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Blisko 30 mln zł dla gminy
Zawoja na inwestycje!
30 milionów złotych to imponująca kwota, jaka zasili budżet gminy
w najbliższych latach na realizację poszczególnych inwestycji.
18 875 922,57 zł na Kanalizację - Etap I - podpisano pierwsze umowy z wykonawcami.

1 425 974,40 zł na Dom Dziennego Pobytu
w Zawoi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

3 674 171 zł na Kanalizację Etap II - uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na
terenie Gminy Zawoja”.

791 983,00 zł na rozbudowę szkoły w Skawicy z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

1 711 883,10 zł (tj. 398 112,35 euro) na budowę innowacyjnych ścieżek rowerowych łączących Polskę i Słowację - Babia Góra Trails.

560 248,06 zł na Rozwój e-usług w Urzędzie
Gminy Zawoja z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

1 645 071,38 zł na Termomodernizację Zespołu budynków szkolnych w Skawicy Centrum i Zawoi Wilcznej.

135 450 zł na budowę zatok autobusowych
i chodnik.

105 000 zł na Festiwal Babiogórska Jesień
w Zawoi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.
60 000 zł na Punkt Konsultacyjny w Gminie
Zawoja.
30 433 zł na modernizację remizy OSP W Zawoi Dolnej ze środków Województwa Małopolskiego.
4 500 zł dla druhów OSP z Zawoi Dolnej na
zakup umundurowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Szerzej o wymienionych inwestycjach
piszemy wewnątrz Biuletynu

Kolejne miliony
na kanalizację
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. otrzymało 3 674 171,00 zł dofinansowania
na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - Etap II” w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 1 czerwca 2017 r. w Warszawie.
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Zawoja.
Projekt przewiduje realizacje 3 kontraktów
budowlanych z zakresu kanalizacji oraz 3 kontraktów związanych z nadzorem, informacją
i promocją tj.:

K1 - Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja (od DW SILWER
do oś Widły) kontrakt realizowany w ramach
- żółty FIDIC. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ok 5 km sieci kanalizacyjnej, zakończonej studzienkami kanalizacyjnymi na posesji;
K2 - Modernizację systemu sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Zawoja - kontrakt
realizowany w ramach - żółty FIDIC. Kontrakt
obejmuje modernizację ok. 6 km sieci kanalizacyjnej;
K3 - Likwidację oczyszczalni ścieków Zawoja
Widły - kontrakt realizowany w ramach – żółty
FIDIC;
dokończenie na stronie 2.
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Kolejne miliony
na kanalizację
dokończenie na stronie 2.
K4 - Inżynier Kontraktu dla Projektu;
K5 - Informacja i Promocja Projektu;
K6 - Pomoc Techniczna.
Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 5 328 113,42 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 4 322 554 zł. Wartość
VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, który Spółka odzyska. Otrzymana
dotacja z NFOŚiGW wynosi: 3 674 171 zł

(85 % kosztów kwalifikowanych). Na wkład
własny Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 455 000 zł oraz
otrzyma dokapitalizowanie z gminy Zawoja
w wysokości 230 000 zł.
W roku 2017 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę i modernizację
sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin
realizacji projektu zakładany jest na lata 20182019.

Nadmienić należy, że PGKiB „Zawoja”
Sp. z o.o. złożyła kolejny projekt w ramach
III etapu kanalizowania gminy Zawoja pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap III”.
W ramach przedmiotowego projektu planowane jest skanalizowanie Zawoi Mosorne
oraz Zawoi Policzne. Koszt projektu szacowany jest na ok. 5 300 000 zł. W ramach projektu
dotacja wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 3 600 000 zł.
W ramach IV etapu planowane jest złożenie
kolejnego wniosku o dotację na rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Górnej
oraz budowę oczyszczalni ścieków wspólnie z gminą Maków Podhalański. Do czasu
wybudowania oczyszczalni ścieków, ścieki
z gminy Zawoja oczyszczane będą w oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie 4 etapy
planuje się zrealizować do roku 2023.

Realizacja budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej. Etap I
Gmina Zawoja oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. informują, że w ramach realizacji projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap I” zostały wyłonione w drodze postępowań przetargowych
niżej wymienione firmy:
Lp. Nazwa kontraktu
			
1
		
		

Budowa przepompowni ścieków i stacji
zlewnej w Skawicy - kontrakt realizowany
w ramach - żółty FIDIC.

Firma, która będzie realizować kontrakt
w zł (brutto)

Kwota
Termin realizacji
kontraktu				

Przedsiębiorstwo Budownictwa
1 253 985,00
Inżynieryjnego MACHNIK Sp. Z o.o.
Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój

do 31 marca 2018 r.

2 Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
		
w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja
		
oczyszczalni Zawoja Centrum
		
- kontrakt realizowanyw ramach - żółty FIDIC.
			

Konsorcjum firm:
- Przedsiębiorstwo Budowlane “MODUŁ”
sp. z o.o. ul. Stróżówka 67, 300 Gorlice
- Zakład Budownictwa Ogólnego „Moduł”
Bożena Guzik, ul. Stróżówka 67, 300 Gorlice

15 306 120,00

do 31 listopada 2018 r.
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HYDROEL Zakład Wiertniczo-Górniczy
Zagórzany

224 770,20

do 31 listopada 2017 r.

Konsorcjum firm:
- LIDER Dom Inżynierski PROMIS, S.A.,
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
- PARTNER: „SMAJDOR” Leszek Smajdor,
ul. Grunwaldzka 200 f, Nowy Sącz
- PARTNER: „WWpartnet TB”
Wojciech Wesołowski, ul. Św. Heleny 53,
33-300 Nowy Sącz

293 355,00

do 31 grudnia 2018 r.

Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa
- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC.

4 Inżynier Kontraktu dla Projektu;
			
			
			
			
			
			
			

Ponadto informuje się, że w ramach w/w projektu został jeszcze jeden kontrakt do rozstrzygnięcia tj. Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica. Termin realizacji kontraktu planowany jest do 30 listopada 2018 r.
Nadmienić należy, że na realizację w/w projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. otrzymało dotację
z NFOŚiGW w wysokości 18 875 922,57 zł. Na wkład własny Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW. Wartość VAT w projekcie jest kosztem
niekwalifikowanym, który Spółka odzyska od Urzędu Skarbowego.
mgr inż. Adam Skrzypek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Urząd Gminy Zawoja
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Babia Góra
Trails
688 934,18 euro, tj. blisko 2 mln
dofinsowania z Programu
Interreg Polska – Słowacja
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej na budowę
innowacyjnych ścieżek rowerowych
łączących Polskę i Słowację - Babia
Góra Trails.
Całkowita wartość projektu to: 688 934,18
euro, w tym dla polskiej strony 398 112,35
a słowackiej 290 821,83 w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, oś
priorytetowa Ochrona i Rozwój Dziedzictwa
Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicza. Na początku maja wójt gminy Zawoja Marcin Pająk podpisał umowę o dofinansowanie z Ministrem Rozwoju i Finansów.
Szerzej o projekcie pisaliśmy w Biuletynie
Informacyjnym Urzędu Gminy Zawoja w 2016
roku nr 2/2016.

Modernizacja
remizy OSP
w Zawoi Dolnej
30 433 zł ze środków Województwa Małopolskiego na Modernizację Remizy OSP
w Zawoi Dolnej w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017. Wykonane zostaną
prace budowlano-remontowe, polegające
na wymianie sufitów i ich podniesienie do
wymaganej wysokości, wymianie starych
drewnianych stropów i schodów na betonowe, wykonanie wylewek, lamperii, remoncie
instalacji elektrycznej, wyłożenie podłóg płytkami.
Do tego Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
przyznał Gminie Zawoja kwotę 4 500,00 zł na
zakup umundurowania dla druhów z OSP Zawoja Dolna.

BIULETYN
Informacyjny Urzędu Gminy Zawoja
Wydawca: Urząd Gminy Zawoja,
34-222 Zawoja 1397, tel. 33 877 50 15
Redakcja: Urząd Gminy w Zawoi,
Rada Gminy Zawoja
Skład: Grzegorz Ficek, Babiogórskie Centrum
Kultury, tel. 33 877 50 66
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20
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Termomodernizacja
szkół
Termomodernizacja ZESPOŁU BUDYNKÓW SZOLNYCH W SKAWICY CENTRUM
I ZAWOI WILCZNEJ to inwestycja, na którą Gmina Zawoja otrzymała
dofinansowanie w wysokości 1 645 071,38 zł w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014 -2020
(RPO WM), działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej.
Przedmiotem projektu jest przekształcenie
istniejących systemów ogrzewania obiektów
użyteczności publicznej w systemy bardziej
przyjazne dla środowiska oraz przeprowadzenie działania termomodernizacyjnego
na rzecz zmniejszenia strat energii, jej racjonalnego i oszczędnego zużycia. W ramach
projektu zostaną wykonane prace termomodernizacyjne w budynkach Zespołu Szkół

w Skawicy Centrum oraz Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej.
W zakres prac wejdą: docieplenie ścian
zewnętrznych, wymiana pustaków luksferowych, wymiana starych okien, wymiana drzwi
zewnętrznych oraz modernizacja wentylacji,
modernizacja instalacji c.o. i cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia
na energooszczędne

Rozbudowa szkoły
w Skawicy Centrum
Kwotę 791 983 zł otrzymała gmina Zawoja z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
na rozbudowę szkoły w Skawicy. Planuje się rozbudowę i przebudowę budynku
o nowe skrzydło dydaktyczne, dwupoziomowe.
Na parter zostanie przeniesiony punkt
przedszkolny, który zostanie przekształcony
w przedszkole dwuoddziałowe, obejmujące
dwie sale przedszkolne z pomieszczeniami
zaplecza i stołówką. Na piętrze projektuje się

trzy sale dydaktyczne, oraz łącznik pomiędzy
skrzydłami. Dla potrzeb niepełnosprawnych
uczniów zostanie zainstalowany dźwig osobowy. Powierzchnia użytkowa obiektu powiększy się o 460,99 m2.

