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ZAPROSZENIA

W programieW programie

NA LATO
ZAWOJA

Zaprasza Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, tel. 033 877-50-66
wraz ze Wspó³organizatorami

www.zawoja.pl

8 lipca

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

10 lipca

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

16 lipca Rozgrywki w dwóch 7-osobowych dru¿ynach.

Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy grup w wieku 15-20 lat – tel. 033 877 60 66. Cena 10 z³ od osoby.

19 lipca

Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

20 lipca

Scena przy karczmie “Tabakowy Chodnik” w Zawoi Wid³ach, godz. 16.00.

21 lipca Hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum, godz. 10.00.

Zg³oszenia pod nr te. 033 877 50 66 lub w dniu zawodów na hali sportowej do godz. 9.00.

23 lipca Hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum, godz. 10.00.

Zg³oszenia pod nr tel. 033 877 50 66 lub w dniu zawodów na hali sportowej do godz. 9.00.

24 lipca

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

26 lipca

Hala widowiskowo sportowa w Zawoi Centrum. Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

27 lipca Zawoja Czato¿a, godz. 10.00.

Zawoja Czato¿a. Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

2 sierpnia Kiermasze, koncerty m.in. zespo³u PUDELSI.

Stadion sportowy w Zawoi Centrum. Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

5 sierpnia

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

7 sierpnia

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

10 sierpnia

Scena przy karczmie “Tabakowy Chodnik” w Zawoi Wid³ach, godz. 16.00.

13 sierpnia Rozgrywki w dwóch 7-osobowych dru¿ynach.

œroda Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy grup w wieku 15-20 lat – tel. 033 877 60 66. Cena 10 z³ od osoby.

16 sierpnia

Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

19 sierpnia

Sala GCKPiT w Zawoi Centrum, godz. 10.00. Zg³oszenia grup, tel. 033 877-50-66.

23 sierpnia

Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

9 wrzeœnia Szczegó³y na odzielnych afiszach.

20-21.09. Zawoja Centrum. Szczegó³y na oddzielnych afiszach.

NIE ŒWIÊCI GARNKI LEPI¥ – warsztaty garncarskie.

PAINTBALL – STRZELANIE FARB¥ – gra terenowa
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PROSTO Z £¥KI DO CHA£UPY – warsztaty bibu³karskie.

BIKE MARATON.

SPOTKANIE Z FOLKLOREM.

PROSTO Z £¥KI DO CHA£UPY – warsztaty bibu³karskie.

GALA ZAWODOWEGO KICK-BOXINGU.

ZAWODY STRA¯ACKIE.
ZAWOJSKIE ŒWIÊTO ŒPIEWU, TAÑCA I MUZYKI.
OGÓLNOPOLSKI ZLOT ZESPO£ÓW MUZYCZNYCH.

JARMARK BABIOGÓRSKI.

NIE ŒWIÊCI GARNKI LEPI¥ – warsztaty garncarskie.

PROSTO Z £¥KI DO CHA£UPY – warsztaty bibu³karskie.

SPOTKANIE Z FOLKLOREM.

10-LECIE ORKIESTRY DÊTEJ. 90-LECIE OCHOTNICZEJ STRA¯Y.
PO¯ARNEJ W ZAWOI CENTRUM.

NIE ŒWIÊCI GARNKI LEPI¥ – warsztaty garncarskie.

X DO¯YNKI W SKAWICY. PO¯EGNANIE LATA.

RAJD SZLAKIEM KS. KARD. KAROLA WOJTY£Y.

BABIOGÓRSKA JESIEÑ.

PAINTBALL – STRZELANIE FARB¥ – gra terenowa

INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO.

MIÊDZYKOLONIJNY TURNIEJ SIATKÓWKI.
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Ju¿ w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa realizowano ewangeliczn¹ zasadê 
pomocy biedniejszym wspólnotom Koœcio³a Chrystusowego przez 
zamo¿niejszych cz³onków, ofiarowuj¹c im posiadane nadwy¿ki ma
terialne i œrodki finansowe zabezpieczaj¹c w ten sposób potrzeby 
religijne i bytowe biednych.

Zasada ta obowi¹zuje nadal i jest realizowana stosownie do 
mo¿liwoœci wiernych. Nasz polski Koœció³ nie nale¿y do najzamo¿
niejszych, ale jest w nim ¿ywa i solidarna troska o naszych Braci 
w Chrystusie znajduj¹cych siê na terenach Rosji, Ukrainy i Bia³orusi 
oraz na obszarach by³ych republik „nieludzkiej Ziemi”, których 
mieszkañcy byli i s¹ w wiêkszoœci wyznawcami Mahometa. 

W opiece naszej – Zawojan i cz³onków Stowarzyszenia Gmin Ba
biogórskich – jest Jaworowska parafia, na obszarze której znajduj¹ 
siê trzy wspólnoty koœcio³a rzymsko – katolickiego, z których dwie 
œwi¹tynie: w Krakowcu i Wólce Glinickiej zniszczone s¹ w znacz
nym stopniu, tak ¿e tamtejsi wierni zmuszeni s¹ do zgromadzenia 
siê na modlitwach w doraŸnie tworzonych kaplicach. 

Jedynie koœció³ w Jaworowie – powiatowym miasteczku, jest 
œwi¹tyni¹, która od roku 1999 nabiera godnoœci Domu Bo¿ego. 
Jest w tym nie ma³y udzia³ naszej zawojskiej parafii i jej ksiêdza 
proboszcza Ryszarda Wiêcka oraz Stowarzyszenia Gmin Babio
górskich. Najtrudniejsza sytuacja jest z odbudow¹ œwi¹tyni w Kra
kowcu (ok. 100 wiernych), której odbudowa wymaga znacznych 
nak³adów materia³owych i finansowych zw³aszcza, ¿e jest to 
obiekt, który zosta³ zdewastowany i pozbawiony cech architektury 
zabytkowej (neoklasycyzm). Bez pomocy znacz¹cych sponsorów 
obiekt ten mo¿na w chwili obecnej zabezpieczyæ jedynie przed 
dalsz¹ degradacj¹.

Do Mieszkańców Gmin Babiogórskich
za pośrednictwem SGB

wynikaj¹c¹ z Natury 2000. Zg³oszono ko
niecznoœæ wprowadzenia ulg finansowych 
dla w³aœcicieli terenów objêtych ochron¹.

Wskazywano na dostêpne informacje 
o wystêpowaniu g³uszca, które zdaniem 
uczestników spotkania, jak równie¿ Nad
leœniczego Nadleœnictwa Sucha Beskidzka 
nie uzasadniaj¹ tak szerokiego wyznacze
nia granic obszaru. Informacje te zostan¹ 
do³¹czone do uchwa³ Rad Gmin.

Na zebraniu ustalono tak¿e, ¿e zostanie 
wspólnie przez gminy wyznaczony Koordy
nator Obszarów, który bêdzie osob¹ kontak
tow¹ pomiêdzy lokalnymi interesariuszami, 
a Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 
Propozycja kolejnych spotkañ, których 
celem  bêdzie wypracowanie planów 
zarz¹dzania  spotka³a siê z umiarkowan¹ 
krytyk¹, gdy¿ zak³ada wyznaczenie tego 
obszaru jako obszaru Natury 2000, na co 
nie ma spo³ecznej zgody (przynajmniej na 
terenach prywatnych). Wielokrotnie pod
kreœlano koniecznoœæ przekazu informacji 
i  edukacji w nieco szerszej skali. Brak 
rzetelnej wiedzy o wartoœciach regionu 
uniemo¿liwia mieszkañcom skuteczne wy
korzystywanie jego walorów dla rozwoju 
lokalnego, w tym tworzenia nowych miejsc 
pracy zwi¹zanych z turystyk¹.         RPD

Sytuacja œwi¹tyni w Woli Glinickiej rysuje siê optymistycznie. 
Miêdzy innymi staraniem radnego Gminy Zawoja Pana Krzysztofa 
Hutniczaka powsta³a mo¿liwoœæ znacznego remontu Kaplicy po
przez pokrycie dachu blach¹ zadeklarowan¹ ofiar¹ przez sponsora 
Pana Jana G³uca. Nie trzeba wyjaœniaæ, ¿e mo¿liwoœci spo³ecznoœci 
w Woli Glinickiej s¹ prawie ¿adne gdy¿ œrodowisko wiernych liczy 
ok. 150 osób w dodatku z bardzo biednych rodzin. Potrzebne s¹ 
œrodki materia³owe (wiêŸba dachowa) i finansowe na koszta prac 
budowlano – monta¿owych dachu.

Bez naszej pomocy: 14 gmin cz³onków SGB i parafii po³o¿onych 
na ich terenie, trudno bêdzie wykonaæ to zbo¿ne zamierzenie. Ko
nieczna jest pomoc i liczymy na ni¹.

Ufamy, ¿e nasi Bracia wyznawcy Chrystusa Mi³osiernego z Woli 
Glinickiej otrzymaj¹ wsparcie. Jak pisze do nas ksi¹dz proboszcz 
z Jaworowa W³adys³aw Biszko, mieszkañcy Woli Glinickiej modl¹ 
siê ufnie, ¿e otrzymaj¹ pomoc by mogli spotykaæ siê w swoim 
skromnym koœciele – kaplicy. Zapraszaj¹ do Jaworowa i Wólki 
Glinickiej by podziêkowaæ.

Ufamy, ¿e spo³ecznoœæ Gmin Stowarzyszonych, podejmie dzia
³ania, które zaowocuj¹ dla Chwa³y Bo¿ej w œrodowisku biednych 
naszych Braci w Chrystusie w Woli Glinickiej na Ukrainie.

Dla ofiarodawców, którzy chcieliby wesprzeæ tê inicjatywê podaje
my numer konta: Bank Spó³dzielczy w ̄ urawicy Oddzia³ w Laszkach, 
numer 72911310432006600001740001 z dopiskiem Jaworów.

Niech Bóg Wam B³ogos³awi!

O. Tomasz Michalski – Kapelan SGB; 
Marek Listwan – Przewodnicz¹cy SGBStarszy Gazda

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Kolejny raz podejmuje się decyzję ponad naszymi głowami – mówił Marek Listwan –wójt 
gminy Zawoja.  Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Celem spotkania by³a dyskusja na plano
wanymi granicami obszarów i pog³êbienie 
zrozumienia walorów przyrodniczych tere
nu, jako podstawy wyznaczenia obszarów 
ptasich. Planowane przez Ministerstwo Œro
dowiska w³¹czenie do obszarów chronio
nych Natura 2000 ponad tysi¹ca hektarów 
pasma Policy zainicjowa³o burzliw¹, jak siê 
okaza³o dyskusjê.

Celem przewodnim inicjatorów spo
tkania by³o uspokojenie nastrojów miesz
kañców poprzez anga¿owanie wszystkich 
interesariuszy w dyskusjê,  wykazanie 
zrozumienia obaw i problemów oraz ze
branie konstruktywnych informacji, które 
maj¹ pozwoliæ na skuteczne dzia³ania w 
przysz³oœci.

Pierwsza czêœæ spotkania by³a bardzo 
burzliwa, przebiega³a w atmosferze pe³nej 
emocji i rozczarowania obecn¹ sytuacj¹. 
Uczestnicy wyra¿ali wiele obaw oraz g³êbo
kie frustracje wynikaj¹ce z tego, jak zostali 
potraktowani w procesie konsultacji. Uwagi 
i zarzuty ze strony przyby³ych na spotka
nie dotyczy³y braku rzetelnej informacji 
na temat podstaw wyznaczania granic 
obszarów, braku jakichkolwiek informacji 
co do zrozumienia skutków tych decyzji 
oraz co to w praktyce oznacza dla gmin 
i osób prywatnych  w zakresie potencjal
nych ograniczeñ, strat i korzyœci. Tematy te 
dominowa³y w pierwszej czêœci dyskusji, 
a atmosfera na sali by³a tak napieta, ¿e 
uniemo¿liwi³a dokoñczenie prezentacji 
o walorach terenu. Uczestnicy spotkania  
poddawali w w¹tpliwoœæ jakiekolwiek 
przedstawiane informacje (np. fakt wystê
powania g³uszca na tym terenie).

W rezultacie na rêce wójta z³o¿ony 
zosta³  protest mieszkañców Skawicy pod
pisany przez ponad 600 osób, w którym 
wyra¿ono zdecydowany sprzeciw na utwo
rzenie nowego obszaru. Zasygnalizowano 
tak¿e o zamiarze przygotowania kolejnych 
protestów.

Prze³omem w dyskusji by³o wyst¹pienie 
pos³a Tadeusza Arkita, który zasugerowa³, 
aby zamiast ostrych ataków skoncentrowaæ 
siê na zapisaniu obaw, problemów i postu
latów, które zostan¹ nastêpnie przekazane 
na rêce Wojewody Ma³opolskiego oraz  do 
Ministerstwa Œrodowiska.

