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SKAWICA-ZAWOJA

Uroczystość zgromadziła wielu znamieni-
tych gości: przedstawicieli władz krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych, ko-

Mamy nową Szkołę !
Uroczyste otwarcie i poświęcenie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum

1 września 2016 r. zapisze się złotymi zgłoskami w annałach Zespołu 
Szkół w Zawoi Centrum, w tym dniu bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie 
i poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły. Nadszedł wreszcie 
moment tak długo oczekiwany przez społeczność uczniowską, nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz mieszkańców. 

ścielnych i oświatowych oraz dyrektorów za-
przyjaźnionych instytucji, którzy wraz z mło-
dzieżą, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli 

we mszy świętej w kościele pod wezwaniem 
św. Klemensa w Zawoi Centrum. Potem nastą-
pił uroczysty przemarsz uczestników do Hali 
Widowiskowo-Sportowej. Pochód w rytmie 
marsza prowadziła Orkiestra Babiogórska.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od 
przywitania zgromadzonych uczestników, 
następnie poczet wprowadził sztandar, 
a Orkiestra Babiogórska odegrała hymn 
państwowy. Wreszcie przyszedł czas na 
okolicznościowe przemówienia gości, po 
których młodzież Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum zaprezentowała się w programie 
artystycznym, przedstawiając w nim m.in. 
historię szkoły i etapy budowy budynku. 
Następnie uczniowie przekazali symboliczny 
klucz do placówki dyrektorowi szkoły – panu 
Krystianowi Kaznowskiemu. Tę część uro-
czystości zakończył występ kapeli góralskiej 
„Juzyna”, będącej od wielu lat ambasadorem 
kultury naszego regionu w kraju i poza jego 
granicami. W dalszej części dyrektor wyraził 
ogromną radość z otwarcia nowego obiektu 
dydaktycznego. Złożył serdeczne podzięko-
wania tym, którzy najbardziej przyczynili się 
do powstania gmachu, wręczając im symbo-
liczne upominki.

dokończenie na stronie 2.

Babia Góra Trails
W ostatnich miesiącach gmina Zawoja nawiązała współpracę z Orawską 
Polhorą, w wyniku czego przygotowany został duży projekt budowy 
zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack”, mający na celu 
połączenie obu miejscowości.

Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele 
dały możliwość ubiegania się o środki w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Projekt przewiduje budowę kompleksu 
ścieżek wzorowanych na istniejących już 
ośrodkach tego typu w Świeradowie Zdroju 
(„Sigletracks pod Smrekiem”), czy powstałym 

w ubiegłym roku w Bielsku-Białej kompleksie 
„Enduro Trails”. Oba te ośrodki odniosły wielki 
sukces, przyciągając ogromne ilości rowerzy-
stów. Pomiary prowadzone w Świeradowie 
Zdroju mówią o ponad 70 tys. rowerzystów 
rocznie odwiedzających Singletracki pod 
Smrekiem.

Nasz projekt przewiduje budowę kilku 
ścieżek o różnym stopniu trudności i atrak-
cyjności pod kątem rekreacji oraz turystyki 
rowerowej. Większość tras (13,5km) znaj-
dować będzie się w masywie Mosornego 
Gronia, łącząc swym zasięgiem wyciąg krze-
sełkowy „Mosorny Groń” z Centrum Górskim 
„Korona Ziemi”. 

dokończenie na stronie 7.

Projekt budowy górskich ścieżek rowerowych typu „Single Track”
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Doniosłym momentem uroczystości była 
ceremonia oficjalnego oddania do użytku 
budynku i przecięcia wstęgi. Uczestniczyli 
w niej: Andrzej Pająk – Senator RP, Marcin Pa-
jąk – Wójt Gminy Zawoja, Krystian Kaznowski 
– Dyrektor ZS w Zawoi Centrum, Magdalena 
Zemlik – przedstawicielka Rady Rodziców 
oraz Jadwiga Basiura i Patryk Kudzia – repre-
zentanci Samorządu Uczniowskiego. Ks. Ry-
szard Więcek poświęcił nowe pomieszczenia 
szkolne, życząc, aby przyniosły szczęście 
i pomyślność całej społeczności szkolnej, by 
dobrze służyły dziełu wychowania nowych 
pokoleń Polaków. Goście honorowi dokonali 
pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej, 
a następnie udali się na zwiedzanie szkoły. 

Przed naszą młodzieżą stoją teraz liczne 
wyzwania. Pragniemy, aby uczyła się wdzięcz-
ności i odpowiedzialności oraz poszanowania 
mienia, które zostało jej powierzone, wierząc, 
że nauka w nowym gmachu przyniesie wy-
miernie wysokie wyniki edukacyjne. Pamiętaj-
cie przy tym słowa naszego wielkiego rodaka 
św. Jana Pawła II, że:  „Prawdziwie wielki jest 
ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół 
w Zawoi Centrum

Fotografie: Wojciech Ciomborowski

Mamy nową Szkołę !
dokończenie ze strony 1

Zespół Szkół w Zawoi 
Centrum w liczbach:

Powierzchnia: budynek szkoły: 4750 m2 

+ hala widowiskowo-sportowa: 2200 m2

Sale dydaktyczne: 22 pomieszczenia 
+ hala + biblioteka wraz z czytelnią 
+ aula + jadalnia + szatnie.
Obiekt dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z Ministerstwa na dopo-
sażenie szkoły - 230 tyś. zł

Koszt budowy: ok. 12 mln zł
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Rozpoczynamy rok szkolny w Roku Pańskim 
2016 w Zawoi z wielką radością, z nadzieją 
w sercu, ale również z dużą dozą lęku i nie-
pewności. Jak ma nam nie towarzyszyć ra-
dość, gdy nowy rok szkolny 2016/2017 rozpo-
czyna się w nowo wybudowanej szkole, gdzie 
wszystko pachnie nowością, świeżością, klasy 
są duże i jasne, korytarze przestronne, a in-
tegralnym składnikiem szkoły jest piękna 
hala sportowa – kompleks, którego wielu 
nam może pozazdrościć i o którym marzyło 
tak wielu uczniów, obecnie absolwentów tej 
szkoły. Absolwentem jest również wypowia-
dający te słowa, który w 1962 r. rozpoczynał 
rok szkolny w starej szkole w Zawoi Centrum. 
Za potrzebą trzeba było przejść podwór-
ko i skorzystać ze „sławojki”, a rozbudzona 
nadzieja – bodaj w 1965 r., że „ósmą klasę 
będziemy kończyć w nowej szkole” – jak dzi-
siejszy dzień pokazuje, została spełniona pół 
wieku później. Ale pomimo takich warunków 
powtarzam z radością za poetą Adamem Mic-
kiewiczem:

„Kraj lat dziecinnych! On zawsze pozostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie
Nie zaburzony błędów przypomnieniem
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem”

W te szczęśliwe lata dzieciństwa wpisuję tę 
starą szkołę.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny z na-
dzieją, ponieważ zapisy prawne zmieniają 
się i będą się zmieniać w kierunku – mam 
głęboką nadzieję – upodmiotowienia ucznia 
i jego rodziców. W całej rozciągłości popiera-
łem i popieram decyzję o tym, aby nauczanie 
szkolne dziecka rozpoczynało się w wieku 
7 lat, ale z drugiej strony, by każde z nich 
miało możliwość rozpoczęcia roku szkolnego 
w wieku 6 lat, a nawet wcześniej, jednakże 
pod jednym fundamentalnym warunkiem: 
o tym mają zadecydować rodzice a nie pań-
stwo, nie urzędnik państwowy. Oni (rodzice) 
ponoszą koszty jego wychowania i utrzy-
mania i do nich należy ta decyzja a nie do 
państwa jak do tej pory. Państwo ma być na 
usługach rodziców, rodziny, narodu a nie od-
wrotnie!

 
Rozpoczynamy ten rok z obawą i lękiem, 

bo wprowadzona reforma rodzi dużo pytań, 
na które nie zawsze są jasne, klarowne od-
powiedzi, co wzmaga poczucie niepewności 
i rodzi opór przeciw niej. Szkoła potrzebuje 
stabilności, a efektywny system wychowaw-
czy niezmienności zasad. Pamiętam, że jako 
siedmiolatek poszedłem do szkoły siedmio-
klasowej, a kończyłem ją jako ośmioklasista. 
Później miała być socjalistyczna dziesięciolat-
ka, następnie znów reforma – wprowadzono 
gimnazja, a teraz kolejna.

Największy problem i dramat, wymusza-
jący zmiany w sieci szkół, m. in. w Zawoi, to 
problem demograficzny, który w skali Polski, 
a jeszcze bardziej Europy stanowi problem 
„być albo nie być” cywilizacji łacińskiej i ogól-
noeuropejskiej. Efektywna reforma, by zrodzi-
ła dobre owoce, musi być prowadzona we-
dług dewizy: „Plus ratio quam vis” wypisanej 
na gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. „Bardziej rozumem 
niż siłą”. „Więcej znaczy rozum niż siła”. Argu-
ment musi być siłą, a nie siła argumentem. 
Żaden samorząd nie jest w stanie utrzymać 
szkoły bez odpowiedniej liczby uczniów, szko-
ły z klasami mającymi czworo czy pięcioro 
dzieci. Jeśli organ nadzorczy, bez liczenia się 
z samorządami i bez przyjęcia jakichkolwiek 
argumentów, chce utrzymać takie szkoły, to 
niech w całości je finansuje. To będzie bardzo 
uczciwe stanowisko i świadectwo, że organy 
państwa traktują samorządy po partnersku.

Ten rok szkolny rozpoczynamy – jak zawsze 
po zakończeniu II Wojny Światowej – 1 wrze-
śnia, a jest to dzień, gdy w 1939 r. Niemcy 
najazdem na Polskę ją rozpoczęli. Wielka tra-
gedia Polski i narodów Europy nie zaczęła się 
1 września 1939 r., ale 23 sierpnia tegoż roku. 
To właśnie w tym dniu dwa systemy totalitar-
ne – nazizm i komunizm, których uosobieniem 
są Hitler i Stalin – doszły do porozumienia, 
a ich przedstawiciele: Ribbentrop i Mołotow 
podpisali tajny układ, faktycznie IV rozbiór Pol-
ski i dokonali podziału strefy wpływów w Eu-
ropie Środkowej. Szokujące porozumienie 
skrajnych wrogów, które zmieniło losy świata. 
W dniu 17 września 1939 r., kiedy hordy bol-
szewickie najechały na Polskę, armia radziec-
ka wypełniła pakt, w którym podzielono nasz 
kraj pomiędzy układającymi się stronami.

 W chwili rozpoczęcia roku szkolnego mu-
simy zadać sobie pytanie, czy my naprawdę 
chcemy, by polska młodzież, by nasze dzieci 
wyrastały na polskiej glebie, by były karmio-
ne naszymi życiodajnymi sokami? Dzisiaj, na 
początku, muszą zadać sobie to pytanie także 
nauczyciele. Z jakim ideałem będzie wycho-
dził młody człowiek z tej szkoły? Czym będzie 
nasycony? Jaki będzie kształt jego myślenia? 
To jest fundament, na którym oprze swoje 
życie absolwent tej szkoły i on zadecyduje 
o jego przebiegu i jakości. Genialnie ujmuje 
to Cyprian Kamil Norwid w utworze „W pra-
cowni Guyskiego”:

„Bo zaprawdę Ci powiem, że narodów losy
i koleje ludzkości i świat i niebiosy
i słońce i gwiazd chóry i rdzeń minerału
I duch! … i wszystko – bierze żywot z ideału”

A czym ma być wyścielona ta wielka zawoj-
ska – dzisiaj otwierana – ,,szkoła kołyska”, by 

wyrosły piękne pokolenia mające zakodowa-
ne w sercach i umysłach ideały? Czym mają 
być wymoszczone polskie - ,,szkoły kołyski”, 
by wielkie pokolenia wyrastały?

Tutaj wspaniałą odpowiedź daje poeta 
Adam Asnyk:

,,Zmarły pokoleń idealna sfera
W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko,
A grób proroka, mędrca, bohatera
Jasnych żywotów staje się kołyską”

A grobów narodowych bohaterów u nas 
dostatek: od Mieszka I i Bolesława Chrobre-
go po Jana Pawła II. Nie jesteśmy narodem 
na dorobku, mamy wspaniałą historię, która 
jest usłana grobami narodowych bohaterów, 
pisarzy, uczonych, ludzi kultury, świętych. 
Grobami znanych i wielkich, ale też rzeszy 
bezimiennych żołnierzy i powstańców. Ileż 
jest grobów Polaków poza granicami kraju! 
A gdzie ich nie ma? Jak na Monte Cassino 
wyrosły przepiękne maki ,,bo zamiast rosy 
piły polską krew”, tak na naszej polskiej zie-
mi, na zawojskiej ziemi wyrosną zastępy 
młodzieży, gdy będą pić te życiodajne soki 
płynące z własnej polskiej kultury, polskiej 
historii, polskiej tożsamości i chrześcijańskie-
go systemu wartości. Szkoła ma powinność 
wobec narodu, by takim pokarmem nakar-
mić jego synów i córy. 

Trzeba to jasno powiedzieć w tym właśnie 
2016 r., w 1050. rocznicę Chrztu Polski, bo po-
przez to wydarzenie wyłoniliśmy się historii 
jako ludzie wierzący, gdy Mieszko I, gdy nasi 
przodkowie przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa. 
To co działo się przed rokiem 966 należy do 
innej epoki. Bez tego wydarzenia kim byliby-
śmy? Czy byłaby Polska? Tam jest nasz począ-
tek jako narodu i początek państwa!

Trzeba życzyć Polsce w tym 2016 roku, 
w którym rozpoczyna się kolejne, czterdzie-
ste trzecie ćwierćwiecze w jej historii i historii 
narodu, by polskie szkoły dały jej „jasne po-
kolenia” o kształcie myślenia Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”, którą w dniu 28 sierpnia br. 
pochowano w Gdańsku. Trzeba życzyć, by 
polskie szkoły dały wychowanków, którzy 
kształtem myślenia nawiążą do całego zastę-
pu narodowych bohaterów. 

Niech w tym najszlachetniejszym dziele 
ma jak największy udział ta nowo otwierana 
dzisiaj szkoła w Zawoi Centrum. Tego z głębi 
serca życzę mojej Alma Mater – Matce Karmi-
cielce jako jej wychowanek, a zarazem Sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej.

 Andrzej Pająk
Zawoja, 1 września 2016r .

