
18 grudnia 2017 r. rozpoczął swoją działalność Dom Opieki Dziennej w Zawoi. Celem placówki jest aktywizacja społeczna 
osób starszych oraz zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego seniorom z terenu naszej Gminy. 
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SKAWICA-ZAWOJA

Placówka czynna jest codziennie od ponie-
działku do piątku, uczestnicy mają zagwaran-
towany dowóz i odwóz, dwa posiłki dziennie 
oraz warsztaty z zakresu terapii zajęciowej, 
artoterapii oraz zajęć w pracowni kulinarnej. 
W placówce dostępne są również usługi z za-
kresu rehabilitacji i fizjoterapii.

Chcielibyśmy, aby nasi seniorzy czuli się 
w tym miejscu dobrze i aby mogli realizować 
swoje indywidualne pasje i zainteresowania. 
Widzimy jak duży potencjał jest w naszych 
uczestnikach, jak bardzo chętnie podejmują 
różne inicjatywy, jak duże jest ich zaangażo-
wanie podczas organizowanych zajęć i warsz-
tatów, to wszystko utwierdza nas w przekona-
niu o słuszności podjętych działań mających 
na celu stworzenie w Gminie Zawoja placówki 
zapewniającej taką formę wsparcia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w zajęciach w DODz prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zawoi – tel. 33 877 40 49.

Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi

Młodość zaczyna się w jesieni życia

Dom Opieki Dziennej 
rozpoczął swoją działalność
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Od listopada zeszłego roku na obszarze Gmi-
ny Zawoja zamontowanych zostało 10 ka-
mer, które będą monitorować place, parkin-
gi, drogi w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców i osób odwiedzających gminę. 
Obraz z kamer jest bezpośrednio przekazy-
wany do Komendy Policji w Makowie Pod-
halańskim, gdzie będzie, gdzie analizują go 
funkcjonariusze policji. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 36 tys. zł. 

Kamery zostały zainstalowane głównie na 
słupach energetycznych, w takich miejscach 
jak: plac zabaw w Zawoi Widły, parking przy 
pomniku w Zawoi Widły, rondo w Zawoi Wi-
dły, nowa szkoła w Zawoi Centrum (pasy dla 
pieszych), plac rekreacyjny w Zawoi Centrum 
(dwie kamery), restauracja Zawojanka w Za-
woi Centrum, „stary budynek UG Zawoja”, par-
king w Skawicy Centrum (przed kościołem) 
i parking pod szkołą w Skawicy Centrum.

mgr inż. Adam Skrzypek

Monitoring 
w gminie

Kolejne projekty 
za nami

2015 

„Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy 
drodze wojewódzkiej 957 na odcinku Za-
woja Lajkonik – Zawoja Policzne – etap I”. 
Wsparcie ze środków budżetu Województwa 
Małopolskiego.

Całość inwestycji:  808 418,79 zł
Środki pozyskane:  404 209,39 zł

„Demontaż i bezpieczeństwo składowania 
wyrobów zawierających azbest z obszarów 
Województwa Małopolskiego”.
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy w celu zmniejszenia różnic spo-
łeczno–gospodarczych w obrębie rozszerzo-
nej Unii Europejskiej.

Całość inwestycji:  279 164,00 zł
Pozyskane środki:  237 290,00 zł

„Wyposażenie strażaków ochotniczej 
straży pożarnej w Skawicy Sucha Góra 
w odzież ochronną do zadań bojowych – 
Bezpieczny Strażak”. 
W ramach środków przyznanych przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

Całość zadania:  7 965,20 zł
Pozyskane środki:  3 982,60 zł

2016

„Umiem pływać”. 
Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów 
klasy II i III Szkół Podstawowych z terenu Gmi-
ny Zawoja dofinansowanych ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Całość zadania:  70 865,51 zł
Pozyskane środki:  35 190,00 zł

„Jeżdżę z głową 2016”.
W ramach zadania zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży w ramach środ-
ków pozyskanych z budżetu Województwa 
Małopolskiego.