W drugiej, spokojniejszej ju¿ czêœci 
dyskusji zebrane i zapisane zosta³y liczne 

problemy zg³aszane przez uczestników 
spotkania. Niestety tylko nad niektórymi 
z nich uda³o siê przeprowadziæ meryto
ryczn¹ dyskusjê i wyjaœniæ ewentualne nie
porozumienia. W wiêkszoœci przypadków 

Burzliwa dyskusja 
Natura 2000

20 maja br. na sali widowiskowej GCKPiT w Zawoi Centrum odbyło się spotkanie 
przedstawicieli samorządu, firm , instytucji, osób posiadających grunty prywatne na 
terenach planowanych obszarów z przedstawicielami rządu, pracownikami Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, asystentem 
Wojewody w sprawie  Obszarów Natura 2000, wyznaczanych na podstawie 
Dyrektywy Ptasiej  (Pasmo Policy) oraz Dyrektywy Siedliskowej (Na Policy).

zg³aszane tematy wynika³y z dotychczaso
wych doœwiadczeñ mieszkañców (miêdzy 
innymi w procesie wyznaczania otuliny 
Babiogórskiego Parku Narodowego). 

Zastrze¿enia dotyczy³y problemów 
i obaw w zwi¹zku z przedstawionym 
tematem. Tak na przyk³ad  Wspólnota 
GruntowoLeœna w Zawoi w osobie pre
zesa zdecydowanie nie wyrazi³a zgody na 
w³¹czenie terenów prywatnych do sieci 
obszarów chronionych natura 2000. Uczest
nicy spotkania zg³osili potrzebê rozpisania 
referendum w tej sprawie. Zasygnalizowano 
potrzebê komunikacji i wymiany informacji 
ze wszystkimi stronami, która dotychczas nie 
by³a w ogóle realizowana (na przyk³ad brak 
œwiadomoœci istnienia zatwierdzonych ob
szarów Natura 2000 na terenie Babiej Góry). 
Poruszono problem inwestycji, np. kolejek 
górskich i wyci¹gów. Zastanawiano siê jakie 
bêd¹ korzyœci z objêcia obszarów ochron¹ 

Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców naszej gminy by zabrać głos w dyskusji 
o poszerzeniu obszarów na terenie Policy
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W tegorocznych Posiadach wyst¹pi³o szesna
stu uczestników. Jury w sk³adzie: etnograf dr 
Urszula JanickaKrzywda – przewodnicz¹cy, 
W³adys³awa Kulak  plastyk i Danuta Butor 
 animator kultury ocenia³o gawêdziarzy, jak 
co roku, w trzech kategoriach wiekowych: 
doroœli, m³odzie¿, dzieci. 

W kategorii doros³ych I miejsce zdoby³a 

W dniu 15 maja odbyły się w Zawoi kolejne – tym razem jubileuszowe 
– V Powiatowe Posiady Gawędziarskie organizowane przez powiat Gminne 
Centrum Kultury w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 
Na miejsce konkursowych zmagań wybrano regionalną karczmę „Koliba”
 w Zawoi Widłach. Jej stylowe wnętrze było doskonałą oprawą imprezy, 
a uczestnicy Posiadów mogli w pełni wczuć się w atmosferę dawnej 
góralskiej izby, gdzie wieczorami , przy wspólnej pracy, opowiadano o 
czasach minionych, wiejskich aktualnościach, strachach, niezwykłych 
zdarzeniach itp. 

Józefa Szczurek reprezentuj¹ca Ko³o Go
spodyñ Wiejskich z Grzechyni za humory
styczn¹ gawêdê O nowej i starej Europie, 
drugiej nagrody nie przyznano, zaœ III 
miejsce otrzyma³a Stefania Ba³os z tego¿ 
Ko³a za pe³en humoru i niepowtarzalne
go kolorytu tutejszej obyczajowoœci tekst 
O Katarzynce i Frycku.

W kategorii m³odzie¿owej I miejsce za
jê³a Anna Pitu³a, pe³na temperamentu i po
s³uguj¹ca siê piêkn¹ gwar¹ (co u m³odego 
pokolenia zdarza siê nieczêsto) mieszkanka 
Stryszawy za dowcipn¹ gawêdê Stryszaw
skie innowacje. Laureatem II miejsca zosta³ 
wielokrotny uczestnik Posiadów i zdobyw
ca punktowanych miejsc – Andrzej Makoœ 
z  Zawoi Mosorne prezentuj¹c tekst Czy 
œwioci majom k³opopty? Dwa równorzêdne 
trzecie miejsca jury przyzna³o Angelice Sie
pak za gawêdê £o tom, co babki ³osprawiajo 
i Reginie Syc za opowieœæ O Maryœce spod 
Gronia – reprezentantkom Zespo³u Szkó³ 
w Bystrej. Wyró¿nienie otrzyma³a uczen
nica tej¿e szko³y Aneta Syc, wielokrotna 
uczestniczka i laureatka Posiadów, która 
tym razem opowiedzia³a, jak zawsze piêkn¹ 
gwar¹ i z w³aœciwym sobie humorem, o tym 
Jak to Jontek posed po choinko.

W kategorii dzieciêcej I miejsce zdoby³a 
Gabriela Chor¹¿y ze Szko³y Podstawowej 
w Bystrej gawêd¹ Fajka sfoka Hondrasa. 
Miejsce II przypad³o w udziale Katarzynie 
Kaczmarczyk ze Szko³y Podstawowej w Ska
wicy, która zaprezentowa³a tekst Karcma 
pod Polanom, zas III miejscem nagrodzono 
Agnieszkê Kulkê ze Szko³y Podstawowej 
w Bystrej za opowieœæ zatytu³owan¹ Cuda 
œwiata. Jury tak¿e w tej klategorii przyzna
lo wyró¿nienie; otrzyma³a je Katarzyna 
Malarczyk ze Szko³y Podstawowej w Ska
wicy za humorystyczn¹ gawêdê Jak Julka 
kutwo wylycy³a. Jak co roku laureaci pierw
szych miejsc wezm¹ udzia³ w s³ynnych 
ju¿ Saba³owych Bajaniach w Bukowinie 
Tatrzañskiej, gdzie reprezentanci powiatu 
zdobywali ju¿ znacz¹ce miejsca.

Wielkim sukcesem organizatorów Po
wiatowych Posiadów Gawêdziarskich jest 
fakt, ¿e z ka¿dym rokiem zwiêksza siê 
liczba tekstów autorskich, przygotowanych 
samodzielnie przez gawêdziarzy. Wiele 
z nich mówi o autentycznych wydarze
niach z przesz³oœci, miejscowych zwycza
jach, pracy, wierzeniach.

Wanda Bucka

Ło tom, 
co babki łosprawiajo…

Jubileuszowe posiady odbyły się w regionalnej karczmie

Młodzi gawędziarze opowiadali babiogórskie gawędy Wręczenie nagród. Fot. arch. GCKPiT

Z KRONIKI WYDARZEŃW WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Kierownikiem placówki jest lek. med. 
Grzegorz Trawiñski a prezesem Spó³ki lek. 
pediatra Halina NitoñMarusiñska

Oœrodek jest czynny od poniedzia³ku do 
pi¹tku od godz. 7.30 do godz. 18.00. Lekarze 
przyjmuj¹ do godz. 8.00. Lek. med. Stefan 
Chadziñski przyjmuje w godzinach: ponie
dzia³ek 8.00 – 14.00, wtorek 8.00 – 13.00, 
œroda 8.00 – 12.00, czwartek 12.00 – 17.00, 
pi¹tek 8.00 – 12.00;

Lek. med. Marek Pikulik przyjmuje we 
wtorek od godz. 13.00 do 16.00, w czwar
tek od 8.00 do 12.00 i pi¹tek od 12.00 do 
17.00.

Lek. med. Halina NitoñMarusiñska przyj
muje w poniedzia³ek, wtorek, czwartek, 
pi¹tek od godz. 9.00 do 14.30 i w œrodê od 
11.00 do 16.00.

Lek. med. Grzegorz Trawiñski przyjmuje 
w poniedzia³ki od 15.00 do 17.00 i w œrody 
od 11.00 do 17.00.

Lek. med. Anna JuraszekBargie³ przyj
muje pacjentów we wtorki i pi¹tki w godzi
nach 14.45 – 17.45.

Po godzinach przyjêæ w oœrodku zdro
wia lekarze odbywaj¹ godzinne i dwugo
dzinne wizyty domowe.

W oœrodku zdrowia funkcjonuj¹ równie¿ 
gabinety Poradnia K i stomatologiczny.

Lekarz stomatolog Magdalena Drwiêga 
przyjmuje we wtorki i czwartki od 8.00 do 
14.00. a od 14.00 – 18.00 protetyka, w pi¹tki 
od 8.00 do 13.00 higiena szkolna.

Lekarz stomatolog Marta Wicherek 
przyjmuje w poniedzia³ki i œrody od 7.30 
do 12.30, ponadto w œrody 12.30 – 17.30 
protetyka.

W ka¿dy poniedzia³ek od godziny 16
tej wykonywane jest USG przez lek. med. 
Krzysztofa Koœcielniaka. Mog¹ je wykony
waæ pacjenci, którzy maj¹ skierowanie od 
lekarzy z oœrodka zdrowia z Zawoi lub Ska
wicy. Natomiast pacjenci, którzy maja skiero

Szlachetne zdrowie…

W dniu 10 czerwca 2008 r. br. w Myślenicach odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu „Moje Boisko Orlik 
2012” z Mirosławem Drzewieckim - ministrem Sportu i Turystyki i Markiem Nawarą – marszałkiem Województwa 
Małopolskiego.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępny kompleks dwóch boisk - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Zawoi 
Wilcznej. Przewidywana jest również budowa budynku sanitarno-szatniowego. Lokalizacja kompleksu zapewni bezpieczny 
i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego przy szkole). 
Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieży). 

wanie od innych lekarzy op³acaj¹ badanie 
w rejestracji oœrodka w kwocie 40 z³.

W oœrodku zdrowia funkcjonuje tak¿e 
gabinet fizjoterapii czynny codziennie od 
poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 6.00 
do 16.00.

Na terenie budynku znajduje siê pracow
nia optyczna, która jest czynna we wtorki 
i œrody od godz. 9.30 do 12.00. Ponadto 
dokonywane s¹ zapisy na bezp³atne kom
puterowe badanie wzroku, wykonywane 
przez optometrystê, w godzinach 9.30 do 
12.00. Zapisów mo¿na dokonaæ w pracowni 
optycznej w godzinach otwarcia.

W gabinecie zabiegowym dwa razy 
w tygodniu we wtorki i w czwartki od go
dziny 7.30 do 10.00 pobierane s¹ materia³y 
do badañ.

Bardzo prosimy osoby, które jeszcze 
nie z³o¿y³y deklaracji o zg³oszenie siê 
w rejestracji oœrodka celem dope³nienia tej 
formalnoœci. Zwracamy równie¿ uwagê, ¿e 
przy rejestracji ka¿dorazowo potrzebny jest 
aktualny dowód ubezpieczenia.

Wszystkie informacje dotycz¹ce pracy 
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej 
„Zdrowie” wywieszone s¹ na tablicy infor
macyjnej w poczekalni oœrodka.

BN

Od 1 stycznia 2008 r Ośrodek Zdrowia w Zawoi został przekształcony na 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o.

Nowoczesne boisko w naszej gminie

Marek Listwan – wójt gminy Zawoja podpisuje umowę na budowę boiska sportowego w Zawoi  Wilcznej
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tremy „Juzyna” zaprezentowa³a na scenie 
babiogórskie tañce i przyœpiewki ludowe. 
Wszyscy zadowoleni, z dobrymi humorami 
wrócili do domu. 

Po nie ca³ym tygodniu przerwy, zespó³ 
pojecha³ na Wêgry, na zaproszenie zaprzy
jaŸnionego zespo³u „Patria”, gdzie wystê
powa³ w ramach Dni Folklorystycznych 
w Tiszafurt w dniach 27–30 czerwca br. 
Oprócz wystêpów nasi wêgierscy przy
jaciele uatrakcyjnili czterodniowy pobyt 
dzieci i m³odzie¿y z zespo³u wypoczynkiem 
na miejscowych basenach z leczniczymi 
wodami, rejsem po rozlewiskach Cisy 
i zwiedzaniem miasta. W ramach festiwalu 
zaprezentowano tak¿e na mini wystawie ba
biogórskie stroje ludowe oraz promowano 
Gminê Zawoja. Oprócz tego w drugim dniu 
pobytu przygotowano regionalne potrawy, 
takie jak: zupa pokrzywowa, oscypek, 
ko³acz zawojski oraz tradycyjny chleb 
ze swojskim smalcem i domowo kiszonymi 
ogórkami. Wœród potraw wêgierskich nasze 
jad³o najpierw bardzo wszystkich zaciekawi
³o, szczególnie gotowanie w kocio³ku zupy 
pokrzywowej, a póŸniej bardzo wszystkim 
smakowa³o. 

