
Z początkiem bieżącego roku weszły w życie zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja 
oraz Skawica, które zostały uchwalone przez Radę Gminy 26 listopada 2015 r. 

BIULETYN 
INFORMACYJNY 
Nr 1/2016 Egzemplarz bezpłatny

R A D Y  G M I N Y  Z A W O J A

Szkoła powstaje, 
a likwidacji nie będzie…

Dobiega końca budowa nowego budynku szkolnego w Zawoi Centrum. Kilka 
pokoleń uczniów SP nr 1 w Zawoi Centrum żyło opowieściami o planach 
budowy nowej szkoły. Znane jest co najmniej kilka niedoszłych lokalizacji 
tego obiektu. Kilkadziesiąt lat temu, dzieci sześcioletnie rozpoczynając 
naukę w SP 1 otrzymały dyplomy informujące, że ukończą naukę w nowym 
budynku szkolnym. 

Zmiany miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego 
dla gminy Zawoja

SKAWICA-ZAWOJA

Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiła się 
iskierka nadziei, niestety nową szkołę wy-
budowano w Zawoi Wilcznej. Od roku 2005 
trwały prace projektowe obecnego budynku 
szkolnego, który mimo różnych przeciwności 
losu w końcu stanął i niedługo zacznie służyć 
zawojskim dzieciom do właściwego rozwoju 
zarówno umysłowego jak również fizycznego 
dzięki obiektom sportowym znajdującym się 
obok szkoły.

Nowy budynek szkolny może pomieścić 
ok. 500 dzieci jednocześnie. Jest to możliwe 
dzięki drobnym korektom w projekcie i opty-

malnemu wykorzystaniu jego pomieszczeń. 
Obecnie do ZS w Zawoi Centrum uczęszcza 
ok. 300 uczniów, zatem nowy budynek spo-
łeczność szkolna Zawoi Centrum jest w stanie 
wypełnić w ok. 60%. Według założeń procedo-
wanej przez zawojski samorząd reformy sieci 
szkolnej pozostałe 40% uczniów nowej szkoły 
miało być dowożone z przysiółków w których 
miały być zlikwidowane szkoły.

Niestety w tzw. międzyczasie wybrana zo-
stała nowa władza na poziomie centralnym. 
29 grudnia 2015 przeprowadzona została 
przez obie izby parlamentu nowelizacja usta-

wy o systemie oświaty. Po raz pierwszy od 
wielu lat nowelizacja tej ustawy weszła w ży-
cie w całości niespełna miesiąc po uchwaleniu 
tj. 23 stycznia 2016 roku bez tzw. vacatio legis. 
Dla porównania poprzednia jej zmiana miała 
ustanowione nawet trzyletnie vacatio legis 
dla niektórych przepisów. W ustawie zmie-
niono procedurę likwidacji szkół, dla gminy 
Zawoja nie była to jednak dobra zmiana. Od 
23 stycznia tego roku warunkiem likwidacji 
szkoły jest pozytywna opinia kuratora oświa-
ty, do tej pory wymagana była tylko opinia, 
która nie decydowała o wyniku procesu likwi-
dacyjnego. Małopolski Kurator Oświaty, który 
jest organem nadzorującym placówki oświa-
towe (nie ponosi kosztów ich funkcjonowa-
nia) wydał opinie negatywne dla likwidacji 
wszystkich placówek, które objęła gminna 
procedura likwidacyjna. Czytając uzasadnie-
nie tych opinii można było odnieść wrażenie, 
że dotyczą one opinii pozytywnej. 

dokończenie na stronie 4.

Zmiany te generalnie spowodowały zwięk-
szenie zasięgu istniejących terenów budow-
lanych odpowiednio do zaktualizowanego 
w 2012 r. Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Zawoja. Z uwagi na wydłużający się 
okres oczekiwania na zgodę Ministra Śro-
dowiska na zmianę przeznaczenia terenów 
leśnych na cele nieleśne, której do dnia dzi-
siejszego nie uzyskano, zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego 
nie objęły obszaru od Zawoja Morgi do Za-
woja Policzne. Jest to związane z planowa-
nym wyznaczeniem terenów dla rozbudowy 
wyciągu narciarskiego Mosorny Groń.

W lutym bieżącego roku podjęto prace 
tzn. podpisano umowę z pracownią urbani-
styczną na opracowanie długo wyczekiwa-
nej przez mieszkańców zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Zawoja Ryżowana . 

Ponadto na bazie uchwały Rady Gminy 
Zawoja z 26 stycznia 2016 r. rozpoczęto pro-
cedurę zmiany Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Zawoja w celu utworzenia w Skawicy 
Górnej oraz Zawoi Dolnej strefy aktywizacji 
gospodarczej gminy. 
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Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
• odbiór odpadów segregowanych i zmiesza-
nych dwa razy w miesiącu;
• wprowadzenie ryczałtowej rocznej stawki 
od domku letniskowego lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe częściowo wykorzystywa-
nych w ciągu roku;
• wprowadzenia, w ramach pobieranej opłaty, 
ograniczenia do 200 kg od właściciela nieru-
chomości w skali roku oddawanych odpadów 
rozbiórkowych i budowlanych do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
• wprowadzenia nowych stawek dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, 
w przypadku selektywnej zbiórki w wysokości 
4,5 zł/miesiąc oraz 10 zł/miesiąc w przypadku 
zbierania odpadów w sposób nieselektywny;

Zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami

• wprowadzone do obiegu zostały worki prze-
zroczyste w celu umożliwienia szybkiej oceny 
zawartości oddawanych odpadów komunal-
nych przez właścicieli nieruchomości.

Ponadto tutejszy Urząd Gminy zwraca się 
z gorącą prośba do wszystkich właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Zawoja do 
przestrzegania przepisów związanych z pro-
wadzeniem selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Wystawianie odpadów powin-
no odbywać się zgodnie z harmonogramem 
zbiórki do godziny 7:30 w danym dniu. Ma to 
istotne znaczenie w celu zmniejszenie kosz-
tów związanych ze zbiórką i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych.

Adam Skrzypek
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Od stycznia br. weszły w życie stosowne uchwały Rady Gminy Zawoja, które 
doprecyzowały pewne kwestie związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Zawoja. 
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Gmina Zawoja przystąpiła do Akcji 
PODWÓRKO NIVEA 2016 
– Rodzinne Miejsce Zabaw.

Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w akcji 
i oddawanie głosów w ogólnopolskim kon-
kursie na Podwórko Nivea, na lokalizację Za-
woja Mosorne.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem 
strony: www.nivea.pl/podworko2016

Podwórko Nivea
Rodzinne Miejsce Zabaw. Zawoja Mosorne

Dobra szkoła – dobra praca…

Mimo, że współczesny rynek pracy nie gwa-
rantuje, że przez całe życie będzie można 
pracować na tym samym stanowisku, to jed-
nak start w „dorosłe życie” jest bardzo ważny. 
Decyzję o wyborze szkoły należy podejmo-
wać świadomie po rozważeniu wszystkich za 
i przeciw. 

