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Drodzy Mieszkañcy!

z ca³ego serca ¿yczymy Wam wszystkiego co najlepsze.
Niech przy zapachu choinki, up³yn¹ Wam piêkne chwile Wigilii.

Ze wspólnie odœpiewanymi kolêdami, z rodzin¹ przy stole,
w kochaj¹cym, pe³nym mi³oœci gronie.

Niech te Œwiêta Bo¿ego Narodzenia przynios¹ Wam wiele radoœci.
Niech uœmiech zagoœci w domach.

Niech ogarnia Was ciep³o wigilijnej œwiecy.
Niech samotnoœæ odejdzie w niepamiêæ.

Niech dobry Bóg namaluje szczêœcie na naszych twarzach.
Niech te Œwiêta przynios¹ Wam Bo¿e ³aski, spokój, radoœæ i dostatek wszelki,

A Nowy Rok niech spe³ni marzenia ukryte w sercach.

Marek Listwan
Wójt Gminy Zawoja

Krzysztof Chowaniak
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja
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ZA NASZYM OKNEM

Weso³ych Œwiat!

W pamiêci naszej i naszych  Czytelników
bêdzie wspominana jako bibliotekarz Filii
w Skawicy i w Zawoi Wilczna, a ostatnio
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zawoi. Mamy tak¹ cich¹ nadziejê, ¿e po-
zostanie z nami jeszcze przez wiele lat i bê-
dzie nas wspieraæ swoj¹ fachow¹ wiedz¹
i umiejêtnoœciami. Pragniemy równie¿ po-
dziêkowaæ za wieloletni¹ i sumienn¹ pracê
dla spo³ecznoœci lokalnej. Bardzo chêtnie
dzieli³a siê swoj¹ wiedz¹ , nie tylko biblio-
tekarsk¹, zachêca³a do podejmowania trud-
nych zadañ.

Po 40 latach pracy nasza kole¿anka Pani Barbara Kozina przesz³a na
zas³u¿on¹ emeryturê.

Po¿egnanie Pani Basi
By³a osob¹ bardzo pracowit¹ i wymaga-

j¹c¹ w stosunku do siebie i swoich wspó³-
pracowników. ¯yczliwie interesowa³a siê
m³odymi pracownikami i ich problemami.
Zara¿a³a nas sw¹ radoœci¹ ¿ycia, uœmiechem
i pogod¹ ducha.

Oczywiœcie nie mog³o obejœæ siê bez po-
¿egnalnego s³odkiego poczêstunku, na któ-
ry Pani Basia zaprosi³a wszystkich pracow-
ników. By³ to pamiêtny dzieñ 1 grudnia
2008 r., który pozostanie w naszej pamiêci.

Bêdzie nam jej bardzo brakowaæ.
  Pracownicy GBP w Zawoi.

Zima z okna na Opacznem. Fot. Stanis³aw Front

Choinka (obrzêdowa kradzie¿, pod³aŸnik-
czyli rajskie drzewko, dawne i wspó³cze-
sne ozdoby choinkowe, siano pod obru-
sem) – gospodarz  rozpoczyna³  dzieñ wi-
gilijny wypraw¹  do lasu po zielone ga³êzie
albo po drzewko. Nosi³a ona wszelkie zna-
miona kradzie¿y obrzêdowej – las trakto-
wany by³ jak  tamten œwiat, a wyniesiona
z niego  ukradkiem choinka mia³a  przy-
nieœæ „z³odziejowi”  szczêœcie i powodze-
nie. Od wieków zielone ga³êzie towarzy-
szy³y sprawowaniu ró¿nych obrzêdów. Sta-
nowi³y symbol ¿ycia, p³odnoœci i  radoœci.
Choinka to najczêœciej dziœ spotykana , choæ
historycznie najm³odsza ozdoba domów w
czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Przywê-
drowa³a do Polski na prze³omie XVIII i XIX
wieku. Ozdabiano j¹  – podobnie jak pod-
³aŸniki – jab³kami, orzechami, piernikami,
elementami wykonanymi z wydmuszek,
piórek, s³omy i kolorowego papieru. Wspó³-

Zwyczaje i obrzêdy œwiateczne

czesne ozdoby choinkowe to przede wszyst-
kim kolorowe bombki o ró¿nych kszta³tach,
b³yszcz¹ce ³añcuchy i elektryczne lampki.

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia
prze¿ywania
Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, radoœci
i ciep³ej rodzinnej
atmosferze.

Kolejny zaœ Nowy Rok
niech bêdzie czasem
pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeñ.

Redakcja
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Rozmowa z Markiem Listwanem
– wójtem Gminy Zawoja
POD DIABLAKIEM: – Panie Wójcie, mi-
nê³o 10 lat od objêcia funkcji wójta
Gminy Zawoja, jest to trzecia Pana ka-
dencja. Czy to du¿o, czy ma³o?

MAREK LISTWAN: – Trudno w sposób
jednoznaczny odpowiedzieæ na tak posta-
wione pytanie. Niemniej jednak dekada to
dobry przedzia³ czasu do dokonywania pod-
sumowañ, to tak¿e okazja do wyznaczania
nowych kierunków rozwoju, to czas wyko-
nania korekt i uzupe³nieñ w strategiach roz-
woju czy te¿ w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych. Z drugiej zaœ strony nie sposób
przejœæ obojêtnie nad refleksj¹ jak ten czas
szybko up³ywa.

W ci¹gu minionego dziesiêciolecia na in-
westycje wydaliœmy blisko 22 miliony z³.
To jak na nasz¹ niezamo¿n¹ gminê bardzo
du¿o. Wiele z tych œrodków pozyskaliœmy
ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Pieni¹dze te prze-
znaczono miêdzy innymi na wykonanie
ponad 15 kilometrów chodników w ci¹gu
dróg wojewódzkich i powiatowych, zmo-
dernizowano 40 km dróg gminnych, wy-
konano cztery parkingi, Przeprojektowano
i przebudowano z konstrukcji drewnianej
na betonow¹ cztery du¿e mosty na rzece
Skawicy. Ponadto pobudowano liczne ma³e
mostki; np. na potoku Go³ynka i Sikorów-
ka. Gotowe s¹ dwa kolejne projekty du-
¿ych mostów na Czato¿y i na Sitkówce
Wykonano 6,5 km wodoci¹gów, 3 km ka-
nalizacji z czêœciow¹ modernizacj¹ i rozbu-
dow¹ oczyszczalni w Zawoi Centrum i Za-
woi Wid³ach. Wykonano dwa odwierty stud-
ni g³êbinowej, jeden w Zawoi Centrum
a drugi na Czato¿y.

Na ukoñczeniu jest projekt ujêcia wody
na Czato¿y.

Najwiêksze wydatki bud¿etowe poch³a-
nia jednak oœwiata. Pomimo z³ej sieci szkol-
nej i zwi¹zanych z ni¹ problemów, w roku
2006 otrzymaliœmy tytu³ Lidera Edukacji.
Mamy za sob¹ budowê najwiêkszej w Po-
wiecie Hali Widowiskowo-Sportowej za
kwotê 5 400 000 z³, która od pocz¹tku spe³-
ni³a zwi¹zane z jej powstaniem oczekiwa-
nia.

– Co by³o w tym czasie dla Pana naj-
wiêkszym sukcesem, a co pora¿k¹?

Za najwiêksze osi¹gniêcie w ostatnim
czasie uwa¿am doprowadzenie, po latach
starañ, do przebudowy drogi 957, pomimo,
¿e jest to zadanie Zarz¹du Dróg Wojewódz-
kich i Marsza³ka Województwa. G³ówne
œrodki 22 miliony z³. pochodz¹ z bud¿etu
Województwa, Gmina do³o¿y tylko milion.

Proszê zauwa¿yæ, ¿e tak du¿ej inwestycji
nie by³o od lat w Zawoi. Skierowanie ta-
kich œrodków na nasz¹ drogê uwa¿am za
swój osobisty sukces, bo wiem ile podob-
nych potrzeb jest na terenie ca³ej Ma³opol-
ski. Dokoñczenie przebudowy, które zakoñ-
czy siê w przysz³ym roku ca³kowicie zmie-
ni obraz gminy.

Za pora¿kê uwa¿am, choæ nie ode mnie
to zale¿y, nie zgodne z oczekiwaniami funk-
cjonowanie OTN „Mosorny Groñ”. Proszê
jednak pamiêtaæ, ¿e ta inwestycja powsta-
³a, jest i nikt jej z Zawoi nie zabierze. W no-
wej sytuacji prawnej Oœrodek zaczyna pra-
cowaæ dobrze, p³aci podatki i przygotowu-
je siê do sezonu. Zima 2008/2009 odpowie
na pytanie jaka bêdzie jego przysz³oœæ.

– Ka¿dy cz³owiek ma wiele proble-
mów ¿yciowych, jedni rozwi¹zuj¹ je
sami inni zwracaj¹ siê do Pana o pomoc.
Czy mo¿e nam Pan powiedzieæ z czym
najczêœciej borykaj¹ siê mieszkañcy
gminy?

 Mieszkañcy na co dzieñ maj¹ problem
z kiepskimi drogami, zarówno latem jak
i zim¹. W okresie zimowym problem do-
stêpu do swoich posesji jeszcze bardziej siê
pog³êbia, to ju¿ nie tylko b³oto, dziury ale
tak¿e odœnie¿anie. Przyjêto zasadê, ¿e bu-
dowa drogi i jej odœnie¿anie w okresie zi-
mowym w pierwszej kolejnoœci ma miejsce
na drogach, z których korzysta wiêcej miesz-
kañców, dlatego problem dróg do odleg³ych
przysió³ków jest naprawdê du¿y. Jak siê
zaczyna zima ludzie dzwoni¹. Jedni skar¿¹
siê, ¿e p³ugi odœnie¿aj¹ce drogê zasypa³y

im wjazd do domu i nie mog¹ wyjechaæ,
inni dzwoni¹ ¿e nie mog¹ dojechaæ do le-
karza albo pogotowie nie mo¿e do nich
dojechaæ bo mieszkaj¹ 2 kilometry od dro-
gi g³ównej a droga do nich jest nie odœnie-
¿ona. Rozumiem ich problemy i w pierw-
szej kolejnoœci tym zamierzam pomóc.