Na zakoñczenie pobytu w czasie uro
czystej kolacji organizatorzy podziêkowali 
zespo³owi i wspólnie odœpiewano wê
giersk¹ pieœñ ludow¹, przygotowan¹ przez 
m³odzie¿ z „Juzyny”

Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki sk³adkom 
cz³onków zespo³u i sponsorom. Szczegól
nie w tym miejscu nale¿y podziêkowaæ 
Wójtowi Gminy Zawoja, Firmie „Marand” 
z Zawoi i firmie „Drogbud” z Zawoi. Podziê
kowania nale¿¹ siê tak¿e rodzicom, którzy 
poœwiêcili du¿o czasu na przygotowanie 
potraw regionalnych, a póŸniej na ich zapre
zentowanie i przygotowanie do degustacji 
w czasie festiwalu.

I znów nie min¹³ tydzieñ i „Juzyna” po
jecha³a w dniach 5 – 6 lipca br. do Opola 
na zaproszenie miejscowej Izby Rolniczej. 
Ich wystêpy uatrakcyjni³y V Regionaln¹ 
Wystawê Zwierz¹t Hodowlanych. Na 
opolszczyŸnie babiogórski zespó³ wzbu
dzi³ du¿e zainteresowanie. Góralska, ba
biogórska muzyka i taniec wszystkim siê 
podoba³y, czego dowodem jest propozycja 
wystêpów na przysz³orocznej wystawie. 
W czasie tego wyjazdu dzieci i m³odzie¿ 
nie tylko zobaczy³a ciekawe i ró¿norodne 
okazy zwierz¹t hodowlanych, ale tak¿e 
zwiedzi³a Skansen Wsi Opolskiej oraz 
zobaczy³a piêkne Opole.

Bardzo pracowicie dzieci i m³odzie¿ 
z „Juzyny” rozpoczê³a tegoroczne wakacje, 
ale nie by³y to tylko same wystêpy lecz tak¿e 
by³o to poznawanie w³asnego kraju oraz 
kultury i zabytków naszych po³udniowych 
s¹siadów S³owaków i Wêgrów. 

HBN

Gratulujemy „Małej Juzynie, która 
na Wojewódszkim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych zdobyła 
wyróżnienie.

Sponsorzy tournee „Juzyny”

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Żywiołowy koncert „Juzyny”  w Tiszafuried

Ekspozycja strojów babiogórskich na Węgrzech

Koncert w Opolu. Fotografie:  Wanda Bucka.

Jeszcze w uszach s³ychaæ by³o ostatni 
szkolny dzwonek, a ju¿ dzieci i m³odzie¿ z 
„Juzyny”, opiekunowie, rodzice i Starosta 
Suski przygotowywali siê do wa¿nego wy
stêpu w £owiczu. Zespó³ mia³ przedstawiæ 
na VII OGÓLNOPOLSKICH SPOTKANIACH 
FOLKLORYSTYCZNYCH „O £OWICKI PA
SIAK” organizowanych w ramach „Jarmarku 
£owickiego 2008” w dniach 2122 czerwca 
2008 r. obrzêd „Palenia sobótki”

Cz³onkowie zespo³u byli bardzo przejêci 
tym wystêpem, poniewa¿ mieli zaprezento
waæ, swój program przed profesjonalnym 
jury sk³adaj¹cym siê z wybitnych etnologów 
i etnografów oraz choreografów polskich. 
Trema by³a bardzo du¿a, ale kiedy odpoczê
to po podró¿y i ubrano babiogórskie stroje, 
a kapela zaczê³a przygrywaæ babiogórskie 
przyœpiewki wszyscy siê rozweselili. Wystêp 
oceniany przez jurorów 21 czerwca 2008 r. 
w pierwszy dzieñ imprezy bardzo podoba³ 
siê publicznoœci, czego dowodem by³y 
gromkie brawa, ale juzyniacy byli ciekawi, 
jak jurorzy ocenili ich taniec, œpiew i  za
bawy przy sobótkowym ognisku. Atmos
fera by³a troszeczkê nerwowa, poniewa¿ 
wystêp by³ oceniany w kategorii zespo³ów 
autentycznych, gdzie oprócz tañca, przy
œpiewek i zabaw przy ognisku ocenianiu 
podlega³ prawie ka¿dy element regional
nego stroju babiogórskiego. W niedzielê 
22 czerwca w drugi dzieñ imprezy zespó³ 
uczestniczy³ we Mszy Œwiêtej w ³owickiej 
Bazylice, gdzie zaprezentowa³ pieœni reli
gijne œpiewane na góralsk¹ nutê. W ten 
sam dzieñ emocje siêgnê³y szczytu kiedy 
wszystkie zespo³y obok sceny oczekiwa³y 
na wyniki konkursu. 

Radoœæ by³a bardzo du¿a kiedy Jury VII 
Ogólnopolskich Spotkañ Folklorystycznych 
„O £owicki Pasiak” pod przewodnictwem 
prof. Miry Bobrowskiej z Poznania, po 
obejrzeniu prezentowanych programów 
konkursu g³ównego w dniu 21 czerwca br., 
przyzna³o nagrody i w kategorii zespo³ów 
autentycznych wyró¿nienie i nagrodê pie
niê¿n¹ 1.250 z³ otrzyma³ zespó³ „Juzyna” 
z Zawoi. Jest to wyró¿nienie tym cenniejsze, 
¿e w ³owickim konkursie nie przyznaje siê 
miejsc I, II, III, a tylko nagrodê g³ówn¹ 
i  wyró¿nienie. Nagrodê g³ówn¹ w tej 
kategorii otrzyma³ zespó³ „Haczowskie 
Wesele” z Haczowa. Wszyscy bardzo siê 
ucieszyli kiedy nagrodê pozaregulaminow¹ 
przyznan¹ przez Dyrektora £owickiego 
Oœrodka Kultury dla najm³odszych uczest
ników festiwalu otrzyma³ Jakub Tomczak 
(6 lat) z zespo³u „Juzyna”, który dzielnie 
przebrany w babiogórski strój dzieciêcy 
wystêpowa³ w sobótkowym obrzêdzie. 
Kuba otrzyma³ bardzo piêkn¹ lalkê ubran¹ 
w kolorowy ³owicki strój. By³ z tego bardzo 
dumny. Po og³oszeniu wyników ju¿ bez 

Wakacyjne tournee zespołu „Juzyna”
Z KRONIKI WYDARZEŃ

„Juzyna” na scenie Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu

Występ na Węgrzech
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œcijañskich Demokratów). Jest cz³onkiem 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastêpc¹ 
w Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Rybo³ówstwa, Komisji Bud¿etu oraz cz³on
kiem Delegacji do wspólnej komisji parla
mentarnej UEChorwacji.

W 2008 roku przypada 50 rocznica po
wstania Parlamentu Europejskiego. Parla
ment Europejski jest jedynym wybieranym 
organem Unii Europejskiej. Za poœrednic
twem 785 deputowanych reprezentuje 
on 492 mln obywateli Unii z 27 pañstw 
cz³onkowskich.

Ka¿de pañstwo posiada w Parlamencie 
sta³¹ liczbê pos³ów, w miarê proporcjonaln¹ 
do liczby mieszkañców. Aktualnie mo¿e to 
byæ minimalnie 5 a maksymalnie 99 przed
stawicieli. W Parlamencie pos³owie zasia
daj¹ nie wed³ug przynale¿noœci narodowej, 

a zgodnie z przynale¿noœci¹ do okreœlonej 
frakcji politycznej. O przynale¿noœci do 
okreœlonej frakcji w Parlamencie Europej
skim decyduj¹ pos³owie poszczególnych 
partii z krajów cz³onkowskich. Aktualnie 
w parlamencie mamy 7 frakcji politycznych. 
S¹ to Europejska Partia Ludowa i Europej
scy Demokraci (EPPED; Chrzeœcijañscy 
Demokraci), Partia Europejskich Socjalistów 
(PES), Porozumienie Libera³ów i Demokra
tów na rzecz Europy (ALDE), Unia na rzecz 
Europy Narodów (UEN), Grupa Zielonych/
Wolne Przymierze Europejskie (Verts/ALE), 
Zjednoczone Lewica Europejska/Nordycka 
Zielona Lewica (GUE/NGL) i Grupa Niepod
leg³oœæ/Demokracja (IND/DEM). Ponadto 
kilku pos³ów zostaje nie zrzeszonych. 
Najwiêkszymi grupami reprezentowanymi 
w Parlamencie s¹ Europejska Partia Lu

dowaEuropejscy Demokraci i to do niej 
nale¿¹ PO i PSL oraz Partia Europejskich 
Socjalistów. 

Praca Parlamentu Europejskiego odbywa 
siê w rytmie tygodniowym. Przynajmniej je
den tydzieñ w miesi¹cu przeznaczony jest 
na pracê w komisjach parlamentarnych, 
które odbywaj¹ swoje posiedzenia w Bruk
seli. Aktualnie jest 20 komisji sta³ych.

Tygodniowe sesje parlamentarne odby
waj¹ siê zwykle raz w miesi¹cu w Stras
burgu i uczestnicz¹ w nich wszyscy depu
towani. Ponadto w niektórych miesi¹cach 
jeden z tygodni przeznaczony jest na pracê 
w kraju.

Parlament Europejski posiada trzy oficjal
ne siedziby. Posiedzenia plenarne odbywaj¹ 
siê w Strasburgu w Alzacji. Nadzwyczajne 
posiedzenia oraz posiedzenia komisji maj¹ 
miejsce w Brukseli, gdzie tak¿e znajduj¹ 
siê biura poselskie. Sekretariat parlamentu 
mieœci siê zaœ w Luksemburgu.

By³y to wspania³e cztery dni spêdzone 
w Belgii. Dziêki temu mog³yœmy bli¿ej po
znaæ bardzo ciekaw¹ historiê tego kraju 
oraz zapoznaæ siê z funkcjonowaniem Unii 
Europejskiej.

tekst i zdjêcia: Ma³gorzata Kozina
Gabriela Tryba³a

Budynki Parlamentu Europejskiego Brugia – Wenecja Północy

Sala obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli
Podczas wykładu posła dr Czesława 
Siekierskiego. Fot. arch. GCKPiT.

NASZE PODRÓZE

Na podjêcie decyzji zosta³ nam tylko jeden 
dzieñ, poniewa¿ wyjazd mia³ nast¹piæ ju¿ 
za tydzieñ. Do Brukseli mieliœmy wyruszyæ 
z Krakowa w pi¹tek wieczorem 20 czerwca. 
Nie mog³yœmy uwierzyæ, ¿e to siê dzieje 
naprawdê, jednak w Krakowie czeka³ na 
nas autokar, którym wspólnie z przedsta
wicielami prasy lokalnej z województwa 
ma³opolskiego i œwiêtokrzyskiego rozpo
czêliœmy piêciodniow¹ przygodê z Belgi¹ 
i Parlamentem Europejskim. Po dziewiêtna
stogodzinnej podró¿y dotarliœmy do hostelu 
w samym centrum Brukseli, w tzw. dzielni
cy z³oczyñców. Po krótkim odpoczynku 
poszliœmy zwiedzaæ to piêkne miasto. Tu¿ 
obok naszego hotelu znajdowa³ siê koœció³ 
p.w. Matki Boskiej Kaplicznej. W tej piêknej 
gotyckiej budowli spotykaj¹ siê na mszach 
œw. Polacy licznie zamieszkuj¹cy Brukselê 
oraz ca³¹ Belgiê. Jak poinformowa³a nas 
nasza przewodniczka, pani Maria Koziñska, 
w Belgii przebywa oko³o 100 tys. Polaków. 
O tym jak liczna jest grupa Polaków przeko
na³yœmy siê ju¿ na nastêpny dzieñ, kiedy to 
w zape³nionym koœciele uczestniczy³yœmy 
we mszy œw. odprawianej w jêzyku pol
skim, a by³a to pierwsza z czterech polskich 
mszy œw. 

Wróæmy jednak do sobotniego popo³u
dnia i do wêdrówek brukselskim ulicami. 
Ogromne wra¿enie zrobi³y na nas okaza³e 

Bruksela – miasto siedmiu wzgórz

budowle, przede wszystkim gotyckie ko
œcio³y oraz Pa³ac Sprawiedliwoœci. 

Wielkim zaskoczeniem by³ dla nas 
pasa¿ handlowy oraz restauracyjna uliczka. 
Trudno powiedzieæ, czy sprawi³a to osoba 
naszej przewodniczki, czy jêzyk, którym 
siê pos³ugiwaliœmy, ale kelnerzy zwracali 
siê do nas po polsku, mówi¹c dzieñ dobry 
lub komplementuj¹c atrakcyjne kole¿anki. 
Sobotni wieczór spêdziliœmy spaceruj¹c po 
piêknej Brukseli. 