Mojej Alma Mater
Przemówienie Andrzeja Pająka – Senatora RP podczas uroczystego otwarcia szkoły w Zawoi Centrum
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Powszechnie wiadomo, że od pierwszego 
września przyszłego roku ma wejść w ży-
cie ogólnopolska reforma systemu oświa-
ty, która zakłada między innymi likwidację 

gimnazjów. Nowa procedura, którą od nowa 
należy przeprowadzić w naszej gminie musi 
uwzględniać te plany. Trudno jednak podjąć 
jakiekolwiek działania skoro projekty aktów 

Co dalej z oświatą w Zawoi ?
Od początku kadencji obecnego samorządu gminy Zawoja trwają nieustanne prace nad zreformowaniem gminnej 
sieci szkół. Zmiana przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty przyczyniła się bezpośrednio do fiaska 
przeprowadzonej w zeszłym roku procedury likwidacyjnej trzech małych szkół w Zawoi: Gołyni, Przysłop i Mosorne. 
Wysokie koszty bieżącej działalności obecnej sieci szkolnej wymuszają jednak podjęcie dalszych działań w zakresie jej 
optymalizacji. Sytuacja prawna w dziedzinie oświaty jest jednak teraz całkowicie odmienna od tej sprzed roku.

prawnych mających regulować działanie 
szkół już w przyszłym roku nie są jeszcze 
dostępne. Opierając się na doniesieniach 
medialnych można tworzyć założenia do 
przyszłych działań, ale aktów prawa miejsco-
wego procedować z całą pewnością się nie 
da. Od kilku lat obserwować można w naszej 
gminie spadek liczby uczniów. Niż demogra-
ficzny jest coraz bardziej odczuwalny przez 
szkoły. Likwidacja gimnazjów nie poprawi 
tej sytuacji, wręcz przeciwnie, ogólna licz-
ba uczniów uczących się w naszych szko-
łach zmniejszy się o kolejną setkę (w chwili 
opuszczenia murów gimnazjum ostatniego 
rocznika). Należy mieć nadzieję, że zapo-
wiadane przez MEN rozwiązania systemowe 
w zakresie zatrudnienia nauczycieli pozwolą 
na utrzymanie miejsc pracy bez uszczerb-
ku dla już nadwyrężonych budżetów gmin 
i powiatów. W obliczu tych zmian trudno 
sobie wyobrazić ośmioklasowe szkoły, które 
obecnie nie tworzą zespołów z gimnazjami. 
Tak naprawdę w chwili obecnej gimnazja 
pozwalają na racjonalizację wydatków gmin 
w dziedzinie oświaty poprzez tworzenie 
odpowiednio licznych oddziałów w naj-
starszych klasach. Drastyczne zmniejszenie 

Stanowisko Urzędu Gminy Zawoja 
w sprawie Centrum Górskiego Korona Ziemi

by gmina nie znalazła takiego podmiotu lub 
Słowacy by go nie zaakceptowali, to gmina 
byłaby zobowiązana do samodzielnego wy-
kupienia udziałów w spółce. Kapitał zakłado-
wy spółki wynosi 6,8 miliona złotych.

Prezes spółki, wybierany przez Tatra Moun-
tain Resort, która posiada całkowitą kontrolę 
nad spółką, powziął decyzję (pomimo prote-
stów moich, jak i rady gminy) o przeniesieniu 
ekspozycji Korony Ziemi od kwietnia 2017 
roku do Śląskiego Wesołego  Miasteczka.

Pomimo tych wydarzeń gmina Zawoja 
w dalszym ciągu otwarta jest na współpracę 
z Tatra Mountain Resort i  znajduje się w kręgu 
zainteresowań tej firmy.

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Zarząd Korony Ziemi poinformował Urząd Gminy Zawoja,  że zamierza przenieść ekspozycję Korony Ziemi do Śląskiego 
Wesołego Miasteczka z dniem 29 marca 2017 roku. Ekspozycję będzie można oglądać w Chorzowie od 29 kwietnia 2017 
roku. 

Poprzedni wójt Tadeusz Chowaniak przed-
stawiając Radzie Gminy propozycję budowy 
Centrum Górskiego Korona Ziemi, przedsta-
wił ogólne założenia, które zakładały budo-
wę obiektów, w których będą się znajdowały 
makiety najwyższych szczytów górskich oraz 
dużej sali multimedialnej. Gmina planowa-
ła pozyskać 75% z kosztorysu wynoszącego 
7 milionów zł z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Wniosek zo-
stał odrzucony na etapie finansowym.  Wójt 
gminy Tadeusz Chowaniak namówił jednak 
Tatra Mountain Resort, który był zaintereso-
wany wykupem Polskich Kolei Linowych, do 
inwestycji w Zawoi.  Ówczesnej Radzie Gminy 
Zawoja przedstawił biznesplan i propozycję 
powołania spółki z TMR. Miało to być przed-
sięwzięcie stricte biznesowe. Radni podjęli 

uchwałę wpłaty na kapitał zakładowy nowo 
powstałej spółki 2,8 miliona złotych. Gmina 
jednak wpłaciła tylko 1,8 miliona zł, pozostały 
milion został przesunięty na wynagrodzenia 
dla nauczycieli. Na początku obecnej kadencji 
zostały podjęte negocjacje w sprawie braku-
jącego miliona. TMR zgodził się dopłacić ten 
milion oraz udzielić 2 milionowej pożyczki 
spółce Korona Ziemi w zamian za CAŁKOWITĄ 
kontrolę nad spółką. Przy okazji, został zmie-
niony niekorzystny dla gminy zapis mówiący, 
że jeżeli spółka Korona Ziemi nie osiągnie po-
łowy zaplanowanego na dany rok dochodu, 
a przy tym zadłużenie gminy będzie wyższe 
niż 55 procent, jej dochodów, to Tatry Mo-
untain Resorts będą miały prawo żądać od 
gminy,  aby ta wskazała firmę, która odkupi 
od Słowaków udziały w Koronie Ziemi. Gdy-
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Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2013/2014 2014/2015 2015/2016

SP 4 Zawoja 41 35 19 4 4 4

SP 5 Zawoja 62 68 46 5 5 5

SP Skawica 218 211 193 14 14 14
Gimnazjum 102 101 91
  
SP 1 Zawoja  160 154 223 12 12 17 
Gimnazjum 83 87 112   

SP 2 Zawoja 98 117 113 16 16 14 
Gimnazjum 142 147 119 
LO 59 37 13

SP 8 Zawoja 103 98 42 6 6 5

Razem 1068 1055 971      

liczby uczniów w oddziałach klasy siódmej 
i ósmej poprzez pozostawienie ich w małych 
szkołach pogorszy i tak trudną już sytuację 
finansową organów prowadzących, ponie-
waż finansowanie oświaty oparte jest o sub-
wencję oświatową, która naliczana jest na 
każdego ucznia. Całkowita kwota przekazy-
wana gminie zależna jest bezpośrednio od 
liczby uczniów, którzy uczą się w szkołach 
przez nią prowadzonych. W przypadku gminy 
Zawoja kwota ta nie wystarcza obecnie nawet 
na pokrycie kosztów osobowych, nie wspo-
minając o utrzymaniu budynków, remontach, 
zakupach pomocy dydaktycznych itp.

Ważnym krokiem na drodze do przepro-
wadzenia reformy gminnej, który udało się 

OŚWIADCZENIE 
NR XXV/1/2016 

Rady Gminy Zawoja  
z dnia 10 listopada 2016 r.

w Zawoi wykonać było niewątpliwie odda-
nie do użytku nowego budynku Zespołu 
Szkół w Zawoi Centrum. W szkole tej uczy 
się obecnie ok. 100 uczniów więcej niż przed 
rokiem w starych budynkach. Docelowo 
liczba ta mogła by wzrosnąć o kolejnych 
100 uczniów bez konieczności organizacji 
pracy szkoły w systemie dwuzmianowym. 
Konieczne zatem wydają się działania zmie-
rzające do koncentracji procesu kształcenia 
dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zawo-
ja w oparciu o infrastrukturę dużych placó-
wek oświatowych, będących obecnie zespo-
łami szkół zawierającymi w swojej strukturze 
gimnazja. Liczba uczniów w małych szkołach 
podstawowych, których nie udało się zlikwi-

dować uległa dużemu obniżeniu w wyniku 
przeniesienia ich do nowej szkoły w Zawoi 
Centrum. Najgorzej sytuacja przedstawia się 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi Przy-
słop. W chwili obecnej uczęszcza do niej 19 
uczniów, przy czym tylko 9 z nich to miesz-
kańcy Zawoi, pozostałych 10 mieszka na tere-
nie administracyjnychStryszawa. Dodatkowe 
koszty utrzymania tej szkoły, które musi po-
kryć gmina Zawoja w 2016 roku ukształtują 
się na poziomie ćwierć miliona złotych. Gmi-
na Stryszawa do tej pory nie przeznaczyła na 
ten cel żadnych środków finansowych. Być 
może uda się zawrzeć stosowne porozumie-
nie, które regulowało by kwestie finansowe 
i udział gminy w finansowaniu tej placówki 
oświatowej. Rady obu gmin podjęły już sto-
sowne uchwały. Czy jednak gmina Stryszawa 
jest gotowa na proporcjonalny udział w do-
datkowych kosztach? Są podstawy ku temu 
żeby w to wątpić… Przeniesienie wszystkich 
19. uczniów tej szkoły do Zawoi Centrum nie 
powodowałoby żadnych dodatkowych kosz-
tów ani w zakresie zatrudnienia, ani w zakre-
sie dowozów… Należy zatem zadać sobie py-
tanie, czy utrzymanie obecnego stanu rzeczy 
jest na pewno najlepszym rozwiązaniem?

Trudne decyzje przed nami. Trzeba jednak 
pamiętać, że podejmowane są one dla do-
bra całej gminy. Racjonalne wydatkowanie 
środków finansowych leży w interesie całej 
naszej społeczności. Jeżeli dodatkowe kwo-
ty wydawane co roku na zadania oświatowe 
uległyby zmniejszeniu to można by je prze-
znaczyć na inne zadania, takie jak między 
innymi: remonty dróg, budowa chodników, 
kanalizacji itp. 

dr inż. Sławomir Kudzia

Termy czyli wody cieplicze (to takie, których temperatura to minimum 
20 stopni Celsjusza).  To niewątpliwie atrakcja wielu miejscowości 
i  uzdrowisk w Polsce  i w Europie.  Ich popularność ciągle rośnie, wy-
nika to głównie z tradycji, gdyż lecznicze działanie wody znano już w 
czasach starożytnych. 

Wody termalne to w większości wody niskomineralizowane, w skład 
których wchodzą pierwiastki takie jak sód, potas, chlor, magnez i inne. 
Korzystanie ze źródeł termalnych zaleca się jednak przede wszystkim 
w chorobach reumatologicznych, w chorobach zwyrodnieniowych 
stawów, przy schorzeniach ortopedycznych, po urazach układu ru-
chu, przy dyskopatii, schorzeniach neurologicznych, zaburzeniach 
nerwicowych, chorobach układu krążenia (takich jak nadciśnienie), 
chorobach przyzębia oraz układu oddechowego (alergie, przewlekłe 
nieżyty i zapalenia zatok), a także w chorobach skóry. 

Czy Zawoja ma szanse 
na źródła termalne? 

Aby się przekonać czy Zawoja ma szanse  na źródła 
termalne, władze gminy planują zlecić wykonanie 
ekspertyzy badawczej, która dokona wstępnej 
oceny występowania i możliwości późniejszego 
zagospodarowania wód i energii geotermalnej 
w gminie Zawoja.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przeniesienia makiet oraz 
eksponatów z Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi. 

Na podstawie § 20 ust.2 pkt. 3 statutu Gminy Zawoja (Dz.Urz. Wojewódz-
twa Małopolskiego z 2016 r. poz. 3351) – Rada Gminy Zawoja oświadcza 
co następuje:

§ 1.
1. Rada Gminy Zawoja wyraża sprzeciw wobec planowanego prze-
niesienia makiet szczytów górskich oraz innych eksponatów znajdu-
jących się w obiektach Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi, 
34-222 Zawoja 3000 poza gminę Zawoja. 

2. Rada Gminy Zawoja, uznaje że przeniesienie ekspozycji poza teren 
gminy Zawoja w znaczący sposób obniży prestiż turystyczny gminy 
i wartość spółki, a także negatywnie wpłynie na wartość edukacyjną 
samej wystawy oraz wizerunek ekspozycji, która promować ma zainte-
resowanie górami, a jej część przeznaczona jest na poznanie terenów 
Babiej Góry.

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja
Jerzy Pająk
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Gmina Zawoja i Polskie Koleje Linowe wypra-
cowały porozumienie, dzięki któremu ośro-
dek Mosorny Groń był czynny w miesiącach 
lipiec-sierpień, czyli w okresie najbardziej 
atrakcyjnym dla turystów. I tak ma być przez 
najbliższe lata.

Wypracowany wspólnie nowy model 
współpracy przewiduje, że gmina Zawoja 
i PKL będą dzielić się kosztami i odpowie-
dzialnością za ruch turystyczny i działanie 
ośrodka. Władze gminy wydzierżawiły ośro-
dek na sezon letni (lipiec-sierpień). W tym 
okresie odpowiadały za bieżącą działalność 
ośrodka i bezpośrednie koszty jego funk-
cjonowania. Polskie Koleje Linowe będą 
odpowiadały za bezpieczeństwo i odbiory 
techniczne kolei, a także za funkcjonowanie 
ośrodka w sezonie zimowym. 

Mosorny 
Groń 
– wypracowano 
wspólne porozumienie

Informacja o tym, że OTN Mosorny 
Groń czynny będzie także 
latem ucieszyła mieszkańców, 
turystów i miłośników kolarstwa 
górskiego. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom OTN Mosorny Groń 
nie został zamknięty na sezon letni.

Zakończyły się prace przy budowie placu re-
kreacyjnego w Zawoi. Inwestycja ta powstała 
w ramach porozumienia ustalającego do-
datkowe zobowiązania dla nabywcy działek 
w Zawoi Centrum (Supermarket Rajski). 

Nowy właściciel zobowiązał się do budo-
wy ogólnodostępnego placu rekreacyjno- 
wypoczynkowego w centrum Zawoi. Prace 
wykonane zostały przez firmę Korn&Szlach-
towski&Szatko. Skwerek obsadzony zostanie 
ozdobnymi krzewami. W przyszłości zamon-
towane zostanie oświetlenie oraz usunięty  
słup elektryczny. Wartość inwestycji zamknę-
ła się w kwocie 442 697, 47 PLN.

Plac 
w Zawoi Centrum

Wojewoda Małopolski zatwierdził „WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RA-
TOWNICTWO MEDYCZNE” na 2017 rok, z którego wynika, że w Zawoi i w przyszłym roku stacjo-
nować będzie karetka. Dyżury pełnione będą w siedzibie OSP Zawoja Centrum od 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 r. przez 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do 19.00. 

Karetka pozostaje w Zawoi !

Trwają prace remontowo-budowlane w Re-
mizie Strażackiej OSP Skawica Centrum, po-
legające na demontażu starego i wykonaniu 
nowego ogrodzenia. Zaplanowane jest także 
wykonanie nowego komina wraz z instalacją 
wentylacyjną od poziomu parteru do pozio-
mu ponad dach, jak również remont rynien 
dachowych połączony z wykonaniem nowe-
go orynnowania oraz izolacja tylnej ściany 

Małopolskie Remizy 2016
Remonty w OSP w Skawicy Centrum

budynku. Całość przedsięwzięcia oszacowana 
jest na kwotę 52 234,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środ-
ków budżetu Województwa Małopolskiego 
otrzymanych w wyniku rozstrzygnięcia kon-
kursu ogłoszonego przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego „Małopolskie Remizy 
2016”. 