Drugim problemem by³ plan zagospo-
darowania przestrzennego, który jest ju¿
uchwalony. Znaj¹c potrzeby mieszkañców
w tym zakresie w przysz³ym roku przyst¹-
pimy do zmiany Studium uwarunkowañ za-
gospodarowania przestrzennego.

–  Jak uk³ada siê Panu wspó³praca
z Rad¹ Gminy, Przewodnicz¹cym oraz
Pracownikami?

– To pytanie w ostatnim czasie czêsto
jest mi zadawane. Odpowiem jak zawsze.
Wspó³praca z wszystkimi kolejnymi rada-
mi uk³ada³a mi siê dobrze. Oczywiœcie jest
ró¿nica, ³atwiej jest wspó³pracowaæ z tak¹
rad¹, która ma program zbie¿ny z wójtem.
Jeœli program poszczególnych radnych lub
ca³ej Rady jest inny, wspó³praca jest trochê
trudniejsza, ale mo¿liwa. W takim przypad-
ku trzeba pogodziæ interesy i potrzeby, na-
le¿y wybraæ te kierunki, które uzyskaj¹ po-
parcie wiêkszoœci. Przecie¿ zarówno radni
jak i ja chcemy jak najlepiej s³u¿yæ miesz-
kañcom.. Zreszt¹ w miarê zdobywania do-
œwiadczenia radni sami rozumiej¹ co jest
bardziej pilne, co mo¿liwe do wykonania..
Dobrze uk³ada mi siê wspó³praca z jednost-
kami organizacyjnym; dyrektorami szkó³,
Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej,
Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Tu-

Marek Listwan – wójt Gminy Zawoja
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rystyki. Dziêki tej dobrej wspó³pracy na
przyk³ad szko³y wyposa¿one s¹ w nowe
komputery ze œrodków unijnych. To oczy-
wiœcie zas³uga przede wszystkim dyrekto-
rów. Oni zabiegaj¹ o komputery, gmina zaœ
musi zapewniæ œrodki na przygotowanie sali
i odpowiednie meble. Dyrektor mo¿e byæ
pewny, ¿e jego wniosek o now¹ pracow niê
komputerow¹ dostanie dobr¹ opiniê i po-
parcie wójta. Dziêki dobrej wspó³pracy ze
szko³ami ich wygl¹d tak bardzo siê zmieni³
na korzyœæ. Du¿e remonty wykonuje gmi-
na, o ma³e zabiegaj¹ i realizuj¹ poszczegól-
ni dyrektorzy. Bardzo dobrze oceniam
wspó³pracê z Ochotniczymi Stra¿ami Po¿ar-
nymi. Nie mam problemów wspó³pracy
z pracownikami urzêdu. To dobry i kom-
petentny zespó³, otwarty na podejmowanie
nowych zadañ , z nimi mogê podejmowaæ,
ka¿de zadanie, bo jestem przekonany, ¿e
je wykonamy. Powiem jeszcze wiêcej. Bar-
dzo dobrze uk³ada mi siê wspó³praca
z wszystkimi proboszczami. Dziêki temu
udaje nam siê wspólnie przeprowadzaæ za-
dania wa¿ne dla wspólnot parafialnych
i gminy, uroczysty przebieg maj¹ obchody
3 Maja czy 11 Listopada. Bardzo sobie ce-
niê tê wspó³pracê.

 – Mam tu przed sob¹ program wy-
borczy ugrupowania, z którego Pan star-
towa³ na stanowisko wójta gminy. Jest
w nim zawartych wiele zamierzeñ. Jak
Pan, w po³owie kadencji, ocenia reali-
zacjê tego programu?

Jestem Pani wdziêczny za to pytanie. Bar-
dzo dobrze, ¿e mieszkañcy œledz¹ ten pro-
gram, bo po dwóch latach jego funkcjono-
wania zdecydowanie go wyprzedzamy, a na
pe³n¹ realizacjê pozosta³y jeszcze kolejne
dwa lata bud¿etowe.

– A czego na pewno siê nie uda zre-
alizowaæ?

Za wczeœnie o tym mówiæ. Za³o¿enia
tego programu zamierzam zrealizowaæ wjak
najwiêkszym stopniu. Mam te¿ nadziejê, ¿e
dziêki dobrej wspó³pracy z Rad¹ zrealizu-
jemy tak¿e zadania które wynikn¹ w trak-
cie trwania kadencji, a nie by³y w progra-
mach jak na przyk³ad „Orlik 2012”

–  No w³aœnie. Skoro Pan wspomnia³
o „Orliku 2012”, to w czerwcu by³o uro-
czyste podpisanie umowy na realizacjê

projektu „Moje boisko Orlik-2012”, w ra-
mach, którego na terenie naszej gminy,
a konkretnie w Zawoi Wilcznej mia³
powstaæ ogólnodostêpny kompleks
dwóch boisk: pi³karskie oraz wielofunk-
cyjne. Minê³o pó³ roku, a budowa siê nie
rozpoczê³a. Jaka jest tego przyczyna?

 Istotnie w czerwcu bie¿¹cego roku
otrzymaliœmy promesê z Ministerstwa Spor-
tu. Do realizacji zadania przyst¹piliœmy
z wielkim entuzjazmem, wybraliœmy miej-
sce, w ci¹gu dwóch miesiêcy przygotowa-
no projekt, uzyskano wymagane pozwole-
nia, zabezpieczono w bud¿ecie œrodki. Prze-
prowadzono trzy procedury przetargowe,
ale nie uda³o siê wy³oniæ korzystnej oferty.
W pierwszym przetargu obie oferty odrzu-
cono. W dwóch nastêpnych oferty przewy¿-
sza³y mo¿liwoœci finansowe gminy, które
w znacz¹cy sposób zmieni³y zasady wspó³-
finansowania. Udzia³ gminy przekracza³
milion z³otych, zamiast 330 tysiêcy, jak by³o
w za³o¿eniach. Nie bez znaczenia by³ czas
zakoñczenia inwestycji w póŸnym okresie
jesiennym.

Po konsultacji z Komisjami Rady Gmi-
ny, pracownikami Urzêdu Wojewódzkiego
i Marsza³kowskiego podjêto decyzjê o re-
zygnacji z tego zadania w roku 2008.

–  Ale powstanie!

24 listopada br. w Urzêdzie Marsza³kow-
skim z³o¿yliœmy ponownie wniosek na re-
alizacjê projektu „Moje boisko Orlik - 2012”
na rok 2009. W projekcie bud¿etu zabez-
pieczono wymagane œrodki. Je¿eli otrzyma-
my pozytywna decyzjê, to jesteœmy gotowi
zrealizowaæ to zadanie w spokoju i na roz-
s¹dnych warunkach.

 – W bud¿ecie na 2008 rok przezna-
czono prawie 3 mln z³otych na wydatki
maj¹tkowe. Czy za³o¿enia zosta³y w pe³-
ni zrealizowane?

Hala Widowiskowo-Sportowa w Zawoi Centrum

Nowe chodnik wzd³u¿ drogi wojewódzkiej

Wyremontowany oœrodek zdrowia w Skawicy dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Na ten moment wszystkie inwestycje za-
planowane na rok 2008 zosta³y wykonane.
Do zap³acenia pozosta³y tylko zadania zwi¹-
zane z projektowaniem, mam na myœli pro-
jekty szko³y z basenem w Zawoi Centrum,
kanalizacji w Skawicy i dwa projekty mo-
stów.

–  Jest prowizorium bud¿etowe na
2009 rok. Wiadomo, ¿e wiele inwestycji
bêdzie kontynuowanych, choæby budo-
wa szko³y w Zawoi Centrum, na któr¹
mieszkañcy bardzo czekaj¹ czy te¿ ka-
nalizacja gminy. Czy s¹ planowane ja-
kieœ nowe d³ugoterminowe inwestycje
niezbêdne mieszkañcom?

Uwa¿am, ¿e wymienione zadania s¹ prio-
rytetowe i bardzo wa¿ne, co nie znaczy, ¿e
jak powstan¹ inne mo¿liwoœci, to nie zwe-
ryfikujemy swoich planów.

– A co z pozyskiwaniem œrodków
unijnych?

Œrodki unijne docieraj¹ do Zawoi szero-
kim strumieniem. Rolnicy dostaj¹ dop³aty
do gospodarstw, szko³y otrzyma³y pracow-
nie komputerowe, zrealizowano program
Comenius Sokrates i wymianê zagraniczn¹
w ramach tego zadania. W szkoleniach or-
ganizowanych przez Biuro Pracy bior¹
udzia³ mieszkañcy gminy, zaœ uczniowie
naszych szkó³ korzystaj¹ ze stypendiów
unijnych. Aktywnie dzia³aj¹ i pozyskuj¹
œrodki zewnêtrzne organizacje pozarz¹do-
we dzia³aj¹ce na terenie gminy. Myœlê jed-
nak, ¿e nie o to mnie Pani pyta.