Niedziela zapowiada³a siê równie¿ 
niezwykle ciekawie. Tym razem z auto
karowych okien mogliœmy podziwiaæ 
niezwyk³e zabytki Brukseli. Widzieliœmy 
s³ynne Atomium, stadion na Heysel, pa³ac 
królewski. W planach mieliœmy zwiedzenie 
Brugii i Gandawy. Ostatecznie jednak po
jechaliœmy do Ostendy, by popluskaæ siê 
w Morzu Pó³nocnym i zjeœæ œwie¿¹ rybkê. 
Ostenda to miasto w pó³nocnozachodniej 
Belgii nad Morzem Pó³nocnym. Miasto pe³ni 
wa¿n¹ rolê wêz³a kolejowego, drogowego 
i portowego. Ostenda to miasto uzdrowi
skowe. Do g³ównych atrakcji nale¿¹ m.in. 
akwarium morskie, kasyna gry i muzea oraz 
koœció³ œw. Piotra i Paw³a.

Nastêpnie wybraliœmy siê do Brugii, œre
dniowiecznego miasta flandryjskiego. I na
gle jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿
ki, przenieœliœmy siê w starodawny œwiat. 

Œwiat kana³ów i gondoli, brukowanych 
uliczek, sklepików z pami¹tkami. W Brugii, 
flandryjskim mieœcie pó³nocnozachodniej 
Belgii, zwanym Wenecj¹ Pó³nocy podziwia
liœmy rzeŸbê Micha³a Anio³a oraz obrazy wy
bitnych malarzy flamandzkich Van Eycka, 
Bruegela oraz Rubensa.

Strudzeni ca³odzienn¹ wêdrówk¹ usie
dliœmy w brugijskim browarze, by ugasiæ 
pragnienie pysznym piwem.

Nie by³ to jeszcze koniec niedzielnych 
atrakcji. Wieczorem zostaliœmy zaproszeni 
przez pos³a Czes³awa Siekierskiego, na 
uroczyst¹ kolacjê, podczas której mogliœmy 
porozmawiaæ z naszym gospodarzem na 
temat Unii Europejskiej oraz problemów 
zwi¹zanych przede wszystkim z rolnictwem 
polskim oraz miejsca Polski na arenie eu
ropejskiej. W kolacji uczestniczy³ tak¿e 
przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej 
do spraw weterynaryjnych Jan Prandota, 
który mówi³ m.in. o hodowli i chorobach 
zwierz¹t.

PóŸnym wieczorem wróciliœmy do 
hotelu, by przygotowaæ siê do wizyty 
w Parlamencie Europejskim i do powrotu 
do domu.

W poniedzia³ek czeka³a nas wizyta w Eu
roparlamencie. Po unijnych budynkach 
oprowadza³ nas europose³ PSL Czes³aw 
Siekierski, który w zajmuj¹cy sposób 
opowiada³ nam o polityce rolnej Unii. Dr 
Czes³aw Siekierski jest absolwentem SGGW 
w Warszawie i doktorem nauk ekonomicz
norolniczych, nauczycielem akademickim 
i autorem wielu publikacji naukowych 
i popularnonaukowych. W Parlamencie Eu
ropejskim zasiada od 2004 roku. Nale¿y do 
frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrze

Jak niewinnie wyglądający e-mail może zmienić się we wspaniałą przygodę, 
przekonałyśmy się w połowie czerwca, kiedy to otrzymaliśmy zaproszenie od 
biura poselskiego europosła Czesława Siekierskiego na wyjazd studyjny do 
Brukseli. Zaproszenie otrzymała redakcja POD DIABLAKIEM. 

Pałac Sprawiedliwości

Atomium wybudowane na EXPO 1958

NASZE PODRÓZE
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Eliminacje szkolne do Etapu II (gminnego) 
przeprowadzone zosta³y w naszych gimna
zjach do dnia 23 maja 2008 r. w wyniku któ
rych zostali wy³onieni reprezentanci szkó³. 
Bart³omiej Pikulik, Daniel Malik i Szymon 

Leonardo �008
Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo” organizowany jest przez Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich oraz Zdrużenie Babia Hora. Adresatem konkursu jest 
młodzież gimnazjalna z gmin zrzeszonych w SGB oraz ze strony słowackiej. 
Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach: szkolny, gminny i finał główny. 
Pytania konkursowe obejmują podstawowe przedmioty ogólnokształcące oraz 
wiedzę o regionie i religię.

WoŸniak z Gimnazjum nr 1 z Zawoi Cen
trum, Izabela ¯urek, Daniel Kidoñ, Arka
diusz Serafin, Kinga Pauspert z Gimnazjum 
nr 2 z Zawoi Wilcznej oraz Dorota Ba¿ak, 
Klaudia Listwan, Mariusz Pacyga z Gimna

zjum ze Skawicy. Etap gminny odby³ siê 
30.05.2008 r. o godz. 10.00 w Urzêdzie 
Gminy w Zawoi. Test konkursowy sk³ada³ 
siê z 33 pytañ. Odpowiedzi by³y oceniane 
w skali od 0 do 2 punktów. 

Zwyciêzc¹ etapu gminnego konkursu 
„Leonardo” 2008 zosta³ Bart³omiej Pikulik 
– I miejsce, Izabela ̄ urek  – II miejsce, Do
rota Ba¿ak – III miejsce i Daniel Kidoñ – IV 
miejsce. Zwyciêzcy reprezentowali Gminê 
Zawoja w Finale G³ównym Konkursu, który 
odby³ siê 6 czerwca 2008 r. w Zubrohlavie 
– S³owacja. Fina³ Konkursu „Leonardo” po
siada rangê fina³u wojewódzkiego. Wszyscy 
uczestnicy fina³u g³ównego otrzymaj¹ tytu³ 
Finalisty.                                         TK

Jesteœmy dumni z naszego skromnego 
geniusza, którego nadto cechuje niebywa³a 
pracowitoœæ, kultura osobista i pogoda 
ducha.

 7 kwietnia w Krakowie uroczyœcie wrê
czono Bart³omiejowi Pikulikowi zaœwiad
czenie, ¿e zosta³ laureatem z matematyki 
a jedenaœcie dni póŸniej otrzyma³, tak¿e 
tytu³ laureata z chemii. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e bardzo rzadko jednemu uczniowi udaje 
siê zdobyæ tytu³ laureata a¿ z dwóch przed
miotów. Osi¹gn¹³ tak wielki sukces dziêki 
posiadanym talentom, ale przede wszystkim 
wytrwa³oœci i konsekwencji dzia³ania. Du¿y 
udzia³ w zwyciêstwie ch³opca maj¹ równie¿ 
rodzice, którzy mobilizowali go do pracy, 
motywowali oraz troszczyli siê o jego edu
kacjê od najm³odszych lat.

Do konkursów przygotowywa³y ucznia 
panie: mgr Teresa Kozina (matematyka), 
mgr Ma³gorzata Bartunek i mgr Danuta 
Jurek (chemia).

Ogromnie ciesz¹ nas osi¹gniêcia Bartka. 
Wielk¹ radoœæ sprawia nam równie¿ fakt, 
¿e sukces nie zmieni³ go i nadal pozostaje 
bardzo dobrym uczniem i koleg¹. 

¯yczymy mu dalszych sukcesów i wy
trwa³oœci w osi¹ganiu raz obranego celu. 
Mamy nadziejê, ¿e nadal bêdzie pomna¿a³ 

swoje talenty i z pasj¹ poszukiwa³ wartoœci 
¿ycia. Dziœ chlubnie zapisa³ siê na kartach 
historii naszej szko³y.                        TK

SZKOLNE SUKCESY

Gminny etap  konkursu Leonardo 2008 odbył się  w Urzędzie Gminy  w Zawoi . Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

SZKOLNE SUKCESY

Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, 
¿e jest to nagroda niezwykle presti¿owa 
– przynosz¹ca honor nie tylko uczniowi , 
ale równie¿ ca³ej szkole.

Ku naszej ogromnej radoœci, w bie¿¹
cym roku szkolnym, do drugiego etapu 
( rejonowego ) , z przedmiotów œcis³ych, 
przeszli nastêpuj¹cy uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Zawoi Centrum: Bart³omiej Pikulik 
(biologia, chemia, matematyk), Daniel Ma
lik (biologia), Szymon WoŸniak  (chemia), 
Kamil Jarosz (matematyka).

Kibicowaliœmy poczynaniom naszych 
uczniów i trzymaliœmy kciuku za wszyst
kich. Do trzeciego etapu fina³u zakwalifi
kowali siê: SzymonWoŸniak (chemia) oraz 
Bart³omiej Pikulik z dwóch przedmiotów: 
chemii i matematyki. Ch³opcy przygoto
wywali siê do fina³u z coraz wiêkszym 

Bartłomiej Pikulik laureat z chemii i matematyki

Chluba 
naszej szkoły
Konkursy organizowane przez Małopolskie Kuratorium w Krakowie od 
lat cieszą się wśród uczniów wielkim zainteresowaniem. Bierze w nich 
udział około 13 tys. gimnazjalistów. Niewielu z nich dociera do finału, 
a zaszczytny tytuł laureata przypada tylko pięćdziesięciu najlepszym w całym 
województwie. Nagrodą dla laureata jest zwolnienie z egzaminu zewnętrznego 
w części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej. Zwycięzca może 
również ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły w całym kraju.

Nasz uczeñ zaja³ III miejsce w Ma³opolskim 
Konkursie Matematycznym oraz XV miejsce 
w Ma³opolskim Konkursie Chemicznym. 
Podczas uroczystoœci Marsza³ek Wojewódz
twa Ma³opolskiego Marek Nawara oraz 
Ma³opolski Kurator Oœwiaty Agata Szuta 
uhonorowali dyplomami, listami gratulacyj
nymi oraz nagrodami rzeczowymi laureatów 
olimpiad, konkursów i turniejów, którzy 
wykazali siê szczególnymi osiagniêciami 
edukacyjnymi w bie¿¹cym roku szkolnym. 
Gratulujemy naszemu uczniowi podwójne
go sukcesu, którym przysporzy³ dumy swo
jej szkole i godnie reprezentowa³ Zawojê. 
¯ yczymy dalszych sukcesów i osi¹gniêæ 
oraz gratulujemy rodzicom.

mgr Zbigniew Hutniczak 

Sukcesy ucznia 
Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum!
W dniu 10 czerwca 2008 w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się 
Gala Laureatów zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, na którą został zaproszony uczeń klasy III b Gimnazjum nr 1 
Bartłomiej Pikulik. W tym roku szkolnym został on podwójnym laureatem konkursów 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla szkół gimnazjalnych.

zapa³em, ka¿dy sukces mobilizowa³ ich do 
podejmowania trudniejszych wyzwañ. Cza
sem brakowa³o im si³ i czasu, aby wszystko 
dok³adnie powtórzyæ, utrwaliæ, rozwi¹zaæ.

Etapy wojewódzkie konkursów kurato
ryjnych odby³y siê w Krakowie. 6 marca 
uczniowie zmagali siê z królow¹ nauk, 
15 marca przypad³ czas na sprawdzenie 
wiadomoœci z chemii.  Podjêty trud nie po
szed³ na marne – gimnazjaliœci otrzymali, 
za wybitne osi¹gniêcia, zaszczytne miano 
Finalisty.

Emocje nie skoñczy³y siê na tym. W na
piêciu czekaliœmy na og³oszenie listy lau
reatów. Upragniony tytu³ zyska³ Bart³omiej 
Pikulik. Okaza³ siê jednym z najlepszych 
w dziedzinie chemii i matematyki. W fi
nale z matematyki otrzyma³ 34 punkty na 
36 mo¿liwych. Zdoby³ trzecie miejsce.

Bartłomiej Pikulik 
z opiekunem mgr Teresą Koziną

Bartek Pikulik z opiekunem mgr Małgorzatą  
Bartunek
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CENNE INICJATYWYnizacji ca³ej imprezy od strony materialnej 
i nie tylko, tj.: Rada Gminy i bardzo nam 
przychylny wójt Marek Listwan, w³aœciciel 
karczmy „STYRNOL” pañstwo Budzow
scy, w³aœciciel ”KURACJUSZA”, cukiernia 
„URBAÑSCY”, zak³ady miêsne „MEDES” 
z Naprawy i „£OBODA” ze Œlemienia, pro
ducent pantofli Józef Jurzec oraz w³aœciciele 
„DELIKATESÓWCENTRUM” w Zawoi Pani 
M¹czyñska i Pan Pacak. 