Dotacja na Babiogórską
Jesień
Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna Babiogórska Jesień uzyskała
dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Projekt uzyskał 86 punktów i znalazł
się w pierwszej 30-tce najlepszych projektów. Nadmienić należy, że do MKiDN
wpłynęło ponad 500 projektów w ww. programie.
Dzięki dotacji w wysokości 105 000 zł festiwal zostanie rozbudowany o liczne wątki
edukacyjne i animacyjne. Czekają nas wystąpienia grup folklorystycznych ze Słowacji,
Ukrainy i Polski, liczne warsztaty dla dzieci
i młodzieży, redyk, konkurs rzeźbiarski i pokazy rzemieślnicze w specjalnie przygotowanym namiocie oraz sympozjum naukowe poświęcone Urszuli Janickiej-Krzywdzie. To nie
wszystkie atrakcje, już wkrótce udostępnimy
Państwu szczegółowy program Babiogórskiej
Jesieni nad którym cały czas pracujemy.
W tym roku festiwal odbędzie się w dniach
22-24 września 2017 roku. Już dzisiaj zapra-

szamy Państwa na kolejną edycję tego największego święta Górali Babiogórskich!
Anna Kulka, dyrektor Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi
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Dom Dziennego
Pobytu w Zawoi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi napisał projekt na wsparcie
polityki senioralnej na terenie Gminy Zawoja i pozyskał środki unijne na
utworzenie Domu Dziennego Pobytu.
Cały projekt opiewa na kwotę: 1 538 294,40 zł
– z czego dofinansowanie unijne to kwota
1425 974,40 zł. Warto tutaj podkreślić, że różnica będąca wkładem własnym Gminy została
zabezpieczona i wpisana w formie niepieniężnej tj. w postaci zasobów lokalowych przeznaczonych na realizację zadania. Zatem Gmina w związku z realizacją projektu nie ponosi
żadnych kosztów finansowych związanych
z wkładem własnym.
Celem przedsięwzięcia w ramach projektu
jest wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.
Z naszej diagnozy potrzeb przeprowadzonej
w obszarze pomocy społecznej widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na usługi z tego
zakresu. Obserwujemy jak duży odsetek naszych mieszkańców boryka się z trudnościami
niepełnosprawności oraz starości.

Kiedy podejmowaliśmy decyzję o przystąpieniu do pisania projektu byliśmy pełni
obaw, ponieważ są to pierwsze tego typu
placówki dziennego pobytu, które będą
skierowane do seniorów. Pisząc ten projekt
chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby naszych mieszkańców, wpisać się w ich oczekiwania i stworzyć miejsce odpowiadające ich
potrzebom. Myśląc o osobach starszych czy
niesamodzielnych oraz osobach niepełnosprawnych nie można zapominać też o ich
opiekunach, którzy swoją opiekę sprawują
niejednokrotnie całą dobę. Jest to niewątpliwie bardzo trudna, zarówno fizycznie,
jak i psychicznie praca, angażująca nie tylko
czas ale i też bardzo obciążająca psychicznie.
Dlatego też celem naszego przedsięwzięcia
jest pomoc tej grupie osób poprzez działania
wspierające i odciążające w zakresie opieki
nad osobą starszą czy niepełnosprawną.

Projekt według założeń będzie realizowany
do 31 grudnia 2019 roku. DOD będzie otwarty we wszystkie dni robocze przez 10 godzin dziennie w porach dostosowanych do
potrzeb uczestników i ich rodzin. Budynek,
w którym znajdzie się Dom będzie dysponować salami pobytu dziennego, pomieszczeniami do terapii indywidualnej, gabinetami
fizjoterapii, salami do terapii ruchowej, salami
do zajęć w grupach, kuchnią, oraz łazienkami
pozbawionymi barier architektonicznych.
Ponadto seniorzy z terenu naszej Gminy,
którzy nie będą stałymi uczestnikami Domu
będą mogli skorzystać z pełnej rehabilitacji.
Oczywiście wszystkie zabiegi oraz praca rehabilitanta będzie bezpłatna. Placówka zlokalizowana będzie w budynku szkoły w Zawoi
Przysłop
Chcielibyśmy, żeby nasz Dom stał się centrum aktywizacji naszych seniorów, aby był
miejscem spotkań, wspólnego spędzania czasu wolnego, wszelakich inicjatyw w obszarze
kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym, bo
przecież nasi seniorzy to niesamowity potencjał dla młodego pokolenia, skarbnica wiedzy,
mądrości i doświadczenia życiowego. Po zakończeniu aktywności zawodowej dla naszych
seniorów zaczyna się nowy etap w życiu, czas
dbania o siebie, swoich bliskich, bez obowiązku pracy i codziennego pośpiechu. To czas
własnej aktywności, dlatego też chcielibyśmy,
aby nasz Dom był takim centrum życia seniorów z naszej Gminy, bo przecież tak naprawdę
dla nich młodość zaczyna się w jesieni życia.
Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi

Punkt Konsultacyjny
Przyznana
w gminie Zawoja
Budowa chodnika
i zatok autobusowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki finansowe
w wysokości 60.000 zł. na utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla
mieszkańców naszej Gminy. Celem działalności Punktu będzie wsparcie
w zakresie specjalistycznego poradnictwa tj. dostępu do pomocy psychologa,
mediatora, psychoterapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz psychiatry.
Wszystkie konsultacje oraz działania
wspomagające i terapeutyczne będą
świadczone bezpłatnie, w godzinach pracy specjalistów. Siedzibą Punktu będzie budynek Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Osób
Uprawnionych, Zawoja 129, znajdujący się
naprzeciwko kościoła w Zawoi Centrum.
W dzisiejszych, niewątpliwie trudnych czasach każdy może borykać się z różnymi trudnościami natury osobistej czy rodzinnej. Celem działalności naszego Punktu jest wsparcie
w obszarze psychologiczno – pedagogiczno –
terapeutycznym, aby wspomóc mieszkańców
gminy w przezwyciężaniu osobistych bądź
rodzinnych trudności, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić. Z usług Punktu będą
mogły korzystać osoby, które znalazły się w
nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

• rodziny i osoby dotknięte przemocą i jej
skutkami,
• rodziny dysfunkcyjne,
• rodziny w kryzysie,
• osoby uzależnione oraz ich rodziny,
• osoby po próbach samobójczych oraz ich
rodziny,
• osoby przeżywające trudności małżeńskie
lub trudności w kontaktach z dziećmi,
• osoby przeciążone psychicznie, obarczone
następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
Wszystkie informacje o dyżurach specjalistów udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawoi, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Joanna Dyrcz
kierownik GOPS w Zawoi

dotacja

10 kwietnia 2017r. Gmina Zawoja podpisała
porozumienie z Województwem
Małopolskim na realizację zadania pn.
„ Budowa zatok autobusowych w ciągu
DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa
i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja
i odc. 010 km 3+600 str. Prawa
w m. Skawica oraz budowa chodnika
wraz z budową kanalizacji deszczowej
przy DW 957 na odc. Zawoja Szkoła – Zawoja
kładka Burdele – od km 2+199,9 – 2+500,
1 odc. 060.”
W ramach realizacji w/w zadania zostanie
wykonany chodnik wraz z kanalizacją
deszczową przy nowo wybudowanej
szkole w Zawoi Centrum oraz 3 zatoki
autobusowe: jedna zatoka w miejscowości
Skawica Limów oraz dwie zatoki na Bębnach
Górnych.
Przyznana dotacja wynosi 135 450,00 zł.
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Walczymy o nowe dotacje
Nowa Biblioteka w Zawoi Centrum Kolejne place
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi może otrzymać środki na budowę
nowego obiektu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
2000 000 zł i nie może przekroczyć 75 % kosztów zadania, przy czym jako wkład własny
wnioskodawca może wnieść środki rzeczowe.
Dzięki otrzymanej dotacji w kompleksie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum mógłby powstać
nowy obiekt kulturalno-edukacyjny składający
się z nowoczesnej sali teatralno-kinowej, przestronnych pomieszczeń bibliotecznych prze-

znaczonych na zbiory i obsługę różnych kategorii czytelników (dzieci, młodzieży, seniorów),
sal warsztatowych, pomieszczeń biurowych
oraz podziemnego parkingu. Realizacja takiej
inwestycji wzmocniłaby ofertę działań kulturalnych oraz miałaby pozytywny wpływ na rozwój współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz naszej społeczności lokalnej.
Lucyna Malczyk, dyrektor GBP w Zawoi