Całość zadania: 27 660,00
Pozyskane środki: 13 830,00

Gmina Zawoja bierze aktywny udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych.  
W związku z tymi działaniami zrealizowano wiele projektów, które pozwoliły gminie na wdrożenie nowych inwestycji, 
a także modernizację tych istniejących. Z projektów skorzystali również najmłodsi mieszkańcy gminy, którzy uczestniczyli 
w różnorodnych programach zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
W latach 2015-2017 zrealizowano/zrealizowane zostały następujące projekty.

„Już pływam 2016”. 
W ramach zadania zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży w ramach środ-
ków przyznanych z budżetu Województwa 
Małopolskiego

Całość zadania:  34 256,00 zł
Pozyskane środki:  17 128,00 zł

„Małopolskie Remizy 2016”. 
Prace budowlano-remontowe w remizach 
strażackich w ramach zadania pn. Prace re-
montowo-budowlane w remizie strażackiej 
OSP Skawica Centrum współfinansowanego 
ze środków Województwa Malopolskiego.

Całość zadania:  52 234,00 zł
Pozyskane środki:  26 117,00 zł

2017

„Budowa chodnika wraz z budową kana-
lizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na 
odcinkach Zawoja Centrum Szkoła Kładka 
Zawoja Burdele Urząd Gminy Centrum”. 
Ze środków budżetu Województwa Małopol-
skiego.

Całość inwestycji:  298 485,88 zł
Pozyskane środki:  149 242,94 zł

„Opracowanie Gminnego Programu Rewi-
talizacji”. 
Pomoc finansowana w formie dotacji ze środ-
ków Województwa Małopolskiego.

Całość zadania:  29 329,76 zł
Pozyskane środki:  26 396,78 zł

„Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 
w Skawicy w zakresie sal dydaktycznych 
i przedszkola II oddziałowego, przebu-
dowa sieci wodociągowej w zakresie bu-
dowy hydrantów oraz budowa zbiornika 
na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 
2303/12 w miejscowości Skawica” .
Współfinansowane ze środków Województwa 
Małopolskiego.

Całość inwestycji: 1 602 966,65 zł
Pozyskane środki: 791 983,00 zł

„Bezpieczny strażak 2017”.
Wyposażenie strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zawoi Dolnej w odzież ochronną 
do zadań bojowych ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Całość zadania: 8 941,84 zł
Pozyskane środki: 4 470,92 zł

„Małopolskie Remizy 2017”.
Prace budowlano-remontowe na remizie stra-
żackiej OSP Zawoja Dolna współfinansowane 
ze środków Województwa Małopolskiego.

Całość zadania: 60 701,28 zł
Pozyskane środki: 30 350,64 zł

„Brzegiem Skawy i Skawicy – modernizacja”.
Dotacja w ramach I edycji budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego

Całość zadania: 12 000,00 zł
Pozyskane środki: 12 000,00 zł
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Strażacy z OSP Zawoja Centrum kupili nowy samochód. Całość kosztowała 830 250 złotych

Pieniądze były wydatkowane z następujących środków:

1. Dotacja KSRG plus odsetki od środków – 301 079,18 zł
2. Komendant Główny PSP (fundusz firm ubezpieczeniowych) – 100 000 zł
3. Dotacja z gminy Zawoja plus odsetki od środków – 150 539,59 zł
4. Kredyt bankowy zaciągnięty przez jednostkę OSP Zawoja w Banku Spółdzielczym – 130 000 zł
5. Środki własne OSP Zawoja Centrum – 148 631,23 zł

Składamy podziękowanie wszystkim osobom, dzięki którym był możliwy zakup, który zwięk-
szy bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zawoja. W szczególność podziękowania składamy 
senatorowi Andrzejowi Pająkowi oraz prezesowi OSP Zawoja Centrum Józefowi Hutniczakowi.

Nowy samochód 
dla OSP Zawoja Centrum

Minister Sprawiedliwości działający jako dys-
ponent Funduszu Sprawiedliwości podjął 
decyzję w związku z przeprowadzonym na-
borem na powierzenie realizacji zadań z Fun-
duszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej w zakresie nabycia wyposażenia i urzą-
dzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa. 