Wielk¹ pomoc mieliœmy ze strony wo
lontariuszy, którzy równie¿ spisali siê na 
medal, a by³a to grupa m³odzie¿y gimna
zjalistów z Jordanowa pod opiek¹ Pani Lu
cyny Kubiñskiej i m³odzie¿ z gimnazjum z 
Zawoi Centrum, której dyrektorem jest Pan 
Zbigniew Hutniczak – brawo panie dyrekto
rze ma Pan wspania³¹ m³odzie¿!

Zawody odby³y siê w atmosferze zdro
wej rywalizacji i radoœci. Wszyscy byli zwy
ciêzcami. Zawody prowadzi³ Pan Maciek 
Melzer, nauczyciel wfu z Makowa Podha
lañskiego.

Punktem kulminacyjnym by³o oczywi
œcie wrêczenie z³otych medali, statuetek 
oraz nagród, którymi by³y komplety pi³ek 
dla ka¿dej dru¿yny. Nagrody wrêczali: Pani 
Renata SpisekSowa , Krzysztof Cie¿ak, Kry
stian Kaznowski oraz Szczepan Ga³ecki.

Po wyczerpuj¹cej rywalizacji wszyscy za
wodnicy i opiekunowie udali siê furmanka
mi do karczmy „STYRNOL” na poczêstunek 
i dyskotekê, na której gra³ zespó³ „RETRO” 
z Zembrzyc. Radoœciom i zabawom nie 
by³o koñca, bawiliœmy siê do wieczora, ale 
wszystko co dobre szybko siê koñczy. Do 
mi³ego zobaczenia za rok.

Przewodnicz¹cy
Szczepan Ga³ecki

Fotografie z imprezy arch. GCKPiT

CENNE INICJATYWY

Impreza zawojska odby³a siê w piêknej hali 
sportowej i mia³a charakter kulturalnospor
towy. Otworzy³ j¹ i przywita³ goœci przewod
nicz¹cy Ko³a w Zawoi PSOUU Szczepan 
Ga³ecki i wiceprzewodnicz¹ca dyrektor 
OREWu w Juszczynie Krystyna Ba³os. 

Ca³¹ imprezê prowadzi³ Piotr Jezutek 
dyrrktor miejscowego GCKPiT. W imieniu 

Zawoja Pełna 
Niespodzianek 
To impreza przypominająca, że jest taki jeden dzień w roku „Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”. W tym dniu staramy się my wszyscy, 
organizatorzy imprezy, uczestnicy zawodów, zaproszeni goście, rodzice osób 
niepełnosprawnych, ich rodziny, władze samorządowe powiatu i gminy, dyrektorzy 
szkół i wielu placówek współpracujących z Oświatą, być razem, cieszyć się ze 
wspólnie osiągniętych celów i marzeń.

w³adz samorz¹dowych powiatu zabra³ g³os 
starosta suski Andrzej Paj¹k oraz wójt gmi
ny Zawoja Marek Listwan, obaj panowie 
wspomnieli, ¿e jest to impreza jubileuszo
wa, bo odbywa siê na terenie naszej gmi
ny ju¿ po raz pi¹ty. Wspomnieli równie¿ 
o celowoœci spotkañ o takim charakterze, 
o integracji z m³odzie¿¹ sprawn¹ i planach 

na przysz³oœæ. Bardzo s¹ przychylni podob
nym formom spotkañ i mo¿na przypusz
czaæ, ¿e bêd¹ nas wspieraæ w naszych dzia
³aniach, aby naszym niepe³nosprawnym 
dzieciom ¿y³o siê lepiej i godniej. 

Z uwagi na bardzo liczne grono zapro
szonych goœci wymieniê tylko nielicznych, 
pozosta³ym serdecznie dziêkujê za przyby
cie na nasz¹ imprezê. Na imprezie mieliœmy 
zaszczyt goœciæ radn¹ powiatu suskiego 
Alinê Kuœ, dyrektora. PCPRu Krzysztofa 
Cie¿aka, przewodnicz¹cego Rady Gminy 
Zawoja Krzysztofa Chowaniaka, dyrekto
ra szko³y w Zawoi Centrum Zbigniewa 
Hutniczaka i m³odzie¿ z tej szko³y, która 
pomaga³a naszej m³odzie¿y niepe³nospraw
nej podczas zawodów, Krystiana Kaznow
skiego kierownika hali sportowej, Zofiê 
Dyrcz kierownika miejscowego GOPSu, 
Wandê Buck¹, Ma³gorzatê Kozinê z miej
scowego GCKPiT. Renatê SpisekSowê 
dyrektor Poradni PsychologicznoPedago
gicznej w Suchej Beskidzkiej, oraz naszego 
wspania³ego trenera i wychowawcê naszej 
m³odzie¿y niepe³nosprawnej Maæka Mel
zera. Serdecznie dziêkujemy Panie Maæku 
w imieniu ca³ego Zarz¹du Ko³a i naszych 
dzieci.

Imprezê rozpocz¹³ teatrzyk w wykona
niu podopiecznych OREWu w Juszczynie 
pt. „Brzydkie kacz¹tko”, a nastêpnie wy
st¹pi³a grupa taneczna ze szko³y w Zawoi 
Centrum, podopieczni Pana Kaznowskiego. 
Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³ zespó³ folklory
styczny „Zbójnik” ze Skawicy.

G³ówn¹ czêœci¹ imprezy by³y zawody 
sportowe, w których uczestniczy³o dziewiêæ 
dru¿yn. Niestety dru¿yna z KatowicGiszow
ca z powodu awarii autokaru nie dojecha³a. 
Musicie wiedzieæ, ¿e nie które dru¿yny 
bior¹ce udzia³ w zawodach przyjecha³y 
z daleka, z Bytomia, Zakopanego, Jab³onki, 
Zembrzyc, Kukowa, Jordanowa, Makowa 
Podhalañskiego, Juszczyna oraz Zawoi.

Moi drodzy, ca³a impreza nie mia³a by 
tak wspania³ej oprawy bez ludzi dobrego 
serca, którzy nam bardzo pomogli w orga
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Z tej okazji zosta³a zorganizowana wyciecz
ka plenerowa na Skwerek Edukacyjny 
przy Szkó³ce Leœnej w Zawoi We³czy. Na 
dzieci czeka³o tam wiele atrakcji. Najpierw 
pracownicy Babiogórskiego Parku Narodo
wego w ramach zajêæ z edukacji przyrod
niczej zapoznali naszych wychowanków 
z wiosenn¹ ³¹k¹. Dzieci mog³y zobaczyæ 
ró¿norodnoœæ roœlin i kwiatów ³¹kowych. 
Nastêpnie same malowa³y ³¹kê i tworzy³y 
paletê jej barw. Bardzo wiele radoœci dostar
czy³y przedszkolakom zabawy w „kosiarzy” 
i „stra¿aków”. Mi³o by³o sobie pobiegaæ po 
zielonej ³¹ce, tym bardziej, ¿e pogoda nam 
sprzyja³a i s³oñca nie zabrak³o. Po zabawie 

Dzień Dziecka w Przedszkolu

przyszed³ czas na odpoczynek i pieczon¹ 
na ognisku kie³baskê. Czas jednak szybko 
biegnie i trzeba by³o po¿egnaæ siê z ³¹k¹ i 
wróciæ do przedszkola. Tam na przedszko
laków czeka³y upominki i poczêstunek 
ufundowany przez rodziców. By³ to dzieñ 
pe³en mi³ych i radosnych wra¿eñ, które na 
d³ugo pozostan¹ w pamiêci dzieci.

Pragniemy bardzo serdecznie podziêko
waæ panu prezesowi Janowi Smyrakowi, 
pracownikom Babiogórskiego Parku Naro
dowego i rodzicom za pomoc w organizacji 
„Dnia Dziecka” dla naszych wychowan
ków. 

Opracowanie i zdjêcia: Aldona Kukla

5 czerwca przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Zawoi Mosorne 
uroczyście obchodziły Dzień Dziecka. 

21 maja br. w Przedszkolu w Zawoi Mo
sorne odby³o siê spotkanie rodzinne zorga
nizowane przez kierownictwo i personel 
placówki. Okazj¹ by³ zbli¿aj¹cy siê Dzieñ 
Matki. Przedszkolaki bardzo starannie przy
gotowa³y siê na ten dzieñ. 

By³y piosenki, tañce, recytacja wierszy 
oraz ¿yczenia i laurki dla rodziców. Wszy
scy prze¿ywali uroczystoœæ ju¿ od samego 

Wielki dzień dla przedszkolaków 
–  Dzień Matki!

rana. Dzieci nerwowo wyczekiwa³y swoich 
najbli¿szych, którzy powoli zaczêli scho
dziæ siê do przedszkola . Wielka trema, 
trochê ³ez..., jednak rodzice byli zadowo
leni. Niektórzy wzruszeni œciskali swoje 
pociechy.

Spotkanie rozpoczê³o siê od  deklama
cji wierszy i sk³adania ¿yczeñ. Nastêpnie 
przyszed³ czas  na poloneza w wykonaniu 

przedszkolaków. Kolejnym punktem uro
czystoœci by³o przedstawienie Czerwony 
Kapturek. W rolê bohaterów wcielili siê 
mali aktorzy z przedszkola. 

Po czêœci artystycznej, która wywo³a³a 
wiele wzruszeñ dzieci wrêczy³y swoim naj
bli¿szym rêcznie wykonanie laurki, a pani 
kierowniczka zaprosi³a wszystkich na s³odki 
poczêstunek. Spotkanie w mi³ej atmosferze 
trwa³o kilka godzin.

GT

 

Radosny taniec i występy przedszkolaków. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Tak radośnie świętowaliśmy Dzień Dziecka na skwerku edukacyjnym w Zawoi Wełczy

 By³o wiele smako³yków, to dla cia³a, a dla 
ducha konkursy, koncerty, zabawa tanecz
na. Dziêki wysi³kowi rodziców, nauczycieli 
i uczniów majówka na Czato¿y by³a bardzo 
udana. Imprezê rozpocz¹³ pokaz ratownic
twa GOPR. Nastêpnie uczniowie Zespo³u 
Szkó³ w Zawoi Wilcznej przygotowali dzieñ 
regionu. By³o przy tym wiele œmiechu i zaba
wy. Odby³y siê równie¿ pokazy ratownictwa 
drogowego, akcji gaœniczej oraz prezentacja 
sprzêtu stra¿ackiego Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Suchej Beskidzkiej. Stra¿ Gra
niczna da³a pokaz tresury psa s³u¿bowego. 
Na scenie zaprezentowa³y siê zespó³ „Juzy
na” z Zawoi, zespó³ wokalnoinstrumentalny 
„Boys and girls” z Zawoi, zespo³y taneczne 
„Cheerleaders” ze Skawicy i „Immortal” 
z Zawoi. Mocny akord da³y s³uchaczom 
zespo³y rockowe „Przyl¹dek Horn” z Mu
charza i „Soultaker” z Wadowic. Wieczorem 
na scenie pojawi³ siê zespó³ „Œwist” z Zawoi, 
który zaprezentowa³ siê w góralskim, ale nie 
tylko repertuarze. Nastêpnie do tañca zagra³ 
zespó³ „Walor”. 

Wielkim zainteresowaniem publicznoœci 
cieszy³a siê loteria fantowa, w której ka¿dy 
los wygrywa³. Wszystkie losy zosta³y wy
sprzedane. Nie mniejsz¹ „popularnoœæ” mia
³y pyszne ciasta upieczone przez rodziców 
uczniów szko³y na Wilcznej. Impreza ma
jówkowa na Czato¿y nie mog³aby siê odbyæ 
gdyby nie pomoc wielu sponsorów, którym 
serdecznie dziêkujemy.                  MK

Majówka 
na Czatoży
Drugi długi weekend majowy 
zapowiadał się w Zawoi niezwykle 
atrakcyjnie. 24 maja br. w Zawoi 
Czatoży Zespół Szkół w Zawoi 
Wilcznej oraz Szkoła Podstawowa 
w Zawoi Wilcznej wraz z Gminnym 
Centrum Kultury, Promocji i 
Turystyki w Zawoi przygotowali wiele 
niespodzianek.
 Dochód z zorganizowanej imprezy 
przeznaczony był na potrzeby 
kompleksu szkół na Wilcznej.

Mieszkańcy gminy i turyści na majowym pikniku

Rozśpiewana „Juzyna”

Cheerleaders prezentuje swoje tańce

Pokaz strażackich umiejętności. Fot. arch. GCKPiT w ZawoiKoncert zespołu „Przylądka Horn”

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Obchody Dnia Dziecka rozpoczê³y siê 
2 czerwca o godziny 8.00 na placu obok 
szko³y. Ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³ 
w ró¿nych konkurencjach. Uroczystoœci 
rozpoczê³y siê od podsumowania roku 
sportowego 2007/2008 oraz aktywnej pracy 
w Szkolnym Kole Ligii Ochrony Przyrody 
(klasa IVVI i gimnazjum). 