Tajemnicza Babia Góra
Gmina Zawoja ma szanse na kolejne dofinansowania i kolejne pieniądze na
realizację projektów w naszej gminie między innymi na pozyskanie środków
ze Stowarzyszenia „Euroregion Beskidy” Interreg Polska - Słowacja na
realizację projektu transgranicznego z Gminą Oravska Polhora pn: „Tajemnicza
Babia Góra”. W marcu został złożony wniosek o dofinansowanie pozytywnie
przeszedł ocenę formalną i został skierowany do dalszej oceny.
W projekcie proponujemy działania, które
przybliżą zarówno mieszkańcom gmin Zawoja i Oravskiej Polhory, jak i odwiedzającym te
miejscowości turystom dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Górali Babiogórskich.
W ciągu najbliższych miesięcy dowiemy
się, czy uda się pozyskać środki unijne na
stworzenie innowacyjnej aplikacji „Tajemnicza Babia Góra” na urządzenia mobilne oraz
na wydanie książki dla dzieci zawierającej
zbiór najważniejszych legend zarówno ze
strony polskiej jak i słowackiej. Książka będzie
wzbogacona ilustracjami do każdej z legend,
które zostaną wykonane przez dzieci ze szkół
z obu miejscowości. Ponadto projekt zakłada
realizację spektaklu teatralnego opartego na
legendach babiogórskich. Spektakl będzie
stworzony na fundamencie techniki teatru
brazylijskiego reżysera Augusto Boala, który
postanowił stworzyć teatr angażujący ludzi
zawodowo nie związanych z teatrem w proces twórczy.
Wspólnym elementem dla wszystkich przewidywanych w projekcie działań są legen-

dy zawierają tajemnicze historie dotyczące
miejsc położonych w regionie babiogórskim,
przepełnione magicznymi elementami związanymi z przyrodą naszego rejonu i niezwykłymi historiami polskich i słowackich bohaterów. Legendy, baśnie i historie naszych
dziadków – to bogactwo które nie tylko
wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości, ale
także łączy nas – mieszkańców obu stron Babiej Góry.
Turyści w aplikacji grze „Tajemnicza Babia
Góra” wcielają się w rolę pomocnika bacy lub
zbójnika i, za pomocą urządzeń mobilnych
wyposażonych w nawigację GPS, żyroskopy
i inne nowinki techniczne, wykonują zadania
(np. zagadki, krzyżówki, wędrówki do miejsc
oznaczonych na mapie), odkrywając urocze
zakątki Zawoi i Oravskiej Polhory, legendy babiogórskie oraz kulturę pasterską i zbójnicką
Babiogórców. Za wykonywanie zadań uczestnicy otrzymują odznaki, dostęp do nowych
zadań i ciekawostek regionalnych.
Całkowita wartość projektu to 87 812,16 €,
a wkład własny to zaledwie 10%.

Strefa Aktywnego Wypoczynku
Kolejnym dofinansowaniem, o które będzie ubiegać się nasza Gmina to dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II.
Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w projekcie pn: „Babiogórskie ścieżki” – zakładający budowę chodnika w Zawoi
Czatoża wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Projekt przewiduje również budowę kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego Strefa Aktywnego Wypoczynku: budowa placu zabaw, remont i istniejącej zadaszonej wiaty połączonej z niewielką sceną, zaadaptowanie na cele edukacyjne fragmentu lasu przy małym rondzie
w Zawoi Składy oraz budowę Antresoli z punktem obserwacyjnym w kierunku Babiej Góry
z lornetką.

i boiska

Złożony został również wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej, którego celem jest
poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury
sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej
lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę
możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Projekt zakłada budowę boisk
w Zawoi.W przypadku jego realizacji powstaną nowe boiska w Zawoi Centrum i w Zawoi
Wilcznej. Jest także szansa na budowę kolejnych placów zabaw w Zawoi Mosorne (złożono wniosek o dofinansowanie) oraz w Zawoi
Dolnej (planowany termin złożenia wniosku
o dofinansowanie wrzesień 2017), również
przy udziale środków unijnych. Tym razem ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rewitalizacja

w gminie Zawoja

Jeszcze w czerwcu gmina planuje złożyć
wnioski o dofinansowanie na projekty ujęte
w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata
2017-2023. Planuje się przebudowę i nadbudowę dachu na budynku Ośrodka Zdrowia
w Zawoi w celu rozbudowy infrastruktury
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi mieszczącego się w taki sposób aby mógł
on realizować wszystkie funkcje wspierającomotywujące skierowane do społeczności lokalnej, a także organizować działania służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców.
Gmina aplikować będzie również o przebudowę i nadbudowę dachu na budynku Ośrodka Zdrowa w Skawicy.
Drugi projekt zakłada adaptację poddasza
szkoły w Zawoi Centrum na świetlicę środowiskową skupiającej dzieci i młodzież ze
wszystkich przysiółków, w której dzieci będą
miały nie tylko zapewnioną organizację czasu
wolnego, ale również będą mogły rozwijać
swoje indywidualne zainteresowania i pasje.
W ramach projektu przewidziane jest stworzenie sal do zajęć indywidualnych i grupowych, do zajęć socjoterapeutycznych oraz
miejsca na gry i zabawy. Przewidziane jest
również stworzenie miejsca do wspólnych
zajęć rodzic – dziecko oraz przestrzeni do
realizacja działań: artystycznych, teatralnych,
muzycznych.
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Reorganizacja
sfery samorządowej
Od początku kadencji jako wójt dążę do ograniczenia ilości etatów w sferze samorządowej. W związku z tym od listopada
2014 roku do końca roku 2017 zostało/zostanie podjętych szereg działań mający na celu wygenerowanie oszczędności
przeznaczanych na spłatę kredytów jak również na rozwój infrastruktury w gminie Zawoja. Zostały podjęte następujące
kroki.
1. Odwołanie wice wójta – 1 etat, osobiście
uważam iż w takiej małej gminie nie jest potrzebny zastępca wójta.
2. Brak asystenta wójta – 1 etat (asystent poprzedniego wójta w związku z przegranymi
wyborami z automatu stracił stanowisko). Ja
osobiście uważam, iż nie ma potrzeby w takiej
małej gminie zatrudniać asystenta
3. Likwidacja samodzielnego stanowiska do
spraw zarządzania kryzysowego – 1 etat (zadanie osoby zajmującej to stanowisko zostały
rozdysponowane wśród pracowników urzędu. Pracownik zatrudniony na zlikwidowanym stanowisku odwołał się od dokonanego
wypowiedzenia do sądu pracy twierdząc, że
przyczyna wypowiedzenia nie była prawdziwa i w rzeczywistości został zwolniony
z powodów politycznych. Sąd Pracy oddalił
pozew, a pracownik nie wniósł odwołania od
tego wyroku.
4. Zmniejszenie etatów w referacie komunalnym – 1 etat (jeden z pracowników złożył wypowiedzenie umowy o pracę).
5. Zmniejszenie etatów zajmujących się
oświatą – 1 etat (pracownik zatrudniony na
stanowisku kierownika GZO złożył wypowiedzenie umowy o pracę).
6. Pracownik na wychowawczym – 1 etat
(jedna z pracownic złożyła wniosek o urlop
wychowawczy, nie została zatrudniona osoba
na zastępstwo).
7. Pracownik na urlopie bezpłatnym – 1 etat
(jedna z pracownic złożyła wniosek o urlop
bezpłatny, nie została zatrudniona osoba na
zastępstwo)
8. Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora
w Babiogórskim Centyrum Kultury – 1 etat
(Rada Gminy zmieniła statut BCK likwidując
stanowisko zastępcy dyrektora, osoba zajmująca dotychczas to stanowisko nie wyraziła

zgody na zatrudnienia na stanowisku pracownika BCK).
9. 1 etat – księgowy w Świetlicy Środowiskowej, Babiogórskim Centrum Kultury i Biblioteki (w wyniku reorganizacji cała księgowość
gminna tzn. wszystkie szkoły, biblioteka, Babiogórskie Centrum Kultury, Urząd Gminy
oraz Biblioteka będzie księgowana w Urzędzie Gminy. Pracownik nie wyraził zgody na
przejście na inne stanowisko).
10. Zmniejszenie obsługi w szkole w Zawoi
Mosorne (4,25 etatu) – w wyniku zmniejszenie liczby dzieci ze 165 uczniów do 91 – w Zawoi Mosorne została zlikwidowana kuchnia,
stanowisko sekretarki jak również zostały
zmniejszone etaty palacza oraz sprzątaczki
(kucharki przeszły na inne stanowiska w Zawoi za osoby, które przeszły na emeryturę
(2 osoby do Zawoi Centrum i jedna do schroniska młodzieżowego).
11. 0,5 etatu – pracownik w schronisku młodzieżowym przeszedł na rentę
12. 1 etat – likwidacja 1 etatu stanowiska
sekretarki w szkole w Zawoi Wilcznej (380
uczniów w 2011 roku, 260 w 2017 roku).
13. 1,5 etatu – obsługa szkoły w Zawoi Przysłop – w wyniku zgłoszenia się tylko 1 dziecka
7-letniego do I klasy oraz 1 pięciolatka oraz
1 sześciolatka, filia w Zawoi Przysłop nie zostanie otwarta dla 2 „zerówkowiczów” oraz
1 pierwszoklasisty.
14. 5 etatów – w wyniku nie otwarcia filii w
Zawoi Przysłop ogólna liczba etatów nauczycielskich zmniejszy się o około 5.
15. 0,5 etatu – zmniejszenie etatu sprzątaczki
w szkole w Zawoi Gołynia z 1,5 do 1.
16. 0,75 etatu – palacz w budynku przy szkole na Suchej Górze przeszedł na świadczenia
przedemerytalne – na jego miejsce nie został
nikt zatrudniony.