Przyznana kwota dotacji to 26 117,00 zł.

Nowe ogrodzenie przy budynku OSP w Skawicy Centrum. Fot. Adam Kurek (UG Zawoja)

Fot. Piotr Mrowiec

Fot. Piotr Mrowiec
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Babia Góra Trails
Ideą tego typu ścieżek jest umożliwienie czer-
pania przyjemności każdemu rowerzyście 
niezależnie od poziomu zaawansowania.  Po-
zwolą na jazdę rowerem w terenie, który na co 
dzień raczej nie sprzyja tego typu aktywności. 
Dodatkowo ścieżki nie będą prowadzone po 
szlakach pieszych, aby wyeliminować wszel-
kie niebezpieczeństwa.

Patrząc na załączoną mapę widzimy ścieżki 
zarówno podjazdowe, jak i zjazdowe. Podjazd 
(ścieżka zielona) rozpoczynający się przy „Ko-
ronie Ziemi” pozwoli przeciętnemu rowerzy-
ście dostać się do poszczególnych fragmen-
tów ścieżek zjazdowych. Umożliwi też dojazd 
aż do wyciągu „Mosorny Groń”, aby skorzystać 
z jego infrastruktury. 

Ścieżki zjazdowe będą jednokierunkowe, od-
powiednio wyprofilowane, zbudowane z prze-
znaczeniem dla różnego poziomu zaawanso-
wania rowerzystów. W projekcie przewidziano 
te najłatwiejsze (niebieskie) dla rodzin z dzieć-
mi, średniozaawansowane (czerwone) oraz 
trudne ścieżki (czarne), prawie naturalne, tzw. 
enduro dla ekspertów. 

To co wyróżnia ten projekt na tle konku-
rencji, to dodatkowa, typowo turystyczna 
ścieżka, która ma połączyć gminę Zawoja 
z naszymi słowackimi sąsiadami po drugiej 
stronie Babiej Góry. Przewidziano oznako-
wanie i wybudowanie ok. 25 km ścieżki do 
Orawskiej Polhory. Ścieżka ta będzie wyko-
rzystywać istniejącą sieć dróg szutrowych, 
ale najbardziej ciekawy fragment prowadzą-
cy z Hali Barankowej poprzez Halę Kamiń-
skiego i Mędralową ma prowadzić aż w oko-
lice Przełęczy Jałowieckiej. Będzie to nowo 
powstała, widokowa ścieżka „singletrack”, 
gdzie połączy się z podobną ścieżką od stro-
ny Słowackiej. Ścieżka ma być dostosowana 
dla każdego rowerzysty o dobrej kondycji, 
gdyż prowadzi spod „Korony Ziemi” aż na 
wysokość 1100 m n.p.m., jednak jej walo-

ry przyrodniczo-krajobrazowe wynagrodzą 
trud włożony w jej przejechanie. 

Ścieżki zostały wytyczone przez profesjo-
nalną firmę „Enduro Trails” z Bielska Białej, 
zajmującą się tego typu inwestycjami od kilku 
lat. Gwarantuje to, że będą w 100% przyjazne 
rowerzystom. Oprócz tego, projekt przewidu-
ję budowę w okolicy „Korony Ziemi” zaplecza 
dla rowerzystów: myjki rowerowe, sanitaria-
ty, natryski oraz park rowerowy zawierający 
ścieżki treningowe i tor do jazdy treningowej 
tzw. „Pumptrack”.

 „Babia Góra Singletrails”  – tak nazywa się 
całość koncepcji. Ścieżki mają powstać we 
współpracy ze słowacką stroną, reprezento-
waną przez gminę Oravska Polhora. Umoż-
liwiać mają nie tylko rowerową rekreację 
w kompleksie Masywu Mosornego Gronia, 
ale także rozwijać transgraniczną turystykę ro-
werową, gdyż po Słowackiej stronie znajduje 
się ogromna (ok 80km) sieć doskonałych dróg 
szutrowych, opasających południowe stoki 
Babiej Góry, która także zostanie oznakowana 
i udostępniona rowerzystom w ramach tego 
projektu. 

Realizacja projektu uzależniona jest od 
otrzymania dofinansowania. Projekt został 
poddany juz ocenie formalnej i ocenie 
kwalifikalności. Wniosek spełnił kryteria 
oceny wstępnej. Wynik oceny pogłębionej 
wniosku jest pozytywny. Czekamy jeszcze 
na ocenę techniczną i merytoryczną. Plano-
wany termin rozpoczęcia realizacji projektu 
Babia Góra Trails (Zawoja, Oravska Polhora) 
to 2 stycznia 2017 r., a termin zakończenia to 
30 październik 2018 r.

Całkowita wartość projektu wyniesie 810 
510,93 €, z czego po stronie gminy Zawoja to 
kwota 468 367,56 € , a po stronie Orawskiej 
Polhory 342 143,37 €.

Idea całego przedsięwzięcia nie byłaby moż-
liwa bez współpracy Lasów Państwowych, 
Nadleśnictwa Sucha i Babiogórskiego Parku 
Narodowego. Szczególne podziękowania 
kierujemy na ręce pana Tadeusza Kosmana – 
nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha. To właśnie 
dzięki jego pomocy, życzliwości i zaangażo-
waniu, mogliśmy złożyć kompletną dokumen-
tację i ubiegać się o środki w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska-Słowacja 2014-2020.                                     (MG)

Rys. Mapa projektowanych ścieżek wokół Mosornego Gronia
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Szlaki zostały podzielone na 5 tras. Każda 
o innym stopniu trudności. Od najłatwiej-
szych, wzdłuż rzeki Skawicy przepływającej 
przez Zawoję, od Centrum Skawicy aż po 
Babiogórski Park Narodowy, po trasy o róż-
nym stopniu trudności, biegnące przez Suchą 

Znakowanie turystycznych 
szlaków rowerowych

Z początkiem września 2016 r. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z Krakowa przystąpił do znakowania 
turystycznych szlaków rowerowych w gminie Zawoja. Do oznakowania wytyczonych zostało ok. 65 km dróg o różnej 
nawierzchni, od asfaltów, przez szutry, leśne drogi, aż po wąskie ścieżki. Całkowite sfinansowanie tego projektu zapewnił 
prywatny sponsor, którego pozyskał Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Gmina Zawoja w trosce o rozwój uczniów zdol-
nych, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOL-
SKIEGO NA LATA 2014-2020,  złożyła  wniosek 

o utworzenie Centrum Wsparcia Ucznia Zdol-
nego, czyli warunków dla rozwoju uzdolnień z 
4 kluczowych kompetencji przedmiotowych: 
języka angielskiego, nauk matematyczno-

-przyrodniczych,  informatycznych i przed-
siębiorczości  oraz z 2 kluczowych kompe-
tencji ponadprzedmiotowych: społecznych 
i umiejętności uczenia się. Projekt obejmuje 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Powiatu Suskiego w dwóch edycjach zajęć, 
tj. w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
rozpoczynające się corocznie we wrześniu da-
nego roku szkolnego i trwające maksymalnie 
do czerwca danego roku szkolnego.

Centrum Wsparcia Ucznia 
Zdolnego

Górę, Podpolice, Przysłop, czy Kolędówkę 
w Paśmie Jałowca.

Trasa nr 1 jest też trasą łącznikową dla po-
zostałych, która umożliwia rozpoczynanie 
wycieczek w kilku punktach. Trasy często 

łączą się, dając możliwość doboru różnych 
wariantów i dystansów wycieczek. Prowadzą 
one często do najciekawszych miejsc w gmi-
nie , jak Korona Ziemi, skansen, Muzeum BPN 
czy Klasztor Karmelitów Bosych w Zawoi Za-
kamieniu i docierają do miejsc, z których roz-
pościera się wspaniała panorama na Zawoję 
i Babią Górę.

W najbliższym czasie na trzech najwięk-
szych parkingach w gminie: Skawica Cen-
trum, Zawoja Centrum i przy Koronie Ziemi 
postawione zostaną duże mapy z oznaczo-
nym przebiegiem tras, wraz z ich krótkim 
opisem. Ułatwi to każdemu, szczególnie przy-
jezdnym, zapoznanie się z siecią tych szlaków. 
Dodatkowo na stronie gminy Zawoja pojawią 
się dokładne opisy wraz mapkami i trackami 
GPS wszystkich oznakowanych szlaków.
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Celem programu jest wsparcie finansowe, 
w postaci bezzwrotnej dotacji, dla osób za-
mierzających uruchomić własną działalność 
gospodarczą. Ponadto każdy Uczestnik Pro-
jektu może liczyć na pomoc w sporządzeniu 
Biznes Planu planowanego przedsięwzięcia, 
wsparcie szkoleniowe i doradcze, indywidual-
ne w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym wyboru formy opodatkowania, 
aspektów prawnych, spraw pracowniczych, itp.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie 
osoby pozostające bez pracy (bezrobotni, 
nieaktywni zawodowo, emeryci i renciści), 
które ukończyły 30. rok życia i spełniają co 
najmniej jeden z poniższych warunków:
• są kobietami,
• są mężczyznami powyżej 50 roku życia,
• posiadają niskie kwalifikacje (ukończyły co 
najwyżej szkołę średnią),
•są osobami długotrwale bezrobotnymi (oso-
by zarejestrowane w PUP od co najmniej 12 
miesięcy),
• są osobami z niepełnosprawnościami.

Zdobądź dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” 
w Suchej Beskidzkiej, jako lokalny lider we wspieraniu szeroko pojętej 
przedsiębiorczości, uruchomiło wykorzystując środki Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego, program kompleksowego 
wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, 
które prowadzą obecnie lub prowadziły dzia-
łalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie 
osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie 
powiatów: suskiego, tatrzańskiego i nowotar-
skiego. Warunkiem otrzymania wsparcia jest 
zarejestrowanie działalności gospodarczej 
na terenie Województwa Małopolskiego, bez 
względu na powiat.

Uczestnik Projektu może liczyć na: dotację 
w wysokości do 23 000,00 zł oraz szkolenia 
i doradztwo prowadzone przez wykwalifiko-
wanych i w pełni profesjonalnych doradców. 
Wsparcie doradcze będzie udzielane przed 
założeniem firmy jak i w ciągu 12 miesięcy po 
uruchomieniu działalności gospodarczej.

Zaplanowano 6 naborów wniosków dota-
cyjnych. Pierwszy nabór do projektu odbył 
się we wrześniu. Ogłoszenie kolejnych nabo-
rów będzie miało miejsce w odstępach około 
3. miesięcznych. Zaplanowano udzielenie 
w sumie około 80 dotacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze Stowarzyszenia „Samorządowego 
Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Su-
chej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 175 pod 
numerem telefonu 33 874 11 03, 33 874 13 15 
i na stronie internetowej www.funduszemalo-
polska.pl oraz na stronie projektu www.pod-
halanskiprzedsiebiorca.pl

Ponadto partnerami projektu są: Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Zespołów 
Analitycznych Sp. z o.o., KPG Księgowość i Prawo. 

Głównym celem projektu jest wdrożenie 
w Urzędzie Gminy Zawoja innowacyjnego 
systemu informatycznego, gromadzącego, 
przetwarzającego oraz udostępniającego 
licznym odbiorcom kompletnych, aktualnych 
i zintegrowanych danych dotyczących gminy 
– jej zasobami, sprawami obywatelskimi, roz-
liczeniami finansowymi etc.

 Główne przesłanki wdrożenia opisywa-
nego systemu to z jednej strony efektywne 
wsparcie licznych procedur, podejmowanych 
i przeprowadzanych w Urzędzie, a z drugiej 
to rozwój elektronicznych usług publicznych 
w zakresie e – administracji oraz zwiększenie 
dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do 
cyfrowych usług publicznych z dowolnego 
miejsca oraz przy wykorzystaniu urządzeń 
mobilnych. 

W wyniku realizacji projektu urząd umożli-
wi mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom 
korzystanie z 9 usług publicznych. Ogół tych 

Rozwój e-usług 
w Urzędzie Gminy Zawoja

W ramach konkursu RPMP.02 .01.01-IŹ.00-12-022/16 Oś. Priorytetowa 2 
CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1.E – administracja i otwarte zasoby, 
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja  Gminy Zawoja otrzymała 
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój e – usług w Gminie Zawoja” 
w kwocie 560.248,06 zł. Całkowita wartość projektu to 772.261,65 zł. 

usług zapewni mieszkańcom możliwość do-
konywania płatności za zobowiązania wobec 
gminy z tytułu podatków (od nieruchomości, 
rolny, leśny – osób fizycznych, od nieruchomo-
ści, rolny, leśny – osób prawnych) podatku od 
środków transportowych, opłat za odbiór od-
padów komunalnych, opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązań 
z tytułu wieczystego użytkowania. Dodatko-
wo uruchomione w ramach projektu zostaną 
usługi na 5 stopniu dojrzałości, które zapew-
nią ich użytkownikom funkcjonalności takie 

jak: powiadamianie płatników o istotnych 
zdarzeniach związanych z danym podatkiem, 
poprzez wiadomości sms, e-mail etc. 

Dzięki udostępnieniu w/w usług zaspoko-
jona zostanie główna potrzeba mieszkańców, 
przedsiębiorców tj. możliwość elektronicznej 
komunikacji z Urzędem, możliwość dokony-
wania rozliczeń w formie elektronicznej oraz 
uzyskiwanie automatycznych powiadomień 
o stanie własnych spraw, rozrachunków i zo-
bowiązań wobec Urzędu.

Realizacja projektu pozwoli ponadto na 
modernizację infrastruktury technicznej – ser-
werowni urzędu, zakupu infrastruktury sprzę-
towej, utworzenia na terenie Urzędu Punktu 
Potwierdzania Profilu Zaufanego, zakup li-
cencji systemu e–Urząd, przeprowadzenie 
audytu bezpieczeństwa i wdrożenie Polityki 
Bezpieczeństwa IT, jak również w ramach pro-
jektu przewidziano szkolenia pracowników 
Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy 
z zakresu e-usług.

Planowany termin zakończenia realizacji 
projektu to 30 kwietnia 2018 r.

Danuta Lasa, Sekretarz Gminy

W Urzędzie Gminy Zawoja staramy się o wysoką jakość obsługi. Jej najlepszą miarą jest dla 
nas ocena naszych Klientów. W związku z tym, planujemy przygotować dla Państwa ankie-
tę dotycząca badania poziomu zadowolenia Klientów Urzędu Gminy Zawoja, prosząc o jej 
wypełnienie. Wyniki Ankiety pozwolą nam lepiej dopasować organizację pracy Urzędu do 
Państwa oczekiwań.