Pamiętać należy, że praca zawodowa wy-
pełnia dużą część życia każdego dorosłego 
człowieka. Nie może zatem go ani nadmier-
nie przemęczać, ani nudzić, bo sytuacja taka 
bardzo szybko doprowadzi do zawodowego 
wypalenia. Właściwy wybór zawodu gwaran-
tuje maksyma: „Żeby lubić to co się robi, trze-
ba robić to co się lubi”. 

Jaki wybór jest najlepszy, która szkoła po-
nadgimnazjalna da nam najwięcej pod kątem 
przyszłej pracy? Nie ma na to pytanie jed-
noznacznej odpowiedzi. Co wybrać liceum, 
technikum, czy może zasadniczą szkołę zawo-
dową? Liceum wybierają młodzi ludzie, którzy 
są przekonani, że w swoim życiu chcą ukoń-
czyć studia, technikum, tacy, którzy już po 
szkole średniej chcą mieć zawód, potwierdzo-
ny odpowiednimi dyplomami, a w zależności 
od sytuacji po ukończeniu szkoły średniej 
dodatkowo chcą mieć możliwość podjęcia 
studiów. Do zasadniczej szkoły zawodowej 

w zdecydowanej większości idą ci, którzy jak 
najszybciej chcą się usamodzielnić, podjąć 
pracę i piąć po szczeblach kariery zawodo-
wej. Czy zatem stoją oni na gorszej pozycji od 
koleżanek i kolegów, którzy pójdą do liceów 
i techników? Zdecydowanie nie. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby po ukończonej szkole 
zawodowej podjęli oni dalszą naukę w syste-
mie zaocznym. Pozwolić im to może nawet na 
ukończenie studiów. 

W mojej opinii, szkół ponadgimnazjalnych 
nie można dzielić na lepsze i gorsze, a raczej 
na bardziej i mniej dopasowane do konkret-
nej osoby. Szufladkowanie młodych ludzi 
przez nieodpowiedzialnych dorosłych jest 
zachowaniem niepoważnym. Bo jak porów-
nać prymusa szkoły zawodowej do słabego 
ucznia technikum? 

Ten rok ogłoszony został przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej „Rokiem Szkolnic-
twa Zawodowego”. W ostatnim czasie tego 
typu szkoły przeżywają prawdziwy renesans. 
Ich oferta jest jednak bardzo rozbudowana 
i tak naprawdę wybór właściwego kierunku 
nie jest łatwy. Co zrobić, żeby trafić w przy-
słowiową dziesiątkę? Najlepiej przed doko-
naniem wyboru porozmawiać z kimś, kto jest 
absolwentem kierunku, który wydaje się nam 

najbardziej atrakcyjny. Sprawdzić jaka jest 
zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawo-
dowych. Przeanalizować oferty pracy z lo-
kalnego, krajowego i europejskiego rynku. 
Określić jakie zarobki można osiągnąć wyko-
nując określoną pracę. Pewną podpowiedzią 
w tym zakresie dla młodych ludzi mogą być 
informacje zawarte na stronie internetowej 
http://efkz.quizforum.pl/ Wybór szkoły i okre-
ślonego kierunku powinien być odpowiedzią 
na faktyczne zainteresowanie młodego czło-
wieka, a nie spełnieniem ambicji rodzica. 

Dla mnie osobiście takim dobrze wybra-
nym kierunkiem było technikum mecha-
niczne w ZS im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej. Ukończenie tej szkoły stało się 
solidnym fundamentem dla mojej kariery 
zawodowej, naukowej i społecznej. Obecnie 
ukończenie tego kierunku nadal daje spore 
możliwości w zakresie uzyskania dobrej pra-
cy oraz podjęcia ciekawych studiów. Zarów-
no firmy zlokalizowane w Powiecie Suskim, 
jak również w innych częściach naszego 
kraju oraz kontynentu poszukują fachow-
ców w zakresie programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie, a między innymi 
tę umiejętność zdobywa się w technikum 
mechanicznym. 

Jednak wybór, gimnazjalisto, należy do Cie-
bie i zanim podejmiesz ostateczną decyzję 
dobrze ją przemyśl. Dotyczy to nie tylko szko-
ły pierwszego wyboru, ale również drugiego 
i kolejnych. Nie pozwól, aby przypadek zde-
cydował o Twoim życiu zawodowym.

dr inż. Sławomir Kudzia
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

Późna wiosna to bardzo gorący okres dla środowisk szkolnych na różnych 
poziomach edukacji. Dla dyrekcji wiąże się z koniecznością przygotowania arkuszy 
organizacyjnych szkół. Dla organu prowadzącego to czas racjonalnego planowania 
wydatków w kolejnym roku szkolnym. Dla absolwentów liceów i techników to 
okres matur. Dla gimnazjalistów z trzecich klas jest to jednak chyba najbardziej 
trudny okres w życiu. Wiąże się on nie tylko z czasem oczekiwania na wyniki 
egzaminów gimnazjalnych, ale przede wszystkim z koniecznością wyboru swojej 
drogi życiowej pod kątem przyszłej kariery zawodowej.
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Z przyjemnością przyjęliśmy 
informację o powołaniu nowego 
dyrektora Babiogórskiego Parku 
Narodowego dr Tomasza Pasierbka 
– wieloletniego pracownika BgPN, 
biologa i ekologa, doktora nauk 
biologicznych.

Mija półtora roku od momentu, kiedy ob-
jął pan stery rządów w gminie Zawoja. Co 
udało się Panu zrobić jako wójtowi przez 
ten czas? Z czego jest Pan najbardziej za-
dowolony?

MARCIN PAJĄK: W tym roku udało się 
domknąć temat Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego na terenie Zawoi i Skawicy. 
Nowy Plan obowiązuje od stycznia 2016 roku. 
Jako gmina weszliśmy także w program wy-
miany dachów wykonanych z azbestu. Z tego 
programu skorzysta około 180 gospodarstw 
domowych. Nowa szkoła jest już praktycznie 
gotowa zaczynamy obecnie domykać formal-
ności związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie. 

Panie wójcie, gmina Zawoja jest jedną 
z największych gmin w Polsce. Z tak du-
żym obszarem wiąże się zapewne sporo 
problemów. Jak w tym przypadku gmina 
radzi sobie z infrastrukturą?

Gmina jest bardzo rozległa. Największą 
bolączką są drogi i na nie idą największe pie-
niądze. Kolejnym problem jest kanalizacja. 
Obecna perspektywa unijna (2014-2020) to 

Czy było warto objąć urząd wójta? Dlaczego tyle emocji wzbudza w gminie 
temat oświaty? Jak podzielić budżet, by wszyscy byli zadowoleni? Między 
innymi na te niełatwe tematy rozmawiamy z Marcinem Pająkiem, wójtem 
gminy Zawoja.

ostatnie lata aby uzyskać dofinansowanie do 
kanalizacji. Gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji Skawicy, Zawoi 
Dolnej oraz Zawoi Centrum do oczyszczalni 
przy placu targowym. Przeszliśmy pierwszą 
ocenę merytoryczno-formalną (jesteśmy na 
drugim miejscu na 100 wniosków) i obecnie 
toczy się etap oceny merytorycznej II stopnia. 
Jest duża szansa, że do końca roku ogłosimy 
przetargi na te zadania. 