Pani ma na myœli œrodki które bezpo-
œrednio gmina pozyska³a. Takich œrodków
w ostatnich latach pozyskano wiele mo¿e
wymieniê choæ niektóre;

Na budowê 7,8 km. chodnika wzd³u¿
drogi krajowej 957 pozyskaliœmy wsparcie
z Phare Inrred w wysokoœci 115 452,10 euro.
Na budowê Hali Widowiskowo-Sportowej
z Urzêdu Kultury Fizycznej uzyskaliœmy

1 700 tyœ. z³. i Ministerstwa Edukacji i Spor-
tu 130 tys na jej wyposa¿enie. Z programu
Sapard pozyskaliœmy kwotê 59 881,13 z³.
na budowê kolektora sanitarnego „Ma³e
Wid³y”, a na budowê wodoci¹gu „Ma³e
Wid³y”, równie¿ z Sapard, kwotê 39 414,76
z³. Kanalizacja sanitarna Zawoja Podry¿o-
wana kosztowa³a 191 264,70 z³, a z Sapard
pozyskano kwotê 143 448,52 z³. Na prze-
budowê dachu na budynku Zespo³u Szkó³
w Skawicy pozyskano z Banku Œwiatowe-
go 104 864 z³, a na przewi¹zkê w tym Ze-
spole 540 450 z³. Budowa 2 km 705 m sieci
wodoci¹gowej Zawoja Wid³y – Zawoja Cen-
trum poch³onê³a 345 322,56 z³., w tym
z Banku Œwiatowego 103 596,77 z³. Moder-
nizacja drogi gminnej Zawoja Przys³op –
Lachy by³a dofinansowana w kwocie
421 427 z³. z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nego Programu operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego i 70 237,93 z³. z bud¿etu pañ-
stwa. Na remont instytucji, pe³ni¹cej funk-
cjê kulturaln¹ w Skawicy, pozyskano z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w Ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Restrukturyzacja i Moder-
nizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Roz-
woju Obszarów Wiejskich – 280 148,00 z³.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o œrodkach
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska tj. o preferencyjnych kredytach
w czêœci umarzalnych, pozyskanych na re-

alizacje kanalizacji Zawoja Brzeg oraz ter-
mo modernizacjê obu oœrodków zdrowia
i budynku Urzêdu Gminy. Corocznie na bu-
dowê i modernizacjê dróg dojazdowych do
gruntów rolnych otrzymujemy oko³o 15 000
z³ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
To tylko czêœæ pozyskanych przez Gminê
w ostatnich latach œrodków zewnêtrznych.
Ubiegaliœmy siê o dofinansowanie jeszcze
kilku innych projektów, ale nie zawsze z³o-
¿enie wniosku jest równoznaczne z uzyska-
niem œrodków.

–  Czy jest coœ o czym nie rozmawia-
liœmy, a chcia³by Pan przekazaæ miesz-
kañcom naszej gminy?

 W jednej rozmowie nie sposób przeka-
zaæ wszystkich informacji, o funkcjonowa-
niu gminy i planach rozwoju.

Wiem, ¿e nie wszyscy s¹ zadowoleni
z postêpów w rozwoju gminy. Znam po-
gl¹dy, ¿e nic siê nie dzieje. Myœlê, ¿e obiek-
tywnie oceniaj¹ gminê Ci, co przyje¿d¿aj¹
do nas co jakiœ czas. Oni z uznaniem mówi¹
o widocznych zmianach w wygl¹dzie bu-
dynków u¿ytecznoœci publicznej, o piêk-
nych nowych parkingach, o uporz¹dkowa-
nym i zadbanym Centrum. Podziwiaj¹ jak
wiele zrobiono w Skawicy. My, stale miesz-
kaj¹cy w Zawoi, szybko zapominamy jak
wygl¹da³o miejsce, gdzie jest obecnie plac
targowy, gdzie powsta³a hala sportowa. Za-
pomnieliœmy jak wygl¹da³a wal¹ca siê stara
szko³a w Skawicy a jak jest obecnie.

Dziœ ju¿ nie pamiêtamy jak wygl¹da³ te-
ren wokó³ Jakubówki na Wid³ach. Uda³o
nam siê rozwi¹zaæ dotkliwy od lat nie za³a-
twiony problem braku elektrycznoœci na
Opacznem. Takich przyk³adów mo¿na po-
kazaæ du¿o wiêcej.

Tego wszystkiego nie da³oby siê osi¹-
gn¹æ bez zaanga¿owania kolejnych radnych,
so³tysów i dzia³aczy spo³ecznych.

Jestem dumny z naszych mieszkañców.
To dziêki nim dzia³aj¹ aktywnie organiza-
cje pozarz¹dowe, zespo³y folklorystyczne,
orkiestry dête, kluby sportowe, stra¿e po-
¿arne i inne lokalne organizacje.

– Dziêkujê za rozmowê.
– Dziêkujê.

Rozmawia³a: Wanda BuckaNowy most na We³czy. Fot. arch, Urzêdu Gminy w Zawoi.

Odnowiony oœrodek zdrowia i GOPS w Zawoi

ROZMOWY POD DIABLAKIEM
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CENNE INICJATYWY

Œwiêty Miko³aj stara siê nie zapomnieæ
o ¿adnym dziecku. Jak co roku nie zapo-
mnia³ równie¿ o grzecznych dzieciach zpa-
rafii pw. Œw. Klemensa w Zawoi Centrum.
Po Mszy Œwiêtej wieczornej wraz ze swoim
orszakiem Anio³ów pojawi³ siê w Koœciele.
Tam, z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³o na po-
jawienie siê Miko³aja ponad trzysta dzieci.
Wspólnym œpiewem powita³y tak zacnego
Goœcia. Œwiêty porozmawia³ z dzieæmi, od-
powiedzia³ na ich pytania, a nastêpnie ka¿-
de dziecko obdarzy³ oczywiœcie prezentem.
Dzieci œpiewa³y piosenki dla Miko³aja, re-
cytowa³y wierszyki, których siê nauczy³y.
Radoœæ dzieci by³a ogromna.

Organizatorem spotkania dzieci ze Œwiê-
tym Miko³ajem by³o Katolickie Stowarzysze-
nie M³odzie¿y dzia³aj¹ce przy parafii. Dziê-
ki ofiarnoœci parafian oraz wsparciu finan-
sowo - rzeczowym sponsorów uda³o im siê
sprostaæ oczekiwaniom dzieci. Ich zaanga-
¿owanie w t¹ akcjê wywo³a³o radoœæ w ser-
cach dzieci i sprawi³o, ¿e prawdziwy dzie-
ciêcy uœmiech zagoœci³ na twarzy prawie
ka¿dego malucha.                                    (MM)

Dzieñ 6 grudnia, to dla ka¿dego dziecka dzieñ pe³en radoœci i niespodzianek. Ch³opcy i dziewczynki przez ca³y rok
staraj¹ siê byæ grzeczne, wierz¹c, ¿e dziêki temu, w tym wyj¹tkowym dniu zostan¹ obdarowane prezentami.

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Zawoi We³czy otrzyma³o
SREBRNE WYRÓ¯NIENIE w 48. Ogólnopolskim Konkursie
Wspó³zawodnictwa Schronisk M³odzie¿owych w 2008 roku, zor-
ganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyró¿nienie przyznano za pracê w³o¿on¹ w rozwój schroni-
ska, promocjê turystyki szkolnej oraz podejmowanie inicjatyw mo-
bilizuj¹cych m³odzie¿ do aktywnego spêdzania wolnego czasu.
Gratulujemy wyró¿nienia Panu Janowi Lachowi – dyrektorowi schro-
niska i pracownikom obs³ugi.

Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 w Zawoi  zostali wspaniale
obdarowani przez PZU SA w Oœwiêcimiu Centrum Obs³ugi Klienta
w Wadowicach. W ramach prewencji najm³odsi klienci PZU otrzy-
mali: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO. Pomoce dydaktycz-
ne do nauki wychowania komunikacyjnego zakupione zosta³y
w PPHU EUROBLASK za sumê 1098 z³.

Wszystkich uczniów i nauczycieli ucieszy³y mini znaki drogo-
we i wisz¹ca bramka, które pomog¹ uatrakcyjniæ naukê przepisów
ruchu drogowego na lekcjach techniki, informatyki i wychowania
fizycznego.

Odwiedziny Œwiêtego Miko³aja

Srebrne wyró¿nienie Pomoce dla dzieci
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Nie lada uroczystoœæ odby³a siê 22 listopa-
da br. Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Babiogórskim Parku Narodowym w Zawoi
obchodzi³ 25-lecie swojej dzia³alnoœci. Z tej
okazji zosta³y przyznane odznaczenia za-
s³u¿ony Honorowy Dawca Krwi pierwsze-
go stopnia, któr¹ otrzyma³ Józef Kwartnik.
Odznakê Honorowego Dawcy Krwi drugie-
go stopnia otrzymali Renata Fujak, Wojciech
Wilczyñski, Marcin Tarnowski. Odznacze-
niem trzeciego stopnia uhonorowani zosta-
li Ryszard Stopka, Dorota Czaja, Sebastian
Kwartnik, El¿bieta Pa³ka, Jan Bartyzel i Anna
Giertuga. Odznaczenia wrêcza³ Prezes Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi w Zawoi
Bogdan Czaja.

Dyplomy od Prezesa Ma³opolskiego Za-
rz¹du Okrêgowego PCK Lucjana Tabaki

„Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi” (Jan Pawe³ II)

otrzymali Stanis³aw Smyrak, Rafa³ Magiera,
Bogdan Polañski. Dyplomy od wojewody
ma³opolskiego pana Jerzego Milera otrzy-
mali Roman Tomczak, Wies³aw Marek,
Marek Mêtel, Józef Kwartnik, Jolanta Dyrcz.

Podziêkowania od Prezesa Klubu Bog-
dana Czai otrzymali Wójt Gminy Zawoja
Marek Listwan i Drzewna Spó³dzielnia Pra-
cy „Spólnota” w Bia³ce. Podziêkowanie
otrzyma³ równie¿ Józef Omylak – dyrektor
Babiogórskiego Parku Narodowego, patro-
na Klubu.