Kolejnym punktem programu by³ ogól
noszkolny turniej sportoworozrywkowy 
DZIEWCZYNY KONTRA CH£OPCY. Kon
kurencje by³y bardzo ró¿ne. Pocz¹wszy 
od skoków w workach, przeci¹gania liny 
poprzez slalom z ksi¹¿k¹ na g³owie i wyœcig 
taczek.

W miêdzyczasie na sali gimnastycznej 
odbywa³y siê scenki kabaretowe „Romeo 
i Julia”, „Dentysta”, „Balladyna”, „Czerwony 
Kapturek” oraz „Maciej i Smok” w wykona
niu m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Skawicy.

Dla chêtnych przygotowano tak¿e gry 
i zabawy sportowe, w których licznie uczest
niczy³y zarówno dzieci, jak i m³odzie¿. 
Jednym z ostatnich punktów programu by³ 
turniej pi³ki no¿nej.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê 
tak¿e pokaz samochodu stra¿ackiego 
i policyjnego. Wszyscy chêtni mogli szcze
gó³owo obejrzeæ ka¿dy samochód, usi¹œæ 
w nim a nawet wczuæ siê w rolê stra¿aka 
i policjanta.

Pogoda dopisa³a, wszyscy bawili siê 
wspaniale. Mamy nadziejê ¿e w przysz³ym 
roku impreza z podobnym programem 
odbêdzie siê w równie wspania³ej atmos
ferze.

Równie¿ w Zespole Szkó³ w Zawoi Cen
trum odby³ siê Dzieñ Dziecka po³¹czony 
z dniem sportu. Miêdzy innymi rozegrany 
zosta³ mecz soiatkówki: nauczyciele kontra 
uczniowie.

GT

Dzień Dziecka na sportowo
Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany został przy Zespole Szkól w Skawicy.
Program imprezy był bardzo urozmaicony. W organizację imprezy włączyła się Rada Sołecka wraz z dyrekcją i personelem 
Zespołu Szkół w Skawicy. W sponsoring imprezy włączyła się także rada rodziców, rada sołecka oraz Babiogórski Park 
Narodowy. Obchodom Dnia Dziecka przyglądał się przedstawiciel Kuratorium Oświaty, który w tym czasie przeprowadzał 
wizytację w Zespole Szkół w Skawicy. 

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Urozmaicony program Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Skawicy. Fot. arch. GCKPiT.Mecz nauczyciele kontra uczniowie Zawoi. 

1 czerwca 2008 r na stadion sportowy 
w Zawoi Centrum zaprosiliœmy dzieci, aby 
w mi³ej atmosferze spêdzi³y swoje œwiêto. 
Pogoda nam dopisa³a. Na spektakl teatralny 
„Królewna Œnie¿ka i Siedmiu Krasnolud
ków” przysz³o wiele dzieci, które œwietnie 
siê bawi³y i chêtnie bra³y udzia³ w przed
stawieniu. Nastêpnie odbywa³y siê zabawy 
i konkursy dla dzieci.

Nabyte, w trakcie kilku miesiêcznej na
uki gry na skrzypcach i gitarze, umiejêtno
œci zaprezentowali uczestnicy zajêæ, które 
odbywaj¹ siê w Gminnym Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi. Z progra
mem tanecznym wyst¹pi³y cheerleaderki ze 
Skawicy oraz zespó³ taneczny „Immortal” 
w Zawoi.       MK

Wielka 
zabawa

Dzieci na swoim święcie w Zawoi Centum maiały wiele atrakcji

Pierwsze występy młodych talentów wraz ze swoim instruktorem. Fot. arch. GCKPiT.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Ośrodki zdrowia
Zawoja Centrum tel. (033) 877 50 03; czynny: pn-pt. 7.30 – 18.00

Skawica – tel. (033) 877 53 13, czynny: pn-pt: 8.00 – 18.00
Pogotowie – Sucha Beskidza. tel. 0 668 312 938, 999

Kościoły (msze św.)
Zawoja Centrum

niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, w dni powsz: 6.30, 7.00, 19.00
Zawoja Zakamień 

niedziele i święta: 8.30, 11.00, 18.00, w dni powsz. 7.00 i w sob. dod. 18.00
Zawoja Górna

niedziele i święta: 7.30, 10.00, 17.00, w dni powsz: pn, wt, czw, pt: 7.00, śr, sob: 18.00
Skawica

niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00; w dni powsz: pn, śr, pt: 7.00; wt, czw, sob: 18.00

Banki 
Bank Spółdzielczy, Zawoja Centrum, tel. (033) 877 50 09

czynny: pn-pt: 7.45 – 15.15, bankomat czynny 24 h
Agencja PKO, Zawoja Centrum, pn-pt. 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 14.00

Skok „Beskidy”, Zawoja Centrum, pn-pt. 8.30 – 16.30

Kantor wymiany walut
Zawoja Centrum, pn-pt. 8.00 – 16.00, sb. 8.00 – 14.00

Strzelnica sportowa 
UKS „Zawojak”, Zawoja Centrum (obok szkoły), tel.: 0 602 259 299

Wypożyczalnia rowerów 
UKS „Zawojak”, Zawoja Centrum, tel.: 0 602 259 299

Wypożyczalnia quadów, skuterów i rowerów 
Zawoja Wilczna, tel.: (033) 877 60 56, kom: 0 509 892 658, czynne codziennie 8.00 – 22.00

Wypożyczalnia quadów
Zawoja Czatoża, tel. 0 501 647 254

Wypożyczalnia sprzętu sportowego 
Zawoja Wilczna, Pensjonat „Jawor”, tel. (033) 877 51 98

Paintball – strzelanie farbą – organizacja gier paintballowych
tel.: 0 691 376 712

Basen 
 Ośrodek Wczasowy „Górnik” – Zawoja Mosorne, tel.: (033) 877 62 48

czynny codziennie, 

Firmy transportowe (wynajem autokarów, busów)
MERC-BUS, Janusz Guzek, tel.: (033) 877 00 18, 0 604 682 416, fax.: (33) 877 00 19.

Robert Wójtowicz, tel.: 0-33 877 51 86, 
Maciej Włosiak, tel.: (033) 877 58 50, 0 604 168 042

Leszek Dyrcz, tel.: 0 502 146 207.
Jacek Zięba, tel.: 0 501 039 681, 0 503 076 840 

Wojciech Kuś, tel.: 0 602 735 380; 0-33 877 59 37 

INFORMACJE

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
tel. (033) 877 50 66, fax (033) 877 69 49, e-mail: diablak@zawoja.pl; www.zawoja.pl

godziny otwarcia: pon-pt. 7.00 – 15.00

Informacja Turystyczna w Zawoi, Zawoja Centrum 
tel. (033)877 55 33, 877 50 66, godziny otwarcia: 8.00 – 15.00

Urząd Gminy w Zawoi
tel. (033) 877 50 15, czynny: pon-czw. 7.00 – 15.00, pt. 8.00 – 16.00

Przewodnicy turystyczni
Biuro Usług Przewodnickich „Sasanka”, tel. (033) 877 60 60, 0 505 088 486

Informacja w GCKPiT i w Informacji Turystycznej, tel. (033) 877 55 33, 877 50 66

Poczta
Zawoja Centrum tel. (033) 877 52 22 

poniedziałek-piątek 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 13.00
Skawica: poniedziałek-piątek 8.00 – 13.00

Agencja pocztowa: Zawoja Widły, pn-pt. 8.00 – 15.30, sobota 8.00 –12.00

Hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum
tel.: (033) 877 65 60, czynna: pon.-pt. 7.30 – 22.00, w weekendy rezerwacja

Kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej
ul. Zielona 1, tel. (033) 874 55 30; 

czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.30 - 22.00

Babiogórski Park Narodowy
Zawoja Barańcowa 1403, tel. (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax: (033) 877 55 54

 park@bgpn.pl
Bilety wstępu: Opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego 

Cennik: bilet jednorazowy - jednodniowy normalny 4.00 zł; 
bilet jednorazowy – jednodniowy ulgowy 2.00 zł, 

 opłata a za pobyt na terenie BgPN w wysokości 2.00 zł /noc 
(w cenie noclegu w schronisku).

Wystawa BgPN czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 8.30 – 16.30

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
tel. (018) 285 27 09, godziny otwarcia: 8.30 – 17.00; od poniedziałku do niedzieli

Skansen w Zawoi Markowej 
 klucz znajduje się u pani Małgorzaty Smyrak, obok Skansenu, tel. 0 512 374 902
 

Ośrodek Jazdy Konnej „Dyzma”
czynny codziennie w godz. 10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00, tel. 0 502 705 967

1 godz. - 35 zł, 1 godz. teren - 20 zł

Posterunek Policji
Posterunek Policji w Zawoi: (033) 877 50 07

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim: (033) 877 12 07
Telefon alarmowy: 997

Informacja
PKS (033) 874 22 83; PKP  (033) 874 25 56

Apteki
Zawoja Centrum (obok ośrodka zdrowia), tel. (033) 877 59 56

czynna: pn-pt: 8.00 – 18.00; sobota: 8.00 – 12.00
Zawoja Centrum (pawilon handlowy), tel. (033) 877 58 96

czynna: pn-pt: 7.30 – 16.30; sobota: 7.30 – 13.30
Skawica, tel. (0-33) 877 59 09, czynna: pn-pt: 7.30 – 15.30

Informator 
turystyczny

INFORMACJE
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LIPIEC

Gdy paj¹k w lipcu przychodzi, 
to za sob¹ deszcz przywodzi, 
gdy sw¹ pajêczynê snuje, blisk¹ 
burzê czuje.

Jeœli upa³y w sianokosy i ¿niwa, 
to zima ostra i dokuczliwa, 
a je¿eli s³ota, to w zimie du¿o 
b³ota.
 
Lipcowe upa³y, wrzesieñ do
skona³y. 
 
Upa³y lipcowe wró¿¹ mrozy 
styczniowe.
  
W lipcu gdy s³u¿¹ pogody, bój 
siê wielkiej wody.
 
W lipcu upa³y, styczeñ mroŸ
ny ca³y.
   
Ciep³y œwiêty Jakub, zimne 
Bo¿e Narodzenie.

Gdy s³oñce œwieci na Jakuba, 
to bêdzie zima d³uga.

Od œwiêtej Anki zimne wieczo
ry i ranki (26 lipca)

Przysłowia 
na lato

KRZYŻÓWKA 
NA LATO
Pionowo:
1. W góry…
2. Spisz na nim w namiocie.
3. Stolica Chin.
4. Roœnie nad stawami, jezio
rami.
5. Miasto na wodzie.
6. ... Dunajca.
7. Jedno z wielu na Mazurach.
8. Wulkan na Sycylii.
9. Na 12 miesiêcy.
10. Letni miesi¹c.
11. Stolica S³owacji.
12. Na przyk³ad autokarowa.
13. Najwy¿sze góry w Polsce.
14. Króluje nad Zawoj¹.
15. Z nim zwiedzasz miasta.
16. Czarne u nas nazywane bo
rówkami.
17. Pomaga poruszaæ siê po 
terenie.

HAS£O utworz¹ litery w za
ciemnionych kratkach czytane 
poziomo. 

Czy wiesz, jak ta pora roku zwie siê poœród ludzi, gdy s³onko 
póŸno spaæ idzie, a wczeœnie siê budzi?

Jaki to miesi¹c zamyka szko³y i daje dzieciom urlop weso³y?

Tak samo zwie siê drobniutki deszcz, jak zupka, któr¹ czasami 
jesz.

Miliony ich w polu letni wiatr kolebie. Gdy dojrzej¹, bêdzie ziarno, 
z ziarna chleb dla ciebie.

Jest szufelka, jest wiaderko i wilgotny piasek. Co te¿ z tego mo¿na 
zrobiæ? Czy nie wiecie czasem?

P³ywa po jeziorze. Op³yn¹æ mo¿e œwiat! Stanie, gdy na ni¹ nie 
dmucha wiatr!

Rankiem srebrzy siê na ³¹ce. Potem wysuszy j¹ s³oñce.

Z gór strumieniem sp³ywa, przy morzu ogromna bywa.

Po burzy na niebie piêknie b³yszczy w dali. Chcia³bym mieæ na 
w³asnoœæ taki piêkny szalik.

Trwaj¹ dwa miesi¹ce. Lubi¹ je uczniowie, bo mog¹ odpocz¹æ 
i stawaæ na g³owie.

Kiedy b³yska, kiedy ulewa, kiedy wicher ³amie drzewa, to ju¿ znak, 
¿e idzie du¿a, wielka, groŸna, straszna…

Zagadki na lato
Sprawdź swoją wiedzę…

SIERPIEÑ
 
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki 
ca³y sierpieñ leci.
  
W pierwszym tygodniu sierpnia 
spieka, zima ciê¿ka, œnie¿na 
i d³uga nas czeka.
 