Zgłosiliśmy także wniosek dotyczący ter-
momodernizacji dwóch szkół: Zespołu Szkół 
w Zawoi Wilcznej oraz Zespołu Szkół w Skawi-
cy. Obecnie przeszliśmy pierwszy etap w sub-
regionie podhalańskim i składamy wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo wysoko 
oceniam szansę uzyskanie 60% dofinansowa-
nia na to zadanie. Moim celem jest, aby w naj-
bliższych latach te dwie szkoły były odremon-
towane oraz odpowiednio wyposażone. 

Jest już nowy budżet. Czego można się 
spodziewać ? 

Na pewno w tym roku otworzymy nową 
szkołę w Zawoi Centrum, zrobimy kilka ki-
lometrów dróg, oświetlenie w Zawoi Brzeg, 

oświetlenie na Małym Orliku w Skawicy. 
W tym roku zostanie także wykonany nowy 
plac przed pocztą. No i oczywiście czekamy 
na rozstrzygnięcie wniosków w sprawie kana-
lizacji oraz termomodernizacji szkół. Szukamy 
także pieniędzy zewnętrznych, aby pomóc 
mieszkańcom w wymianie kotłów, czy zbudo-
wać boiska wielofunkcyjne w Zawoi Wilcznej 
oraz Zawoi Centrum.

Został też stworzony projekt single trac-
ków we współpracy z nadleśnictwem w ma-
sywie Mosornego Gronia, obecnie szukamy 
pieniędzy unijnych, aby zrealizować 18 kilo-
metrów ścieżek rowerowych w ramach tego 
projektu.

Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia współ-
pracę z Radą Gminy Zawoja? Większość jej 
składu stanowią radni z poprzednich ka-
dencji.

Mamy wspólny cel. Aby naszym mieszkań-
com żyło się lepiej. Oczywiście zdarzają się 
różnice zdań, ale rozwiązujemy je na bieżą-
co. Staram się, aby dyskusja miała charakter 
merytoryczny, a nie była oparta na emocjach, 
stereotypach czy uprzedzeniach.

Jest Pan najmłodszym wójtem w powie-
cie. Jaki ma to wpływ na współpracę z in-
nymi, bardziej doświadczonymi samorzą-
dowcami?

Każdy z nas jest z wyboru przez mieszkań-
ców swoich gmin. Staramy się współpracować 
na różnych szczeblach. Według mnie współ-
praca układa się bardzo dobrze.

Jakie możliwości rozwoju młodych ludzi 
widzi Pan w naszej gminie?

Niestety tak mały samorząd jak gmina Za-
woja nie ma za dużo narzędzi do wspomaga-
nia młodych ludzi. Jako wójt na pewno będę 
dbał o edukację młodzieży. Po przeprowadze-
niu reformy (najprawdopodobniej dojdzie 
ona do skutku w przyszłym roku) pojawią się 
pieniądze, które będą inwestowane w szkoły: 
w infrastrukturę, dodatkowe zajęcie, nowe 
klasopracownie itp. Stworzymy także strefę 
przemysłową, aby umożliwić budowę warsz-
tatów, małych manufaktur lub innej produkcji 
przemysłowej. Rozwijamy infrastrukturę tury-
styczną, żeby przyciągnąć nowych turystów 
i gości do naszej miejscowości – planujemy 
budowę ścieżek rowerowych w masywie Mo-
sornego Gronia, jak również platformę wido-
kową na szczycie Hali Śmietanowej.

Na zakończenie tego wywiadu chcemy 
zapytać czy startując na stanowisko wójta 
gminy Zawoja, tak samo wyobrażał Pan 
sobie swoją pracę jak po roku pełnienia tej 
funkcji?

To jest ciekawa praca, bo ma się bezpośred-
ni kontakt z ludźmi. Każdy z mieszkańców ma 
pomysły i wizję jak powinien wyglądać samo-
rząd. Staram się z każdym rozmawiać, aby do-
wiedzieć się czego oczekuje od Urzędu Gminy. 
Próbuję pobudzać przede wszystkim inicja-
tywy obywatelskie. Można naprawdę dużo 
rzeczy zrobić, ale tylko Razem we współpracy 
z mieszkańcami. 

Rozmawiała Gabriela Trybała

Rozmowa 
z Marcinem Pająkiem
wójtem gminy Zawoja

Nowy szef
Babiogórskiego Parku Narodowego

Nowy dyrektor ukończył studia magister-
skie na Wydziale Biologii i Ochrony Środo-
wiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
w 2007 roku doktoryzował się w Instytucie 
Botaniki Polskie Akademii Nauk w Krakowie. 
Jego zastępcą został mgr inż. Janusz Fujak, 
a głównym księgowym Barbara Rusin.

Serdecznie gratulujemy nowemu dyrekto-
rowi parku. Fot. bgpn.pl (P. Kozina)
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Kurator wskazał, że zawojski samorząd do-
pełnił wszystkie procedury ustalone w usta-
wie o systemie oświaty. Potwierdził, że nowa 
szkoła będzie spełniać standardy XXI wieku. 
Decydujące jednak o końcowej opinii oka-
zały się jego domysły na temat dwuzmiano-
wości, zmniejszenia poczucia bezpieczeń-
stwa uczniów oraz ograniczonego dostępu 
uczniów do zajęć pozalekcyjnych w nowej 
szkole. Wszystkie te argumenty wyssane zo-
stały jednak z przysłowiowego palca i nie 
mają potwierdzenia w faktach. Decyzja, która 
nie rodziła dla kuratora żadnych konsekwen-
cji finansowych, dla gminy Zawoja może oka-
zać się „gwoździem do przysłowiowej trum-
ny”. Chcąc ratować finanse gminne, samorząd 
gminy Zawoja odwołał się do Ministra Eduka-
cji Narodowej podnosząc zarówno wątpliwą 
jakość merytoryczną opinii kuratora oraz brak 
odwołania do przepisów prawa w przygoto-
wanych przez kuratora dokumentach. Mini-
ster Edukacji Narodowej podtrzymał jednak 
negatywne opinie Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. Za jeden z najważniejszych argu-
mentów przy podejmowaniu tej decyzji uznał 
protesty rodziców i lokalnej społeczności. Co 
prawda wskazał możliwość zaskarżenia pod-
jętych przez siebie decyzji do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego, ale samorząd 
lokalny gminy Zawoja nie ma zamiaru z tej 
możliwości korzystać.

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy 
o systemie oświaty rodzi dla wszystkich sa-
morządów, a szczególnie zawojskiego, ko-
lejne problemy organizacyjne i finansowe 
poprzez zniesienie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Trudno odmówić rodzicom pra-
wa do decydowania o rozpoczęciu edukacji 
szkolnej przez ich dzieci. Jednak kolejne eks-
perymenty władzy na dzieciach, to chyba nie 
najlepszy pomysł. Z czego wynikają problemy 
samorządu?