Na tê bardzo mi³¹, jubileuszow¹ uroczy-
stoœæ, która odby³a siê w Domu Weselnym
„Melodia” w Zawoi Centrum, przybyli Sta-
rosta Powiatu Suskiego Andrzej Paj¹k, Wójt
Gminy Zawoja Marek Listwan, zastêpca dy-
rektora Babiogórskiego Parku Narodowe-

go Janusz Fujak. Po czêœci oficjalnej nast¹-
pi³a wspania³a zabawa taneczna przy wtó-
rze zespo³u „Maruszyna” z Przys³opia.

Krwiodawstwo honorowe, czyli bezp³at-
ne, datuje siê w Polsce od 1958 roku. W tym
to roku oddano bezp³atnie 2400 litrów krwi,
jednak 15 lat póŸniej by³o to ju¿ 250 tys.
litrów tego bezcennego leku. Jak wa¿ny jest
to lek nie trzeba nikomu przypominaæ. Krew
jak i produkty krwiopochodne uzyskane
w wyniku frakcjonowania osocza maj¹ za-
stosowanie podczas interwencji chirurgicz-
nych, kiedy ubytek krwi jest du¿y i czêsto
niezbêdna jest transfuzja; w chorobach uk³a-
du krwionoœnego (np. bia³aczka, niedokrwi-
stoœæ); przy przeszczepach narz¹dów; w za-
burzeniach krzepniêcia (np. hemofilia).

Dawc¹ krwi mo¿e byæ ka¿dy, kto ma
18-65 lat. Jest zdrowy, wypoczêty, po spo-
¿yciu lekkostrawnego i niskokalorycznego
posi³ku i w ogólnie dobrym samopoczuciu.
Kandydat na dawcê nie powinien byæ po
spo¿yciu alkoholu. Nie mog¹ oddawaæ krwi
ludzie, którzy chorowali na wirusowe za-
palenie w¹troby (tzw. ¿ó³taczkê zakaŸn¹ ),

nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS.
Dawcami krwi nie powinni byæ ludzie z ak-
tywn¹ lub przebyt¹ powa¿n¹ chorob¹ uk³a-
du kr¹¿enia, uk³adu nerwowego, uk³adu
pokarmowego, uk³adu oddechowego, ne-
rek, skóry, uk³adu immunologicznego, uk³a-
du endokrynnego (np. cukrzyca, choroba
tarczycy). Na sta³e dyskwalifikuj¹ choroby
krwi i uk³adu krwiotwórczego, sk³onnoœæ
do patologicznych krwawieñ, nawracaj¹ce
omdlenia i napady drgawkowe, kolageno-
zy, choroby nowotworowe, choroby tropi-
kalne, choroby psychiczne, choroba alko-
holowa.

Najbli¿szy punkt krwiodawstwa znajdu-
je siê w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna
22, tel. 033 872 32 99, lub podczas akcji
krwiodawstwa organizowanym w oœrodku
zdrowia w Zawoi przez Ko³o Honorowych
Dawców Krwi przy Babiogórskim Parku Na-
rodowym w Zawoi.

Dar krwi – dar ¿ycia
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

W zabawie wziê³o udzia³ oko³o 130 goœci
m.in. starosta suski pan Andrzej Paj¹k
z ¿on¹, wicestarosta pan Józef Ba³os z ¿on¹,

Bawimy siê i pomagamy
Zabawa „Andrzejkowa” po³¹czona z balem charytatywnym mia³a miejsce
15 listopada 2008 roku w Domu Weselnym w Juszczynie Pañstwa Renaty
i Bogus³awa ¯ó³tek. Zabawê zorganizowa³a Rada Rodziców Oœrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie pod
kierownictwem Przewodnicz¹cej Rady Rodziców pani Bo¿eny Mosur przy
du¿ym zaanga¿owaniu rodziców naszych wychowanków, pani dyrektor
Krystyny Ba³os oraz pracowników.

radna powiatu – przewodnicz¹ca Komisji
Zdrowia pani Alina Kuœ z mê¿em, ks. W³a-
dys³aw Rusnak – proboszcz parafii Juszczyn,

ks. Pawe³ £ukaszka – proboszcz parafii
Kojszówka i wielu znakomitych goœci.
Wielkie podziêkowanie i uk³ony dla wszyst-
kich uczestników balu oraz dla sponsorów
w szczególnoœci: firmie „Kuracjusz” z Su-
chej Beskidzkiej, firmie „Su¿yw” z Suchej
Beskidzkiej, firmie „Samanta”, firmie „Be-
skidus” z Suchej Beskidzkiej, panu Marko-
wi £obodzie w³aœcicielowi Zak³adu Prze-
twórstwa Miêsnego z Gilowic, piekarni GS
z Bia³ki.

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie
wspania³ym Rodzicom za upieczenie ciast,
przygotowanie sa³atek, soków, owoców itp.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e na naszym balu
nie brakowa³o osób szczodrych, którzy oka-
zuj¹c wielkie serce dla naszych dzieci wyli-
cytowali wiêkszoœæ wystawionych wyrobów
artystycznych.

Mamy nadziejê i wierzymy, ¿e w przy-
sz³oœci czekaj¹ nas równie udane imprezy,
bowiem nie brakuje ludzi w naszej lokalnej
spo³ecznoœci, którzy z radoœci¹ i chêci¹
wspomog¹ dzia³ania Rady Rodziców,
Oœrodka oraz Zarz¹du Ko³a PSOUU w Za-
woi.

Szczepan Ga³ecki

Fot. arch. OREW w Juszczynie
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

5 grudzieñ 2008 roku w tym dniu odwie-
dzi³o nasz oœrodek a¿ dwóch Œwiêtych Mi-
ko³ajów! Pierwszy zatrzyma³ siê po dalekiej
podró¿y w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej, gdzie dobra³ sobie pomocni-
ków w osobie dwóch anio³ków i dwóch
diabe³ków i uda³ siê w tak znakomitej asy-
œcie z wielkim worem upominków do na-
szych dzieci w Juszczynie. Drugi Miko³aj te¿
Œwiêty w rzeczy samej za miejsce odpoczyn-

Odwiedziny Œwiêtego Miko³aja w Oœrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie

ku wybra³ sobie Zawojê, a konkretnie
Gminny Centrum Kultury Promocji
i Turystyki , po krótkim wypoczynku w tej
przepiêknej górskiej wiosce jak¹ jest nie-
w¹tpliwie Zawoja pod¹¿y³ do naszego
oœrodka ¿eby obdarowaæ prezentami nasze
dzieci oraz ca³y personel tj. nauczycieli, te-
rapeutów kadrê kierowniczo-administra-
cyjn¹, techniczn¹ i gospodarcz¹. Oj, pracy
Œwiêty Miko³aj mia³ mnóstwo, ale dla rado-
œci i uœmiechu na twarzach naszych dzieci

by³o warto zrosiæ potem ze zmêczenie siw¹
brodê Miko³aja (to s³owa œw. Miko³aja).

Korzystaj¹c z okazji kadra kierownicza
Oœrodka, Zarz¹d Ko³a w Zawoi oraz Rada
Rodziców przy oœrodku pragnie serdecz-
nie podziêkowaæ wszystkim sponsorom,
ludziom wra¿liwego serca za nieodp³atne
przekazanie artyku³ów spo¿ywczych i in-
nych do paczek dla naszych dzieci.

 Szczepan Ga³ecki
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a

Fot. arch. OREW w Juszczynie
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Z ¯YCIA PRZEDSZKOLAKÓW

 Miko³aj oczywiœcie z wizyt¹ przyszed³.
Wybra³ siê wczeœniej, poniewa¿ dla tak
du¿ej iloœci dzieci musia³ przeznaczyæ wiê-
cej czasu. Przyniós³ ogromne worki z pre-
zentami. By³o ich tak wiele, ¿e rodzice
musieli Miko³ajowi pomóc. Podarki dla dzie-
ci by³y piêkne i spe³ni³y ich oczekiwania.
Oprócz tego Miko³aj przyniós³ mnóstwo
piêknych prezentów do wspólnej zabawy
w przedszkolu. Mi³y goœæ rozmawia³
z przedszkolakami, s³ucha³ wierszy, piose-
nek i œpiewa³ razem z nimi. Nie oby³o siê
tak¿e bez wspólnych tañców i pl¹sów.

Miko³aj odwiedzi³ przedszkole wraz
z Anio³kiem i …Diabe³kiem. Anio³ek by³
bardzo pomocny przy rozdawaniu prezen-
tów, natomiast diabe³ bardzo w tym prze-
szkadza³. Na szczêœcie dzieci z naszego
przedszkola bardzo dobrze znaj¹ zasady po-
prawnego zachowania siê i nie da³y zwieœæ
siê z³ym namowom diab³a. Ca³e spotkanie
przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze,
pe³nej humoru i radoœci. Dzieci by³y
uœmiechniête i zadowolone. Na koñcu, sk³a-
daj¹c Miko³ajowi podziêkowania, zaprosi³y
Go znowu na przysz³y rok.

Teresa Surmiak

Spotkanie
przedszkolaków ze Œwiêtym Miko³ajem
Jak co roku o tej porze, 5 grudnia br . Odwiedzi³ naszych przedszkolaków Œwiêty Miko³aj. Dzieci ju¿ od d³u¿szego
czasu przygotowywa³y siê do tej mi³ej wizyty. Przygotowa³y listy, uczy³y siê  wierszy piosenek, a przede wszystkim
by³y bardzo grzeczne.

Fot.: arch. GCKPiT w Zawoi
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UCHWA£Y RADY GMINY

Uchwa³a Nr XXX/186/2008  Rady Gminy
Zawoja z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie: górnych stawek op³at pono-
szonych przez w³aœcicieli nieruchomo-
œci za us³ugi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych w roku
2009.

Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastê-
puje:

§ 1
1. Ustaliæ górn¹ stawkê op³at za usuwanie
sta³ych nieposegregowanych odpadów ko-
munalnych dla w³aœcicieli nieruchomoœci na
150 z³ (brutto) za 1m3. 2. Ustaliæ górn¹ staw-
kê op³at za usuwanie sta³ych posegrego-
wanych odpadów komunalnych dla w³aœci-
cieli nieruchomoœci na 50 z³ (brutto) za 1m3.

§ 2
Ustala siê górn¹ stawkê op³at za usuwanie
nieczystoœci p³ynnych w kwotach: 1) 66 z³
(brutto) za jednorazow¹ us³ugê usuniêcia
nieczystoœci p³ynnych o kubaturze do 2 m3;
2) 110 z³ (brutto) za jednorazowa us³ugê
usuniêcia nieczystoœci p³ynnych o kubatu-
rze powy¿ej 2 m3 do 4,5 m3.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Zawoja.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.

§1
Zatwierdziæ taryfê na zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê w wysokoœci 3,45 z³ (brutto)
za 1m3, za odprowadzenie œcieków w wy-
sokoœci 9,12 z³ (brutto) za 1m3 oraz op³atê
abonamentowa w wysokoœci 3,32 z³ (brut-
to) miesiêcznie na odbiorcê, stosownie do
treœci taryfy opracowanej przez Przedsiê-
biorstwo Gospodarki Komunalnej i Budow-
nictwa „ZAWOJA” Spó³ka z o. o. 34-223
Zawoja 1854 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§2
Ustanowiæ dop³atê do 1m3 odprowadzanych
œcieków w kwocie 179 990,00 z³ do maksy-
malnej iloœci 41 000 m3  w 2009 roku.

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXX/185/2008
Rady Gminy Zawoja  z dnia 04 grudnia 2008 r.

Kalkulacja cen za wodê i odprowadzanie œcieków metod¹ alokacji prostej.

Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców us³ug

Zaopatrzenie w wodê
1) wartoœæ niezbêdnych przychodów w z³/rok 138 580,08
2) zu¿ycie wody w m3/rok 43 000
3) cena 1m3 wody w z³/m3 3,22 (netto)            3,45 (brutto)

Odprowadzanie œcieków
1) wartoœæ niezbêdnych przychodów w z³/rok 349 394,65
2) odprowadzone œcieki w m3/rok 41 000
3) cena us³ugi odprowadzania œcieków w z³/m3 8,52 (netto)          9,12 (brutto)

ZESTAWIENIE DOP£AT DO ŒCIEKÓW

Cena 1 m3 (brutto) œcieków wyliczona przez PGKiB „ZAWOJA” Sp. z o.o. – 9,12 z³.
Cena 1 m3 (brutto) œcieków proponowana przez Radê Gminy od odbiorcy – 4,73 z³
Ró¿nica: 4,39 z³

DOP£ATA DO ŒCIEKÓW:  41 000 m3 x 4,39 z³ – 179 990,00 z³

Kalkulacja op³aty sta³ej dla odbiorców wody i odprowadzania œcieków.

Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców

Zaopatrzenie w wodê  
1) wartoœæ przychodów w z³/rok 12 982,80
2) op³ata abonamentowa w z³/mc 3,10 (netto)     3,32 (brutto)
3) iloœæ odbiorców 349

Odprowadzanie œcieków  
1) wartoœæ przychodów w z³/rok 7 105,20
2) op³ata abonamentowa w z³/mc 3,10 (netto)      3,32 (brutto)
3) iloœæ odbiorców 191

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Zawoja.

§4
Traci moc prawn¹ Uchwa³a Nr XV/97/2007
Rady Gminy Zawoja z dnia 04 grudnia 2007
roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie œcieków na 2008 rok.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2009r.

Uchwa³a Nr XXX/185/2008
Rady Gminy Zawoja z dnia 4 grudnia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami/ oraz art. 24 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu œcieków   /Dz. U. z 2001r

Nr 72 poz. 747./ Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:

UCHWA£A NR XXX/184/2008
Rady Gminy Zawoja
z 4 grudnia 2008 r.

Rada Gminy Zawoja ustali³a wzory nastê-
puj¹cych formularzy:

1. Informacja w sprawie podatku od  nieru-
chomoœci, rolnego, leœnego dla osób fizycz-
nych.
2. Deklaracja na podatek od nieruchomo-
œci za rok 2009.
3.  Deklaracja na podatek od nieruchomo-
œci  za rok 2009  dla podatników korzysta-
j¹cych ze zwolnieñ na mocy ustawy o po-
datkach i op³atach lokalnych zgodnie.
4. Deklaracja na podatek od nieruchomo-
œci za rok 2009 dla podatników korzystaj¹-
cych ze zwolnieñ na mocy uchwa³y Rady
Gminy Zawoja w sprawie zwolnieñ od po-
datku od nieruchomoœci.
5. Deklaracja na podatek rolny za rok 2009.
6. Deklaracja na podatek leœny za rok 2009.

Nowe formularze dostêpne s¹ w Urzêdzie
Gminy Zawoja.
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NOWE WYDAWNICTWA

PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI

• Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci oraz gara¿y znajduj¹cych siê w tych
budynkach – 0,51  z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
• Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolni-
cza lub leœna oraz od czêœci budynków mieszkalnych zajêtych na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie rzemios³a i us³ug – 12,50 z³ za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
• Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  – 8,23 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
• Od budynków zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na udzielaniu œwiad-
czeñ zdrowotnych – 3,85 z³ za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
• Od pozosta³ych budynków lub ich czêœci nie mieszcz¹cych siê w ww. kategoriach
– od budynków lub ich czêœci na potrzeby instytucji u¿ytecznoœci publicznej nie pro-
wadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci – 5,66 z³ za 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej.
– od gara¿y wolno stoj¹cych (poza budynkiem mieszkalnym) – 3,60 z³ za 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.
– od budynków letniskowych zajêtych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez osoby
fizyczne – 6,38 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

– od budynków zajêtych na pomieszczenia w³asne gospodarcze przez osoby fizycz-
ne na gruntach innych ni¿ rolnicze – 3,30 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

– budynki pozosta³e  – 5,50 z³ za m2 powierzchni u¿ytkowej.
• Od budowli okreœlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych – 2% ich wartoœci.
• Od budowli pozosta³ych zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzeniem dzia³alnoœci go-
spodarczej  – 2 % ich wartoœci.
• Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ bez wzglêdu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokoœci – 0,47 z³ za 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.
• Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych – 3,80 z³ za 1 ha powierzchni u¿ytkowej.
• Od pozosta³ych gruntów nie wymienionych w ww. punktach w wysokoœci – 0,13 z³
za m2 powierzchni u¿ytkowej.

Podatki w 2008 roku

Podatki na 2009 r. zota³y uchwalone na sesji Rady Gminy Zawoja 4 grudnia 2008 r.
(Uchwa³a Nr XXX/181/2008).

1. Jan Matyja, Zawoja 527
drogi gminne: Zawoja We³cza – Kolêdówka
•  Zawoja Barany.

2. Henryk Florczak, Zawoja 1937
drogi gminne Zawoja We³cza Za Polan¹ •
Zawoja We³cza K¹cina • Zawoja Mleczna.

3. Stanis³aw Makowicz, Skawica 280
drogi gminne Skawica Limów • Szko³a Pod-
stawowa • Skawica Ficki Górne • Skawica
Ficki Dolne • Skawica U Steca • Skawica
Centrum – Buby Dolne;
parkingi: w Skawicy Centrum • przy szkole
w Skawicy Centrum • (stara szko³a) w Ska-
wicy Centrum.

4. Leokadia Anna ¯uchnicka, Zawoja 1723
drogi wewnêtrzne: Zawoja Sk³ady • Zawoja
B³êdna • Zawoja do Sitarza.
5. Jan Duda, Zawoja 2086
drogi gminne: Zawoja Policzne • Zawoja
Bory (S³oneczny Stok).

6. Waldemar Konior, Skawica 484
drogi gminne: Skawica SG Oblica • Skawi-
ca SG Kaniowo • Skawica SG Remiza.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
w sezonie zimowym 2008/2009

7. Mieczys³aw Kukla, Zawoja 1741
droga gmina Zawoja Mosorne – Petu³owa.

8. Bogus³aw Zaj¹c, Zawoja 1255
droga gmina Zawoja We³czoñ – Wyœlna.

9. „TRANSDRÓG” Przedsiêbiorstwo  Us³ugo-
wo-Handlowe  Kaczmarczyk – Spó³ka Jaw-
na, Zawoja
drogi gminne: Zawoja Mosorne • Zawoja
Czato¿a • Zawoja – Go³ynia – Bartyzele •
Zawoja Bartyzele – Burdele • Zawoja Pod-
police – Hujdowa • Zawoja Fickówka – La-
chy • Zawoja Przys³op – Lachy • Zawoja
Bartyzele.

6. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa ZAWOJA, Spó³ka z o.o., Za-
woja
drogi gminne: Zawoja Kalina Górna • Za-
woja Brzeg • Zawoja – Poczta • Zawoja Su-
lowa • Zawoja Warzechówka • Zawoja
Centrum – Przys³op • Zawoja Czto¿a – s.u.w.
• Zawoja Giertugi • Zawoja Sule • Zawoja
Ry¿owana • Zawoja Wilczna • Zawoja Œwi-
niarka • Zawoja Krakowianka •  Zawoja
Bartyzela • Zawoja Borowi • Zawoja Zaj¹ce
• Zawoja Brzeg II • Zawoja plac targowy.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
wyda³o po raz dziesi¹ty Kalendarz
SGB – „Kalendarz 2009”. Zawiera on
m.in. informacje o gminach
nale¿¹cych do SGB, a tak¿e
legendy i podania
z podbabiogórskich miejscowoœci.