Gdy na Wniebowziêcie Panny 
ciep³o dopisuje, to ciep³y i po
godny koniec lata obiecuje.
 
Jeœli w dniu Jacka nie pada, 
such¹ jesieñ zapowiada (17 
sierpnia).
 
Bart³omiej ukazuje, jaka jesieñ 
nastêpuje (24 sierpnia)
 
Gdy na Luizy ³adnie, œnieg 
póŸno spadnie (25 sierpnia)  
W sierpniu mg³y w górach – 
mroŸne Gody, kiedy mg³y w do
linach – to wró¿ba pogody.
  
Ostatni sierpnia zapowiada, 
jaka pogoda na wrzesieñ wy
pada.

DLA NAJMŁODSZYCHZ KRONIKI WYDARZEŃ

Takiego koncertu w Zawoi jeszcze nie było. 25 maja br. w kościele parafialnym 
w Zawoi Centrum Zespół Smyczkowy Dacamera pod kierownictwem Krzysztofa 
Leksyckiego zagrał utwory znanych kompozytorów światowych. Mogliśmy usłyszeć 
Divertimento na smyczki D-dur Mozarta, koncert na dwoje skrzypiec Bacha, 
koncert na flet „Szczygieł” i koncert na dwoje skrzypiec Vivaldiego oraz „Concerto 
Grosso nr 1” Corelli’ego. Na koncert smyczkowy zaprosiło Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi oraz parafia w Zawoi Centrum.                                 MK

Muzyka na smyczki

W s³oneczny niedzielny poranek, na Przy
s³opiu zebra³a siê grupa m³odzie¿y gim
nazjalnej z Zawoi i Skawicy, aby swoim 
wysi³kiem z³o¿yæ ho³d  naszemu rodakowi 
Janowi Paw³owi II.. To ju¿ trzecia edycja tego 
wspania³ego biegu, który tym razem wy
startowa³ z Ko³obrzegu. W ci¹gu piêtnastu 

Bieganie to nasza pasja – zmaganie się z dystansem, czasem, 
własną słabością – to wyzwania, którym chcemy sprostać. 
Kwietne Biegi –  sztafeta dla wszystkich chętnych, 
którzy chcą podjąć to wyzwanie, być może najdłuższa i najliczniejsza sztafeta 
świata.
Wysiłki na trasie, naszemu Przewodnikowi na „Długim Dystansie” – Janowi 
Pawłowi II, w hołdzie składamy.

W  hołdzie Janowi Pawłowi II

dni,  sztafety z poszczególnych miejscowoœci 
przygranicznych, obiegn¹ ca³¹ Polskê. 

Przejêcie pa³eczki od gminy Stryszawa  
mia³o nast¹piæ 1 czerwca o godzinie 8.08, 
jednak przejêliœmy j¹ z pó³godzinnym 
opóŸnieniem, co nie przeszkadza³o aby 
powitaæ stryszawian muzyk¹ i œpiewem 

przez zespo³y: Juzyna i Zbójnik. Sztafetê  
przywitali równie¿ wice wójt gminy Franci
szek Klimasara oraz przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Krzysztof Chowaniak

Odcinek, który musieliœmy pokonaæ 
wynosi³ ponad osiemnaœcie kilometrów 
(Zawoja Przys³op – Krowiarki), biegacze z po
szczególnych szkó³ zmieniali siê œrednio co 
pó³tora kilometra. Tempo by³o wyœmienite, 
bo jak siê okaza³o do mety na Krowiarkach 
dobiegli w swoim czasie i ró¿nica zosta³a 
zniwelowana. Na Krowiarkach czekali na 
nas biegacze i w³adze z gminy Jab³onka, 
by³o  krótkie przywitanie, wspólne zdjêcia 
no i start Jab³onki na dalsz¹ drogê.   WB

Koncert zespołu „Dacamera” w kościele w Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT.
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WYNIKI ZAWODÓW
Senior 
1. Michał Zubek, 
2. Tomasz Kramarczyk, 
3. Bartosz Ćwik, 
4. Marek Bielówka, 
5. Tomasz Stocki, 
6. Bartłomiej Krzymiński.

Junior 
1. Filip Mrugała, 
2. Tomasz Hofman, 
3. Sylwester Gębala, 
4. Michał Żurawski, 
5. Jakub Polak, 
6. Szymon Żurek.

Femine (kobiety – open)
1. Sonia Klich, 
2. Stefania Staszel, 
3. Marcelina Matuszewska, 
4. Dominika Dyrcz, 
5. Weronika Żurek, 
6. Aleksandra Dyrcz.

Pousin (do 11 lat)
1. Wiktor Koczur, 
2. Szymon Futro, 
3. Nikodem Wortko, 
4. Kamil Dura, 
5. Kamil Żywczak, 
6. Karol Dyrcz.

Benjamin (12-13 lat)
1. Wojciech Czermak, 
2. Krystian Woźniak, 
3. Oskar Kaczmarczyk, 
4. Adrian Legutko, 
5. Jacek Jarząbek, 
6. Artur Dyrcz.

Hobby (od 14 lat bez licencji)
1. Szymon Żurek, 2. Paweł Kozina, 
3. Łukasz Sałaciak, 4. Kamil Dyrcz.

Klasyfikacja drużynowa
1. Aqua Lotto Nice, 
2. Aqua Skawa PKO BP, 
3. PKS Dębnicki Kraków, 
4. UKS Zawojak Zawoja, 
5. Bike Pol Sokół Mielec.

1 czerwca odby³ siê Wyœcig Jurajski w 
Bêdkowicach. Tam III miejsce wywalczy³ 
Marek ¯uromski (m³odzik), IV by³ Woj
ciech Spyrka (junior m³odszy), V – Marlena 
Wójs (seniorka m³odsza) VI – Kinga Stopka 
(m³odziczka), VI – Micha³ Bogdanik (junior 
m³odszy), VIII – Roman Dyrcz (junior m³od
szy), VIII – Justyna Smyrak (m³odziczka), IX 
– Grzegorz Rusin (m³odzik). Z grupy 12 star
tuj¹cych na zawodach kolarzy „Zawojaka” 
dziesiêcioro znalaz³o miejsca w pierszych 
dziesi¹tkach kategorii wiekowej

15 czerwca ruszy³ cykl wyœcigów kolarstwa 
górskiego MTB – Puchar Szlaku Solnego. 

15 czerwca w Nowem Bystrem odby³y siê 
IV Zawody w Cyklotrialu o Puchar Wójta 
gminy Poronin. Na zawodach tych startowa
li trialowcy UKS „Zawojak” z Zawoi. Miejsce 
na podium wywalczyli: Pawe³ Kozina (II 
miejsce) i £ukasz Sa³aciak (III miesce) – kate
goria H.  W czo³ówce zawodów znaleŸli siê: 
Artur Dyrcz (IV miesce, kat. B), Jakub Polak 
(V miejsce, kat. D), Szymon ¯urek (VI miej
sce, kat. D) i Tomasz Pudalik (VIII miejsce, 
kat E  elita). 
Nie wystartowa³a Dominika Dyrcz z powodu 
kontuzji rêki, której nabawi³a siê w Œwidni
ku na Mistrzostwach Polski. Zajê³a tam III 
miesce i zdoby³a br¹zowy medal. Miejsce V 
na trudnych trasach w Œwidniku zaj¹³ Jakub 
Polak.         MB

W pierwszej edycji w Spytkowicach wystar
towa³o 12 kolarzy UKS „Zawojak”. Na po
dium na III miejscu stan¹³ w tych zawodach 
Marek ̄ uromski (m³odzik), a tu¿ za podium 
na IV miejscu uplasowa³ siê Krystian Wójs 
(do lat 10). Siódme miejsce zdoby³a Marlena 
Wójs (m³odziczka), VIII – Kamil Trzebuniak 
(do 12 lat), X – Jakub Trzebuniak (junior 
m³odszy). 
Grzegorz Hajda by³by trzeci, ale zerwany 
³añcuch na ostatnin okr¹¿eniu zepchn¹³ go 
na 12. pozycjê. Dziêki ambitnej postawie 
ukoñczy³ wyœcig biegn¹c do mety z rowe
rem i uplasowa³ siê w roku grupy junio
rów.             Marek Bogacz

Sukcesy kolarzy „Zawojaka”

(1910)

Zawody rozgrywano w klasyfikacji indywi
dualnej (z podzia³em na grupy) oraz  dru¿y
nowej. Wœród prawie 60. zawodników nie 
zabrak³o przedstawicieli Zawoi – trialow
ców z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Zawojak”, którzy godnie reprezentowali 
swój klub i walczyli na równi z najlepszymi 
trialowcami.

Popisy jazdy trialowców mo¿na by³o 
podziwiaæ do godzin popo³udniowych. 
Publicznoœci nie brakowa³o emocji, szcze
gólnie tym, którzy kibicowali swoim naj
bli¿szym. 

Po rozegraniu zawodów rozpoczê³a siê 
dekoracja najlepszych zawodników. Na 
podium stawali zwyciêzcy poszczególnych 
kategorii, którzy otrzymywali pami¹tkowe 
puchary oraz nagrody Wszyscy on dostali 
tak¿e drobne upominki i nagrody ufundo
wane m.in. przez organizatorów zawodów 
i sponsorów. 

Organizatorem zawodów by³ Uczniow
ski Klub Sportowy „Zawojak” w Zawoi, 
a wspó³organizatorami: Urz¹d Marsza³kow
ski Województwa Ma³opolskiego (wsparcie 

 W niedzielę 18 maja br. w Zawoi odbyły się VIII Międzynarodowe Zawody w Trialu Rowe-
rowym o Puchar Babiej Góry. Na zawody zjechali najlepsi trialowcy z różnych stron Polski 
– reprezentanci Polski startujący na nawiększych zawodach w kraju i zagranicą. 

finansowe), Urz¹d Gminy Zawoja, Staroswo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Za
woi, Szko³a Podstawowa nr 5 w Zawoi 
Go³yni, Zespó³ Szkó³ w Zawoi Centrum, 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zawoi, LOK 
Zarz¹d Powiatowy i Szkolne Ko³o w Za
woi, Ma³opolski Zwi¹zek Kolarski, Klub 
Sportowy Aquila Stryszów.

Sponsorzy: Mieczys³aw Szemik – Two
rzywa Sztuczne w Bia³ce, Drzewna Spó³
dzielnia Pracy – „Spólnota” w Bia³ce, 
Fabryka Os³onek Bia³kowych – „Fabios” 
w Bia³ce, Zbigniew Spyrka – Firma „Alzbig” 
w Zawoi, Czes³awa Siwiec – Cukiernia 
Babiogórska w Zawoi, Stanis³aw Siwiec 
– producent wody mineralnej w Zawoi, Ba
biogórski Park Narodowy, Andrzej Paj¹k – 
„Marand” – produkcja eurookien w Zawoi, 
Antoni Budzowski i Arur Mo³ek – „KarTek” 
w Zawoi, El¿bieta Dyrcz – sklep w Zawoi, 
Nina Leœniewska – ksiêgarnia w Zawoi, 
Bank Spó³dzielczy Jordanów o/Zawoja, 
Jan ¯urek – producent szachów w Zawoi, 
Gminna Spó³dzielnia SCh. w Zawoi.

Trialowe popisy

Fotografie z zawodów: arch. GCKPiT w Zawoi

SPORTSPORT
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Odważni uczestnicy festynu skorzystali z możliwości jazdy 
konnej oraz jazdy quadami, 

Przez cały czas trwania festynu można było spróbować 
wspaniałych wypieków Rodziców, zjeść kiełbaskę lub bigos oraz potrenować z nowym zawodnikiem LKS „Watra”.  

Pan Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie ZSP dziękują 
Rodzicom, w tym Komitetowi Organizacyjnemu w osobach Państwa 
Jolanty Bojarowicz, Sabiny Ficek, Marka Ostrowskiego, Wandy Polak, 
Nataszy Rembielak i Iwony Watlikiewicz za inicjatywę i zaangażowanie 
w organizację festynu oraz fundatorom imprezy:
Radzie Gminy Zawoja – 500 zł; Radnej Pani Władysławie Trybała 
– pomoc w pozyskaniu nagród na loterię; Państwu Arkadiuszowi i Ewie 
Mołek – nagroda główna DVD i MP3; Pani Jadwidze Jąkała (Zakład 
Fryzjerski) – strzyżenie; Pani Elżbiecie Spyrka (Zakład Fryzjerski) 
– strzyżenie i maskotki; Pizzerii „Sorento” Zawoja Centrum – 4 szt. 
pizza duża z dodatkami; Panu Adamowi Brańka (Zakład Fotograficzny) 
– wywoływanie zdjęć; Pani Aldonie Kuś – bony towarowe 4 szt. po 20 zł 
w sklepach i piórniki; Gminnej Spółdzielni „SCh” w Zawoi; Pani Barba-
rze Spyrka – słodycze; Państwu Sabinie i Andrzejowi Ficek – przejazdy 
quadami; Państwu Jolancie i Romanowi Bojarowicz – koszulki z logo 
imprezy; Ośrodkowi Jazdy Konnej w Zawoi „Pod Grapą” – połowa 
przejazdów konnych; Panu Markowi Bogacz i Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Zawojak” – połowa oddanych strzałów na strzelnicy; 
Rodzicom, którzy ufundowali domowe wypieki na festyn; Zespołom 
„Świst” i „Juzyna” za występ oraz Janowi Smyrak i Józefowi Brzana 
pracownikom Skwerku Edukacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia 
Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi Wełcza za udostępnienie 
miejsca pod organizację festynu, a także  Gminnemu Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Gminie Zawoja za jego oprawę muzyczną. 

a nasze pociechy do woli miały zapewnione szaleństwo na 
dmuchanym zamku. 