Zmienia się sposób finansowania eduka-
cji sześciolatków. Subwencja oświatowa na 
dziecko sześcioletnie uczęszczające do kla-
sy pierwszej wynosi ok. 8500 zł, natomiast 
dotacja do wychowania przedszkolnego 
sześciolatka to 1370 zł. Różnica wynosi po-
nad 7000 zł. Co ważne przy projektowaniu 
budżetów na 2016 rok samorządy brały pod 
uwagę tą wyższą kwotę, więc po prostu tych 
pieniędzy na oświatę może pod koniec roku 
zabraknąć. Dla naszej gminy może to być 
kwota nawet ok. 500 000 zł. Co prawda są 
zapowiedzi rozważenia możliwości dalszego 
subwencjonowania edukacji sześciolatków, 
ale przepisów wykonawczych w tej sprawie 
jeszcze nie ma. 

Kolejny problem to liczba dzieci, które 
pójdą w roku szkolnym 2016/2017 do klasy 
pierwszej. Do tej pory liczebność poszcze-
gólnych roczników w gminie Zawoja kształ-

Szkoła powstaje…
dokończenie ze strony 1.

towała się powyżej 110 uczniów. 1 września 
2016 roku naukę w pierwszej klasie pobierać 
będzie mniej niż 60 uczniów. Skutkuje to nie-
stety zmniejszeniem etatów nauczycielskich 
w placówkach oświatowych na terenie na-
szej gminy. Dzięki zmianie przepisów prawa 
oświatowego oddziały klasy pierwszej utwo-
rzone zostaną tylko w tych szkołach, w któ-
rych jest co najmniej 8 pierwszoklasistów. 
W innym przypadku organ prowadzący ma 
prawo do wskazania innej placówki oświa-
towej, w której uczniowie ci będą realizowali 
obowiązek szkolny. W oparciu o ten właśnie 
przepis, który ustanowiony został przez Par-
lament w dniu 29 stycznia 2015 roku, w roku 
szkolnym 2016/2017 nie będzie klas pierw-
szych w szkołach w: Zawoi Gołyni, Zawoi 
Przysłop i Zawoi Mosorne.

Należy zadać sobie pytanie: jaki kształt mia-
łaby przybrać nowa reforma sieci szkół w gmi-
nie Zawoja, żeby uzyskała akceptację nie tylko 
społeczności szkolnych, ale również Małopol-
skiego Kuratora Oświaty? Trzeba przy tym 
podkreślić, że niezależnie od przyjętego kie-
runku zmian całą przeprowadzoną (prawidło-
wo) już procedurę należy przeprowadzić od 
nowa. Podstawę dla podejmowanych przez 
samorząd decyzji stanowić będą założenia do 
reformy systemu oświaty w całym kraju, które 
zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Decyzje w tym zakresie mają zapaść jeszcze 
przed wakacjami. Do tego czasu należy pod-
jąć działania zmierzające do maksymalnych 
oszczędności w bieżącej działalności wszyst-
kich szkół działających obecnie w gminie 
Zawoja. Jednym z takich działań jest dopro-
wadzenie do zawarcia porozumienia z gminą 
Stryszawa w sprawie finansowania przez ten 
samorząd kosztów ponoszonych przez gminę 
Zawoja na edukację dzieci mieszkających na 
terenie wsi Stryszawa w SP 4 w Zawoi Przy-
słop. Władze gminy Stryszawa, po jedenastu 
latach uchylania się od odpowiedzialności za 
edukację swoich mieszkańców, złożyły de-
klarację na piśmie, że chcą współfinansować 
utrzymanie tej szkoły. Co ciekawe, deklarację 
tą wysłały do Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty, a nie do Urzędu Gminy Zawoja, ale dzięki 
Pani Minister Edukacji Narodowej, władze 
gminy Zawoja też w końcu się o tym dowie-
działy. Zaproponowany przez stronę Stry-
szawską sposób naliczania dotacji, ma się ni-
jak do realnych wydatków ponoszonych przez 
gminę Zawoja na bieżące utrzymanie tej pla-
cówki. Zaobserwować można jednak postęp 
w tej sprawie, bo jeszcze w zeszłym roku na 
zebraniu w szkole na Przysłopiu, w obecno-
ści rodziców, nauczycieli, parlamentarzysty, 
radnego powiatowego, wójt i radni ze Stry-
szawy zarzekali się, że chętnie wspieraliby fi-
nansowo działanie SP 4, ale nie mają niestety 
możliwości prawnych. Jak się dzisiaj okazuje 
mijali się z prawdą w tej kwestii. Trzeba mieć 

nadzieję, że dzięki aktywności samorządow-
ców obu gmin dojdzie w końcu do podpisa-
nia stosownego porozumienia, tym bardziej, 
że wśród wydatków ponoszonych przez gmi-
nę Zawoja na realizację obowiązku szkolnego 
przez mieszkańców wsi Stryszawa jest dowóz 
uczniów do gimnazjum, na który MEN nie 
przekazuje żadnych środków finansowych.

Kolejnym działaniem podjętym już przez 
gminę Zawoja jest zmiana granic obwodów 
szkolnych. Wynika to w głównej mierze z fak-
tu, iż jednym z założeń niedoszłej reformy 
było skierowanie młodzieży z Zawoi Dolnej 
i Przysłopia do gimnazjum w Zawoi Centrum. 
Uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych 
z tych sołectw uczyć się będą od września 
w nowym budynku szkolnym w Zawoi Cen-
trum. Zmiany te obejmują również sołectwo 
Zawoja Wełcza, z którego niemal wszystkie 
dzieci uczęszczać będą do ZS w Zawoi Cen-
trum. Pozostałe zmiany dotyczą osiedli, z któ-
rych uczniowie uczęszczają już do szkół leżą-
cych poza ich obwodem szkolnym. W oparciu 
o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 
obwody szkolne obejmują osiedla leżące tyl-
ko na terenie gminy Zawoja.

W chwili obecnej potrzebna jest dyskusja 
na temat sieci szkolnej gminy Zawoja w przy-
szłości. Projektując tą sieć należy pamiętać 
o tym, że od kilku lat liczba urodzeń w skali 
gminy kształtuje się poniżej 90 dzieci rocznie. 
Ważne jest również spójne stanowisko rodzi-
ców w tej kwestii. Jedni za największą krzyw-
dę dla swoich dzieci uważają naukę w syste-
mie dwuzmianowym, inni postulują, aby ich 
pociechy mogły uczęszczać na świetlicę do 
późnych godzin popołudniowych. Jedni boją 
się dowozów, inni sami byli dowożeni, a dzi-
siaj z dowozów korzystają ich dzieci uznając 
to za coś normalnego. 

Trzeba przy tym wszystkim pamiętać o jed-
nej bardzo ważnej rzeczy, dodatkowe koszty 
edukacji ponoszone przez gminę Zawoja 
w kwocie ok. 2 mln złotych rocznie ponoszo-
ne są tak naprawdę przez nas mieszkańców, 
a nie przez władze samorządowe. Jeśli wy-
damy te pieniądze z budżetu na to zadanie, 
to nie wydamy ich na inne potrzeby społecz-
ności lokalnych, które sądząc po atmosferze 
panującej na zebraniach wiejskich są równie 
ważne. 