Kolej Linowa Mosorny Groń
Gmina Zawoja i Polskie Koleje Linowe wypracowały porozumienie,
dzięki któremu Ośrodek Turystyczno-Narciarski „Mosorny Groń” będzie czynny
przez cały sezon letni.
Wypracowany model współpracy przewiduje, że gmina Zawoja i PKL będą dzielić się
kosztami i odpowiedzialnością za ruch turystyczny i działanie ośrodka. Władze gminy
wydzierżawiły ośrodek na sezon letni. W tym

okresie będą odpowiadały za bieżącą działalność ośrodka i bezpośrednie koszty jego
funkcjonowania. Polskie Koleje Linowe będą
odpowiadały za bezpieczeństwo i odbiory
techniczne kolei.

W najbliższym okresie w wyniku nabrania
praw emerytalnych z urzędu gminy odejdzie
kolejnych 3 pracowników. Na dzień dzisiejszy
nie planuję się nowych przyjęć na ich miejsce.
Sumarycznie do grudnia 2017 roku ubędzie
około 25 etatów w wyniku przede wszystkim
przechodzeniem na emerytury, zakończeniem umów terminowych, brak zgody przejścia na inne stanowiska czy własna rezygnacja
z pracy. Oszczędności z tego tytułu szacowane są na poziomie 1 200 000 złotych ROCZNIE.
Jak Państwo widzą w samym urzędzie ubędzie około 10 etatów w ciągu 3 lat.
Dla porównania w podobnej gminie (około 9000 mieszkańców i w przybliżeniu 40
milionowym budżecie) Urząd Gminy, księgowość szkół i przedszkoli oraz księgowość
Biblioteki i Ośrodka Kultury, jest obsługiwany
przez 19,25 etatów. W Gminie Zawoja (9100
mieszkańców oraz 40 milionowy budżet) jest
to około 30 etatów. Aby zmniejszyć liczbę
etatów przy jednoczesnym wzroście poziomu
obsługi mieszkańców inwestujemy w cyfryzację Urzędu (w tym roku na ten pozyskaliśmy
500 000 złotych z Regionalnego Programu
Operacyjnego) i prowadzimy reorganizację
urzędu. Moim celem jest aby do 2022 roku
liczba etatów w Urzędzie Gminy oscylowała w
okolicy 22. Nastąpi to w wyniku naturalnych
przejść na emeryturę.
W celu poprawy funkcjonowania urzędu
proszę aby uwagi dotyczące niesprawnej
obsługi mieszkańców kierować na mój adres
mailowy: m.pajak@zawoja.ug.pl
Marcin Pająk,
wójt Gminy Zawoja

Zmiana
przewoźnika
W trosce o dobro i bezpieczeństwo uczniów
objętych dowozem do szkół z terenu gminy, Wójt podjął decyzję o zmianie przewoźnika odpowiedzialnego za dowóz i odwóz
uczniów na terenie Gminy Zawoja.
Z dniem 06 marca br. nowa firma odpowiedzialna za dowóz i odwóz uczniów to FHU BESKID BUS Józef Wątroba.
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Przyszłość oświaty w Zawoi
W roku 2016 roku zostały podjęte uchwały
o zmianie 3 szkół (nr 8 w Zawoi Mosorne, nr
5 w Zawoi Gołynia oraz nr 4 w Zawoi Przysłop) w szkoły filialne, gdzie zajęcia byłyby
prowadzone w klasach 1-3. Niestety, Pani Kurator wyraziła zgodę tylko na utworzenie filii
w Szkole nr 4 w Zawoi Przysłop, do której na
dzień dzisiejszy (22.05.2017) zapisało się tylko
troje dzieci (pięciolatek i sześciolatek do oddziału przedszkolnego oraz siedmiolatka do
klasy 1). Dla pięciolatka i sześciolatka zgodnie z prawem nie zostanie utworzony oddział
przedszkolny, w zamian zaproponowano im
oddział przedszkolny w Zawoi Centrum. Sprawa siedmiolatki wciąż jest w toku. Urząd Gminy analizuje konsekwencję nieotwarcia CAŁEJ
FILII dla jednego dziecka. Struktura uczniów
w pozostałych dwóch szkołach przedstawia
się następująco (dane na dzień 22.05.2017):
Tabela 1. Rok szkolny 2017/2018
Szkoła 1a
SP 5

9

SP 8

9

3a 4a
15

5a 6a

7a

Razem

9

9

7

6

55

8 15

8

5

5

50

W tabeli 1 widzimy brak drugich klas, nie zostały one utworzone ze względu na małą ilość
uczniów. W pozostałych oddziałach 50% zajęć
będzie się odbywało w klasach łączonych . Dla
porównania w tabeli 2 przedstawia się struktura
uczniów w pozostałych 3 szkołach (Zawoja Centrum, Zawoja Wilczna oraz Skawica Centrum).

Cały czas mocno inwestujemy w przyszłość
naszych dzieci. Wybudowaliśmy szkołę za
13 milionów zł w Zawoi Centrum, rozbudowujemy szkołę w Skawicy za 1,6 miliona
oraz będziemy w roku 2018 przeprowadzać
termomodernizację szkoły w Zawoi Wilcznej
za 1,4 miliona oraz termomodernizację szkoły w Skawicy Centrum do roku 2019. Jednak
nie ma zgody Rady Gminy, aby utrzymywać
szkoły gdzie chodzi 10% uczniów, kosztem
pozostałych dużych szkół, do których uczęszcza 90% naszych dzieci.
Odległość między Skawicą a SP nr 5 w Gołyni wynosi w linii prostej 2 kilometry, między
SP nr 5 w Gołyni a Zawoją Centrum 3,75 kilometra, między Zawoją Centrum a Zawoją
Mosorne 2,5 kilometra, a Zawoją Mosorne
a Zawoją Wilczna 1,9 kilometra. Praktycznie
wszystkie szkoły znajdują się niedaleko drogi wojewódzkiej. Biorąc także pod uwagę
wyniki egzaminu szóstoklasistów w szkołach
podstawowych, nie wynika z nich, że nauka
w 5 osobowych oddziałach sprawia, że szkoły
mają lepsze wyniki (w 2015 roku oraz 2016
roku najlepiej sprawdzian dla szóstoklasistów napisali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Zawoi Wilcznej oraz w Zawoi Centrum).
W związku z likwidacją gimnazjów w roku
2019/2020 ubędzie nam 100 uczniów (jeden
rocznik przybędzie szkołom ponadpodstawowym). Ubytek jednego rocznika jak również rozbudowa szkoły w Skawicy sprawi,
że wszystkie 3 szkoły będą szkołami JEDNOZMIANOWYMI (zgodnie z założeniami wprowadzanej reformy).

Jako samorząd wciąż będziemy dążyć do
uporządkowania spraw oświaty. W przypadku gdyby nasza siatka szkół składała się tylko z 3 szkół, byłaby możliwość poprawiania
opieki przedszkolnej w naszej gminie jak
również można by było rozważyć stworzenie
żłobka oraz zwiększyć ofertę zajęć dodatkowych, poprawiać wyposażenie szkół czy tworzyć sale zajęciowe (chemiczna, fizyczna itp.).
Cały czas prowadzimy także racjonalną politykę zatrudnieniową nauczycieli. Obecnie nie
przyjmujemy nowych nauczycieli a jedynie
zmniejszamy liczbę etatów przez zakończenie
umów na czas określony oraz w wyniku przechodzenia na emeryturę oraz świadczenia
kompensacyjne. W wyniku braku naboru klas
pierwszych do Liceum w Zawoi Wilcznej oraz
likwidacją szkoły na Przysłopiu, nauczycielom
dyplomowanych uzupełniamy etaty w innych
szkołach. Na rok szkolny 2017/2018 struktura
wiekowa nauczycieli wygląda następująco:
Wiek nauczycieli

Liczba nauczycieli

25-29

2

30-34

6

35-39

19

40-44

24

45-49

21

50-54

25

55-58

13

Marcin Pająk, wójt gminy Zawoja

Tabela 2. Rok szkolny 2017/2018
Szkoła

1a

1b

2a

Skawica

18

18

13

Zawoja
Centrum

22

22

16

Zawoja
Wilczna

11

9

2b

15

3a

3b

4a

4b

5a

18

15

22

19

16

20

24

19

20

22

14

13

28

18

5b

16

6a

6b

7a

7b

24

24

19

21

24

20

17

23

23

23

19

14

2Ga 2Gb 3Ga 3Gb

20

23

Razem

18

19

288

19

21

365

26

18

190

Komunikat dla Mieszkańców gminy Zawoja
w sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Na zlecenie Powiatu Suskiego Firma MGGP
S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń
2017 - styczeń 2018 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica, w gminie Zawoja.
Wykonawca prac informuje, że od dnia
27 marca 2017 r. pracownicy Firmy MGGP
S.A. rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym
na celu pozyskanie podstawowych danych
o budynkach i lokalach oraz użytkach grun-

towych zabudowanych, a także pomiar budynków oraz stan użytkowania.
W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie
opracowana baza danych o działkach, użytkach i budynkach dla obrębu Skawica.
Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji
użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi

ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie
z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz. U. 2016r. poz. 1034) i zostaną one
wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Prosimy o przychylność i zrozumienie dla
wykonywanej przez nas pracy.
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Aplikacja mobilna
„Moja Komenda”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję
aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego,
który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja „Moja Komenda”
umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić
wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której
jednostce on pracuje.
Dzielnicowych możemy wyszukać także po
ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się
z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa
w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć
dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego
dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda" zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend
i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej
dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została
wyposażona w dwa tryby wyszukiwania in-

formacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych
w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do
najbliższej komendy lub komisariatu. Równie
sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja
komenda" umożliwia wyszukanie po nazwie
jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
„Moja Komenda" dostępna jest na telefony
z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać z App Store o Google Play. Usługa jest
bezpłatna.