Dnia 14 czerwca 2008 roku na terenie Skwerku Edukacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów 
Prywatnych w Zawoi Wełcza odbył się Czerwcowy Festyn Rodzinny zorganizowany przez Rodziców na rzecz Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.

Po uroczystym powitaniu przedstawicieli władz samorządowych, 
zaproszonych gości, rodziców na estradzie rozpoczęli 
występy uczniowie, którzy pod opieką swych wychowawców 
zaprezentowali zróżnicowany program artystyczny. 

Oglądaliśmy barwne przedstawienie teatralne pt. „Jaś 
i Małgosia”, podziwialiśmy umiejętności taneczno- wokalne 
oraz muzyczne młodych artystów.

Dużą popularnością wśród zebranych cieszyła się loteria 
fantowa, gdzie przy odrobinie szczęścia można było wygrać 
cenne nagrody.

Regionalny zespół Juzyna umilił nam czas prezentując swój 
występ pt. „Na polanie”.

Powodzeniem cieszył się kącik strzelecki, gdzie uczniowie, 
jak i dorośli pod opieką pana Marka Bogacza mogli sprawdzić 
celność swego oka. 

Dochód jaki pozyskano podczas festynu w całości został 
przeznaczony na rzecz szkoły.

Festyn na rzecz szkoły
ZE SZKOLNEGO PODWÓRKAZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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INFORMACJE

29 paŸdziernika 2007 roku pierwsza ¿arów
ka rozb³ys³a w Opacznem. Elektryfikacja 
tego przysió³ka z³o¿onego z dwóch bu
dynków zamieszka³ych na sta³e i szeœciu 
sezonowo jest efektem skutecznego zaan
ga¿owania w zasadzie dwóch instytucji: 
Urzêdu Gminy Zawoja wraz z Rad¹ Gminy 
i Wójtem Markiem Listwanem na czele oraz 
Energetyki „Enion” z Dyrektorem Krzyszto
fem  Borkiewiczem w Krakowie i panem 
Krajewskim w BielskuBia³ej.

Najwiêksze s³owa uznania i wdziêcznoœæ 
przekazujemy w³aœnie tym instytucjom 
i osobom oraz wszystkim, którzy byli nam 
przychylni.

Szczególnie dziêkujemy w³aœcicielom 
dzia³ek, którzy nie utrudniali przeprowadze
nia linii  energetycznej po swoich terenach, 
a by³o ich prawie dwudziestu! Dziêkujemy 
tak¿e Lasom Pañstwowym, które nigdy nie 
robi³y trudnoœci.

15 000 wat 
w Zawoi Opaczne

Za czasów re¿imu komunistycznego to 
by³o tak, ¿e jak ktoœ by³ niepokorny  i nie 
chcia³ s³uchaæ w³adzy ludowej to siê mu 
odcina³o wodê i pr¹d. Teraz te¿ s¹ ludzie 
¿a³uj¹cy innym pr¹du i wody. W³aœnie 
ci „byli ludzie” w zesz³ym roku w lipcu 
odciêli nam wodê i do dziœ mamy z tym 
problemy!

Elektryfikacja Zawoi Opaczne nie jest 
przyk³adem „uszczêœliwiania na si³ê”. Przez 
wiele d³ugich lat staraliœmy siê o pr¹d i cel 
zosta³ osi¹gniêty. Zelektryfikowanie przy
sió³ka jest w³aœnie skutkiem konsekwencji 
w dzia³aniu celem osi¹gniêcia s³usznego 
efektu.

Teraz mo¿emy wreszcie zamkn¹æ grub¹ 
teczkê  zatytu³owan¹ „ElektryfikacjaOpacz
ne” i spokojnie pomyœleæ co dalej?

Stanis³aw FrontCybulski
Renata CybulskiFront

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

W maju odby³y siê obchody „Dni Polski” 
przez szko³y realizuj¹ce program „Uczenie 
siê przez ca³e ¿ycie”. Lekcje wychowaw
cze poœwiêcono symbolom narodowym 
„Zawsze z bia³oczerwon¹”’, „Co wiem o 
hymnie narodowym” itp. 

Nauczyciele rozmawiali z uczniami o 
OjczyŸnie i nowoczesnym patriotyzmie. 
Uczestnicy obchodów zredagowali gazetki 
œcienne na temat polskiej gospodarki, tury
styki, kultury oraz udzia³u Polski w organi
zacjach miêdzynarodowych.

Dni Polski w Zespole Szkół w Zawoi Centrum

Nowoczesny patriotyzm
Gimnazjaliœci wziêli udzia³ w konkursie 

wiedzy o Janie Pawle II przygotowanym 
przez pana Zbigniewa Marcaka. Laureata
mi  konkursu s¹ Lidia Paj¹k, Milena Kojder 
i Tomasz Hutniczak. 

Poczucie odpowiedzialnoœci za kraj, 
w którym ¿yjemy powinno towarzyszyæ 
m³odym, wkraczaj¹cym w doros³e ¿ycie 
ludziom. Szko³a jest miejscem, w którym 
takie poczucie odpowiedzialnoœci mo¿na 
i nale¿y kszta³towaæ.

Mazur Urszula

Gimnazjaliœci szybko uporali siê z testem, 
który sk³ada³ siê z 48 pytañ obejmuj¹cych 
szerokie spektrum zagadnieñ, takich jak 
zarys historii, polityki, gospodarki, litera
tury, kultury, a tak¿e ¿ycia codziennego 
i obyczajów mieszkañców Anglii, Walii, 
Szkocji, Irlandii Pó³nocnej oraz Stanów Zjed
noczonych Ameryki Pó³nocnej. 

Pierwsze miejsce w tym konkursie przy
pad³o Szymonowi WoŸniakowi z ZS 
w Zawoi Centrum i Kindze Joñ czyk z 
ZS w Bia³ce. Drugie  i trzecie miejsce zdo
byli uczniowie z ZS w Bia³ce: Katarzyna 
Oczkowska i Marek ̄ arnowski. Ponadto 
komisja wyró¿ni³a 3 uczniów z ZS w Zawoi 

Sprawozdanie z międzyszkolnego konkursu 
„Spotlight on the UK and the USA”

Zwycięzycy konkursu: Lidka Pająk, Tomek 
Hutniczak, Milena Kojder. 

Fot. arch. ZS w Zawoi Centrum.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ra-
mach Programu Socrates – Comenius. Treści 
samego projektu lub materiałów nie odzwiercie-
dlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agen-
cji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym 
ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa 
nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Centrum: Daniela Bujwickiego, Kamila 
Jarosza oraz Roberta Bo¿ka.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
wspania³ych wyników i mamy nadziejê, 
¿e w przysz³ym roku szkolnym zapragn¹ 
ponownie pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o krajach 
anglojêzycznych.

Edyta Chowaniak

W piątek 06.06.2008 uczniowie z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, Zespołu 
Szkół w Zawoi Centrum i Zespołu Szkół w Białce 
wzięli udział w II międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego 
„Spotlight on the UK and the USA”, który odbył się na hali widowiskowo-
sportowej w Zawoi Centrum.

Elektryfikacja Opacznego. Fot. Autorów

Gimnazjaliści w trakcie rozwiązywania testu. Fot. Autorki.
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CENNE INICJATYWY

Ka¿dego cieszy widok piêknego ogrodu. 
Na przestrzeni wieków obserwujemy jak 
zmieniaj¹ siê typowe ogródki wiejskie. 
Zw³aszcza w ostatnim czasie ogrody na wsi 
przeobra¿aj¹ siê w te nowoczesne czerpi¹c 
inspiracjê z ogrodów wielkomiejskich, które 
maj¹ zupe³nie inny charakter. £atwiejsze ni¿ 
kiedyœ przemieszczanie siê ludzi spowodo
wa³o zapo¿yczanie wielu nowych gatun
ków i odmian roœlin, które wprowadzamy 
na „grunt wiejski”. Zapominamy o starych 
przypisanych typowo wiejskiemu krajobra
zowi kwiatach i roœlinach takich jak np. 
malwy, wrotycz, nagietki, aksamitki, ³ubin. 

Izabela Czartoryska w swojej książce „Myśli różne o sposobie zakładania 
ogrodów” „napisała: „…ogrodem może stać się każde miejsce, każda 
wioska, każdy kątek, kiedy zbliżają nas do natury, do tej prostoty pełnej gustu 
prawdziwego…”

Kilka słów o ogrodach, 
które tworzą wizerunek

Dziœ sadzimy rododendrony, azalie, cynie, 
lobelie a przede wszystkim iglaki. 

Jakkolwiek ogrody nasze zmieniaj¹ swój 
styl i charakter istotnym staje siê chêæ do 
wyra¿ania piêkna naszego otoczenia. S¹ 
elementem krajobrazu, który tworzymy i 
kszta³tujemy sami, a który wp³ywa na wi
zerunek naszej miejscowoœci. Aby doceniæ 
tych, którzy dbaj¹ o w³asne œrodowisko w 
naszym powiecie od kilku lat organizowany 
jest Powiatowy Konkurs na najpiêkniejszy 
ogród przydomowy i naj³adniejsze obejœcie 
w gospodarstwie. Z gminy Zawoja do kon
kursu zg³osi³o siê kilku chêtnych:

Ba³os Zofia – Zawoja 1823
Ficek Janina – Skawica 139
Gancarczyk Sabina – Zawoja 1239
Haczyñska Helena – Zawoja 1448
Kubieniec Wies³awa – Zawoja 710
Marek Stanis³aw – Skawica 247
Migas Helena – Skawica 430

20 czerwca 2008r. „gródkowe jury” 
z³o¿one z cz³onków Komisji Rolnictwa, Le
œnictwa i Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Pana 
Marcina Marka i Pani W³adys³awy Tryba³a, 
przedstawicieli Urzêdu Gminy Pani Stani
s³awy Zachury i Powiatowego Zespo³u Do
radztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej 
Ma³gorzaty Starmach wizytowa³o ogrody. 

Do etapu powiatowego w kategorii 
„najpiêkniejszy ogród przydomowy” jury 
zakwalifikowa³o ogród Pana Stanis³awa 
Marka ze Skawicy.

Troszcz¹c siê o nasze œrodowisko ¿ycia 
sprawiamy radoœæ innym, którzy mog¹ tê 
dba³oœæ podziwiaæ i naœladowaæ. Dbajmy 
o estetykê naszego otoczenia by nasza miej
scowoœæ zachwyca³a wszystkich, którzy tu 
przybywaj¹. 

MS

Najładniejsze ogródki przydomowe. Fot. Autorki.

GMINNE CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI w ZAWOI

WÓJT GMINY ZAWOJA, PRZEWODNICZ¥CY RADY GMINY ZAWOJA

zapraszaj¹ na

2 sierpnia – sobota
Zawoja Centrum - Stadion sportowy

KONCERTY:

BABIOGÓRSKI
JARMARK

Ponadto: KIERMASZ TWÓRCZOŒCI LUDOWEJ

15.00 ZESPÓ£ z ZAWOI

16.00 Kapela góralska z Zubrzycy Górnej

17.00

18.30 ZESPÓ£

20.00 ZESPÓ£

21.30 ZESPÓ£

22.30 DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI

ŒWIST

TEA

PRZYL¥DEK HORN

IRENA JAROCKA

PUDELSI

S I L E S I A

Wstêp
10 z³
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BIURO PODRÓ¯Y „JAMA-TUR”
34-223 Zawoja 1847
tel./fax 033 877 60 84,

e-mail: biuro@jama-tur.pl www.jama-tur.pl

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

SPRZEDA¯ BILETÓW
• lotniczych
• autokarowych
• promowych

KARTA EURO < 26

LAST MINUTE! SUPER OFERTY! NISKIE CENY!

ORGANIZUJEMY
• wycieczki dla szkó³
• kolonie i obozy m³odzie¿owe
• zielone szko³y w kraju i za granic¹
• wyjazdy grupowe
• wyjazdy do kina i teatru

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