Do tego należy mieć na uwadze, że w nie-
dalekiej przyszłości gmina Zawoja rozpocz-
nie wykup obligacji wyemitowanych na bu-
dowę nowej szkoły. Jeśli sieć szkolna będzie 
równie nieefektywna jak obecnie, a dojdą do 
tego koszty wykupu obligacji, to na realiza-
cję innych zadań może zwyczajnie zabraknąć 
pieniędzy.

Sławomir Kudzia
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Uproszczony Plan Urządzenia Lasu sporządza-
ny jest dla lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa, należących do osób fizycz-
nych i wspólnot gruntowych – na zlecenie 

Plany urządzenia lasów
Urząd Gminy Zawoja informuje, że w roku 2016 Powiat Suski przystąpi do 
opracowania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie wsi 
Zawoja. 

starosty. Uproszczone Plany Urządzeń Lasów 
określają racjonalną gospodarkę leśną w celu 
pozyskania drewna przez właścicieli lasów. In-
formuje się ponadto, że ww. dokument zosta-

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli La-
sów Prywatnych jest producentem sadzo-
nek drzewek leśnych. W hodowli materiału 
sadzeniowego nie stosujemy nawozów 
sztucznych ani środków chemicznych. Ko-
rzystamy z nasion z certyfikatem zakupio-
nych z pomocą Nadleśnictwa w Suchej Be-
skidzkiej. Hodowane przez nas sadzonki są 
wysokiej jakości i doskonale nadają się na 
obsadzenie nowych powierzchni jak rów-
nież do dosadzeń i dolesień. 

Obecnie dysponujemy znaczną liczbą sa-
dzonek: świerka, jodły, sosny, sosny czarnej, 
buka i modrzewia. Dysponujemy także nie-
wielką liczbą krzewów leśnych takich jak: ja-
rzębina, czarny bez, kalina koralowa itp. 

Mieszkańcom domków letniskowych ofe-
rujemy sadzonki w doniczkach ziemnych, któ-
re można wysadzać także latem. Zachęcamy 
do sadzenia na swojej posesji pojedynczych 
drzewek świerka, jodły lub sosny, które już 
po kilku latach można przystroić jako piękną 

Każdy kto widzi małą sarenkę w zaroślach 
odnosi wrażenie, że ta straciła swoją matkę. 
W większości przypadków jest to jednak 
błędne myślenie, a ludzie nieświadomie od-
bierają młode jego matce. Trzeba pamiętać, 
że niezależnie od gatunku, najlepiej swoje 
dziecko wychowa właśnie jego matka i nikt 
mimo szczerych chęci nie zrobi tego lepiej.  
Dlaczego jednak sarny i łanie zostawiają 
swoje młode samotne w zaroślach? Okazuje 
się, że u jeleniowatych jest to jak najbardziej 
naturalny mechanizm obronny. Młode tuż po 
urodzeniu jest zbyt słabe, żeby zdołać uciec 
przed atakującym je drapieżnikiem. Dlate-
go matka po dokładnym wylizaniu swojego 
potomka pozostawia go w ukryciu. Sama od-
dala się od tego miejsca i z bezpiecznej od-
ległości je obserwuje. W sytuacji zagrożenia, 
kiedy drapieżnik podszedłby zbyt blisko do 
młodego, matka wychodzi z ukrycia i skupia 
jego uwagę na sobie prowokując go do po-
goni za sobą. Nawet tak sprawny myśliwy jak 
wilk ma problem z wyczuciem zapachu ma-

Pomoc małym 
sarenkom

łego jelonka. Żeby go upolować musi prak-
tycznie przypadkowo trafić na miejsce, gdzie 
ten się ukrywa. Młody do samego końca po-
zostaje w bezruchu. Kiedy czuje zagrożenie 
nawet nie mruga. 

Kiedy przypadkowo podczas spaceru na-
tkniemy się na taką ukrytą w zaroślach saren-
kę lub jelonka, możemy z pewnej odległości 
poobserwować ten niewątpliwy „cud przyro-
dy”, ale pod żadnym pozorem nie powinniśmy 
go dotykać. Jeśli dotkniemy takiego zwierza-
ka skażemy go na śmierć głodową. Wynika 
to z faktu, iż matka rozpoznaje swoje młode 
nie po wyglądzie, ale właśnie po bardzo sła-
bym zapachu, który wyczuwa przykładając do 
niego nozdrza. Jeżeli dotkniemy młodego to 
matka wyczuje nas zamiast swojego dziecka 
i w popłochu od niego ucieknie. 

Kiedy można zabrać młode do domu? Za-
branie tego typu zwierzaka do domu to osta-
teczność. Jedyną sytuacją, która daje nam do 
tego moralne prawo ma miejsce wtedy, kiedy 
odnajdziemy w pobliżu martwą matkę. 

Co zrobić, żeby nie wejść w konflikt z pra-
wem? Najlepiej taką sarenkę czy jelonka 
przekazać do ośrodka rehabilitacji zwierząt, 
w którym zwierzę to wychowane zostanie 
w sposób umożliwiający wypuszczenie na 
wolność. Jak znaleźć taki ośrodek? Najlepiej 
skontaktować się w tej sprawie z miejscowym 
leśniczym lub członkiem Polskiego Związku 
Łowieckiego. Najwłaściwiej byłoby poinfor-
mować leśniczego o znalezionej sarence jesz-
cze przed podjęciem jakichkolwiek działań, 
tak aby mógł on sam podjąć decyzję o nie-
zbędnych działaniach. 

Gdybyśmy jednak chcieli sami taką sarenkę 
wychować to musimy postarać się o stosowne 
zezwolenie, które wydaje starostwo powiatowe. 

Wychowanie sarny jest jednak bardzo trud-
ne. Zwierzę to powinno po takiej akcji ratun-
kowej wrócić do lasu. Jeśli w ramach naszej 
pomocy zrobimy z niego domowego pupila, 
to niestety będzie to niemożliwe. Jeśli saren-
ka okaże się „rogaczem” to nasz pupil stanie 
się dla nas bardzo niebezpieczny. Ulubioną 
zabawą młodych i starszych samców jelenio-
watych są walki z wykorzystaniem poroży. 
Jako że my staniemy się częścią „stada” takie-
go rogasia, to nam w udziale przypadnie „za-
szczyt” odpierania jego ataków. Ostre parostki 
takiego zwierzaka bardzo łatwo mogą zostać 
wbite w nogę lub inne części naszego ciała, 
powodując zagrożenie naszego zdrowia, a w 
szczególnych przypadkach nawet życia.

Mierzmy więc siły na zamiary i pozostawmy 
te piękne stworzenia na łonie natury lub popro-
śmy o pomoc dla nich ludzi, którzy się na tym 
znają, bo w przeciwnym razie nasza „pomoc” 
może okazać się „niedźwiedzią przysługą”.

