ni¿ kolejne jego uruchomienie.
• Koniecznie zdejmij z samochodu baga¿nik, jeœli z niego nie korzystasz, dziêki temu
zaoszczêdzisz paliwo. Kupuj¹c nowy samochód zwróæ uwagê na informacje dotycz¹ce emisji CO2 i zu¿ycia paliwa. Unikaj wielkich, niewydajnych, poch³aniaj¹cych
ogromne iloœci paliwa pojazdów.

INFORMACJE
Œwiadomie
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• Wybieraj produkty lokalne i sezonowe,
dziêki temu ograniczysz energoch³onny
transport.
• Jedz mniej miêsa lub zostañ wegetarianinem. Produkcja miêsa wi¹¿e siê z intensywn¹ emisj¹ CO2 i metanu.
• Wybieraj produkty jak najmniej opakowane lub bez opakowania. W miarê mo¿liwoœci kupuj produkty w opakowaniach
wielokrotnego u¿ytku.
• Nie u¿ywaj jednorazowych toreb foliowych.
• Kupuj tylko to, co jest ci naprawdê potrzebne. Nie marnuj jedzenia. Kupuj tylko
tyle, ile naprawdê potrzebujesz.
• O ile to mo¿liwe kupuj produkty wykonane z surowców wtórnych, ich produkcja
poch³ania mniej energii.
• Unikaj produktów jednorazowych, wybieraj produkty trwa³e i wysokiej jakoœci,
tak aby s³u¿y³y ci jak najd³u¿ej.

Ograniczaj
powstawanie
odpadów
i odpowiednio
postêpuj z odpadami

• Kupuj tak, aby pozostawiæ jak najmniej
œmieci.
• Dziel siê z innymi: wymieniaj siê ksi¹¿kami, czasopismami, zabawkami, umów siê
z przyjació³mi by na zmianê kupowaæ czasopisma, sprzêt typu kosiarka, wiertarka itp.
kupuj „na spó³ê” ze znajomymi.
• Niepotrzebne lecz dobre rzeczy oddaj
innym (ubrania, ksi¹¿ki, meble itp.).
•Segreguj odpady.
• Jeœli masz mo¿liwoœæ, kompostuj odpady
organiczne.
• Zabieraj drugie œniadanie w wielorazo-

wym plastikowym pojemniku, zamiast w
torebce czy folii aluminiowej.
• Jeœli dostajesz poczt¹ ró¿nego typu katalogi czy reklamy naklej na skrzynkê informacjê, ¿e nie chcesz ich otrzymywaæ, zrezygnuj z subskrypcji katalogów.

Chroñ lasy,
sadŸ drzewa

• Drzewa kumuluj¹ dwutlenek wêgla, który jest g³ówn¹ przyczyn¹ globalnego ocieplenia. Jedno drzewo w ci¹gu ¿ycia poch³ania œrednio 750 kg CO2.
• Oszczêdzaj papier by uratowaæ drzewa.
Zbieraj makulaturê, jedna tona makulatury
pozwoli oszczêdziæ nawet 17 drzew.
• Kupuj¹c produkty drewniane wybieraj
takie, które s¹ oznaczone symbolami FSC
i PEFC (www.fsc.org i www.pefc.org), to
oznacza, ¿e pochodz¹ z certyfikowanych
dobrze zarz¹dzanych lasów.
Do przygotowania zestawu zaleceñ wykorzystano poradnik WWF pt. „Jak oszczêdzaæ energiê w domu” oraz broszurê informacyjn¹ przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Ty te¿ masz wp³yw
na zmiany klimatu”.
opracowanie: Agnieszka Wnuk, Gosia
Œwiderek, Krzysztof Wychowa³ek
Ulotka informacyjna „Zapobiegaj zmianom klimatycznym – ograniczaj emisjê CO2” opublikowano jako dzia³anie projektu ekologicznego
„Oszczêdnoœæ energii i odnawialne Ÿród³a energii lekarstwem na zmiany klimatyczne” realizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4 im.
œw. Rafa³a Kalinowskiego w Zawoi Przys³op
w ramach programu Szko³y dla Ekorozwoju
2009. Projekt jest finansowany przez Fundusz
Partnerstwa ze œrodków pochodz¹cych z firmy
Toyota oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Gminê Zawoja i Powiat Suski.

Jeœli chcesz, aby sens mia³y twe wyg³upy
Zapisz siê do naszej teatralnej grupy.

GRUPA TEATRALNA

INCOGNITO
Zaprasza

Jeœli chcesz, aby sens mia³y twe wypowiedzi
PrzyjdŸ nas odwiedziæ.

Spotkania odbywaj¹ siê
w Sali GCKPiT w Zawoi Centrum
(Dom Parafialny )
w œrody o godz. 17:00
Informacje mo¿na uzyskaæ w GCKPiT
tel. 33 8775 066
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