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, każdy może mieć wpływ na
bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi
spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest
dostępna na stronach internetowych Policji. To platforma wymiany informacji
między Policją a społeczeństwem.

Każdy z nas ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia,
np. „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „używanie środków odurzających”,
„akty wandalizmu” czy też „zła organizacja
ruchu drogowego”, „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”,
„żebractwo” i wiele, wiele innych. Zgłoszenia
są anonimowe – nie trzeba podawać swoich
danych. Następnie Policja będzie te sygnały
weryfikować. Wymiernym efektem działań
Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach,
w których oczekuje tego społeczeństwo.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść np.
na stronę internetową Komendy Powiatowej
Policji w Suchej Beskidzkiej (www.sucha-beskidzka.policja.gov.pl). Przekazanie tych
informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie
potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste:

Internauta, który będzie korzystać z tego
narzędzia, powinien wyszukać na „mapie”
konkretne miejsce uważane przez niego za
zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien wybrać ikonę obrazującą konkretną
kategorię zdarzeń, którą następnie należy
nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie proszony o wprowadzenie
w „oknie” szczegółów sprawy, a także daty
jej wystąpienia. Od tej pory zgłoszenie będzie widoczne na mapie, podobnie jak jego
status (nowe, weryfikacja, potwierdzone lub
niepotwierdzone).
Wówczas zgłoszenie trafi do policjantów
odpowiedniej komórki Policji. Każda informacja wprowadzona na mapę będzie przez
policjantów sprawdzana. Internauta jest też
powiadamiany o sposobie rozwiązania problemu, ponieważ jeśli informacje się potwierdzą zastaną wprowadzone na mapę (status
zgłoszenia: nowe, potwierdzone lub niepotwierdzone). Zebrane informacje pozwolą na
jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dosto-

sowanie zarządzania patrolami do bieżących
potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych
przez mieszkańców regionu.
Z narzędzia należy korzystać w rozsądny
sposób, ponieważ każde naniesione na mapę
zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać
z numerów alarmowych 112 czy 997.
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Dzielnicowi
z gminy
Zawoja
Rejon:

Zawoja Dolna,
Zawoja Centrum,
Skawica Sucha Góra

asp. Grzegorz Małysa
tel. służbowy: 662 031 365
e-mail: dzielnicowy.makow-podhalanski5
@sucha-beskidzka.gov.pl
Rejon:

Zawoja Górna,
Zawoja Wełcza,
Zawoja Mosorne,
Zawoja Przysłop

mł. asp. Krzysztof Błachut
tel. służbowy: 662 034 197
e-mail: dzielnicowy.makow-podhalanski6
@sucha-beskidzka.gov.pl
Rejon:

Skawica, Białka

asp. Wojciech Copija
tel. służbowy: 662 033 646
e-mail: dzielnicowy.makow-podhalanski7
@sucha-beskidzka.gov.pl

DYŻURY DZIELNICOWYCH
Punkt Przyjęć Interesantów
w budynku dawnego posterunku w Zawoi
wtorek i czwartek w godz. 11.00-14.00

Kontrole przewodów
kominowych
Realizując obowiązek do utrzymania obiektów
budowlanych w poprawnym stanie technicznym, właściciele i zarządcy obiektów przeprowadzają okresowe (w terminach określonych
w art. 62 ust. 1 (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tj. Dz.U.2016.290) kontrole techniczne obiektów. Kontrola techniczna obiektów obejmuje, w swoim zakresie kontrole przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych), przeprowadzenie tej kontroli powinny dokonywać osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje tj.:
1. Osoby posiadające kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych
przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których
mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których
ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Natomiast z przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) wynika obowiązek przeprowadzania czyszczenia
i udrożnianie przewód kominowych przez:
• usuwanie zanieczyszczeń z przewodów
dymnych spalinowych i wentylacyjnych co
najmniej raz na rok;
• a w obiektach lub ich częściach, w których
odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania;
- paliwa płynne i gazowe co najmniej raz na
6 miesięcy;

Apel do Mieszkańców
Urząd Gminy Zawoja oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej zwracają się z prośbą do mieszkańców gminy o usuwanie
gałęzi wychodzących w światło dróg publicznych.
W ostatnim czasie podczas pożarów w budynkach mieszkalnych wystąpiły problemy
z dotarciem straży na miejsce zdarzenia,
gdyż wystające gałęzie uniemożliwiły przejazd samochodem pożarniczym. Usuwanie
gałęzi podczas dojazdu do zdarzeń powoduje
wydłużenie czasu udzielenia pomocy mieszkańcom, a jazda przez zarośnięte drogi powoduje uszkodzenia samochodów i sprzętów
pożarniczych.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
dotyczącymi tzw. „prawa sąsiedzkiego” wła-
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ściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się
od działań, które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych. Ponadto zgodnie
z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
w razie stwierdzenia naruszenia przepisów
przeciwpożarowych, uprawniony jest w dro-

- paliwa stałe co najmniej raz na 3 miesiące;
- paleniska zakładu zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych – co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej (art. 62 pr. bud.).
Czyszczenie to można powierzyć firmom
kominiarskim lub wykonać je we własnym
zakresie. Jak wyżej podano kontrole przewodów przeprowadzają osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Z tej kontroli okresowej sporządzany jest protokół, który jest dowodem jej przeprowadzenia i stwierdza stanu
technicznego przewodów dymnych spalinowych i wentylacyjnych tj. szczelności,
drożności, braku zanieczyszczeń w przewodach, stanu urządzeń towarzyszących kratek,
podłączeń pieców i kotłów, stanu czopchów,
ław i drabin kominiarskich.
Zasadniczo kontrola wynikająca z przepisów Ustawy Prawo Budowlane wymaga
kontroli raz w ciągu roku, natomiast Ubezpieczyciele obiektów budowlanych w umowach ubezpieczeniowych mogą wymagać dokonywania tych kontroli dwa razy
w ciągu roku przed sezonem grzewczym
i po sezonie i sporządzaniu stosownych
protokołów.
Protokół ten jest niezbędny do ubiegania
się odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w razie nieszczęśliwego wypadku.
Na terenie gminy Zawoja w zakresie usług
kominiarskich można skorzystać z oferty zakładów kominiarskich:
Zakład Kominiarski Roman Ormaniec,
tel. 33 8741246; kom. 509 669 221
Usługi Kominiarskie Zdzisław, Roman
i Andrzej Banaś, tel. 519 712 330; 533 191 306
mgr inż. Adam Kurek
inspektor ds.inwestycji
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

dze decyzji administracyjnej do nakazania
usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie oraz do wstrzymania robót
(prac), zakazania używania maszyn, urządzeń
lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować
zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.
Źródłem naruszenia przepisów przeciwpożarowych mogą być drzewa rosnące np.
w drogach ewakuacyjnych lub pożarowych,
gdyż udaremniają lub utrudniają akcje ratownicze w przypadku pożaru, katastrofy
i innych nagłych zdarzeń, i to zarówno akcje
PSP, jak i innych jednostek ratowniczych, np.
Pogotowia Ratunkowego czy Pogotowia Gazowego.
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Razem
bezpieczniej
„Od małego do dużego uczę się pomagać na całego” – to kolejny wygrany
projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi ogłoszony przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W związku z przekazaniem do naszej jednostki zadań z zakresu przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym i edukacji
w zakresie zagrożeń, chcieliśmy na terenie
Gminy zorganizować działania, które nie tylko
uwrażliwią naszą młodzież i społeczność na
tematy związane z bezpieczeństwem i pomaganiem drugiemu człowiekowi, ale też w sposób atrakcyjny pozwolą poznać mieszkańcom
jak pomaganie może integrować i rozwijać
naszą małą społeczność. Zaproponowane oddziaływania są bardzo urozmaicone zarówno
w sferze profilaktycznej jak i edukacyjno-kulturowej, oczywiście dostosowane do wieku
naszym mieszkańców. Warto tutaj podkreślić,
że program skierowany jest do całej społeczności lokalnej, od najmłodszych po naszych
seniorów.
Do programu zostaną zaproszone wszystkie lokalne instytucje i stowarzyszenia działające na terenie naszego Powiatu (Ochotnicze
Straże Pożarne Gminy Zawoja, Państwowa