Marcin Pająk,  Wójt Gminy Zawoja

Szanowni Mieszkańcy gminy Zawoja !
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Nad problemem możliwości występowania 
w Zawoi źródeł wód mineralnych pochylo-
no się już w okresie międzywojennym, gdy 
badania zaczęła prowadzić Komisja Klima-
tyczna w Zawoi. Koncentrowały się one jed-
nak, w głównej mierze, na pozyskiwaniu od 
mieszkańców Zawoi informacji o występo-
waniu w im dobrze znanych miejscach źródeł 
o specyficznych właściwościach m.in. zapa-
chu czy smaku. Zebrane wówczas materiały 
wskazywały na możliwość występowania 
w zlewni Skawicy kilku źródeł o podwyższo-
nej mineralizacji. Według zebranych wówczas 
materiałów słone źródła miały znajdować się 
w dolinie Rybnego Potoku i pod Sylcem. Po-
nadto na Magórce miało mieścić się źródło 
posiadające posmak zgniłych jaj a na Wełczy 
pod Kiczorką źródło, z którego woda posia-
dała gorzki posmak. W tym okresie badań na-
ukowych źródeł na Magórce podjął się po raz 
pierwszy w 1926 r. dr Marchlewski z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, jednak swych badań 
nie zdołał ukończyć. Od tego czasu źródła te 
nie były celem badań. Monitoring wód pro-
wadzono jedynie na obszarze Babiogórskie-
go Parku Narodowego.

W 2016 r. na zlecenie Urzędu Gminy Za-
woja podjęto się opracowania przestrzennej 

Wody mineralne 
czy wody słodkie? 

Analiza naturalnych wypływów wód podziemnych w gminie Zawoja

Karpaty są obszarem o bardzo zróżnicowanym środowisku przyrodniczym. W różnych ich częściach występują obszary 
z imponującymi formacjami skalanymi, wodospadami, jaskiniami, jak i źródłami wód mineralnych. O występowaniu 
tych ostatnich na obszarze gminy Zawoja mówiło się od dziesięcioleci. Jednak brak było konkretnych informacji gdzie 
na obszarze gminy miałyby znajdować sie tego typu wypływy wód. Dodatkowo, za występowaniem wód mineralnych 
bądź swoistych u północnych podnóży Babiej Góry miałoby przemawiać ich występowanie w sąsiednich gminach. 
Źródła siarczanowe i solanki zidentyfikowano w miejscowościach położonych na południe od Masywu Babiej Góry 
m.in. w Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej, Sidzinie czy słowackiej Orawskiej Polhorze.

zmienności wybranych cech fizykochemicz-
nych wód źródlanych w dolinie Skawicy na 
obszarze gminy Zawoja. Badania przeprowa-
dzono w ramach projektu pt. „Inwentaryzacja 
wód mineralnych i swoistych na obszarze 
gminy Zawoja”. Celem badań było poznanie 
zmienności przestrzennej cech fizykoche-
micznych wód na obszarze gminy Zawoja. 
Cel ten obejmował określenie charakterystyk 
zróżnicowania przestrzennego wód źródla-
nych na obszarze zlewni Skawicy. Ponadto 
celem cząstkowym pracy było poznanie cech 
fizykochemicznych wód źródlanych i identy-
fikacja ewentualnego występowania wód mi-
neralnych bądź swoistych.

CZYm Są WODY mINERALNE?

Cechy fizykochemiczne wód występujących 
na danym obszarze ściśle wynikają z budo-
wy geologicznej danego obszaru. Z tego 
powodu w obrębie Polski występują obszary, 
na których cechy wód pozwalają na nazwa-
nie ich wodami mineralnymi, swoistymi czy 
też geotermalnymi. Są jednak także miejsca 
gdzie takich wód brak. 

W tym miejscu należy wspomnieć że wody 
mineralne mogą być wykorzystywane w ce-

lach leczniczych. Ich uznanie za wody leczni-
cze może jednak dopiero nastąpić jeśli speł-
nią one wytyczne zawarte w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz.U. 
Nr 32, poz. 220). Zamieszczone w tym rozpo-
rządzeniu definicje pozwalają na określenie 
jakie wody można uznać za mineralne. Za 
wody mineralne uważane są wody zawierają-
ce w 1 dm3 (1 litrze) co najmniej 1 g rozpusz-
czonych składników, w tym w szczególno-
ści: chlorków, siarczanów i wodorowęglanów 
sodu, wapnia i magnezu, które występują 
w poszczególnych wodach w różnych sto-
sunkach ilościowych. W przypadku nie speł-
nienia tych wymogów za wody lecznicze 
mogą również zostać uznane tzw. wody swo-
iste (słabo zmineralizowane), które zawierają 
w 1 dm3 (1 litrze) poniżej 1 g rozpuszczonych 
składników stałych, w tym jeden lub więcej 
składników leczniczych, w wysokich stęże-
niach. Takim substancjami m.in. są: żelazo, 
siarczki czy jodki. Wody te nie posiadają dużej 
mineralizacji ogólnej lecz zawierają pewne 
specyficzne składniki mineralne wpływające 
pozytywnie na funkcjonowanie organizmu 
człowieka.

PRZEGLąD WYSTęPOWANIA WóD 
mINERALNYCh I SWOISTYCh 
ORAZ TERmALNYCh W KARPATACh

Wody zmineralizowane występują na całym 
niemal terytorium Polski. Jednak w zależno-
ści od budowy geologicznej danego obszaru 
i głębokości występowania wód, zawartość 
rozpuszczonych składników mineralnych jest 
bardzo różna. Jak podano w Atlasie zasobów 
wód i energii geotermalnej Karpat Zachod-
nich ich mineralizacja może nawet miejsca-
mi dochodzić do 400 g/dm3, a w przypadku 
występowania solanek przesyconych minera-
lizacja tych wód może być wyższa od tej war-
tości. Z kolei temperatura takich wód może 
lokalnie przekraczać 100°C.

Wody mineralne koncentrują się na obsza-
rze Polski w kilku regionach, zróżnicowanych 
pod względem utworów geologicznych, 
w których występują. Jeden z nich stanowi 
Prowincja karpacka, w ramach której wy-
różniany jest region Karpat zewnętrznych. Ryc. 1. Budowa geologiczna Karpat polskich. Źródło: Lexa i in. (2000)
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W części zachodniej polskich Karpat fliszo-
wych występują głównie wody chlorkowe 
i jodkowe. W ich centralnej części dominu-
ją szczawy, natomiast w części wschodniej 
występują głównie wody chlorkowo-wodo-
rowęglanowe. Takie zróżnicowanie ich wy-
stępowania przyczyniło się do wyróżnienia 
w obrębie tego regionu, trzech subregio-
nów: śląsko-beskidzkiego, sądecko-gorlic-
kiego i jasielsko-ustrzyckiego. Nie oznacza 
to jednak że wewnątrz poszczególnych sub-
regionów występują jedynie wody danego 
typu, ponieważ mają miejsce lokalne odstęp-
stwa od tej reguły.

W subregionie śląsko-beskidzkim, w obrę-
bie którego mieści się gmina Zawoja wody 
zmineralizowane występują zarówno w ob-
rębie paleogeńskiego fliszu płaszczowiny 
magurskiej (np. w okolicy Rabki) i śląskiej 
(w miejscowości Sól), jak i w utworach kar-
bońskich czy dewońskich (zalegają one jed-
nak znacznie głębiej pod utworami fliszu 
karpackiego). Te drugie zostały jednak na-
wiercone pod nasunięciem karpackim m.in. 
w Ustroniu. Wody mineralne ujęte w tej części 
Karpat z utworów fliszowych charakteryzują 
się różną głębokością ujęcia, która waha się 
od zaledwie 20 m do 1800 m. Warstwy wodo-

nośne karbonu i górnego dewonu w okolicy 
Suchej Beskidzkiej nawiercone zostały na głę-
bokości od 3200 do 3600 m, a ich mineraliza-
cja w odwiercie mieszczącym się w Lachowi-
cach wyniosła aż 214 g/dm3.

Solanki występują na obszarze Karpat fli-
szowych, zarówno w obrębie stosunkowo 
płytko występujących osadów fliszu, jak i w 
starszych znacznie głębiej znajdujących się 
utworach podłoża Karpat. Ich występowanie 
stwierdzone zostało w wielu archiwalnych 
odwiertach wykonanych w Karpatach pol-
skich, słowackich i ukraińskich. W okolicy Za-
woi płytko występujące solanki stwierdzone 
zostały m.in. w Rabce, Porębie Wielkiej, Sidzi-
nie oraz Soli (Beskid Żywiecki). Z kolei solanki 
podłoża Karpat, mające znaczenie balneolo-
giczne, stwierdzono w utworach karbonu 
dolnego oraz dewonu górnego i środkowe-
go. Seria ta stanowi zasobny zbiornik wodo-
nośny, a wody mineralne udokumentowano 
m.in. w Ustroniu, Jaworzu, Kozach i Kętach. 
W północnej części Karpat występują one 
stosunkowo płytko jednak przemieszczając 
się ku południu (czyli w kierunku m.in. Zawoi) 
zalegają one coraz głębiej (na głębokości 
niemal od 5 000 m). W bliższym sąsiedztwie 
Zawoi stwierdzono natomiast wypływy wód 

siarczkowych, których w Karpatach udoku-
mentowano dotychczas 125. Kilkanaście 
z nich mieści się u południowych podnóży 
Babiej Góry m.in. w Lipnicy Wielkiej, gdzie 
nazywane są jako „jojkowe wody”, co wyni-
ka z ich specyficznego zapachu, związanego 
z uwalnianiem się siarkowodoru, który pach-
nie jak zgniłe kurze jajka. Na obszarze Pod-
hala występują natomiast liczne sztucznie 
nawiercone wypływy wód geotermalnych, 
przy których powstają kąpieliska. Należy jed-
nak pamiętać, że do występowania tego typu 
wód konieczne jest występowanie sprzyjają-
cej budowy geologicznej.

BUDOWA GEOLOGICZNA jAKO ELEmENT 
ŚRODOWISKA DECYDUjąCY 
O WYSTęPOWANIU WóD mINERALNYCh

Karpaty charakteryzują się bardzo urozmaico-
ną budową geologiczną, a w ich skład na ob-
szarze Polski wchodzą Karpaty wewnętrzne z 
Tatrami, niecką podhalańską (w obrębie której 
występują wody geotermalne) i pienińskim 
pasem skałkowym oraz Karpaty zewnętrzne 
zwane Karpatami fliszowymi. Pieniński pas 
skałkowy zwany PPS stanowi strefę granicz-
ną pomiędzy Karpatami wewnętrznymi a ze-
wnętrznymi, przez co uniemożliwia przepływ 
wód pomiędzy tymi dwoma obszarami. Za-
woja położona jest na północ od tego obszaru 
przez co nie ma kontaktu z wodami geoter-
malnymi występującymi w obrębie Podhala. 
Występowanie PPS uniemożliwia ich dalszy 
przepływ. 

Zawoja położona jest w obrębie Karpat ze-
wnętrznych, które w górnej części tworzą tzw. 
płaszczowiny (wierzchnia na obszarze Zawoi 
to płaszczowina magurska, budująca najwyż-
sze pasma górskie), a poniżej zalegają starsze 
utwory geologiczne. Bezpośrednio podściela-
ją je utwory miocenu, a pod nimi znajdują się 
skały ze wszystkich okresów geologicznych, 
które zanurzają się w kierunku południowym. 
W związku z takim kierunkiem ich zapadania 
na obszarze gminy Zawoja występują znacz-
nie głębiej niż np. w Wadowicach, Kętach czy 
Krakowie. 

jAK PROWADZONO BADANIA? 
CZYLI O mATERIAłACh I mETODACh 
BADAń

Badania składały się z trzech etapów: ka-
meralnych, terenowych i laboratoryjnych. 
Podczas badań kameralnych dokonano 
analizy materiałów archiwalnych zgroma-
dzonych w różnych archiwach i instytucjach 
badawczych. Przygotowano również ankietę 
skierowaną do mieszkańców, którą rozpro-
wadzono za pośrednictwem uczniów szkół 
podstawowych z gminy Zawoja. W ten spo-
sób otrzymano od mieszkańców 46 ankiet, 
z zaznaczonymi źródłami, które według nich 
mogły być źródłami mineralnymi. Następnie 
spośród nich wyróżniono 13 potencjalnych 
miejsc występowania źródeł wód mineral-
nych bądź swoistych. Dalsze badania wyka-
zały jednak, że żadne ze wskazanych przez 
mieszkańców źródeł nie posiada cech wody 
mineralnej.

Ryc. 2. Przekrój geologiczny przez Karpaty zewnętrzne i ich podłoże między Orawą a Potrójną (źró-
dło: Cieszkowski i in. 2006)

Ryc. 3. Udział wydajności źródeł [dm3/s] skartowanych w 2016 r. na obszarze gminy Zawoja w poszczegól-
nych przedziałach wydajności
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W czasie prac terenowych prowadzonych 
w okresie suchym w 2016 r. wykonano po-
miary 929 źródeł. Dla każdego z nich zmie-
rzono ich wydajność (mówi jak duży jest 
wypływ wody) oraz cechy fizycznochemicz-
ne: temperaturę, przewodność (wskazuje na 
wysokość mineralizacji), odczyn (pH) i zawar-
tość tlenu w wodzie. Do analizy uwzględnio-
no również dane publikowane dla 544 źródeł 
znajdujących się na obszarze Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Łącznie przeanalizowa-
no więc dane dla 1 473 źródeł. Na sam koniec 
dla wytypowanych podczas badań tereno-
wych źródeł przeprowadzono w Laborato-
rium Hydrochemicznym Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego badania składu chemicznego 
wód w celu oznaczenia 14 jonów głównych.

BADANIA TERENOWE I ICh WYNIKI

Jak już wcześniej wspomniano na obszarze 
gminy Zawoja (z wyłączeniem obszaru BgPN) 
zidentyfikowano podczas badań 929 źródeł. 
Większość z nich charakteryzowała się jed-
nak niewielkim wypływem wód bo aż 69,2% 
spośród nich posiadała wydajność wyno-
szącą poniżej 0,10 dm3/s. Stosunkowo dużą 
wydajnością wypływu wód, jak na warunki 
fliszu karpackiego (>0,5 dm3/s), cechowały się 
łącznie 52 źródła (5,6% wszystkich skartowa-
nych źródeł). Natomiast wydajność powyżej 
5 dm3/s wykazały jedynie trzy źródła, znaj-
dujące się w obrębie Pasam Polic. Największe 
spośród nich mieściło się w zlewni Skawicy 
Górnej. Tworzy ono rozległy lej źródliskowy 
mieszczący się pod kopułą szczytową Policy, 
a jego wydajność w dniu pomiaru mierzyła 
12,80 dm3/s, co jest to wartością bardzo dużą 
jak na warunki fliszu karpackiego. Inne duże 
źródła na badanym obszarze koncentrowały 
się głównie w górnych częściach zlewni Ska-
wicy Sołtysiej i Górnej oraz w zlewni Roztoki, 
Rotni, Mosornego Potoku i potoku spod Hali 
Śmietanowej. Źródła w dolinie Skawicy oraz 
na obszarze Pasma Jałowieckiego charakte-

ryzowały się w większości niewielkimi wydaj-
nościami.