Gmina Zawoja w związku z przystąpieniem 
do naboru, po pozytywnej weryfikacji otrzy-
mała dotację celową w wysokości 54 000 zł 
na zakup kompletów PSP R1 z szynami i de-
ską ortopedyczną oraz defibrylatora dla jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych dzia-
łających na terenie gminy Zawoja. Nabyty 
sprzęt specjalistyczny ma przede wszystkim 
przyczynić się do poprawy efektywności po-
dejmowanych działań ratowniczych niezbęd-
nych do udzielania pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia prze-
stępstwa oraz poprawy warunków pracy stra-
żaków OSP w Zawoi.

Sprzęt 
dla strażaków

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawie-

dliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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Remonty dróg
W roku 2017 przy pozyskaniu środków zewnętrznych, a także wykorzystując 
środki własne, przeprowadzono poprawę stanu technicznego dróg na terenie 
gminy Zawoja

Realizacja zadań objęła następuję odcinki dróg:

1.  Droga Centrum Przysłop (Łazy Kaselówka) odcinek 300 m .....................................  64 304,40 zł 
2.  Droga Maryniacy odcinek 122 m ........................................................................................  22 466,69 zł 
3.  Droga Zalas Przysłop odcinek Zalas 100 m .....................................................................  24 919,80 zł 
4.  Droga Zalas Przysłop odcinek Magórka Bielasy 100 m ..............................................  30 673,13 zł
5.  Droga Burdyle odcinek 100 m .............................................................................................  17 143,13 zł 
6.  Droga Pająkówka pod szkoła odcinek (81 m) .................................................................  25 275,82 zł 
7.  Droga Bubiaki odcinek 41m .................................................................................................  8 520,95 zł 
8.  Droga Bębny Górne Wełczoń odcinek 341 m ................................................................. 81 120,96 zł 
9.  Droga Wełcza Kącina odcinek 400 m .................................................................................  82 031,78 zł 
10. Droga Cioćki odcinek 173 m .................................................................................................  50 811,92 zł 
11.  Sucha Góra Droga U Bartonków (Bartunkowo) odcinek 94 m .................................  38 143,16 zł 
12.  Droga Policzne Górne odcinek 70 m .................................................................................  35 259,35 zł 
13.  Droga Podryżowana p. Kozina odcinek 67 m ..................................................................  18 660,33 zł 
14.  Droga Podryżowana p. Gaura odcinek 107 m .................................................................  30 638,81 zł 
15.  Droga Mazury odcinek 50 m ................................................................................................  14 735,40 zł 
16. Droga Wilczna Styrnol odcinek 24 m .................................................................................  6 269,31 zł 
17.  Droga Warzechówka odcinek 65 m ................................................................................... 14 338,72 zł
18.  Droga Kopry odcinek 50 m ...................................................................................................  11 703,45 zł 
19.  Droga Za Dolinką odcinek 25 m ..........................................................................................   3 985,20 zł 
20.  Remont drogi wewnętrznej Malikowa odcinek 56 m .................................................. 16 307,32 zł
21.  Droga Czatoża Piwniczki Markowa odcinek 80 m ........................................................ 34 040,00 zł
22.  Droga Skawica „U Fiedora” 128 m ....................................................................................... 16 446,86 zł
23.  Droga na osiedlu Zalas ...........................................................................................................  15 000,00 zł

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg:

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych .................................................................. 80 730,35 zł
• zakupy materiałów do poprawy stanu technicznego dróg ............................................ 32 859,43zł
• roboty związane z odwodnieniem dróg ................................................................................ 97 305,14 zł 
• remonty odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowej i z płyt Jomb .............................. 64 275,48 zł 
• bariery ochronne i oznakowanie .............................................................................................. 19 505,48 zł

Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmowała odcinek drogi 
„Zawoja Wełcza Barany” na długości 228 m. Koszt remontu wyniósł 68 254,80 zł. Uzyskano do-
tację w wysokości 48 041 zł.