Straż Pożarna, Policja, GOPR, Babiogórskie
Centrum Kultury, Klub Odlotowych Mam).
Inauguracją projektu będzie Pierwszy Zawojski Dzień Edukacji dla bezpieczeństwa i profilaktyki. W zakresie działań edukacyjnych
przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla rodziców, dzieci i nauczycieli, w tym: spotkania
z rodzicami w zakresie zagrożeń związanych
z internetem i hejtem w sieci, warsztaty dla
młodzieży „rozmawiam – nie smsuje,” warsztaty z zakresu zagrożeń związanych z dopalaczami, szkolenie dla nauczycieli z zakresu
zagrożeń XXI wieku.
„Nie jestem obojętny” – to kolejny blok tematyczny w ramach projektu, który przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży. W tym
obszarze zorganizowane zostaną: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, cykl spotkań
z przedstawicielami Policji w obszarze zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą; zagrożeń związanych z alkoholem oraz środkami psychoaktywnymi, zagrożeń związanych

z wandalizmem, kradzieżami, przywłaszczeniem mienia, pogadanki ze strażakami OSP
w obszarze : bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożeń przeciwpożarowych, środowiskowych i ekologicznych oraz zorganizowany
zostanie wyjazd naszych przedszkolaków do
Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.
Projekt nasz zakłada również działania w obszarze kulturalno-edukacyjnym, chcieliśmy bowiem, aby działania w zakresie bezpieczeństwa
miały atrakcyjną formę przekazu, dlatego też
zostaną ogłoszone konkursy międzyszkolne
w zakresie prac plastycznych i filmowych. Każda szkoła zostanie zaproszona do organizacji
przedstawienia teatralnego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, a na
zakończenie projektu zostanie zorganizowany
I Międzyszkolny Przegląd Grup Teatralnych.
Projekt uwzględnia również aktywność sportową jako alternatywę spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież, która realizowana będzie we współpracy z klubami sportowymi,
strażami OSP, lokalnymi zespołami artystycznymi oraz Klubem Odlotowych Mam.
Mamy nadzieję, że realizowane zadania wpiszą się w nasze coroczne odziaływania w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, bowiem
tylko właściwa edukacja i wzrost świadomości
w obszarze zagrożeń społecznych, których jest
tak wiele w XXI wieku pozwolą nam kompleksowo a przede wszystkim spójnie kształtować
właściwe postawy naszych mieszkańców.
Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi

Karta Dużej Rodziny

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny jest formą wspierania rodziny wprowadzona uchwałą
Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych.
Celem programu jest podjęcie działań na
rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez
właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne
uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Na mocy programu rodziny mające na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci zostały
uprawnione do nabywania Karty Dużej Rodziny, na podstawie której przyznawany jest
korzystniejszy od ogólnie obowiązującego
dostęp do towarów, usług oraz innych form
działalności.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia

w przypadku kontynuowania nauki w szkole
lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Do korzystania z ulg dla rodzin wielodzietnych są uprawnieni rodzice, małżonkowie
rodziców oraz dzieci, w tym także dzieci nad
którymi rodzic sprawuje rodzinną pieczę
zastępczą. Karta Dużej Rodziny potwierdza
uprawnienia członka rodziny wielodzietnej
i jest wydawana:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas
nieokreślony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
• dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie

nauki w danej placówce, zgodnie z terminem
wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub
szkoły wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku
życia – na okres ważności orzeczenia;
• dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• osobie o której mowa w art.37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio
do końca roku szkolnego lub akademickiego,
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem
wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub
szkoły wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
Wszystkie rodziny spełniające powyższe
kryteria zapraszamy do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawoi, celem złożenia
wniosku o przyznanie karty
Joanna Dyrcz
kierownik GOPS w Zawoi
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Świadczenia rodzinne
– WAŻNE INFORMACJE –

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane gdy jedno
z rodziców przebywa za granicą. Na co należy zwrócić uwagę.
Gdy jedno z rodziców przebywa za granicą,
zachodzi potrzeba sprawdzenia czy mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Konieczność sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji zachodzi
zarówno wtedy, gdy wyjazd następuje w momencie składania wniosku, jak i już w czasie
pobierania świadczenia.
Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, gdy
rodzic przebywa na terenie jednego z państw

Świetlica
Środowiskowa
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawoi informuje,
że od miesiąca kwietnia 2017r.
obowiązują nowe karty zgłoszenia
dzieci korzystających ze Świetlicy
Środowiskowej zarówno w Zawoi,
jak i w Skawicy.
Dlatego też, zwracamy się z prośbą do
rodziców o zgłaszanie się do wychowawców
w placówkach, celem zapisania dzieci
na zajęcia i weryfikacji danych osób
korzystających z tej formy wsparcia.
Informujemy również, że tworzony będzie
plan pracy świetlic na okres wakacji.
Dlatego też chcielibyśmy określić grupy osób
korzystających, celem stworzenia
atrakcyjnego planu zajęć dedykowany
dzieciom na okres wakacyjny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawoi informuje również, że jest
możliwość odbycia praktyk studenckich
w Świetlicach Środowiskowych
działających w Zawoi oraz w Skawicy.
Zapraszamy wszystkie osoby, które
chciałaby poznać specyfikę pracy
z dzieckiem, realizację zadań
opiekuńczo-wychowawczych,
edukacyjnych oraz uczestniczyć
w organizacji pracy naszych placówek.
Podania należy składać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00.

Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) oraz do Konfederacji Szwajcarskiej.
W praktyce są więc to następujące państwa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy.
Przepisy o koordynacji nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu
turystycznego, leczniczego lub związanego
z podjęciem przez dziecko kształcenia poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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Gdy składamy wniosek
Jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą
w momencie składania wniosku np. o zasiłek
rodzinny i świadczenie wychowawcze, wówczas organ właściwy (np. gmina) przekazuje
wniosek wraz z dokumentami marszałkowi
województwa. Marszałek powinien ustalić czy
w danej sprawie mają zastosowanie przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poprzez wydanie decyzji.
W okresie pobierania świadczeń
W przypadku, gdy wyjazd rodzica nastąpił już
po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia,
właściwy organ po powzięciu informacji o takim wyjeździe powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia charakteru takiego wyjazdu. Jeżeli w wyniku takiego
postępowania okaże się, że wyjazd ma charakter na przykład turystyczny, wówczas postępowanie wyjaśniające ulega umorzeniu. W przeciwnym razie organ występuje do marszałka
województwa o wydanie decyzji czy w danej
sprawie występuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi
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Babiogórskie Centrum Sportu
w Zawoi
Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi powstało w wyniku połączenia się
dwóch klubów sportowych: Klubu Orlika Wilki oraz Klubu Sportowego Watra
Zawoja. BCS działa od stycznia 2017 i bardzo szybko się rozwija. W ciągu
zaledwie 3 miesięcy klub pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację na
3 projekty.
Pierwszy z nich –„zajęcia nauka jazdy na nartach” został już zrealizowany.
W projekcie uczestniczyło 90 uczniów
z wszystkich zawojskich szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. Klub
dzięki dotacji z MSiT pokrył koszty wynajmu
stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu,
wynagrodzenia instruktorów i opiekunów
oraz transport uczestników. Kolejnym projektem, który rozpoczął się w marcu są zajęcia
„Siatkówka na wesoło z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas III szkoły
podstawowej z 3 szkół podstawowych z Gminy Zawoja oraz uczniowie z klas IV-VI z wszystkich zawojskich podstawówek. W wrześniu
ruszy kolejny projekt dla uczniów klas III SP
„Umiem Pływać”. W marcu 2017 Babiogórskie
Centrum Sportu zorganizowało dwudniowy
turniej halowej piłki WATRA CUP.
W turnieju wystartowało 14 drużyn. Cieszyć
może fakt, że najwyżej z pośród wszystkich
drużyn z powiatu suskiego startujących w rozgrywkach najlepiej zaprezentowała się nasz
drużyna, która zajęła II miejsce. BCS w Zawoi
zorganizował również „Wiosenny Turniej Piłki
Siatkowej”, który odbył się 1 kwietnia w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum.

Drużyna BCS, która zdobyła II miejsce w turnieju Watra Cup. Fot. portal sucha 24.pl
W tym samym dniu Trampkarze BCS Zawoja uczestniczyli w finale 56 halowych Mistrzostw Krakowa. Zawojanie byli jedyną drużyną z powiatu suskiego, która uczestniczyła
w tych rozgrywkach. W turnieju, w którym
wystartowało ponad 50 drużyn (czołówka
małopolski) zajęli 2 miejsce w grupie i awansowali do ścisłego finału. Plany na najbliższy

Gwiazda Południa 2017
Ścigaj się z mistrzem Polski

Z radością donosimy, że do Zawoi w lipcu 2017 r. po raz drugi zawita rowerowy
wyścig Gwiazda Południa, organizowany przez wybitnego kolarza Cezarego
Zamanę oraz Gminę Zawoja.
Dla mieszkańców Gminy Zawoja zniżka 50%!
Do naszej gminy, a także do Stryszawy i Makowa Podhalańskiego, zjadą rowerzyści z całej
Polski. Pierwszy etap rozpocznie się 13 lipca
w Stryszawie, w Zawoi kolarze ścigać się będą
15 lipca, a dzień później w Makowie Podhalańskim odbędzie się ostatni, czwarty etap.
Każdego dnia na zawodników czekać będą
wymagające trasy, przygotowane przez samego Cezarego Zamanę. Dogląda on każdego szczegółu Gwiazdy Południa. Uczestnicy
wyścigu mają więc gwarancję, że wszystko
będzie dopięte na ostatni guzik. Bądź co bądź
Cezary Zamana jest nie tylko mistrzem Polski i

zwycięzcą Tour de Pologne, ale również organizatorem największych rowerowych maratonów w naszym kraju.
Już dziś można zapisywać się na wyścig.
Wszystkie szczegóły, informacje oraz regulamin znajdują się na oficjalnej stronie imprezy. (www.gory.zamanagroup.pl/index-gory.
php?stat=0)
Wszyscy chętni do udziału mieszkańcy
Zawoi mają zagwarantowaną zniżkę 50%.
By jeszcze bardziej zachęcić lokalnych rowerzystów do startu, każdą trasę będzie można
przejechać w jednym z dwóch wariantów: Pro

rok zakładają między innymi podjęcie współpracy z renomowanym klubem piłkarskim
oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dwóch
sekcjach (piłka nożna i siatkówka). Do ww.
sekcji można się zapisywać przez cały rok.
Więcej informacji na temat działalności klubu
można znaleźć na www.bcszawoja.pl
Łukasz Stopka, prezes Zarządu BCS