Zinwentaryzowane źródła cechowały się 
również bardzo zróżnicowaną przewodno-
ścią elektrolityczną wody, w związku z czym 
i niską mineralizacją. Dominującą grupę sta-
nowiły źródła, o bardzo małej przewodności 
wynoszącej między 100 a 200 μS (63%). Źródła 

o przewodności elektrolitycznej wynoszącej 
powyżej 300 μS stanowiły 5% całej grupy. 
Wśród nich 41 obiektów mieściło się w prze-
dziale wielkości między 300 a 500 μS, a dla 
10 źródeł, zmierzono wartości wynoszące 
powyżej 500 μS. To właśnie te źródła cecho-
wały się najwyższą mineralizacją. Dodatko-
wo jedno źródło o wysokiej konduktywności 
zinwentaryzowane zostało na obszarze BgPN 
w zlewni Rybnego Potoku. Zdecydowana 
większość tego typu źródeł (6 obiektów) zi-
dentyfikowana została wśród wychodni pia-
skowców magurskich w części przyrzecza Ska-
wicy na granicy Skawicy i Zawoi. Odnaleziono 
je także w zlewni Skawicy Sołtysiej (2 źródła), 
w zlewni Gołyni (1 źródło) oraz na grzbiecie 
Kwiatka, w zlewni Marków Potoku (1 źró-
dło; źródło zanieczyszczone jednak zostało 
przez korzystające z niego dzikie zwierzęta). 
W tych zlewniach zinwentaryzowano także 
kilkanaście źródeł, których przewodność elek-
trolityczna była nieznacznie niższy od 500μS. 
Źródła o najwyższej mineralizacji charaktery-
zowały się także występowaniem w miejscu 
wypływu wysadów martwicy wapiennej lub 
ochry pomarańczowej, co świadczy o wytrą-
caniu się w tych miejscach węglanu wapnia 
i żelaza. W sąsiedztwie źródeł w Gołyni na 
mieszczących się tam gałęziach, kamieniach 
czy szyszkach wytworzyła się skorupa z białe-
go trawertynu. Natomiast w korycie Skawicy 
przy źródłach tworzyły się kopczyki ochry po-
marańczowej zmieszanej z iłem bądź miesz-
czące się przy wypływie otoczaki zabarwione 

Obszar Przewodność elektrolityczna [/μS] Suma

 <100 100-200 200-300 300-500 500-1000
 

A, A’ - Zlewnia Wełczówki 35 118 24 1 0 178

A’ - Przyrzecze Skawicy (Widły) 0 33 2 0 0 35

B - Zlewnia Surmiaków Potoku 0 7 8 0 0 15

B - Zlewnia Kalinki 1 11 19 5 0 36

C - Zlewnia Gołyni 9 31 17 12 1 70

C - Przyrzecze Skawicy (Hopy) 0 7 2 0 0 9

C - Przyrzecze Skawicy 

      (Sitkówka, Skawica G.) 1 18 2 3 6 30

D - Zlewnia Czatożanki 14 33 0 0 0 47

E - Kwiatek 0 35 5 9 1 50

F - Zlewnia Mosornego Potoku 6 33 6 0 0 45

F - Zlewnia spod Hali Śmietanowej 18 16 0 0 0 34

F - Przyrzecze Jaworzyny 0 8 0 0 0 8

G - Zlewnia Jastrzębiego Potoku 5 28 1 0 0 34

G - Zlewnia Trybałowego Potoku 0 10 0 0 0 10

G - Przyrzecze Skawicy 

       (Zawoja Centrum) 0 8 0 0 0 8

H - Zlewnia Skawicy Górnej  34 67 18 0 0 119

I - Zlewnia Skawicy Sołtysiej 14 61 24 2 2 103

I - Zlewnia Roztoki 2 23 6 0 0 31

J - Zlewnia Rotni 3 33 17 9 0 62

J - Przyrzecze Skawicy (U Steca) 0 1 4 0 0 5

Suma 142 581 155 41 10 929

Tab. 1. Liczba źródeł w poszczególnych klasach wielkości przewodności elektrolitycznej wody 
w poszczególnych obszarach badawczych; świadczy o wielkości mineralizacji wód źródlanych

Ryc. 4. Osady ochry czerwonej przy źródle w korycie Skawicy fot. P. Franczak
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zostały na pomarańczowo. Niemalże wszyst-
kie źródła cechujące się wysoką mineralizacją 
posiadały bardzo małą wydajność.

PODSUmOWANIE

Badania przeprowadzone w 2016 r. wska-
zały na występowanie na obszarze gminy 
Zawoja bardzo dużej liczby naturalnych wy-
pływów wód podziemnych, które cechują 
się jednak bardzo dużym zróżnicowaniem 
wydajności. Większość z nich posiada nie-
wielkie wypływy wód, z kolei te najbardziej 
wydajne zaliczają się do największych w ca-
łych Karpatach fliszowych. Źródła w zlew-
ni Skawicy posiadają jednak w większości 
małą mineralizację co wynika z krążenia 
wód w mało zasobnych w substancje mi-
neralne piaskowcach magurskich. Tylko 
nieliczne z nich cechują się występowaniem 
wyższej mineralizacji w związku z czym za-
liczają się do grona tzw. akratopegów, czyli 
wód o podwyższonej zawartości związków 
mineralnych (0,5 – 1 g/dm3). Ich wyższa 
mineralizacja wynika z głębszego krążenia 
wód lub lokalnie w Gołyni z krążeniem wód 
w obrębie innych utworów geologicznych 
(warstw inoceramowych, łupków pstrych). 
Żadne z zinwentaryzowanych na obszarze 
gminy naturalnych wypływów wód pod-
ziemnych nie spełnia warunków aby móc 
zostać uznane za wody mineralne. Jedynie 
źródła znajdujące się w korycie Skawicy na 
granicy Skawicy i Zawoi, w Gołyni oraz tzw. 

Słone Źródło w zlewni Rybnego Potoku po-
siadają cechy zbliżone do wód swoistych. 
Dodatkowo pierwsze z nich oraz tzw. Słone 
Źródło posiadają mineralizację i skład jono-
wy bardzo zbliżony do wód siarczkowych 
zinwentaryzowanych w Lipnicy Wielkiej. 
Źródła w Lipnicy Wielkiej położone są w ob-
rębie uskoku Ryżowana-Lipnica, przebiega-
jącego między Babią Górą i Pasmem Polic, 
który spowodował powstanie dużych różnic 
wysokości pomiędzy obiema sąsiadujący-
mi górami. Być może wody występujące w 
korycie Skawicy na granicy Skawicy i Zawoi 

oraz w Słonym Źródle również przedostają 
się na powierzchnię z głębszych utworów 
geologicznych krążąc w obrębie tego usko-
ku lub w strefie nasunięć jednostek tekto-
nicznych. Z tego powodu źródła te należy 
poddać dalszemu monitoringowi i szczegó-
łowym badaniom skierowanym na badanie 
obecności w nich siarkowodoru.

W trakcie badań przeprowadzonych na 
obszarze gminy Zawoja nie stwierdzono 
występowania naturalnych wypływów wód 
mineralnych. Wody mineralne oraz geoter-
malne mogą jednak występować w obrębie 
starszych utworów geologicznych m.in. po-
chodzących z karbonu czy dewonu. Obec-
ność silnych solanek o wysokiej temperatu-
rze i sporej wydajności stwierdzono m. in. 
w Lachowicach. Tego typu utwory występu-
ją również w podłożu na obszarze gminy Za-
woja. Na chwilę obecną jednak nie wiadomo 
jaka jest zasobność tego zbiornika wodono-
śnego na tym obszarze oraz jaką temperatu-
rę i mineralizację posiadałyby zalegające tam 
wody. Ponadto ze względu na głębsze zale-
ganie tych utworów geologicznych niż ma to 
miejsce w północnej części Karpat, wykona-
nie otworów wiertniczych jest znacznie droż-
sze. Koszt wykonania jednego tylko odwiertu 
o tak dużej głębokości mógłby wynieść od 
kilku do kilkunastu mln zł.

mgr Paweł Franczak
Zakład Hydrologii Instytut Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet JagiellońskiRyc. 5. Martwica wapienna pokrywająca szyszki przy źródle w Gołyni. Fot. P. Franczak.

Ryc. 6. Pomiar źródła pod Urwanicą w Paśmie Polic. Fot. P. Franczak.
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Sołectwo Skawica 
• Droga Buby Górne – 9 833,55 zł
• Droga Sołtystwo Kamieńce – 75 330,00 zł
• Droga wewnętrzna Sołtystwo Kamieńce 
  – 11 106,90 zł

Sołectwo Skawica Sucha Góra 
• Droga Oblica – 28 712,63 zł
• Droga U Wiechcia Sucha Góra 
  – 14 662,61 zł

Sołectwo Zawoja Przysłop 
• Droga Zabór – 60 978,48 zł
• Droga Zalas (Bielasy) – 15 172,05 zł

Sołectwo Zawoja Dolna 
• Droga Mazury – 20 729,34 zł
• Droga Na Bory – 11 408,00 zł
• Droga Bartyzele – 42 272,62 zł
Sołectwo Zawoja Centrum 
• Droga Centrum Przysłop – 46 798,06 zł
• Droga Zwalisko – 27 741,42 zł
• Droga Borowi – 29 382,34 zł
• Droga Brzeg II – 25 263,47 zł
• Droga Kąkole – 32 637,37 zł
• Droga Piergiesowe Polanki – 46 695,72 zł
• Droga Plac Targowy – 51 209,36 zł
• Droga Malikowa – 23 000,00 zł
• Droga Koziny – 12 908,60 zł
• Droga Jaworskie Mętle – 10 000,00 zł

Sołectwo Zawoja Wełcza 
• Droga Ciśniawa – 22 656,60 zł

• Droga Łabędzie – 7 591,62 zł
• Droga Za Potokiem – 11 267,72 zł
• Droga Surzyny Jaworskie – 6 379,00 zł
• Droga Kolędówka  – 44 849,49 zł
• Droga Średnie – 10 000,00 zł
Sołectwo Zawoja mosorne 
• Droga Mosorne – 77 447,29 zł
• Droga Obłaźna – 29 352,72 zł
• Droga Bębny Górne – 13 948,57 zł

Sołectwo Zawoja Górna 
• Droga Ryżowana – 84 856,96 zł
• Droga Kolisty Groń (Składy) – 23 687,09 zł
• Droga Policzne Górne – 20 549,61 zł
• Droga Kopry – 7 220,84 zł
• Droga Czatoża Piwniczki – Markowa 
   – 23 100,00 zł

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie 
dróg: 
• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicz-
nych – 67 699,49 zł, 
• zakupy materiałów do poprawy stanu tech-
nicznego dróg – 30 760,03 zł, 
• zimowe utrzymanie dróg – 61 470,51 zł,
• budowa oświetlenia ulicznego osiedla Za-
woja Brzeg – 78 353,05 zł.

Na obecną chwilę łączne wydatki przezna-
czone na realizację zadań poprawy stanu tech-
nicznego i bieżącego utrzymania infrastruktu-
ry drogowej wyniosły – 1 217 033,11 zł.
 Adam Kurek, Referat Inwestycji 

Gminnych, Urząd Gminy Zawoja

Roboty inwestycyjne dróg 
na terenie gminy Zawoja w roku 2016

W bieżącym roku przeprowadzona jest modernizacja odcinków dróg 
gminnych i wewnętrznych, polegająca zasadniczo na wykonaniu nowych 
nawierzchni asfaltowych. Zabezpieczanie finansowania tych robót pochodzi 
z budżetu gminy, środków sołeckich, dotacji gminy Maków Podhalański 
(droga Zabór), dotacji powodziowej (drogi Kolędówka, Sołtystwo- Kamieńce), 
dotacja ochrony gruntów rolnych drogi: Ryżowana, Piergiesowe Polanki, 
Jaworskie Mętle, Średnie.

Cała Polska zaskoczona jest 
wycofaniem się Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z programu KAWKA, który 
ogłoszony został w zeszłym roku. 
Zainteresowane gminy, w tym 
również nasza, złożyły wnioski na 
dotacje wymiany starych pieców 
CO na piece ekologiczne 5. klasy 
sprawności, w tym również 
opalane biomasą dla mieszkańców. 

Gmina Zawoja złożyła wniosek na 
wymianę ok. 160 starych pieców. 

Co z dotacjami 
na wyminę 
starych pieców?

Wniosek został złożony do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w listopadzie zeszłego 
roku. O rezygnacji w/w Funduszu z progra-
mu KAWKA dowiedzieliśmy się w sierpniu br. 
WFOŚiGW w Krakowie poinformował, że rezy-
gnuje z tego programu dofinansowania, tym 
samym „zamykając” możliwość w ramach 
tego programu dotacji do 90% kosztów kwa-
lifikowanych na wymianę pieca. O decyzji 
w/w funduszu można zapoznać się na stronie 
www.zawoja.ug.pl/node/2771, gdzie zamiesz-
czone są skany pism. 

Nadmienić należy, że w trakcie trwania 
oceny wniosków w ramach programu KAW-
KA, Urząd Gminy Zawoja złożył wniosek 
dla osób z listy rezerwowej do WFOŚiGW 
w Krakowie w ramach programu PONE (Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emisji). Wniosek 
przeszedł i otrzymał dotację w wysokości 
31 134,00 zł. W ramach programu wymie-
nione będzie 8 pieców, na piece nowej gene-
racji 5 klasy sprawności opalane ekogrosz-
kiem oraz peletem. 

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy 
Zawoja 19 lipca 2016 r. złożył dwie karty pro-
jektów subregionalnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020, w których zostały 
uwzględnione wszystkie wnioski na wymianę 
kotłów złożone w ramach programu KAWKA. 
Nabór Kart Projektów jest elementem etapu 
przedkonkursowego, który poprzedza i wa-
runkuje przeprowadzenie właściwej proce-
dury konkursowej. Jego celem jest przepro-
wadzenie wstępnej weryfikacji projektów 
subregionalnych, które następnie będą mo-
gły ubiegać się o dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Obecnie trwa ocena kart projektów złożo-
nych przez poszczególne gminy.

Adam Skrzypek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy ZawojaNowa nawierzchnia na drodze Zawoja Bartyzele. Fot. Adam Kurek (UG Zawoja).
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Uczestnikami Programu Dratewka mogą 
być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, 
jednostki samorządowe oraz organizacje 
pozarządowe. Idea programu polega na wy-
korzystaniu zasobów gminnych do produk-
cji paliwa biomasowego w postaci peletu, 
dzięki czemu koszty wytworzenia pozosta-
ną na niskim poziomie, a koszty transportu 
zostaną znacznie zredukowane. Poza wy-
mienionymi kosztami na cenę paliwa ma  
wpływ również marża, narzucona przez 
producenta. Dlatego jednym z proponowa-
nych rozwiązań w Programie Dratewka jest 
produkcja paliwa przez zakład gminny, aby 
ten koszt zminimalizować. 