Kalendarz
SGB
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STRONA DLA NAJM£ODSZYCH

1. Pieczone na œwiêta.
2. Merry …… .
3. Wieszane na choince.
4. Przychodzi do dzieci 6 grudnia.

Krzy¿ówka œwi¹teczna

5. W zaprzêgu œwiêtego Miko³aja.
6. Msza œw. odprawiana w Noc Wigilijn¹.
7. Uroczysta kolacja w przeddzieñ Bo¿ego
Narodzenia.

Jak¹ porê roku mamy, gdy za morzem s¹
bociany?

Jest sroga pani na œwiecie, znasz j¹ dobrze
mi³e dzieciê. Ma trzech synów: Pierwszy –
ostry, w uszy szczypie. Drugi – miêkki, w
bia³e p³atki, chocia¿ dobry w oczy sypie.
Trzeci – twardy, jak szk³o g³adki. Nazwij
synów, nazwij matkê. I ju¿ ca³¹ masz za-
gadkê.

Wêdruje têdy i owêdy, roznosi ¿yczenia,
kolêdy. o choinkach dla dzieci pamiêta,
o prezentach, o g³odnych zwierzêtach.

Noworocznych wiele ¿yczeñ niesie dzie-
ciom mroŸny …

Czêsto w nim bywaj¹ jeszcze mrozy trza-
skaj¹ce. Za to jest w calutkim roku, najkrót-
szym miesi¹cem.

Co to za woda, twarda jak kamieñ? Mo¿na
na ³y¿wach œlizgaæ siê na niej.

Co to za rycerz w s³omianej zbroi, ró¿ê otu-
la, w ogrodzie stoi?

Zagadki zimowe
O tym drzewku wiele mówiæ wam nie bêdê.
Pod jego ga³¹zkami zaœpiewacie kolêdê.
Z lodowych klocków - dom nie wysoki. Jego
lokator jad³ miêso foki.

Co to za ¿eberka przy œcianie wisz¹ce, co
latem s¹ zimne, a zim¹ gor¹ce?

W jakiej sto³ówce za ka¿de danie, goœcie
dziêkuj¹ nam – æwierkaniem?

Weso³y dzwoneczek i sznur saneczek.

Latem by³o tu boisko, a gdy zim¹ mróz
œcisn¹³, wylano wodê czyst¹, to ju¿ jest…

Ze œniegu zrobiony, kapelusz na g³owie.
Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie po-
wiem!

Szybko po lodzie nios¹ nas one, obie do
butów s¹ przyczepione.

Co to za kochany œwiêty, co przynosi nam
prezenty. Kiedy gwiazdka ju¿ zaœwieci, on
obdarza wszystkie dzieci.

Kiedy w œwiat wyrusza, szczypie w nos i w
uszy. Gdy przyjdzie nad wodê, to skuwa j¹
lodem.

On na pewno nie jest tchórzem, bo nie lêka
siê gór i ska³. Staje na szczycie, na górze
i po œnie¿nym stoku w dó³ gna.

Byœ po œniegu jeŸdziæ móg³, musisz przy-
pi¹æ je do nóg.

Dwie siostry – na dole para braci – z boku,
bez nich ¿aden narciarz nie zjedzie po sto-
ku.

¯ar³ok z niego nie lada, drewno, papier,
wêgiel zjada. Jeœæ zaczyna ju¿ w jesieni, a co
po³knie w ciep³o zmieni.

Nosi je na rêkach nawet s³aby malec. Mog¹
mieæ piêæ palców, albo jeden palec.

Wszystkie pojazdy na œwiecie musz¹ mieæ
ko³a, jak wiecie. a te, nie maj¹ ich wcale!
i zim¹ jeŸdzi siê na nich wspaniale.

Kapie z dachu woda, lec¹ zimne krople, ale
gdy mróz chwyci, zamieni je w…

Pod³oga z wody – twarda jak kamieñ. Tañ-
ce i zawody urz¹dza siê na niej.

Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie œmia-
³o, które stroj¹ ziemiê w sukieneczkê bia³¹?

Jakie to s¹ p³atki: nie gubi¹ ich kwiatki, nie
owsiane, nie mydlane, dla nart dobre i dla
sanek.

Powieœ jej na sznurku kawa³ek s³oniny, a bê-
dzie j¹ dziobaæ w czasie œnie¿nej zimy.

Jakie to wê¿e na drutach rosn¹? Zim¹ s¹ na
szyi, w szafie zasn¹ wiosn¹.

Ju¿ s³ychaæ kolêdy. Drzewka pachn¹ wo-
kó³….Pora na kolacjê, najwa¿niejsz¹ w roku.
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INFORMACJE

WYCI¥GI NARCIARSKIE

Wojtek, Zawoja Czato¿a
Dwa du¿e wyci¹gi orczykowe, d³ugoœæ 410
m i jeden ma³y, d³ugoœæ 150 m, trasy sztucz-
nie naœnie¿ane, utrzymywane ratrakiem, tra-
sa dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych,
oœwietlone, bar, szko³a narciarska, parking,
tel. 0-33 877 58 80; 0-33 877 50 35

Baca, Zawoja Czato¿a
Wyci¹g orczykowy dwuliniowy, d³ugoœæ 400
m, ró¿nica poziomów 70 m, trasy ³atwe
i œrednio trudne, sztucznie naœnie¿ane, tra-
sa oœwietlona, parking, w³asnoœæ „Baca” s.c.

Kajtek  (Baca 2), Zawoja Czato¿a
Wyci¹g orczykowy dla dzieci, d³ugoœæ 150
m, ró¿nica poziomów 15 m, trasa oœwietlo-
na, sztucznie nasnie¿ana, parking
Bartek, Zawoja Czato¿a
Wyci¹g orczykowy, d³ugoœæ 170 m, oœwie-

tlony , sztucznie naœnie¿any, trasa dla po-
cz¹tkuj¹cych

Oœrodek Turystyczno- Narciarski „Mo-
sorny Groñ” Sp. z o. O. Zawoja Policzne
Kolej linowa krzese³kowa 4-osobowa, prze-
pustowoœæ 2400 os./godz. Trasa narciarska
d³ugoœæ 1420 m, ró¿nica poziomów 336 m,
szerokoœæ trasy 50-100 m, oœwietlona,
sztucznie naœnie¿ana.

TRASY NARCIARSKIE

• Fickowe rozstaje – Zawoja Markowe Ró-
wienki, d³ugoœæ 2,5 km, ró¿nica poziomów
360 m, znaki zielone
•Markowe Szczawiny (Górny P³aj) – Zawoja
Lajkonik, d³ugoœæ trasy 5 km, ró¿nica po-
ziomów 520 m, znaki czarne
• Sokolica – Prze³êcz Krowiarki, d³ugoœæ 2
km, ró¿nica poziomów 360 m, znaki czer-
wone

Informator dla narciarzy
WYPO¯YCZALNIE
SPRZÊTU NARCIARSKIEGO

Serwis Narciarski – wypo¿yczalnia, reno-
wacja, szlifowanie, smarowanie, monta¿
wi¹zañ narciarskich i snowboardowych, Za-
woja Wilczna 176, Zawoja Policzne, Micha³
Jurowaty, tel. 0 696 469 637.

„Limba” Serwis narciarski i wypo¿yczalnia,
Bo¿ena Jordanek, budynek szko³y podsta-
wowej w Zawoi Wilcznej, tel. (033) 877 60
43,

Ski Service, wypo¿yczalnia i serwis  sprzêtu
narciarskiego, Jerzy Para, Zawoja Wilczna
1233, tel. 0 501 596 359

Wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego,
Zawoja Czato¿a przy wyci¹gu „Wojtek”, An-
drzej Pustelnik, tel. 0 503 038 251

Wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego
Pensjonat „Jawor”, Zawoja Wilczna, tel. (033)
877 51 98

Babiogórska Szko³a Narciarska – serwis
i wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego przy
OTN „Mosorny Groñ”, Zawoja Policzne, tel.
(033) 877 53 77

Babiogórska Szko³a Narciarska – serwis
i wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego Mar-
cin Natanek, tel. 0 606 820 294

Szko³a Narciarska „Babia Góra”, nauka
jazdy na nartach, Zawoja Czato¿a, przy wy-
ci¹gu „Baca”, Maciej Sarlej, tel. 0 600 502
660.

Gdy nadejdzie zima, w Zawoi mo¿na bêdzie mo¿na poszusowaæ na kilku wyci¹gach narciarskich. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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CENNE INICJATYWY

Kampania jest realizowana jest przy wspar-
ciu œrodków Unii Europejskiej. Je¿eli w two-
jej gminie mieszkañcy pal¹ œmieci, je¿eli robi
to twój s¹siad, to mo¿esz zg³osiæ siê do nas
po bezp³atne plakaty i ulotki.

Raport Komisji Europejskiej informuje,
i¿ co roku na choroby wywo³ane z³ym sta-
nem powietrza umiera 28 tysiêcy Polaków.
W Unii, co dziesi¹ta osoba umieraj¹ca z po-
wodu zanieczyszczonego powietrza pocho-
dzi z naszego kraju.

Dym ze spalanych w domowych piecach
œmieci niestety nie tylko jest smrodliwy, jest
szkodliwy dla Twojego zdrowia i zdrowia
Twoich dzieci. Podczas spalania emitujemy
do atmosfery:
• py³y, które odk³adaj¹c siê w glebie, po-
woduj¹ szkodliwe dla zdrowia cz³owieka
zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi;
• tlenek wêgla – truj¹cy dla ludzi i zwie-
rz¹t;
•  tlenek azotu – powoduje podra¿nienia,
a nawet uszkodzenia p³uc.