(dłuższym i trudniejszym) oraz ½ Pro (krótszym i łatwiejszym). Dlatego w Gwieździe
Południa może wystartować każdy pasjonat
roweru, bez względu na wiek. W poprzedniej
edycji na starcie stanęły osoby nawet 60+!
Najmłodsi rowerzyści będą mogli wystartować na swoich rowerkach w specjalnym
wyścigu MiniMini+. Na każdego zawodnika
czekać będzie dyplom, a najlepsi zdobędą
atrakcyjne nagrody. Dzieci z Zawoi mają zagwarantowany start za darmo. Niech więc już
dziś zaczną szlifować formę, by być przygotowanym na wakacje. Dla młodych mieszkańców wielkim przeżyciem będzie z pewnością
możliwość obserwacji wielkiego, rozpędzonego peletonu – nie mówiąc już o spotkaniu
z Cezarym Zamaną, szybko nawiązującego
kontakt z dzieciakami.
By przekonać się o wyjątkowości i atrakcyjności Gwiazdy Południa, warto obejrzeć
film promujący imprezę (youtube.com/
watch?v=5y5dkTj6VOg). Zachęcamy także
do regularnego odwiedzenia profilu Gwiazdy Południa na Facebooku. (facebook.com/
gwiazdapoludnia/)
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Na tym fundamencie
można odbudować wszystko
Przemówienie senatora RP Andrzeja Pająka
na uroczystości Narodowego Święta Trzeciego Maja w Skawicy
Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas
niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń,
że to co dobre zawdzięczamy łasce władców
PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole,
albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas
do swej struktury, następującą prawdę: „Nie
możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż
ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca
1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że
od tego momentu zaczyna się historia, ani nie
zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”
Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata
w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę,
jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne.
Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku
966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe
znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania
własnego, niezależnego państwa. W każdym
czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by
takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne
znamienite wydarzenia na przestrzeni tych
ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu.
W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty
w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia.
Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny
zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.
Pierwsze wydarzenie to uchwalenie w dniu
3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki, po burzliwej debacie, Ustawy Rządowej, która przechodzi do historii jako Konstytucja 3 Maja.
W swojej uchwale z ubiegłego roku z okazji
tego wydarzenia Senat RP umieścił taki zapis:
„Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź
na stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową, w jakiej znalazła się
Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej
połowie XVIII wieku. Wprowadzone ustawą
reformy dawały nadzieję na pokojową zmianę panującego w kraju ustroju politycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej
państwowości z ujętymi w demokratycznych
normach prawnych ideami silnego i nowo-

czesnego państwa. Choć ostatecznie dzieło
Konstytucji 3 Maja zostało zniweczone przez
niechętne zmianom siły polityczne wsparte
zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to
jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach zaborów umożliwiły
odrodzenie państwa polskiego”.
Drugie wydarzenie miało miejsce w dniu
8 września 1717 r. To w ten dzień dokonany
został akt państwowy na Jasnej Górze, w którym uczestniczyli król August II, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej, duchowieństwo
i szlachta – koronacja Maryi, Matki Boga, na
Królową Polski. Za uchwałą Senatu RP o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej w 300 rocznicę tego wydarzenia,
czytamy: „8 września 2017 r. przypada 300.
Rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu
Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze
abp Krzysztof Szembek. Ten uroczysty obrzęd
przypominał koronację królów Polski, w rzeczy samej dopełniał niejako akt króla Jana
Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej
Góry w roku 1655 w czasie potopu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej
obrał Najświętszą Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Trzeba było czekać do
roku 1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. Wtedy to decyzją Stolicy Apostolskiej
pozwolono na koronację, po raz pierwszy
poza Rzymem, Obrazu papieskimi diademami
i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.”
Od tego wydarzenia w polskich świątyniach i polskich domach rozlegało się błagalne wołanie: „Królowo Korony Polskiej módl się
za nami”. Czyż w czasach zaborów i później te
dwa wydarzenia nie były punktem odniesienia dla narodowych zrywów i kształtowania
się idei wolności i niepodległości w XIX i XX
wieku? Czy one wciąż nie powinny być dla
nas światłami oświecającymi nasze drogi życia, tak w wymiarze narodowym, społecznym,
jak i osobistym? Czy dzisiaj nie stoimy wobec
ogromnych zagrożeń tak dla Polski, jak i dla
narodu? Czy nie ma zagrożenia dla człowieka
i rodziny ze strony obłąkanych ideologii, które
mają za zadanie zniszczyć jego człowieczeństwo, a małżeństwo będące podstawą rodziny,
składające się z kobiety i mężczyzny, przedstawiać jako archaiczny stereotyp będący przyczyną istnienia wszelkiego zła i przemocy?
W książce „Polskość jest przywilejem” będącej zbiorem publicystki patriotycznej jeden
z jej wielu autorów w swojej pracy „Testament wielkiego króla dla współczesnej Polski”,

pisze o trzech przestrogach, które dał współczesnym Polakom pod koniec życia król Jan
III Sobieski. Pierwsza dotyczy zreformowania
państwa, uporządkowania go. Druga to powstrzymanie opozycji spiskującej z obcymi
dworami i trzecie zadanie to obrona przed islamem. Od śmierci króla minęło 318 lat, a czy
jego przestrogi nie są dzisiaj nadal aktualne?
Czy dzisiaj nie to samo trzeba czynić i nie
tych samych zagrożeń się obawiać? Czy dzisiaj nie istnieje pilna potrzeba reformowania
państwa, potrzeba budowy silnego państwa
polskiego, a nie państwa partyjnego, służącego tylko wybranym? Potrzeba odbudowy
wspólnoty narodowej w oparciu o własną
tożsamość, historię i kulturę to potrzeba na
wczoraj. A czy dzisiaj brakuje nam pożytecznych idiotów i ludzi szukających pomocy
poza granicami kraju i udających patriotów?
A czy dzisiaj znów nie słychać trwogi przed zalewającym Europę islamem? Pozostawiam te
pytania nam tutaj zgromadzonym do przemyślenia. Dokładam do nich ogromną dozę nadziei: duch Konstytucji 3 Maja w narodzie żyje
i mam przekonanie, że obejmuje coraz więcej
osób, a ta, co „Jasnej broni Częstochowy i w
Ostrej świeci bramie” nadal jest Królową Polski. Na tym fundamencie można wszystko odbudować i postawić skuteczny opór wszelkim
zagrożeniom, które gromadą się wokół nas
i naszej Ojczyzny.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ZAWOJA
TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

PAPIER I TEKTURA

SZKŁO

Worki/pojemniki koloru niebieskiego

Worki/pojemniki koloru zielonego

Worki/pojemniki koloru żółtego

CO WRZUCAMY:
• Gazety
• Książki
• Opakowania z papieru, tektury i kartonu
• Papier biurowy i szkolny
• Zeszyty
• Tekturowe i papierowe opakowania
• Kalendarze

CO WRZUCAMY:
• Bezbarwne i kolorowe szkło
• Słoiki i butelki bez nakrętek
• Szklane opakowania po kosmetykach

CO WRZUCAMY:
• Plastikowe butelki po: napojach, środkach
czystości, środkach do pielęgnacji ciała,
płynach do prania, olejach spożywczych
• Plastikowe woreczki, torebki i reklamówki
• Plastikowe pojemniki po owocach
• Styropian i inne tworzywa piankowe
• Pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
• Opakowania po słodyczach
• Opakowania metalowe (np. puszki po żywności, napojach, karmie dla zwierząt itp.)
• Inne odpady metalowe
• Opakowania po aerozolach
• Opakowania po mleku, sokach, śmietanie
• Opakowania wykonane z wielu materiałów
CZEGO NIE WRZUCAMY:
• Opakowań po lekach, zabawek, plastikowych elementów pojazdów, szyb z pleksy,
baterii, pampersów, sprzętu AGD i RTV

CZEGO NIE WRZUCAMY:
• Zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
• Pampersów i innych artykułów higienicznych
• Worków po cemencie
• Papieru faxowego, termicznego i przebitkowego
• Segregatorów z okuciami
• Kalki technicznej
• Sprzętu AGD i RTV

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
I ODPADY ZIELONE

CO WRZUCAMY:
W przypadku gdy właściciel w deklaracji
wybrał gromadzenie odpadów w sposób
nieselektywny do czarnego worka/pojemnika może gromadzić wszystkie odpady,
jeśli wybrał sposób selektywny wówczas
może gromadzić pozostałe odpady, które
nie klasyfikują się do worków kolorowych.

Worki/pojemniki koloru szarego

CZEGO NIE WRZUCAMY:
• gruzu i materiałów budowlanych,
• popiołu i ziemi
• Sprzętu AGD i RTV
• zużytego sprzętu elektronicznego
• lamp fluorescencyjnych i neonowych

ODPADY HIGIENICZNE
Worki/pojemniki koloru fioletowego
CO WRZUCAMY:
• pampersy, pieluchy, podpaski, gazy,
waciki itp.
CZEGO NIE WRZUCAMY:
• innych odpadów komunalnych

POZOSTAŁE ODPADY
(ZMIESZANE)

Worki/pojemniki koloru czarnego

CZEGO NIE WRZUCAMY:
Ceramiki, fajansu, szkła żaroodpornego,
szkła zbrojonego, szyb samochodowych,
luksferów, żarówek, zniczy z woskiem,
lamp fluorescencyjnych i neonowych,
sprzętu AGD i RTV.