                                                      Sławomir Kudzia

Niedługo w naszych lasach i na naszych łąkach pojawi się nowe pokolenie 
saren i jeleni szlachetnych. Często można usłyszeć opowieść o akcjach 
ratunkowych, jakie mieszkańcy okolicznych miejscowości podejmują wobec 
„porzuconych przez swoje matki” jelonków. 

nie wyłożony do publicznego wglądu na okres 
60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja. 
W terminie 30 dni od daty wyłożenia ww .pla-
nu, właściciele lasów mogą składać zastrzeże-
nia i wnioski w sprawie planu. Następnie Staro-
sta Suski wyda decyzje w sprawie uznania lub 
nie uznania zastrzeżeń lub wniosków. 

Właściciele lasów zostaną poinformowani 
pisemnie przez Urząd Gminy Zawoja o przy-
stąpieniu do opracowywania Uproszczone-
go Planu Urządzeń Lasów.

Adam Skrzypek
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

naturalną choinkę. Można także zamiast wy-
sokiego betonowego płotu odgrodzić się od 
sąsiada pięknym żywopłotem na przykład 
bukowym. Ptaki , które się w nim zagnieżdżą 
będą śpiewać nam i wszystkim w okolicy.

Zapraszamy do odwiedzenia szkółki  
i skwerku edukacyjnego w Zawoi Wełczy obok 
leśniczówki. Dojazd bardzo łatwy i wygodny. 
Do zobaczenia.       Jan Smyrak – prezes ZSWLP

Dane kontaktowe:
Jan Smyrak  Prezes ZSWLP 
tel. 503 137 643
e-mail: zswlp@wp.pl
www.zswlp.pl

Przyjdź po sadzonki
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Biegające po naszych osiedlach psy stanowią 
realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
W szczególności zagrożenie to dotyczy na-
szych dzieci, które pieszo przemierzają drogę 
z domu do szkoły. Wałęsające się psy mogą 
również łatwo zarazić się chorobami zakaź-
nymi takimi jak np. wścieklizna i przenieś je 
na swojego właściciela.

Kilka lat temu znowelizowana została 
ustawa o ochronie zwierząt. Na właścicieli, 
między innymi psów, nałożone zostały nowe 
obowiązki. Ustalono między innymi minimal-
ną długość uwięzi, na której utrzymywane 
mogą być psy. Media szeroko informowa-
ły o konieczności puszczania psów z tych 
uwięzi co 12 godzin. Część mieszkańców, 
również Zawoi i Skawicy wzięła sobie te in-
formacje zbyt głęboko do serca. Zapomniano 
jednak wówczas dodać, że puszczone z uwię-

Apel w sprawie psów
Nasze osiedla przemierzają pozostawione bez nadzoru swoich opiekunów 
psy, przez niektórych nazywane bezpańskimi. Trzeba jednak pamiętać, 
że tak naprawdę, to każdy pies ma swojego właściciela, który odpowiada 
zarówno za jego stan zdrowia, jak również za ewentualne szkody przez niego 
wyrządzone.

zi psy nie powinny poruszać się bez nadzoru 
poza terenem ogrodzonym. Dodatkowo psy, 
znajdujące się poza ogrodzeniem nawet pod 
nadzorem właściciela, powinny być oznako-
wane w sposób umożliwiający identyfikację 
opiekuna lub właściciela. 

W związku z powyższym informujemy, że 
wypuszczanie psów bez nadzoru poza teren 
ogrodzony wiąże się z łamaniem prawa, co 
może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkań-
ców gminy Zawoja o sprawowanie właściwej 
opieki nad swymi zwierzętami, między inny-
mi poprzez zabezpieczenie przed wydosta-
niem się ich poza ogrodzony teren swoich 
posesji.

Radni gminy Zawoja
Obok przytaczamy wybrane przepisy prawa 

dotyczące tej kwestii.

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt

Rozdział 2
Zwierzęta domowe

Art. 9.
2. Zabrania się trzymania zwierząt do-
mowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub powo-
dujący u nich uszkodzenie ciała lub cier-
pienie oraz niezapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3 m.   (…)

Art. 10 a. 
3. Zabrania się puszczania psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowa-
nia umożliwiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna. 
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie 
dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren 
ten jest ogrodzony w sposób uniemożli-
wiający psu wyjście. 

Opracowano na podstawie:  Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856, z 2014 r. ,poz. 1794, z 2015 r. poz. 266.

Białemu szaleństwu na stoku oddawali się 
uczniowie IV klas wszystkich zawojskich szkół 
podstawowych. Młodzi narciarze zdobyli 
i rozwijali umiejętności narciarskie pod fa-
chową opieką wykwalifikowanych instrukto-
rów. Oprócz  umiejętności zdobyli też wiedzę 
dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązu-
jących na stoku. W projekcie wzięło udział 90 
uczniów, którym w ramach projektu zapew-
niono dowóz, sprzęt narciarski, instruktorów, 
wynajem stoku oraz ubezpieczenie. W ciągu 
intensywnych  dni szkoleniowych zrealizowa-
no 20 godzin dydaktycznych zajęć. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 27 800 zł, w tym 
środki Województwa Małopolskiego w wyso-
kości 13 900  zł. 

Na cotygodniowych spotkaniach z instrukto-
rami na basenie zdobywają kolejno stopnie 
zaawansowania począwszy od I stopnia  – 
Rybki, przez Fokę, Nurka na IV stopniu –Del-
finku skończywszy – realizując tym samym 
treści programowe opracowane przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. W projekcie bie-
rze udział 207 uczniów, dla których zaplano-
wano 20 godzin zajęć na basenie. W ramach 
projektu gmina zapewnia uczestnikom do-
wóz, opiekę, instruktorów, ubezpieczenie. 
Całkowity planowany koszt realizacji zadania 
wynosi 70 459 zł, w tym dotacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 35 190 zł. 

Ciekawe projekty Jeżdżę z głową
Wraz z nastaniem wiosny zakończył 
się projekt nauki jazdy na nartach 
współfinansowany ze środków 
Województwa Małopolskiego 
„Jeżdżę z głową”. 

Umiem pływać
Uczniowie II i III klas szkół podstawowych biorą udział 
w projekcie współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Oba projekty cieszą się dużym zaintereso-
waniem, dzieci chętnie brały udział zarówno 
w zajęciach na stoku, jak również  nie mogą 
doczekać się cotygodniowej nauki pływania 
na basenie.  

Wiedząc jak ważne jest zapewnienie dzie-
ciom atrakcyjnych i aktywnych form spędza-
nia czasu wolnego, stanowiącego alternaty-
wę dla wypoczynku przed telewizorem i przy 
komputerze od września planuje się realizację 
kolejnych zajęć nauki pływania.  Na realizację  
przyszłego projektu „Już pływam” Wojewódz-
two Małopolskie udzieliło Gminie Zawoja po-
moc finansową w wysokości 17 600,00 zł. 