A i to nie wszystko. Ten truj¹cy dym za-
wiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowo-
dór, cyjanowodór, a tak¿e rakotwórcze
zwi¹zki zwane dioksynami.

Kochasz dzieci, nie pal œmieci
Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampaniê pt. „Kochasz dzieci, nie pal
œmieci”. Palenie œmieci w piecach domowych jest szkodliwe dla zdrowia
i œrodowiska. Grozi za niej grzywna w wysokoœci 5 000 z³.

„W zwi¹zku z coraz wiêksz¹ iloœci¹ spa-
lanych œmieci w gospodarstwach domo-
wych obserwujê zwiêkszaj¹c¹ siê iloœæ pa-
cjentów chorych na astmê oskrzelow¹, aler-
giczne zapalenia skóry czy alergie pokar-
mowe. Nawet zdarzaj¹ siê przypadku cho-
rób nowotworowych, niestety ju¿ u dzieci-
alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz pedia-
tra.

„Gdy stra¿nicy stwierdz¹, i¿ palone s¹
œmieci mog¹ na³o¿yæ mandat 100 z³ – wyja-
œnia Andrzej Grzegorzek, Komendant Stra-
¿y Miejskiej w Bielsku-Bia³ej – ale dla naj-
bardziej zagorza³ych palaczy œmieci spra-
wa mo¿e skoñczyæ siê w S¹dzie Grodzkim,
który mo¿e na³o¿yæ grzywnê do 5000 z³.

„Przy paleniu œmieci dochodzi do osa-
dzania siê w kominach sadzy – wyjaœnia
kominiarz Krzysztof Kaœków – dochodzi
wtedy do zap³onu przy bardzo wysokiej
temperaturze i popêkania komina. Jest to
bardzo czêsto póŸniej przyczyn¹ zaczadze-
nia”.

Kampaniê wspiera tak¿e Narodowy Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska oraz Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Œrodowiska w Kato-
wicach.

Wiêcej informacji: Fundacja ARKA skr. poczt.
525 43-301 Bielsko-Bia³a fundacjaarka@fun-
dacjaarka.pl www.fundacjaarka.pl

Wojciech Owczarz
Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA

Jak istotn¹ rolê w ¿yciu cz³owieka odgrywa
sport, chyba nikomu nie trzeba udowad-
niaæ. Czêsto jednak zapominamy o tym, jak
wa¿ne jest bezpieczeñstwo nasze i drugie-
go cz³owieka – zw³aszcza w dzisiejszych
czasach, kiedy tak naprawdê wystarczy tyl-
ko chwila nieuwagi, aby mog³o wydarzyæ
siê coœ nieprzyjemnego.

Z tego powodu dla polepszenia warun-
ków bezpieczeñstwa i wiêkszej kontroli na
Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Cen-
trum zainstalowano system telewizji prze-
mys³owej, czyli tak zwany monitoring. Ka-
mery telewizyjne objê³y swoim zasiêgiem
przede wszystkim miejsca najbardziej new-
ralgiczne, w których istnia³o prawdopodo-
bieñstwo naruszenia zasad zawartych w re-
gulaminach obowi¹zuj¹cych na hali, prze-
pisach BHP oraz zasad dobrego wychowa-
nia.

Monitoringiem objêto g³ównie trybuny,
korytarze, a tak¿e tereny wokó³ hali (par-
kingi i tylne wyjœcia ewakuacyjne). Nieste-
ty taki system jest bardzo kosztowny (ok.
18000 z³), a wczeœniej pozyskane fundusze

nie pozwoli³y w pe³ni wyposa¿yæ halê w od-
powiedni¹ iloœæ kamer.

Jednak w grudniu bie¿¹cego roku, dziê-
ki uprzejmoœci PZU S.A. Oddzia³ w Krako-
wie i Inspektoratowi w Wadowicach, otrzy-
maliœmy œrodki finansowe w wysokoœci
1400 z³ z funduszu prewencyjnego zmniej-
szaj¹cego skutki wypadków ubezpieczenio-
wych, na rozbudowê istniej¹cego ju¿ mo-
nitoringu. Z tych pieniêdzy uda³o siê miê-
dzy innymi zakupiæ i zamontowaæ dodat-
kow¹ kamerê (to ju¿ piêtnasta), która objê-
³a swym zasiêgiem teren do tej pory nie-
monitorowany.

Dlatego chcia³bym w tym miejscu jesz-
cze raz serdecznie podziêkowaæ Panu To-
maszowi Stêpniewskiemu, który repre-
zentuje PZU S.A. Oddzia³ w Krakowie oraz
Inspektoratowi PZU S.A. w Wadowicach
Pani Gra¿ynie T³omak za przekazanie
œrodków finansowych, dziêki którym mo-
¿emy siê czuæ bezpieczniej korzystaj¹c
z oferty Hali Widowiskowo-Sportowej w Za-
woi Centrum.

Krystian Kaznowski

Sport to zdrowie,
a bezpieczeñstwo to podstawa
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SPORT

Europos³owie chc¹, aby program ten ziden-
tyfikowany by³ jako inicjatywa UE maj¹ca
na celu walkê z oty³oœci¹ i zachêcanie m³o-
dych ludzi do jedzenia œwie¿ych owoców
i warzyw.

W przypadku, gdy dane pañstwa cz³on-
kowskie nie wykorzystaj¹ przyznanych
œrodków, mog¹ one wtedy zostaæ przeka-
zane innych krajom UE.

W naszej opinii opowiadamy siê tak¿e
za tym, aby program obejmowa³ nie tylko
uczniów szkó³ podstawowych, ale tak¿e
najm³odsze dzieci – te w przedszkolach.

Na zakup i dystrybucje œwie¿ych owo-
ców i warzyw Komisja Europejska zapro-
ponowa³a 90 mln euro rocznie. Za tê kwo-
tê bêdzie mo¿na dostarczyæ dzieciom wwie-
ku od 6 do 10 lat zaledwie jeden owoc raz
w tygodniu. W moim przekonaniu, a tak¿e
zdaniem wiêkszoœci cz³onków Komisji Rol-

Owoce w szkole

nictwa Parlamentu Europejskiego, ta suma
jest niewystarczaj¹ca. Dlatego te¿ zapropo-
nowaliœmy kwotê blisko szeœciokrotnie wy-
¿sz¹ tj. 500 mln euro rocznie. Oznacza³oby,
¿e Polska mog³aby liczyæ na ponad 50 mln
euro rocznie!. Pozwoli³oby to na bezp³atne
dostarczanie owoców i warzyw uczniom
i przedszkolakom cztery a mo¿e nawet piêæ
razy w tygodniu.

W czasach, kiedy napoje gazowane,
chipsy i batoniki s¹ tak wszechobecne, trud-
no przekonaæ dzieci do codziennego jedze-
nia owoców i warzyw. Dlatego tak wa¿ne
jest, aby od ma³ego uczyæ je poprawnych
nawyków ¿ywieniowych. Problem ten do-
tyczy tak¿e polskiego spo³eczeñstwa. Zgod-
nie z danymi statystycznymi dotycz¹cymi
spo¿ycia owoców i warzyw w Polsce prze-
ciêtny Polak zjada ich jedynie ok. 250 g
dziennie, co plasuje nas na szarym koñcu

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjê³a jednomyœlnie opiniê
w sprawie ustanowienia programu „owoce w szkole” maj¹cego na celu
bezp³atne dostarczenie  owoców i warzyw uczniom.

wœród pañstw cz³onkowskich UE. W ran-
kingu wyprzedzamy jedynie naszych po³u-
dniowych s¹siadów(Czechów, S³owacjê)
i £otwê. Przypominam, ¿e WHO i FAO za-
leca dzienne minimalne spo¿ycie tych pro-
duktów na poziomie 400 g.

Mam nadziejê, ¿e propozycja europo-
s³ów z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zostanie zaakceptowana przez Radê pod-
czas spotkania ministrów rolnictwa UE -27.

Poza tym jestem przekonany, ¿e promo-
wanie spo¿ycia owoców i warzyw w ra-
mach programu ,,owoce w szkole” mo¿e
korzystnie wp³yn¹æ na poprawê sytuacji na
tym rynku, osi¹gniêcie wy¿szych zysków
przez rolników oraz wzrost eksportu.

Pamiêtajmy, ¿e to, jakie posi³ki spo¿y-
waj¹ nasze dzieci, bêdzie mia³o wp³yw na
ich zdrowie w póŸniejszym okresie ¿ycia.
Program ten przyczyni siê do tego, ¿e na-
sze dzieci bêd¹ zdrowsze.

Czes³aw Siekierski (PSL),
Cz³onek Komisji Rolnictwa w Parlamencie

Europejskim, Polska Delegacja EPL-ED

W sobotê 13 grudnia w uzdrowiskowym
klimacie kopalni soli w Bochni odby³o siê
uroczyste podsumowanie sezonu kolarskie-
go w Ma³opolskim Zwi¹zku Kolarskim.
Najlepszym zawodnikom i klubom wrêczo-
no puchary dyrektora regionu ma³opolskie-
go banku BG¯ w challange Redakcji Spor-
towej Telewizji Kraków.

Wœród najlepszych zawodników stanê³y
nasze m³odziczki: Marlena Wójs, Kinga Stop-
ka i Justyna Smyrak zajmuj¹c I miejsce w kla-
syfikacji klubowej na szosie i III miejsce w
kolarstwie górskim MTB. M³odzicy: Marek
¯uromski, Adam Gasek, Kamil Bury, Kamil
Trzebuniak i Daniel Kozina zajêli IV miej-
sce w MTB i V miejsce na szosie. Lepsz¹
lokatê, III miejsce w MTB uzyskali juniorzy
m³odsi w sk³adzie: Wojciech Spyrka, Jakub
Trzebuniak, Micha³ Bogdanik, Konrad Ko-
lobius i Roman Dyrcz. Juniorzy: Grzegorz
Hajda i Grzegorz Rusin równie¿ zapunkto-
wali zajmuj¹c miejsce w pierwszej dziesi¹t-
ce w MTB.