CO WRZUCAMY:
• Skoszona trawa
• Liście
• Drobne gałęzie
• Chwasty
• Resztki żywności
• Woreczki z herbaty
• Obierki z owoców i warzyw
• Przeterminowaną żywność
CZEGO NIE WRZUCAMY:
• Popiołów
• Ziemi
• Pieluch
• Odpadów higienicznych
• Sprzętu AGD i RTV

SEGREGUJĄC ODPADY
PŁACISZ MNIEJ !
WARTO O TYM PAMIĘTAĆ !
Worki do selektywnej zbiórki dostarczane są
właścicielom nieruchomości w trakcie objazdów w systemie „jeden za jeden” przez PGKiB
„ZAWOJA”. Są również dostępne bezpłatnie
w Urzędzie Gminy Zawoja.
Worki należy wystawić przed posesję lub
w umówione miejsce (w przypadku braku
dojazdu do posesji samochodem) w dniu
ich odbioru najpóźniej do 7:30 zgodnie z podanym harmonogramem. Wszystkie worki
powinny być zawiązane oraz nieuszkodzone.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest nakleić, na wszystkich workach
i pojemnikach, otrzymaną naklejkę z kodem
kreskowym.
Nieprzestrzeganie obowiązku segregacji
odpadów skutkować będzie karami finansowymi!

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie gminy Zawoja działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
„PSZOK”, który mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o., 34-222 Zawoja
1854 , tel. 33/877-50-72

ze sobą dokument stwierdzający zamieszkanie na terenie gminy, bądź naklejkę z kodem
kreskowym.
Przekazujący odpady umieszcza je w odpowiednim pojemniku zgodnie ze wskazaniem
obsługi PSZOK.

PUNKT JEST CZYNNY: od 8:00 do 18:00
w każdą sobotę.

DO W/W PUNKTU MOŻNA DOSTARCZYĆ:
papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny (komplet-

Każdy mieszkaniec może przywieźć bezpłatnie różnego rodzaju odpady powstające
w gospodarstwie domowym, musi posiadać

ny), popioły i żużle, zużyte baterie i akumulatory, opony, stare meble, posegregowane
odpady budowlane i rozbiórkowe.
Do PSZOKU nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające
azbest i części z demontażu pojazdów samochodowych.
Odpady płynne powinny znajdować się
w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
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Nabór ankiet do projektu
„Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii na terenie gminy Zawoja”

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ZAWOJA
Gmina Zawoja ogłasza nabór ankiet do projektu
partnerskiego obejmującego wykonanie instalacji
fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania
słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na
potrzeby budynków mieszkalnych.
Gmina Zawoja wraz z gminami Bystra Sidzina, Jordanów będzie się
ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Realizacja
inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).
Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do
złożenia ankiety w terminie od 01 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r.
w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Zawoi, pok. Nr 16. Ankiety
o udział w projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy – Punkt Informacyjny. Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. 533 963 834
lub osobiście w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 116 lub 118.
Ze względu na z góry określoną liczbę planowanych do realizacji
instalacji o wyborze wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.
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UWAGA! Od 17 czerwca

Nowe zasady
wycinki drzew
Urząd Gminy Zawoja informuje, że od 17 czerwca
br. zmieniają się zasady usuwania drzew, które
rosną na nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej!
Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Zgłoszenie musi zawierać imię
i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo
ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie
drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik
dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu
pnia ustalonego na wysokości 5 cm.
Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść
sprzeciw co do usuwanych drzew.
Dodatkowo nowelizacja wprowadza możliwość wydania, przed
upływem 14-dniowego terminu, zaświadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość
wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu
zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od
oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Ogłoszenie
Urząd Gminy Zawoja informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, w ramach przyjętego Programu zapobiegania bezdomności zwierząt, prowadzi akcję sterylizacji samic psów i kotów dofinansowywaną z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów zabiegu.
Celem akcji jest ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zawoja. Dodatkowych informacji udziela Gabinet Weterynaryjny w Zawoi pod numerem telefonu 602-192-467 lub 787-887-688.
Ilość zabiegów ograniczona.

Porady prawne
dla Mieszkańców!
Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych w Urzędzie Gminy Zawoja. Radca Prawny przyjmuje mieszkańców raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu się w Biurze
Obsługi Klienta (osobiście lub telefonicznie, tel. 33 877 50 15, 877 50
51, 877 50 06, 877 54 00). Należy podać imię i nazwisko, adres oraz
numeru telefonu.
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Oferta Zawojskiego
Stowarzyszenia Właścicieli
Lasów Prywatnych
w Zawoi
Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów
Prywatnych prowadzi w Zawoi Wełczy szkółkę leśną i skwerek edukacyjny.
Skwerek posiada infrastrukturę zapewniającą wygodny pobyt turystów indywidualnych i grup zorganizowanych. Jest wyposażony w 3 zadaszone wiaty z ławami i stołami
dla około 40 osób. Jest też mały drewniany
budynek, w którym można zagotować wodę
i przyrządzić poczęstunek. Prowizoryczny
krąg ogniskowy umożliwia rozpalenie ogniska, pieczenie kiełbasek i wspólne biesiadowanie ze śpiewem, tańcem a czasem i muzyką. Dwa lata temu udało nam się zbudować
zadaszoną scenę, na której można organizować występy i zajęcia nawet podczas deszczowej pogody dla 30 osób.
Dbamy o skwerek, trawa jest zawsze wykoszona, teren posprzątany gotowy do

przyjęcia gości. Cały obszar jest ogrodzony
i oświetlony. Jest też wygodny parking dla
samochodów osobowych, a nawet dla autobusów. Skwerek jest dostępny dla wszystkich
chętnych od wiosny do jesieni. Osoby, które
chcą zorganizować imprezę zamkniętą np.
imieniny, urodziny, jubileusz – powinny taki
pobyt uzgodnić telefonicznie.
Szkółka i skwerek edukacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowej ludności,
jak i przebywających w Zawoi turystów. Niektóre szkoły organizują tu dla swoich uczniów
Dzień Dziecka, powitanie wiosny, czy na przykład pożegnanie rodziców i uczniów z nauczycielami na zakończenie roku szkolnego.
Można tu prowadzić zielone lekcje o tematyce przyrodniczej na łonie natury z wykorzystaniem pobliskiej szkółki i licznych
tablic edukacyjnych. Jest na nich informacja

o licznych projektach realizowanych przez
nasze Stowarzyszenie. Chętnie oprowadzamy
uczniów po szkółce, uczymy rozpoznawania
poszczególnych gatunków drzew. Można się
nauczyć prawidłowo sadzić drzewka i pozyskać wiedzę jak się nimi dalej opiekować.
Zainteresowani mogą sobie wybrać drzewko, które posadzą na swojej działce. Są takie
instytucje i zakłady pracy, które organizują
na skwerku imprezy integracyjne dla swoich
pracowników. W okresie zimowym to dobre
miejsce na odpoczynek dla koni i dobrą zabawę dla uczestników kuligów.
Oferujemy prowizoryczne pole namiotowe z możliwością rozbicia namiotów i spędzenia kilku dni w prawdziwie spartańskich
warunkach. Do dyspozycji polowe ubikacje,
prysznic na wolnym powietrzu (ale z ciepłą
wodą).
Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych udostępnia skwerek, na
którym Pani Sołtys z Radą Sołecką i Panią radną oraz z druhami OSP z Zawoi Wełczy, przy
wsparciu Pana leśniczego, Babiogórskiego
Centrum Kultury, Babiogórskiego Parku Narodowego, Pana Wójta i Rady Gminy Zawoja organizują doroczny festyn, cieszący się dużym
zainteresowaniem zarówno mieszkańców
Wełczy, jak i całej Zawoi.
Nasze Stowarzyszenie prowadzi także
szkółkę leśną. W hodowli materiału sadzeniowego nie stosujemy nawozów sztucznych ani
środków chemicznych. Korzystamy z nasion
z certyfikatem. Hodowane przez nas sadzonki są wysokiej jakości i doskonale nadają się
na obsadzenie nowych powierzchni jak również do dosadzeń i dolesień.
Obecnie dysponujemy znaczną liczbą sadzonek : świerka, jodły, sosny, sony czarnej,
buka, jawora i modrzewia. Oferujemy także
sadzonki krzewów leśnych takich jak: Jarzębina, czarny bez, kalina koralowa itp. i zachęcamy do ich wysadzania stałych mieszkańców
Zawoi i właścicieli domków letniskowych.
Przy okazji informujemy, że zmieniła się
lokalizacja naszego biura. Nie jesteśmy już
w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury. Obecnie zajmujemy pokój Nr 8 w budynku na stadionie. Dzięki Panu Wójtowi w tym
budynku mają też swoje siedziby pozostałe
stowarzyszenia działające w Zawoi.
Zapraszamy do odwiedzenia szkółki
i skwerku edukacyjnego w Zawoi Wełczy obok
leśniczówki. Dojazd bardzo łatwy i wygodny.
Kontakt pod numerem telefonu 503 137 643.
Do zobaczenia!
Jan Smyrak, prezes ZSWLP