Program na terenie naszej gminy trwa od 
2015r i będzie realizowany do końca 2016 r. 
Do jego uczestnictwa zgłosiło się 181 właści-
cieli nieruchomości, na których zlokalizowa-

Rakotwórcze pokrycia dachowe w gminie 
Zawoja odchodzą do lamusa

Gmina Zawoja uczestniczy  w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
w programie pn. „Demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających 
azbest na terenie województwa małopolskiego”. 

ne są wyroby zawierające azbest. W ramach 
programu usuniętych zostanie ok. 400 t wy-
robów zawierających azbest. Koszty realizacji 
demontażu i unieszkodliwienia pokrywane 

są w 85% przez Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy i 15 % przez gminę Zawoja. 

Właściciel nieruchomości nie ponosi żad-
nych kosztów z tym związanych. Jest to bar-
dzo duży sukces wdrożenia tego programu 
zważywszy, że w poprzednich latach ilość 
budynków, z których był prowadzony demon-
taż wyrobów zawierających azbest sięgała 
ok. 40-50 rocznie. 

Nadmienić należy, że na obszarze gminy 
Zawoja znajduje się jeszcze bardzo duża ilość 
obiektów pokrytych rakotwórczym materiałem. 

Adam Skrzypek
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1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  – droga 
Zawoja Centrum Przysłop (Kaselówka). Sołec-
two Zawoja Centrum. 
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej –  dro-
ga gminna Zawoja Mazury. Sołectwo Zawoja 
Dolna.
3. Wykonanie nawierzchni – droga wewętrz-
na Zawoja Zalas „Na bory”. Sołectwo Zawoja 
Dolna.
4. Wykonanie nawierzchni – droga wewnętrz-
na Zawoja Wełcza - Ciśniawa. Sołectwo Zawo-
ja Wełcza.
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz 
podbudowy – droga gminna Zawoja Składy. 
Sołectwo Zawoja Górna.
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga 
gminna Zawoja Ryżowana. Sołectwo Zawoja 
Górna.
7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej –  droga  
gminna Zawoja Przysłop Zabór. Sołectwo Za-
woja Przysłop. 
8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej –  droga 
gminna Skawica Sołtystwo - Kamieńce. Sołec-
two Skawica Centrum.
9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga 

Wykaz planowanych 
remontów dróg gminnych
w bieżącym roku 

gminna Skawica Oblica. Sołectwo Skawica Su-
cha Góra.
10. Remont drogi gminnej Zawoja Mosorne. 
Sołectwo Zawoja Mosorne.
11. Remont drogi gminnej – Skawica Buby 
Górne. Sołectwo Skawica Centrum.
12. Remont nawierzchni – droga gminna Za-
woja - Swalisko. Sołectwo Zawoja Centrum.
13. Wykonanie nawierzchni – droga gminna 
Zawoja Borowi. Sołectwo Zawoja Centrum.
14. Remont nawierzchni Zawoja Polana Lachy 
(Kalina Dolna). Sołectwo Zawoja Przysłop.
15. Wykonanie nawierzchni asfaltowej droga 
Brzeg II (Polaki). Sołectwo Zawoja Centrum.
16. Wykonanie nawierzchni Przysłop Bielasy 
Zalas. Sołectwo Zawoja Przysłop.
17. Droga Policzne Górne – nawierzchnia as-
faltowa. Sołectwo Zawoja Górna.
18. Remont nawierzchni –  droga wew. Zawoja 
Czatoża „Kopry”. Sołectwo Zawoja Górna. 
19. Remont nawierzechni – droga gminna Za-
woja Piergiesowe Polanki. Sołectwo Zawoja 
Centrum. 
20. Ułożenie płyt i korytek – Zawoja Czatoża 
za Piwniczkami. Sołectwo Zawoja Górna.

21. Remont drogi gminnej – Zawoja Mosorne 
– Obłaźna. Sołectwo Zawoja Mosorne.
22. Remont drogi – Rąbaniska. Sołectwo Za-
woja Mosorne.
23. Bębny Górne Wełczoń Kąkolowa (zakręt). 
Sołectwo Zawoja Mosorne.
24. Droga gminna Zawoja Plac Targowy. So-
łectwo Zawoja Centrum.
25. Remont drogi gminnej – Zawoja Wełcza 
Łabędzie. Sołectwo Zawoja Wełcza.
26. Remont nawierzchni drogi wew. Zawoja 
Kąkole. Sołectwo Zawoja Centrum.
27. Remont nawierzchni drogi gminnej Za-
woja Podpolice Malikowa. Sołectwo Zawoja 
Centrum.
28. Remont drogi gminnej Zawoja DW Krako-
wianka (150m). Sołectwo Zawoja Górna.
29. Montaż korytek, odwodnienie drogi gmin-
nej Zawoja Fickówka. Sołectwo Zawoja Górna.
30. Remont drogi gminnej Zawoja Bartyzele. 
Sołectwo Zawoja Dolna.
31. Budowa przystanku Pod Dolinką. Sołec-
two Zawoja Wełcza.
32. Poprawa drogi – wjazdu Surzyny – Jawor-
skie. Sołectwo Zawoja Wełcza.
33. Remont drogi gminnej – Sawica Sucha 
Góra. Sołectwo Skawica Sucha Góra.
34. Zabudowa barier na potoku – droga Smy-
raki. Sołectwo Zawoja Centrum.
35. Remont drogi wewnętrznej – Zawoja 
Wełcza Za Potokiem. Sołectwo Zawoja Wełcza.

OGÓŁEM KWOTA PRZEZNACZONA 
NA REALIZACJĘ ww. ZADAŃ –  770 000  zł

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie przygotowany folder z bazą turystycz-
ną gminy Zawoja, który będzie rozdawany w informacjach turystycznych. Publikacja 
zostanie przygotowana na podstawie danych w serwisie „Turystyczna Zawoja” 
(www.zawoja.net.pl).

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o sprawdzenie poprawności 
swoich wpisów.  Aktualne informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@pmart.pl

Sprawdź swój wpis 
w gminnej bazie turystycznej

Kanalizacja w gminie Zawoja

Beneficjantem wniosku jest Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Za-
woja” Sp. z o.o. 

W ramach projektu planowane jest: 
• budowa ok. 19 km sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Skawica;
• budowa stacji zlewnej w miejscowości Skawica;
• budowa przepompowni ścieków w miejsco-
wości Skawica;
• budowa studni głębinowej w Zawoi Centrum;
• projektowanie i budowa ok. 25 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej miejscowości Zawoja(od-
cinek od granicy Skawicy do Zawoi Centrum)
• likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Zawoi Centrum.

Nakłady finansowe w opracowanym stu-
dium wykonalności na powyższy projekt 
oszacowane zostały na poziomie:
• całkowita wartość projektu –36 586 485,82 zł 
(brutto)
• koszty kwalifikowane - 29 609 290,10 zł (netto);
• wnioskowana kwota dotacji – 18 875 922,38 zł 
(tj. 63,75 % kosztów kwalifikowanych).