Dobr¹ III lokatê zajêli nasi trialowcy w ry-
walizacji z najlepszymi klubami w Polsce.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e nasze województwo
wiedzie prym w kraju w kolarstwie trialo-
wym i górskim, a wiêkszoœæ zawodów
„u nas”, to ze wzglêdu na obsadê zawodni-
ków s¹ jak mistrzostwa Polski. Ekipê tria-
low¹ tworzyli: Dominika Dyrcz, Tomasz
Pudalik, Jakub Polak, Szymon ̄ urek, Artur
Dyrcz, Pawe³ Kozina, Szczepan Dyduch i Lu-
kasz Sa³aciak.

Koñcowy bilans miejsc jest nastêpuj¹cy
jedno I miejsce, cztery III miejsca, jedno
miejsce V i jedno IX. Z kopalni soli wraca-
liœmy zadowoleni i zmêczeni , bo czterech
juniorów i jeden zawodnik elity startowa³o
w specjalnych zawodach kolarstwa górskie-
go zorganizowanych na trudnej trasie w
chodnikach kopalni. Drugie miejsce zdo-
by³ Grzegorz Hajda a czwarte Konrad Ko-

lobius w juniorach. Bartosz Smyrak w eli-
cie przyjecha³ równie¿ czwarty.

Po dekoracji zaprosiliœmy do wspólne-
go zdjêcia najlepszego zawodnika szosy re-
prezentuj¹cego Polskê na olimpiadzie w Pe-
kinie Przemys³awa Niemca z Pisarzowic. Jest
wychowankiem zaprzyjaŸnionego z naszym
klubu Soko³a Kêty,a obecnie je¿dzi we fran-
cuskiej zawodowej grupie kolarskiej MICHE.

Kolarze „ZAWOJAKA”
w czo³ówce ma³opolskich klubów kolarskich

Od lewej: Grzegorz Rusin, Marlena Wójs, Kinga Stopka, Justyna Smyrak, Przemys³aw Niemiec,
Marek Bogacz, Kamil Trzebuniak; u góry: Wojciech Spyrka, Marek ¯uromski, Konrad Kolobius.
Fot. Bartosz Smyrak.

INFORMACJE



18     POD DIABLAKIEM    ZIMA  2008

SPORT

Wœród kobiet najlepsz¹ okaza³a siê Ma³go-
rzata Makoœ z Zawoi, która jednoczeœnie
zdoby³a najwiêcej punktów spoœród wszyst-
kich zawodników.

W kategorii dziewcz¹t pierwsze miejsce
zajê³a Sonia Kozina, drugie Weronika ̄ urek
a trzecie Sylwia Groñ. Najlepszym strzel-
cem wœród mê¿czyzn okaza³ siê Mieczys³aw
Kukla, drugi by³ Krzysztof W³osiak a trzeci
Franciszek ¯uromski. Pierwsze miejsce
w kategorii gimnazjalistów zaj¹³ Marek
¯uromski, drugie Kamil Bury a trzecie An-
drzej Sromek. Najwiêcej zawodników star-

Jak co roku Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” zorganizowa³ Otwarte
Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Dziesi¹te ju¿ zawody
odby³y siê 14 listopada br. w strzelnicy sportowej w Zawoi Centrum.
W zawodach wziê³o udzia³ 30 zawodników, którzy startowali w ró¿nych
kategoriach.

towa³o w kategorii wiekowej: szko³y pod-
stawowe.

Najlepszym okiem móg³ siê pochwaliæ
£ukasz W³osiak, zaraz za nim uplasowa³ siê
Grzegorz W³osiak, natomiast trzeci na po-
dium by³ Andrzej Kukla.

Wszyscy startuj¹cy zawodnicy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy a zwyciêzcy pucha-
ry i nagrody rzeczowe. Uroczystego wrê-
czenia pucharów dokona³ Wójt Gminy Za-
woja Marek Listwan i Dyrektor ds. Produk-
cji Fabryki Os³onek Bia³kowych w Bia³ce
Ireneusz Makoœ.

KOBIETY Kat. A (szko³a podstawowa)

1. Kozina Sonia
2. ¯urek Weronika
3. Groñ Sylwia

Kat. C (powy¿ej 16 lat)

1. Makoœ Ma³gorzata
2. Kozina Ma³gorzata

MÊ¯CZY•NI
Kat. A (szko³a podstawowa)

1. W³osiak £ukasz
2. W³osiak Grzegorz
3. Kukla Andrzej

Kat. B (gimnazjum)

1. ¯uromski Marek
2. Bury Kamil
3. Sromek Andrzej

Kat. C (powy¿ej 16 lat)

1. Kukla Mieczys³aw
2. W³osiak Krzysztof
3. ¯uromski Franciszek

WYNIKI:

ORGANIZATORZY: Urz¹d Gminy Zawoja,
Ko³o LOK Zawoja, Uczniowski Klub
Sportowy ZAWOJAK, Zarz¹d Powiatowy
LOK w Suchej Beskidzkiej.

NAGRODY: Zawodnicy sklasyfikowani do
3 miejsca zdobyli puchary, do 6 miejsca
dyplomy, wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali atrakcyjne nagrody. Puchary
ufundowa³ wójt gminy Zawoja. Nagrody
ufundowali: FOB „FABIOS” Bia³ka, UKS
ZAWOJAK. Organizatorzy zadbali równie¿
o poczêstunek i napoje.

Zawody strzeleckie

Fotografie z zawodów: arch. GCKPiT w Zawoi
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„Silver Cup” to cykliczny ogólnopolski tur-
niej trampkarzy z ró¿nych kategorii wieko-
wych. Jak co roku patronem zawodów jest
Dom Wczasowy „Silver” mieszcz¹cy siê
w Zawoi. W tej górskiej miejscowoœci przez
kolejne tygodnie zimy rozgrywane bêd¹
turnieje trampkarzy. Pomys³odawcami tur-
nieju s¹ trenerzy zwi¹zani z UKS „Wilga”
Kraków i Cracovi¹ - Piotr Górecki oraz
Marcin Gêd³ek. W tym roku trud organiza-
cyjny przej¹³ Piotr Górecki, którego wspie-
ra³ nowy dyrektor techniczny turnieju, pan
£ukasz Feluœ.

Partnerem „Silver Cup” by³o tak¿e Biuro
ds. EURO 2012 w Krakowie, a wszystkie
turnieje cyklu odbywaj¹ siê pod has³em pro-
mocji Krakowa jako gospodarza uczestni-
ków Euro 2012.

15-16 listopada w szranki stanêli pi³ka-
rze z rocznika '98. Turniej swoj¹ obecno-
œci¹ zaszczyci³o 12 zespo³ów z ca³ej Polski:
Cracovia, Motor Lublin, Zag³êbie Sosnowiec,
Borek Kraków, Hutnik Kraków, Karpaty
Krosno, Halny Andrychów, Jagiellonia Bia-
³ystok, Sandecja Nowy S¹cz, Tarnovia Tar-
nów, Dunajec Nowy S¹cz, Top Bia³a Podla-
ska.

W sobotê dru¿yny zosta³y podzielone na
trzy grupy, w których walczy³y o prawo gry
o fina³owe miejsca. Najlepszymi dru¿ynami
dnia eliminacyjnego okaza³y siê Jagiellonia
Bia³ystok, Dunajec Nowy S¹cz oraz Sande-
cja Nowy S¹cz, które wygra³y wszystkie
spotkania w swoich grupach. Najlepszym
bilansem bramkowym mogli popisaiæ siê
zawodnicy Dunajca Nowy S¹cz, którzy za-

Silver Cup w Zawoi
W dniach 15-16 listopada br. w Zawoi zainaugurowano III edycjê „Silver
Cup”. Do boju stanêli ch³opcy urodzeni w 1998 roku.

aplikowali rywalom 26 bramek trac¹c tylko
W drugim dniu rywalizacja nabra³a tem-

pa. Zespo³y gra³y w kolejnych grupach, tym
razem o prawo gry o konkretne miejsca w
klasyfikacji „Silver Cup”. W niedzielê do-
sz³o do derbowych pojedynków klubów
z Krakowa i Nowego S¹cza. Hutnik zremi-
sowa³ bezbramkowo z Cracovi¹, a œwietnie
dysponowany Dunajec pokona³ Sandecjê
po trafieniach Mi³osza Szczepañskiego, Ad-
riana Jawora i Jakuba Brudziñskiego.

FINA£: Tarnovia Tarnów - Dunajec Nowy
S¹cz 2:4. O 3. miejsce: Jagiellonia Bia³ystok
- Sandecja Nowy S¹cz 1:1 (karne: 8:7). O 5.
miejsce: Top Bia³a Podlaska - Halny Andry-
chów 3:2. O 7. miejsce: Hutnik Kraków -
Karpaty Krosno 3:2. O 9. miejsce: Zag³êbie
Sosnowiec - Borek Kraków 2:0. O 11. miej-
sce: Cracovia - Motor Lublin 2:0.

Indywidualne wyró¿nienia:
Król strzelców: Mi³osz Szczepañski (Du-

najec Nowy S¹cz), najlepszy zawodnik: Ar-
kadiusz Boruch (Tarnovia Tarnów), najlep-
szy bramkarz: Bart³omiej ̄ ynel (Jagiellonia
Bia³ystok), najbardziej waleczny zawodnik:
Dawid Duka³a (Cracovia)

Zdjêcia: Marcin Wiechecki
Relacja: Maciej Kmita

www.futbol.org.pl
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