W gminie Zawoja Program Dratewka roz-
poczęto już w tym roku. Kocioł firmy Serig-
stad-Elektromet NES V zasilający budynek 
Urzędu Gminy Zawoja będzie w tym sezonie 
grzewczym opalany peletem z mieszanej 
biomasy. Oprócz budynku UG kotły zain-
stalowane zostały również w 4 budynkach 
mieszkalnych na terenie gminy. Propono-
wana mieszanka biomasowa, o nazwie han-
dlowej „Pelet NES”, może powstać między 
innymi z następujących składników: siano, 
liście, gałęzie, kukurydza, wytłoki owocowe 
i warzywne, rośliny upraw energetycznych, 
odpady z przemysłu tartacznego, czy opady 
z produkcji wyrobów drewnianych. Dobór 

składników mieszanki jest dostosowany do 
potencjału biomasy występujące na tere-
nie gminy, która przystępuje do Programu 
Dratewka. Przygotowanie paliwa następuje 
przy użyciu linii do peletyzacji, pozbawio-
nej suszarki mechanicznej. Wyeliminowa-
nie tego elementu wpływa na zmniejszenie 
energochłonności procesu wytwarzania, 
a tym samym jego kosztu. Biomasa dostar-
czana do maszyny może osiągać wilgotność 
na poziomie 30-40%. Po obróbce pellet NES 
ma wilgotność około 10-12% i kaloryczność 
15-18 MJ/kg. Obecnie w Małopolsce funk-
cjonuje jeden taki zakład w Rudawie, koło 
Krakowa. W planach jest budowa wytwórni 
peletu z biomasy na terenie gminy Zawoja 
lub w najbliższym sąsiedztwie.

Problem niskiej emisji dotyka niemal całą 
Polskę. Zanieczyszczenie powstałe podczas 
procesu spalania w sektorze komunalno-
-bytowym, truje mieszkańców naszego kraju 
niemal przez cały sezon grzewczy. Wpływają 
na to przestarzałe i niesprawne kotły i piece, 
niska jakość stosowanego węgla, spalanie 
odpadów oraz nieodpowiedni stan technicz-
ny instalacji kotłowych. Na szczęście problem 
ten jest dostrzegany coraz częściej i przezna-
cza się środki finansowe na jego eliminację. 
Świadczy o tym, między innymi fakt podpisa-
nia przez Prezydenta ustawy anty-smogowej, 
która daje samorządom możliwość wpro-

Program Dratewka
wadzenia uchwały na swoim terytorium, 
w której mogą zadecydować czym, i w ja-
kiej technologii mieszkańcy mogą ogrzewać 
swoje domy. Jednak skorzystanie z propono-
wanej przez rząd możliwości nie jest wcale 
proste dla samorządowców. Wprowadzenie 
uchwały, w której nakaże się ogrzewania ga-
zem lub dobrej jakości węglem nie rozwią-
że problemu. Dofinansowanie na wymianę 
źródła grzewczego nie rozwiąże problemu 
z późniejszymi kosztami paliwa. Zastosowa-
nie gazu ziemnego czy  pompy ciepła będzie 
znacznie droższe od spalania paliw stałych 
(np. kwalifikowanego węgla, biomasy w po-
staci peletów). Nie rozwiąże to problemu 
w gospodarstwach domowych, gdzie koszty 
przeznaczone na ogrzewanie domu stano-
wią znaczący udział w budżecie domowym. 
Mieszkańcy w gminach bardzo często nie ko-
rzystają z proponowanych dofinansowań na 
wymianę kotłów z obawy o wysokie koszty 
paliwa, które musi być stosowane w nowych 
źródłach grzewczych. Złotym środkiem dla 
takich mieszkańców jest zaproponowanie 
dostępu do taniego paliwa oraz technolo-
gii, która umożliwi jego spalanie w sposób 
efektywny, zgodnie z wymogami 5 klasy dla 
kotłów na paliwa stałe. Kompleksowe roz-
wiązanie (technologia plus tanie paliwo) jest 
proponowane w Programie Dratewka. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowa-
ne wymianą kotła do obejrzenia i porównania 
go z innymi kotłami dostępnymi na rynku ce-
lem doboru najodpowiedniejszego dla swo-
jego budynku oraz odwiedzenia strony www.
dratewka.org.pl, informacjami na facebook’u 
#Program Dratewka lub telefonicznie pod nu-
merem 12 399 48 88.

Adam Skrzypek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Zawoja

Program DRATEWKA  opracowany został  przez Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jako część projektu From Field 
to Energy. Jest to Pilotażowy Program Redukcji Niskiej Emisji w oparciu 
o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy. Celem programu jest badanie 
wpływu zastosowania paliwa biomasowego (pelletu) w nowoczesnych kotłach 
stałopaliwowych 5 klasy na stopień redukcji emisji pyłu i innych szkodliwych 
związków oraz na poprawę efektywności energetycznej budynku, w którym ten 
kocioł jest stosowany. 

Ustalana jest w wysokości dwukrotnej opłaty 
za usunięcie drzewa lub krzewu. Kara grozi 
również w przypadku zniszczenia drzew lub 
krzewów spowodowanego niewłaściwym 
wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, 
czy ogłowieniem. Znowelizowana ustawa 
o ochronie przyrody nie przewiduje od-
roczenia wymierzonej kary za usunięcie 
drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwo-
lenia, jak i usunięcia drzewa lub krzewu bez 
zgody posiadacza nieruchomości. W takim 

Wycinka drzew!
Urząd Gminy Zawoja przypomina, że wycinka drzew lub krzewów wiąże się 
z koniecznością uzyskania decyzji od właściwego urzędu gminy. Za wycięcie 
drzewa lub krzewu bez zezwolenia grozi kara, która jest wymierzana zarówno 
osobie prawnej, jak i fizycznej.

przypadku karę można tylko rozratować na 
okres nie dłuższy niż 5 lat, a jeśli osoba nie 
jest w stanie uiścić kary w pełnej wysokości 
bez znacznego uszczerbku utrzymania ko-
niecznego dla siebie i rodziny, organ może 
umorzyć 50%.

Więcej informacji można uzyskać w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Zawoi oraz pod nume-
rem, tel. 33/ 8775-015 w.116.

Inspektor Barbara Zgubisz-Pierog
Urząd Gminy Zawoja

Porady 
prawne 
dla Mieszkańców!
Informujemy, że istnieje możliwość sko-
rzystania z porad prawnych w Urzę-
dzie Gminy Zawoja. Radca Prawny 
przyjmuje mieszkańców raz w miesią-
cu, 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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Umowa ta dotyczyła refundacji poniesionych 
kosztów w latach 2008-2010 na wykonanie 
dokumentacji projektowej kanalizacji w Ska-
wicy. Pierwszy „zastrzyk” środków unijnych 
na kanalizacje przyznany był w marcu 2015 r.  
gmina Zawoja otrzymała dotację w wysokości 
335 412,76 zł. 

Kolejna umowa o dofinansowanie projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnoka-
nalizacyjnej na terenie gminy Zawoja – Etap I” 
podpisana została 26 sierpnia br. w siedzibie 
NFOŚiGW w Warszawie. Projekt współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Beneficjentem projektu jest Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Bu-
downictwa „Zawoja” Sp. z o.o. Pozyskana kwo-
ta dotacji jest bardzo duża i wynosi: 18 875 
922,57 zł – 63,7% kosztów kwalifikowanych. 
Jest to najwyższa w historii Samorządu i Spółki 
dotacja, jaką udało się pozyskać na realizację 
jakiejkolwiek inwestycji.

Budowa kanalizacji
Wiele lat starań o pozyskanie dotacji na kanalizację w gminie Zawoja 
zakończyło się sukcesem. Ukoronowaniem tych wysiłków, do tej pory, jest 
podpisanie dwóch umów o dotację. Pierwsza w marcu 2015 r. z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
o dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap I”.

 Planowany całkowity koszt realizacji inwe-
stycji wynosi 36 586 485,82 zł. Wartość VAT 
w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, 
którym Spółka odzyska, na zabezpieczenie 
wkładu własnego Spółka planuje zaciągnąć 
pożyczkę w NFOŚiGW. 

Projekt przewiduje realizację 4 kontraktów 
budowlanych z zakresu kanalizacji i wodocią-
gów oraz 3 kontraktów związanych z nadzo-
rem, informacją i promocją, tj.: 

• K1- Budowa systemu sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Skawica; 
• K2- Budowa przepompowni ścieków i stacji 
zlewnej w Skawicy;  
• K3- Budowa systemu sieci kanalizacji sanitar-
nej w części miejscowości Zawoja oraz likwi-
dacja oczyszczalni Zawoja Centrum;  
• K4- Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa;
• K5- Inżynier Kontraktu dla Projektu; K6- In-
formacja i Promocja Projektu; K7-Pomoc tech-
niczna. 

Przebieg planowanej kanalizacji w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Za-
woja – Etap I” 

Nadmienić należy, że PGKiB „Zawoja” Sp. 
z o.o. złożyła kolejny projekt w ramach II eta-
pu kanalizowania gminy Zawoja pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodnokanaliza-
cyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap II”. 
W ramach przedmiotowego projektu plano-
wane jest skanalizowanie odcinak od Zawoi 
Centrum do Zawoi Widły ok. 4 km oraz likwi-
dacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Za-
woi Widły. Kolejnym zadaniem w ramach 
projektu jest modernizacja istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Koszt projektu szacowany jest 
na ok. 5 300 000,00 zł. W ramach projektu do-
tacja wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych 
tj. ok. 3 600 000,00 zł. 

W ramach III 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 wybu-
dowania oczyszczalni ścieków, ścieki z gminą 
Zawoja oczyszczane będą w oczyszczalni 
w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie III etapy pla-
nuje się zrealizować do roku 2023.

Jest to ogromny sukces zawojskiego sa-
morządu i Spółki, a tym samym ogromna 
szansa na rozwój naszej gminy i podniesienie 
standardów życia jej mieszkańców. Budowa 
kanalizacji przyczyni się do ochrony wód po-
wierzchniowych i podziemnych, nastąpi nie-
wątpliwie ograniczenie nielegalnych zrzutów 
ścieków do okolicznych cieków, rowów me-
lioracyjnych czy pól. Rozbudowa infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej poprawi jakość 
życia mieszkańców a tym samym zwiększy 
atrakcyjności inwestycyjne i mieszkaniowe 
w gminie Zawoja. 

Przed naszą gminą ogrom pracy związanej 
z budową kanalizacji. Jesteśmy jednak prze-
konani, że przy wsparciu, jakie otrzymujemy 
nie tylko od mieszkańców, którzy nam kibicu-
ją i czekają na efekty realizacji tych inwestycji, 
jak również od osób zaprzyjaźnionych i zwią-
zanych z gminą Zawoja, uda nam to ważne 
przedsięwzięcie doprowadzić pomyślnie do 
końca.

Adam Skrzypek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Zawoja

Podpisanie umowy na dotację.  Fot. z arch. NFOŚiGW
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Czym jest rewitalizacja? 

Rewitalizacja jest kompleksowym procesem 
działań na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych lokalnej społeczności, to zinte-
growane przemiany społeczne, ekonomiczne, 
przestrzenne i techniczne służące wyprowa-
dzeniu ze stanu kryzysowego obszarów, które 
najbardziej tego potrzebują. To nie pojedyn-
cze inwestycje gminy, to inwestycje i działania 
podmiotów publicznych, prywatnych i orga-
nizacji pozarządowych.

Kto prowadzi rewitalizację?

Rewitalizacja prowadzona jest przy aktywnym 
udziale podmiotów publicznych, prywatnych, 
organizacji pozarządowych i grup nieformal-
nych, a przede wszystkim mieszkańców. Re-
witalizacja ma charakter partycypacyjny na 

Program Rewitalizacji 
gminy Zawoja

Trwają prace nad opracowaniem gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Zawoja – dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki unijne i krajowe.  
Opracowanie tego dokumentu finansowane będzie w 90% ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 
2020. Szacuje się, że koszt wszystkich prac koniecznych do opracowania tego 
dokumentu wyniesie blisko 40 tyś. zł, z czego środki własne gminy Zawoja to 
jedyne 10%. 

każdym etapie przygotowania, prowadzenia 
i oceny.  Gmina zapewnia aktywny udział in-
teresariuszy, poprzez konsultacje społeczne 
i planowany do powołania Komitet Rewi-
talizacyjny, koordynuje i programuje proces 
rewitalizacji.

jak prowadzi się rewitalizację?

Rewitalizację prowadzi się na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji (GPR), 
w którym zawarte są wszystkie planowane 
do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
wraz z ich harmonogramem i ramami finan-
sowanymi. Na etapie konsultacji przy tworze-
niu programu będzie możliwość zgłaszania 
przedsięwzięć do ujęcia ich w programie. 
Ujęcie konkretnej inwestycji, przedsięwzięcia 
działania w programie zapewni możliwość 
ubiegania się o środki unijne na ich realizację. 

jakie korzyści z posiadania przez gminę 
GPR?

Warunkiem ubiegania się o wsparcie Fun-
duszy Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu dla województwa małopolskiego 
w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów 
Wiejskich, jest posiadania przez gminę GPR, 
w którym ujęta jest planowana do realizacji 
z tych środków inwestycja. Na etapie tworze-
nia programu prowadzone będą konsultacje 
z możliwością zgłaszania przedsięwzięć do 
ujęcia w programie. Tylko inwestycje, przed-
sięwzięcia, działania ujęte w programie będą 
mogły ubiegać się o ich dofinansowanie.  Za-
tem ważne jest, aby zgłosić swoją inwestycję, 
by nie zamknąć drogi do aplikowania o środki 
zewnętrzne. 

Na jakim etapie jest opracowanie GPR dla 
gminy Zawoja?

Tworzona jest diagnoza gminy, na podstawie 
której zidentyfikowane i wyznaczone zostaną 
obszary zdegradowane, a później rewitaliza-
cji. Przed podjęciem uchwały w sprawie wy-
znaczenia tych obszarów, prowadzone będą 
konsultacje społeczne i możliwość zgłaszania 
uwag. Kolejnym etapem będzie przystąpienie 
do opracowania Gminnego Programu Rewita-
lizacji dla gminy Zawoja, którego projekt rów-
nież zostanie przedstawiony do konsultacji 
z możliwością wnoszenia uwag. 

Agnieszka Winczewska, samodzielne 
stanowisko ds.zamówień publicznych

i pozyskiwania środków Urząd Gminy Zawoja

W projekcie biorą udział uczniowie klas IV-VI, 
nie umiejący pływać, dla których zorganizo-
wane zostały kursy nauki pływania. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów na krytej pływalni w Suchej Be-
skidzkiej. Łącznie w projekcie „Już pływam" 
uczestniczy 225 uczniów Szkół Podstawowych 
z gminy Zawoja. Na cotygodniowych spo-
tkaniach (wrzesień-grudzień) uczniowie pod 
okiem profesjonalnych instruktorów będą 
uczyć się i doskonalić naukę pływania. Nad 
bezpieczeństwem w drodze na basen i z po-
wrotem oraz w trakcie pobytu uczniów na pły-
walni, czuwają nauczyciele z danej szkoły. 