Dla zamknięcia projektu pod kątem finanso-
wym PGKiB „Zawoja” sp. z o. o. planuje uzyskać 
umarzalne pożyczki z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Jest to pierwszy etap uporządkowania 
gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie 
Gminy Zawoja. W dalszej kolejności Gmina 
zamierza aplikować o środki unijne na kolej-
ny etap projektowania i budowy, który obej-
mować będzie odcinek od Zawoi Centrum 
do istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Zawoi 
Widłach wraz z jej likwidacją. 

Nadmienić należy, że Gmina Zawoja 
w 2015 roku pozyskała już środki unijne na 
zadania wodnokanalizacyjne w wysokości 
326 596,33 zł w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIO-
RYTET: I oś. Gospodarka Wodno-ściekowa; 
DZIAŁANIE: 1.1. Gospodarka Wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. 
Podpisana umowa pomiędzy Gminą Zawoja, 
a WFOŚiGW w Krakowie dotyczyła refun-
dacji poniesionych kosztów na opracowanie 
przez Gminę Zawoja dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej ok. 19 km sieci kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Skawica. 

Adam Skrzypek
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Zawoja przystąpiła do pierwszego etapu rozbudowy i modernizacji  sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. W ramach tej realizacji złożony został wniosek pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja –
Etap I”, który przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i znalazł się na 
drugim miejscu na liście rankingowej pośród 99 wniosków.
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Czyste powietrze 
w gminie Zawoja
Powietrze jest jednym z elementów środo-
wiska naturalnego, którego ochrona należy 
do priorytetowych kierunków polityki pań-
stwa. Pomimo stałej poprawy jakości powie-
trza w Polsce, istotnym problemem nadal 
pozostają: w sezonie zimowym – przekracza-
jące normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast 
w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia 
ozonu troposferycznego. Obserwowane są 
też pojedyncze przypadki przekraczania 
norm stężenia dwutlenku azotu, których 
główną przyczyną jest emisja z ruchu pojaz-
dów w centrum miast oraz na głównych dro-
gach leżących w pobliżu stacji pomiarowych. 

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szcze-
gólności produkcja energii i ciepła, trans-
port drogowy oraz rolnictwo, powoduje 
emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieod-
powiedni stan jakości powietrza ma nega-
tywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, 
ekosystemy, lecz także na procesy gospodar-
cze (np. turystyka, rolnictwo). 

W 2015 roku, Gmina Zawoja 
przystąpiła do grona gmin 
na obszarze województwa 
małopolskiego, które podjęły 
walkę o czyste powietrze. 

Wtedy też podjęte zostały stosowne 
uchwały w tym zakresie i przystąpiono do 
realizacji programu w ramach konkursu ogło-
szonego przez WFOŚiGW w Krakowie i NFO-
ŚiGW. Opracowany został w tym zakresie 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Za-
woja 2015-2020 z horyzontem długotermino-
wym do 2030 roku”. W ramach powyższego 
planowania, ogłoszony został nabór wnio-
sków do którego zgłosiło się 145 właścicieli 
nieruchomości. 

W ramach tego programu wymienionych 
zostanie 145 sztuk starej generacji kotłów 
opalanych węglem na kotły nowej generacji 
piątej klasy sprawności. Koszt przedsięwzięcia 
oszacowany został na 2 670 200 zł, z czego do 
90% kosztów kwalifikowanych zostanie po-

O rozmieszczeniu Zespołów Ratownictwa 
Medycznego oraz obszarów działania w re-
jonach operacyjnych każdego ZRM decy-
duje Wojewoda Małopolski na podstawie 
„Wojewódzkiego plani działania systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego” 
opracowanego zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym  (z późniejszymi 
zmianami) oraz po akceptacji Ministra Zdro-
wia. Plan ten określa zadania w zakresie pla-
nowania, organizowania, koordynowania 
oraz nadzoru nad systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego.

Karetka w Zawoi
Wojewoda w oparciu o ustawę PRM przy 

konstruowaniu planu bierze pod uwagę licz-
bę mieszkańców oraz zapewnia parametry 
czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla naj-
bliższego zespołu ratownictwa medycznego 
od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspo-
zytora. Wymagane wartości czasu dojazdu to 
maksymalny czas dotarcia nie może być dłuż-
szy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysię-
cy mieszkańców i 20 minut poza miastem 
powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Właśnie na tej podstawie, dzięki staraniom 
gminy Zawoja oraz suskiego szpitala Woje-
woda Małopolski podjął działania mające 

na celu utworzenie nowego miejsca stacjo-
nowania ZRM. Po uzyskaniu akceptacji  Mi-
nistra Zdrowia, nowe miejsce stacjonowania 
ZRM zostało uruchomiane od 1 stycznia tego 
roku w remizie OSP w Zawoi Centrum. Ze-
spół -P K02-68 pełni dyżury codziennie od 
7.00 do 19.00.

Dzięki temu wypełniłniła się 50-kilometro-
wa „luka” pomiędzy zespołami w Suchej Be-
skidzkiej i w Jabłonce. Zdecydowanie zwięk-
sza to bezpieczeństwo mieszkańców gminy 
Zawoja.

Marcin Kidoń
ratownik medyczny

kryta z powyższych funduszy, pozostałą część 
stanowi wkład właścicieli nieruchomości.

Ponadto nadmienić należy, że powyższy 
konkurs dedykowany był tylko dla miej-
scowości Zawoja z uwagi na ograniczenia 
powyżej 5 tys. mieszkańców w danej miej-
scowości. W najbliższych miesiącach Urząd 
Gminy planuje ogłosić kolejny nabór zwią-
zany z wymianą starych piecy na piece eko-
logiczne, opalane między innymi biomasą, 
peletem, drewnem. 

Szczegółowe informacje będą podane 
do publicznej wiadomości w stosownym 
terminie. 

Adam Skrzypek
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. w Zawoi informuje, 
że oferuje usługi medyczne w ramach pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach 
kontraktu z NFZ lekarskie i pielęgniarki śro-
dowiskowo-rodzinnej.

W ramach POZ na terenie Przychodni dzia-
łają poradnie specjalistyczne w oparciu o 
kontrakt z NFZ (bezpłatne): alergologiczna, 
logopedyczna, ginekologiczno-położnicza, 
gabinet stomatologiczny oraz bez kontraktu 
z NFZ: poradnia neurologiczna

Zarząd oraz Pracownicy Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” 
w Zawoi pragną przeprosić za sytuację, 
która zaistniała w lutym bieżącego roku.

Ze swojej strony zapewniamy, iż takie 
sytuacje nie będą miały już miejsca.

Pragniemy podnosić kompetencje tak, 
aby świadczyć usługi na jak najwyższym 
poziomie.

Z wyrazami szacunku
Halina Nitoń-Marusinska

Prezes Zarządu

Informacje NZOZ „Zdrowie” w Zawoi
Na terenie Przychodni w Zawoi dostępne 

są świadczenia w zakresie: rehabilitacji me-
dycznej, badań analitycznych, badania USG 
(brzucha, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, 
stawów biodrowych u dzieci, stawów).

NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o. prowadzi rów-
nież badania w ramach Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia dla osób powyżej 40. roku 
życia.  

Zapraszamy.