Realizacja zadań przy udziale środków województwa małopolskiego w wysokości 60 000,00zł 
przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmowa-
ła poniższe odcinki dróg:
• Droga Centrum Przysłop – 300 m,
• Droga Wełcza Mleczna – 95 m,
• Droga Podpolice Hujdowa – 120m, 
• Droga Sucha Góra Kowalowa – 100 m.

 Łączne wydatki przeznaczone na realizację zadań poprawy stanu technicznego i bieżącego 
utrzymania infrastruktury drogowej w roku 2017 wyniosły: 1 014 564,02 zł.

Gminy Zawoja dołożyła również 500 000 zł na remont drogi Zawoja-Przysłop-Stryszawa.

Wojewoda Małopolski zatwierdził „Woje-
wódzki Plan działania systemu państwowe ra-
townictwo medyczne” na 2018 rok, z którego 
wynika, że w Zawoi i w tym roku stacjonuje 
karetka. Dyżury pełnione są w siedzibie OSP 
Zawoja Centrum od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018r. przez 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 
do 19.00. 

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych w Urzędzie Gminy 
Zawoja. 
Radca Prawny przyjmuje mieszkańców raz w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu się 
w Biurze Obsługi Klienta (osobiście lub telefonicznie, tel. 33 877 50 15,  877 50 51, 877 
50 06, 877 54 00) 
Należy podać imię i nazwisko, adres oraz numeru telefonu.

Porady prawne dla Mieszkańców!KaretKa w ZawOi
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W II etapie planowane jest doprowadzenie 
ciągu pieszego do wyżej położonej kład-
ki, gdzie chodnik będzie prowadzony obok 
potoku Skawica, tworząc pewnego rodzaju 
bulwar spacerowy wzdłuż potoku Skawica, 
prowadzący przez kładkę na lewobrzeżne te-
reny potoku Skawica. Na modernizowanym 
odcinku drogi zostało wyznaczone nowe 
niekonwencjonalne przejście dla pieszych 
udających się do szkoły, hali sportowej czy 
stadionu piłkarskiego. W ramach inwestycji 
na odcinku o długości około 200 mb. powstał 
chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej. Za-
montowano elementy bezpieczeństwa ruchu 
w postaci poręczy i barier drogowych, nowe 
oznakowanie pionowe i poziome. Oprócz bu-

Nowy chodnik i przejście 
przy szkole w Zawoi Centrum

Zakończyła się budowa I etapu 
chodnika przy drodze wojewódzkiej 
957 w centrum Zawoi. Powstał na 
najbardziej newralgicznym odcinku 
drogi wojewódzkiej pod względem 
bezpieczeństwa w Zawoi, to jest 
w rejonie oddanej do użytkowania 
nowej szkoły w Zawoi Centrum, a 
w dalszym ciągu przebiegającym 
wzdłuż działki, na której planowana 
jest lokalizacja biblioteki publicznej 
z parkingiem.

W ubiegłym roku zamontowano 3 mapy z atrakcjami turystycznymi, 
na wzór tej, która znajduje się przy Gminnej Informacji Turystycznej 
w Zawoi Wilcznej. Mapy te usytuowane zostały przy Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym w Zawoi Wełczy, przy klasztorze OO. Karmelitów 
Bosych w Zawoi Zakamieniu oraz obok przystanku w Zawoi Centrum. 

Ponadto w ubiegłym roku zamontowano także oznakowania (dro-
gowskazy) do najważniejszych atrakcji turystycznych na terenie 
gminy Zawoja takich jak: Chodnik Zbójnicki, Szlak ks. Kard. Karola 
Wojtyły, Park Czarnego Daniela, Ośrodek Jazdy Konnej, Kaplica pw. św. 
Andrzeja Boboli, Kaplica Anielska, Wodospad, Hala Barankowa, Skan-
sen im. J. Żaka, Ośrodek Turystyczno-Narciarski „Mosorny Groń” i Ka-
plica Zbójnicka.

Oznakowania i mapy atrakcji turystycznych

dowy chodnika polepszono parametry jezdni, 
mianowicie poszerzono jezdnie na łuku drogi 
i skorygowano łuki na skrzyżowaniu z drogą 
gminną „Plac Targowy” z przebudową miej-
scową chodnika.