Najważniejsze założenia projektu to m.in.: 
nabycie umiejętności pływania pod kierun-
kiem wykwalifikowanych instruktorów, prze-
prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyj-
nych w postaci zorganizowanych wyjazdów 
na basen, zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży szkolnej stwarzające 
warunki promocji zdrowego stylu życia stano-
wiące alternatywę wobec używek, gier kom-
puterowych, telewizji, a także upowszechnia-

Projekt „Już pływam” 
Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 ruszyła edycja projektu „Już 
pływam", realizowanego przez gminę Zawoja przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży". 

nie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego 
trybu życia.

Jeśli natomiast chodzi o zakładane rezulta-
ty projektu to przede wszystkim nabycie pod-
stawowych umiejętności pływackich, wzrost 
bezpieczeństwa przy korzystaniu z kąpielisk, 
aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego 
czasu w ramach rozwijania zainteresowań 
sportowych oraz podniesienie sprawności fi-
zycznej uczniów i korekta wad postawy. 

Na realizację projektu „Już pływam” Wo-
jewództwo Małopolskie udzieliło gminie 
Zawoja wsparcia finansowego w wysokości 
17 600,00 zł, drugie tyle pochodzi z budżetu 
gminy Zawoja.

Gmina Zawoja złożyła wniosek o dofinan-
sowanie na realizację zadania „Głęboka 
kompleksowa termomodernizacja zespołu 
budynków szkolnych w Skawicy i w Zawoi 
Wilcznej” w ramach REGIONALNEGO PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działa-
nia 4.3 Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności pu-
blicznej – SPR.

Dla osiągnięcia jak największego efektu 
przewidziano wprowadzenie komplekso-
wego wymiaru modernizacji energetycznej 
opartego o liczne ulepszenia techniczne, 
a także wprowadzenie zasad energooszczęd-
nego użytkowania budynków oraz systemu 
monitoringu i sterowania użytkowaniem 
energii.

W ramach niniejszego zadania planuje się 
wykonać w budynkach szkół w Skawicy i w 
Zawoi Wilcznej prace termomodernizacyj-
ne wraz z wymianą źródła ciepła, wymienić 
oświetlenie na energooszczędne, a także 
zamontować odnawialne źródła energii w 
postaci paneli fotowoltaicznych i paneli sło-
necznych.

Termomodernizacja
budynków szkolnych
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W profilaktyce raka piersi kluczową rolę od-
grywa mammografia. Guz piersi jest najczę-
ściej występującym u Polek nowotworem. 
Stanowi około 20 proc. wszystkich zachoro-
wań na raka. Boimy się go, co paradoksalnie 
sprawia, że wolimy wręcz nie wiedzieć o jego 
istnieniu. Z tego powodu często zaniedbuje-
my badania, które mogłyby wykazać, że coś 
jest jednak nie tak. Tyle że to „coś” wykryte na 
wczesnym etapie, w zdecydowanej większo-
ści przypadków jest całkowicie wyleczalne. 

Dlatego tak ważna jest profilaktyka, w ra-
mach której jednym z podstawowych badań 
jest mammografia. To rodzaj rentgenow-
skiego zdjęcia piersi. Umożliwia wykrycie 
w tkance nieprawidłowych zmian, nie tylko 
nowotworowych. Badanie nie jest ani bole-
sne, ani inwazyjne.

Bezpłatne badania

Szpital w Suchej Beskidzkiej zaprasza Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne 
badanie mammograficzne finansowane przez NFZ. Badanie może być 
wykonane u kobiet w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie 
uczestniczyły w programie.

ZADZWOń 
I UmóW SIę NA BADANIE

Tel. 786 864 446 lub 33 872 32 91

Badanie trwa jedynie chwilę, a może 
uratować życie!

Szpital w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Blok B, 
III piętro.

Szpital w Suchej Beskidzkiej dysponuje 
nowoczesnym cyfrowym Mammografem. 
Urządzenie umożliwia diagnostykę mam-
mograficzną w obrębie programu przesie-
wowego wykrywania nowotworów piersi jak 
i wysokospecjalistyczną diagnostykę i moni-
torowanie zmian już rozpoznanych. Cyfrowy 
aparat mammograficzny będący w dyspozy-
cji Szpitala to sprzęt najnowocześniejszej ge-
neracji. Pacjentka biorąc udział w badaniach 
mammograficznych w Suskim szpitalu, od 
początku „prowadzona jest za rękę”, czego 
nie zagwarantują jej badania wykonywa-
ne w Mammobusach. Jeżeli wynik badania 
mammograficznego, wykonany w Szpitalu 
wzbudzi wątpliwość lekarza, jest Ona zaraz 
kierowana na dalszą diagnostykę, a jeśli okaże 
się to konieczne, na dalsze leczenie w naszym 
szpitalu lub przychodni specjalistycznej.

Kolonoskopia
Rusza program badań przesiewowych

Wykrycie i usunięcie gruczolaków jelita gru-
bego podczas kolonoskopii znacznie redu-
kuje możliwość zachorowania na raka jelita 
grubego a wykrycie jego wczesnych postaci 
zwiększa istotnie szanse na całkowite wy-
leczenie. Dlatego niezmiernie ważnym jest 
wykonanie w odpowiednim wieku przesie-
wowego badania kolonoskopowego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie naboru 
w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia został wybrany 
jako jeden z głównych ośrodków w naszym regionie do realizowania 
przesiewowych badań kolonoskopowych na lata 2016-2018 w ramach 
narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Badania w ramach Programu będą wykonywane od października 2016 
do końca 2018 roku.

Do badań kwalifikują się:
• wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez ob-
jawów raka jelita grubego;
• osoby w wieku 40- 49 lat bez objawów raka 
jelita grubego, które miały w rodzinie przy-
najmniej jednego krewnego pierwszego 
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z ra-
kiem jelita grubego;

• osoby w wieku 25–49 lat pochodzące z ro-
dziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku ko-
nieczne jest skierowanie (potwierdzenie) 
z Poradni Genetycznej;

Do badań nie kwalifikujemy osób, które 
miały badanie w ciągu ostatnich 10 lat !

W ramach Programu zapewniamy:
1. Bezpłatne badanie kolonoskopowe dia-
gnostyczne.
2. Bezpłatne pobranie wycinków i usunięcie 
wszystkich polipów poniżej 10 mm.
3. Bezpłatne badanie histopatologiczne po-
branych wycinków i usuniętych polipów.
4. Bezpłatnie preparatu służące do oczysz-
czenia jelita przed badaniem.

Osoby spełniające kryteria kwalifikacji do 
Programu wypełniają ankietę, na podstawie 
której kwalifikujemy pacjenta do badania. 
Ankietę można wydrukować ze strony www.
zozsuchabeskidzka.pl lub odebrać ją u swo-
jego lekarza rodzinnego w ośrodku zdrowia. 
Wypełnioną Ankietę należy dostarczyć do 
Rejestracji osobiście lub listownie. Pracownik 
Rejestracji udzieli szczegółowych informacji 
na temat przygotowania do badania i ustali 
dogodny termin badania.

mgr Monika Wróblewska-Polak
Kierownik Działu Marketingu

ZOZ Sucha Beskidzka

Mammografia

Rejestracja czynna jest w poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 15.00 – 17.00. 
Szpital w Suchej Beskidzkiej – Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Blok „C”, 
III piętro

Rejestracja telefoniczna do badań:
Tel. kom. 668-312-904 w poniedziałek, czwartek, piątek 14.00 – 17.00
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Celem projektu jest wzrost dostępności 
i jakości usług zapobiegających ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu na terenie gmi-
ny Zawoja, poprzez utworzenie placówki 
zapewniającej dzienną opiekę oraz aktywi-
zację osób niesamodzielnych. Utworzenie 
placówki zapewniającej dzienną opiekę dla 
osób niesamodzielnych świadczącą usługi 
opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi aktywizu-
jąco–usprawniające i wspomagające. 

Na terenie naszej gminy możemy zaobser-
wować powszechny na całym świecie proces 
starzenia się społeczeństwa. Rezultatem tego 
procesu jest coraz większy udział osób star-
szych w ogólnej liczbie ludności. Proces ten 
kształtuje się pod wpływem dwóch czynni-
ków: – zmniejszający się wskaźnik urodzeń; 
– przedłużeniu się przeciętnego okresu ży-
cia. Największe wyzwanie w zakresie polityki 
społecznej na terenie gminy Zawoja stanowią 
osoby starsze i niepełnosprawne, bowiem 
nie funkcjonuje u nas żadna placówka świad-
cząca usługi dla tej grupy mieszkańców. Nie 

posiadamy w ramach swoich zasobów Domu 
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy czy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. 

Bardzo trudna jest sytuacja osób star-
szych i niepełnosprawnych na terenie gmi-
ny bowiem w chwili obecnej mamy 9 osób 
umieszczonych w Domach Pomocy Społecz-
nej poza gminą ze względu na brak placówki 
dla osób z takimi potrzebami. Z diagnozy 
przeprowadzonej przez pracowników so-
cjalnych GOPS wynika, że ze względu na 
brak zaplecza w postaci placówki dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, na lata 
2017-2020 konieczne będzie umieszcze-
nie 11 osób w Domu Pomocy Społecznej. 
Z analiz pracowników socjalnych wynika, że 
występuje również duże zapotrzebowanie 
w zakresie usług opiekuńczych świadczo-
nych w miejscu zamieszkania.

 Bardzo duży jest również odsetek ludzi 
starszych, którzy pozostają sami z powodu 
migracji dzieci do dużych miast, w związku 

(Będzie) wsparcie 
dla Seniorów

Gmina Zawoja mając na uwadze potrzeby w zakresie polityki senioralnej 
i wsparcia mieszkańców naszej społeczności w wieku powyżej 60 lat, 
złożyła projekt finansowany w ramach środków unijnych na stworzenie 
Dziennego Domu Pobytu.

z poszukiwaniem pracy. Osoby te ze wzglę-
du na swój wiek są niesamodzielne, potrze-
bują wsparcia osób drugich, a także towa-
rzystwa i poczucia, że są potrzebni, dlatego 
stworzenie placówki odpowiadającej potrze-
bom w tym obszarze jest celowe i zasadne, 
a także wpisuje się w cele Gminnnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Grupę docelową stanowić będą osoby niesa-
modzielne powyżej 60 roku życia oraz opie-
kunowie nieformalni osób niesamodzielnych. 
Działania podejmowane w ramach projektu 
będą miały na celu zapobieganie umieszcza-
niu osób w opiece instytucjonalnej.

Ze względu na fakt, że opiekunowie osób 
starszych i niepełnosprawnych są wyczerpa-
ni stałą opieką nad osobami zależnymi, sami 
potrzebują odpoczynku. Uważają za nie-
zbędne uspołecznienie swoich podopiecz-
nych i pomocy w postaci grup wsparcia, 
zwiększonej informacji o możliwych formach 
pomocy w opiece nad swoimi najbliższymi. 
Placówka świadczyć będzie usługi: opiekuń-
czo-pielęgnacyjne dowóz, posiłki; usługi ak-
tywizująco-usprawniające (fizjoterapia, arte-
terapia, terapia kulinarna i ruchowa); usługi 
wspomagające.

Obiekt będzie czynny we wszystkie dni 
robocze przez 10 godzin w porach dostoso-
wanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. 
W codziennych zajęciach będzie brało udział 
30 uczestników. Należy dodać, że projekt ma 
na celu wsparcie osób powyżej 60 roku życia, 
również aktywnych zawodowo, ale z przy-
czyn losowych wymagających pomocy, aby 
nadal istnieć na rynku pracy. 

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Gmina Zawoja złożyła wniosek o dofinan-
sowanie na realizację zadania „Budowa in-
frastruktury rekreacyjnej w Gminie Zawoja”  
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁO-
POLSKIEGO NA LATA 2014-2020 6.Oś priory-
tetowa Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 
Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionalnych – SPR.

W ramach realizacji niniejszego projek-
tu planuje się budowę boiska sportowego, 
wielofunkcyjnego dostępnego dla dzieci 
i młodzieży wraz z urządzeniami i wypo-
sażeniem w Zawoi Centrum oraz budowę 
boiska sportowego, wielofunkcyjnego do-
stępnego dla dzieci i młodzieży, wraz z urzą-
dzeniami i wyposażeniem i budowę boiska 
do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem 
i wyposażeniem.

Rozwój 
infrastruktury 
rekreacyjnej

Poniżej przypominamy treść zawiadomie-
nia starosty suskiego, które publikowaliśmy 
w Biuletynie Informacyjnym Rady Gminy Za-
woja pod koniec 2015 r. Nr 2/2016, str. 6.

Starosta Suski zawiadamiaże w dniach ro-
boczych od 12 do 30 października 2015 r. 
w godzinach od 7.00 do 15.00 w Starostwie 
Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. 
Kościelnej 5b zostanie wyłożony do wglądu 
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej projekt operatu opisowo-kar-
tograficznego zmodernizowanej ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębu wsi Zawoja. 
W związku z tym informuję, że każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane ujawnione 

Informacja dotycząca modernizacji 
gruntów i budynków z 2015 roku

Urząd Gminy Zawoja informuje mieszkańców, iż decyzje podatkowe w wyniku 
modernizacji gruntów i budynków przeprowadzonych w 2015 r. na terenie 
gminy Zawoja są wystawiane zgodnie z zawiadomieniem o zmianach 
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie gminy Zawoja, przesłanym ze 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do Urzędu Gminy Zawoja 
i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnej, leśnej złożonej 
przez podatnika. 

w projekcie operatu opisowo-kartograficz-
nego ewidencji, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do 
tych danych. Czynności związane z wyłoże-
niem projektu operatu będą dokumentowane 
w formie protokołu. Niestawienie się w ter-
minie i miejscu określonym w zawiadomieniu 
nie stanowi przeszkody do kontynuowania 
postępowania w sprawie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków. Nowa ewidencja 
gruntów i budynków wejdzie w życie w tym 
roku. Urząd Gminy będzie zobligowany do 
naliczania podatku rolnego, leśnego oraz od 
nieruchomości na podstawie zmodernizowa-
nej przez Starostwo ewidencji gruntów i bu-
dynków.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA”, zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Zawoja o rzetelne podejście 
do tematu segregacji odpadów oraz oddawanie ich zgodnie z harmonogramem. 

W pierwszym półroczu 2016 r. zebrano łącznie 719 ton odpadów, z czego 283 tony, to odpady zmieszane. Jest to o ponad 40 ton więcej niż 
w analogicznym okresie lat poprzednich. Dalszy wzrost ilości oddanych śmieci niesegregowanych może skutkować podniesieniem opłaty za 
odbiór nieczystości stałych. W najbliższym czasie planowane są szczegółowe kontrole poprawności segregowanych odpadów. Osoby, które nie 
dostosują się do obowiązku segregacji, podlegać będą obowiązkowi zmiany deklaracji śmieciowej. 

Pozostawianie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, będzie podlegało karze grzywny. W trosce o wszystkich klientów, prosimy 
o sumienne podejście do tematu.

Krzysztof Warmuz, prezes Zarządu PGKiB „Zawoja”

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ZAWOJA W 2017 ROKU

TWORZYWA SZTUCZNE, 
mETALE I OPAKOWANIA 
WIELOmATERIAłOWE 

Worki/pojemniki koloru żółtego

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 żyw-
ności, 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, plastiko-
wych elementów pojazdów, szyb z pleksy, 
baterii, pampersów, sprzętu AGD i RTV

PAPIER I TEKTURA

Worki/pojemniki koloru niebieskiego 

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

CZEGO NIE WRZUCAmY:
• Zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
• Pampersów i innych artykułów higienicz-
nych
• Worków po cemencie
• Papieru faxowego, termicznego i przebit-
kowego
• Segregatorów z okuciami
• Kalki technicznej
• Sprzętu AGD i RTV

SZKłO

Worki/pojemniki koloru zielonego

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

CZEGO NIE WRZUCAmY:
• Ceramiki
• Fajansu
• Szkła żaroodpornego
• Szkła zbrojonego
• Szyb samochodowych
• Luksferów
• Żarówek
• Zniczy z woskiem
• Lamp fluorescencyjnych i neonowych
• Sprzętu AGD i RTV

ODPADY hIGIENICZNE

Worki/pojemniki koloru fioletowego

CO WRZUCAmY:
• pampersy, pieluchy, podpaski, gazy, wa-
ciki itp.

CZEGO NIE WRZUCAmY:
• innych odpadów komunalnych 

ODPADY ULEGAjąCE 
BIODEGRADACjI 
I ODPADY ZIELONE

Worki/pojemniki koloru szarego 
 
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

POZOSTAłE ODPADY 
(ZmIESZANE)
Worki/pojemniki koloru czarnego

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

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

SEGREGUjąC 
ODPADY 

PłACISZ mNIEj !!!

WARTO 
O TYm PAmIęTAĆ !

Apel do Mieszkańców Gminy
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Worki do selektywnej zbiórki dostarczane są 
właścicielom nieruchomości w trakcie objaz-
dów 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 poda-
nym harmonogramem. Wszystkie worki po-
winny być zawiązane oraz nieuszkodzone.

Każdy właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest nakleić, na wszystkich workach 
i pojemnikach, otrzymaną naklejkę z kodem 
kreskowym.

Nieprzestrzeganie obowiązku segregacji 
odpadów skutkować będzie karami finan-
sowymi!

SEGREGUJĄC ODPADY 
PŁACISZ MNIEJ !
WARTO 
O TYM PAMIĘTAĆ !

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

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

Każdy mieszkaniec może przywieźć bez-
płatnie różnego rodzaju odpady powstające 
w gospodarstwie domowym, musi posiadać 
ze sobą dokument stwierdzający zamieszka-
nie na terenie gminy, bądź naklejkę z kodem 
kreskowym.

Przekazujący odpady umieszcza je w od-
powiednim pojemniku zgodnie ze wskaza-
niem obsługi PSZOK.

DO W/W PUNKTU MOŻNA DOSTARCZYĆ: 
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpa-
dy ulegające biodegradacji, odpady zielone, 
przeterminowane leki, chemikalia, zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny (komplet-
ny), popioły i żużle, zużyte baterie i akumu-
latory, opony, stare meble, posegregowane 
odpady budowlane i rozbiórkowe.

Do PSZOKU nie są przyjmowane następu-
jące rodzaje odpadów: odpady zawierające 
azbest i Części z demontażu pojazdów samo-
chodowych.

Odpady płynne powinny znajdować się 
w szczelnych i nieuszkodzonych opakowa-
niach oraz posiadać oryginalną informację (ety-
kietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.

E-usługi w informacji 
przestrzennej 
w Powiecie Suskim

Projekt jest realizowany w okresie od czerwca 
2016 do maja 2020, na podstawie porozumie-
nia Starosty z Marszałkiem Województwa.
Wartość projektu to 8 960 000 zł. Wniosek zo-
stał złożony 19 maja. Pierwsza faza projektu 
rozpoczęła się w dniu 1 czerwca.
Przewidziane środki, które otrzymają po-
szczególne powiaty, w tym suski, nie pozwo-
lą na pełne zamknięcie procesu cyfryzacji 
zasobu powiatów, jednak jest to ogromna 
szansa na objęcie działaniami wielu obrębów 
ewidencyjnych, dla których prowadzona jest 
mapa ewidencyjna w skali 1:2880 oraz mapa 
zasadnicza w wersji papierowej. 

Powiat suski w realizacji projektu wymaga 
wsparcia finansowego gmin, które będą ko-
rzystać z działań projektowych. W związku 
z tym, działaniami projektowymi objęte są 
przede wszystkim gminy, które zadeklarowa-
ły wsparcie dla projektu.

Zaangażowane gminy zyskają aktualne 
dane ewidencyjne nieruchomości m.in. użyt-
ków gruntowych, granic działek oraz bazy 
budynków poprzez zdalny dostęp do baz 
danych, bez potrzeby każdorazowego pozy-
skiwania ze starostwa danych na nośnikach 
cyfrowych. Udostępnione zostaną również 
materiały w wersji cyfrowej zawierające cho-
ciażby uzbrojenie terenu. Dzięki uruchomio-
nym e-usługom (usługi załatwiania spraw 
administracyjnych zdalnie, częściowo poza 
godzinami pracy urzędu gminy) będą miały 
zdalny dostęp do aktualnych baz danych sta-
rostwa oraz dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej. Aktualne dane, zaktualizują 
m.in. wymiar podatkowy, przyspieszą i uła-
twią planowanie przestrzenne oraz procesy 
inwestycyjne. Mieszkańcy gmin objętych 
projektem, będą bardziej zadowoleni, ponie-
waż czynności geodezyjne będą ułatwione 
i przyspieszone.

Gminy, których obręby objęte zostaną 
działaniami projektowymi, wstępnie zadekla-
rowały pomoc finansową, którą Powiat Suski, 
będzie mógł zaangażować do projektu, jako 
część wkładu własnego.

Do zmodernizowania ewidencji gruntów 
i budynków przeznaczone są następujące 
obręby:

• Skawica (Zawoja), przybliżony termin zakoń-
czenia III. kw. 2017,
• Sidzina (Bystra-Sidzina), przybliżony termin 
zakończenia I. kw. 2018,
• Grzechynia (Maków Podhalański – obszar 
wiejski), przybliżony termin zakończenia II. 
kw. 2019,
• Juszczyn (Maków Podhalański – obszar wiej-
ski), przybliżony termin zakończenia II. kw. 
2019,
• Bieńkówka (Budzów), przybliżony termin za-
kończenia III. kw. 2019,
• Krzeszów (Stryszawa), przybliżony termin 
zakończenia I. kw. 2020.

W powyższych obrębach przeprowadzo-
na zostanie również digitalizacja materiałów 
geodezyjnych i kartograficznych (zmiana po-
staci z papierowej na cyfrową oraz dołącze-
nie do komputerowych baz danych).

Środki przewidziane dla gminy Zawoja, 
przewidziane dla wyżej wymienionych dzia-
łań łącznie z modernizacją Ewidencji Grun-
tów i Budynków dla obrębu Skawica, przed-
stawia się następująco:

Digitalizacja operatów – 37 912 zł,
Modernizacja EGiB – 900 000 zł,
System elektronicznych formularzy – 21 000 zł,
Uruchomienie e-usług – 146 000 zł,
SUmA – 1 104 912 zł.

Powiat Suski wraz z innymi powiatami województwa małopolskiego przystąpił 
do projektu Marszałka Województwa Małopolskiego 
pn. „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach działania 
2.1.4.A RPO WM na lata 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego w 2 Osi Cyfrowa Małopolska). 

Nazwa projektu lokalnego, to „E-usługi w informacji przestrzennej 
w Powiecie Suskim”. Celem projektu jest m.in. kompleksowa modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków dla terenu powiatu suskiego, digitalizacja 
operatów geodezyjnych, digitalizacja map, wektoryzacja map oraz 
uruchomienie szeregu e-usług dla jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców oraz ludności.
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Program będzie poruszał zagadnienia zwią-
zane ze sztuką współczesną. Dzięki dofi-
nansowaniu które uzyskaliśmy w ramach 
programu „Na dobry początek” Banku Go-
spodarki Krajowej od marca w Babiogór-
skim Centrum Kultury ruszy nowy cykl zajęć 
warsztatowych skierowanych do dzieci i do-
rosłych. Kluczowym elementem warsztatów 
będzie współpraca pomiędzy dziećmi i opie-
kunami, po każdym spotkaniu rodzice otrzy-
mają instrukcję oraz przedmiot dzięki czemu 
zabawę będą mogli kontynuować w gronie 
rodzinnym.

Każdy warsztat poświęcony będzie innemu 
żywiołowi, a tym samym innemu zagadnie-
niu ze sztuki współczesnej. Tematy spotkań: 
WODA, ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ.

Warsztaty będą prowadzone przez osoby 
zajmujące się profesjonalnie edukacją arty-
styczną, absolwentki Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Pedagogicznego, związane z Uni-
wersytetem Dzieci w Krakowie, Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie, czy też Cricoteką.

Na warsztaty będzie ograniczona ilość 
miejsc. Spotkania będą odbywały się w so-
boty – raz w miesiącu począwszy od marca, 
dziecko musi być w parze z opiekunem/ro-
dzicem. Każde spotkanie będzie trwało około 
2 godzin. UWAGA! Nie trzeba uczestniczyć 
we wszystkich spotkaniach!

Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Zapi-
sy ruszą w styczniu 2017 roku, ale już teraz 
udzielamy wstępnych informacji na temat za-
jęć. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod 
nr tel. 33 877 50 66 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00, mailowo na bck@zawoja.pl 
lub osobiście w siedzibie domu kultury.

Koordynator warsztatów 
Anna Kulka

NATURALNIE !
Nowy cykl 
warsztatów 
dla dzieci 
w BCK

Natura posiada niezwykle 
twórczy potencjał – artystyczny, 
edukacyjny, uniwersalny dla 
wszystkich pokoleń. Inspirując się 
jej elementami zbudowaliśmy nowy 
program edukacyjny dla dzieci w 
wieku od 2 do 8 lat, którego celem 
jest pobudzenie wyobraźni, uczenie 
współdziałania i zachęta do zabaw 
w niekonwencjonalny sposób.
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Warsztaty świąteczne

zapraszamy

Świąteczne 
świecidełka  
Warsztaty 
z Pracownią 
Cacane Patchworki

3 grudnia, godz. 11.00

Regionalne 
ozdoby 
choinkowe  
Warsztaty z Kołem 
Gospodyń Wiejskich 
Zawojanki

10 grudnia, godz. 11.00

Zajęcia odpłatne: 10 zł od osoby

Nabór 
do Juzyny

Pasterka

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi ogła-
sza  nabór do Zespołu Regionalnego Juzy-
na, którego próby odbywają się w szkole 
w Zawoi Wilczna w każdy wtorek od 15.00 
do 16.30. Osoby zainteresowane proszone 
są o zgłaszanie swoich pociech do końca 
grudnia br. osobiście w BCK lub telefonicznie 
(33) 8775066. Zebranie organizacyjne z ro-
dzicami odbędzie się na początku stycznia 
2017 r.

Święta Bożego Narodzenia  tuż, tuż.  Dlatego 
też,  już dzisiaj zapraszamy wszystkich posia-
dających babiogórskie stroje regionalne, aby 
je założyli i przyszli  na naszą góralską Paster-
kę, która tradycyjnie odbędzie się w koście-
le w Zawoi Centrum. Niech ta jedna, jedyna 
magiczna noc w roku, upłynie nam wspólnie 
w babiogórskiej tradycji.

Zajęcia bezpłatne



Beneficjent dotacji –  Gmina Zawoja oraz 
Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej in-
formują, że dnia 5 sierpnia 2016 r. podpisana 
została Umowa pomiędzy Wojewodą Mało-
polskim, Panem Józefem Pilchem a gminą 
Zawoja reprezentowaną przez Pana Marcina 
Pająka – Wójta Gminy, w ramach której na-
szej gminie przyznano dotację celową z NA-
RODOWEGO PROGRAmU ROZWOjU CZY-
TELNICTWA w wysokości 12 000 zł, której 
przeznaczeniem jest realizacja zamówienia 
publicznego polegającego na zakupie książek 
do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Zawoi 
Wilcznej (do kwoty dotacji doliczamy jeszcze 
3 000 zł wkładu własnego ze strony Benefi-
cjenta i w konsekwencji całkowity koszt reali-
zacji programu wyniesie 15 000 zł).

Celem głównym tego PROGRAmU jest 
rozwijanie zainteresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży.

Celem pośrednim dotacji jest zwiększe-
nie atrakcyjności oferty bibliotek szkol-
nych poprzez zwiększenie udziału nowo-
ści wydawniczych w zbiorach bibliotek, 
wzrost dostępności książek w bibliotekach 
szkolnych oraz rozwój współpracy pomię-
dzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

W ramach tego przedsięwzięcia do tej pory 
zrealizowano następujące zadania: 
• przeprowadzono ankietę na temat upodo-
bań czytelniczych (biblioteki) w kl. III- VI szko-
ły podstawowej, I-III gimnazjum, III liceum- 
wnioski zostały uwzględnione w wykazie 
nowości i planie pracy bibliotecznej;
• przeprowadzono konsultacje tematyczne 
w klasach 0-II szkoły podstawowej;
• przygotowano wykaz nowości wydawni-
czych dla trzech poziomów edukacyjnych 
i wysłano zapytania do czterech oferentów;
• zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorzą-
du Uczniowskiego (szkoły podstawowej, gim-
nazjum, liceum) w sprawie zakupu książek;
• zapoznano rodziców z treścią opracowania 
„Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzie-
ci i młodzieży”; 
• przygotowano prezentację multimedialną 
o tym samym tytule- materiał ten omawiany 
będzie podczas listopadowego spotkania wy-
wiadowczego;
• podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Zawoi: 
 - sfinalizowano wymianę informacji o impre-
zach promujących czytelnictwo,  
- zorganizowano szkolną edycję Narodowego 
Czytania, 

Wsparcie dla Zespołu 
Szkół w Zawoi Wilcznej

- przeprowadzono konsultacje w zakresie pla-
nowanego zakupu książek, 
- zorganizowano spotkanie z p. Wiesławem 
Drabikiem, twórcą literatury dziecięcej,
- ustalono termin wystawy tematycznej po-
święconej Ani z Zielonego Wzgórza;
• wytypowano najkorzystniejszą ofertę i zło-
żono zamówienie;
• zorganizowano pierwsze spotkanie w ra-
mach projektu " Cała Szkoła Czyta Dzieciom"
• zorganizowano trzy spotkania promujące 
czytelnictwo dla wychowanków Oddziału 
Przedszkolnego i jedno dla uczniów kl. I; 
• zorganizowano zajęcia promujące literaturę 
młodzieżową dla uczniów kl. III LO (zajęcia od-
były się w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej 
Beskidzkiej); 
• na bieżąco podejmowane są działania pro-
mujące przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje dotyczące realiza-
cji programu udostępnione będą na stronie 
naszej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl

Beata Gloger
Koordynator Programu