Inwestycja była prowadzona i finansowa-
na wspólnie z Województwem Małopolskim 
pod nadzorem Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Całkowity koszt pierwszego eta-
pu wraz z dokumentacją techniczną i uzgod-

nieniami wyniósł około 300 000 zł. Wykonawcą 
prac budowlanych był Zakład Ogólnobudow-
lany Andrzej Plaszczak z Kojszówki, wyłoniony 
w trybie przetargu nieograniczonego. Pro-
jektantem natomiast firma MBD Projekt Mar-
cin Zieliński z Krakowa. Wykonawca udzielił 
gwarancji jakości wykonania robót na okres 
10 lat. Obecnie prowadzone jest postępowa-
nie przetargowe na realizacje II etapu budowy 
chodnika.
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Celem naszego kursu było przekazanie 
uczestnikom umiejętności organizacji bez-
piecznej akcji ratunkowej, prowadzenia Resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej, ratowania 

osób, u których stwierdzono nagłe zatrzy-
manie krążenia oraz właściwego i bezpiecz-
nego użycia automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego. 

„Nie jestem obojętny – uczę się pomagać” 

Kurs pierwszej pomocy 
dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Zawoja

Od 9 październik 2017 rozpoczęły się kolejne działania w ramach programu: 
„Razem bezpieczniej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zawoi. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na 
wagę posiadania umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

21 października 2017 r. odbył się I Zawojski 
Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa i Profilak-
tyki. Wydarzenie o ewidentnie pozytywnym, 
a wręcz radosnym charakterze należy trakto-
wać jako inaugurację szeregu działań mają-
cych na celu zapoznanie dzieci z terenu Gminy 
Zawoja z podstawowymi zasadami bezpie-
czeństwa w życiu codziennym oraz przybliże-
nie im charakteru pracy służb mundurowych.

I Zawojski Dzień Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa i Profilaktyki zapoczątkował serię warsz-
tatów i różnego rodzaju inicjatyw realizowa-
nych w ramach projektu „Razem Bezpieczniej”, 

I Zawojski Dzień Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa i Profilaktyki nieprzypadkowo przybrał 
formę Pikniku Rodzinnego, dzieci, które przy-
były na stadion sportowy BCS Zawoja w so-
botnie południe nie mogły narzekać na brak 
atrakcji. Organizatorzy przygotowali specjal-
nie dla szanownych młodych gości oraz ich 
rodziców moc zabaw i konkursów. Przez cały 
czas trwania Pikniku zabawę umilała płyną-

ca z głośników muzyka. Dzięki uprzejmości 
wszystkich służb z terenu naszego Powiatu, 
dzieci mogły podziwiać sprawność druhów z 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pojazdy, 
które na co dzień pomagają im nieść pomoc 
potrzebującym. Niezawodnie stawili się poli-
cjanci, którzy również zaprezentowali radio-
wozy oraz swoje wyposażenie służbowe, nie 
inaczej było w przypadku Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratowniczego oraz Stowa-
rzyszenia „Malta-Służba Medyczna”.

Podczas pikniku Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Joanna Dyrcz 
przekazała zakupiony w ramach projektu Tor 
Przeszkód dla Młodzieżowych Grup Pożarni-
czych o łącznej wartości 14 000 zł.

 Dzieci mogły ponadto wziąć udział w licz-
nych konkursach sportowych, w których na 
każdego uczestnika czekała pamiątkowa 
nagroda. Na spragnionych atrakcji gości cze-
kały również kucyki, które chętnie woziły na 
grzbietach naszych milusińkich, olbrzymim 

Podczas spotkań poruszono następujące 
obszary z zakresu ratownictwa medycznego 
tj.: etyczne, psychologiczne i prawne aspekty 
udzielania pierwszej pomoc; skuteczne wzy-
wanie pomocy medycznej, numery alarmo-
we; ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie 
ze środków ochrony osobistej.

Kurs trwał 5 godzin, był prowadzony zgod-
nie z Wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Re-
suscytacji. Do realizacji zajęć został użyty pro-
fesjonalny sprzęt szkoleniowy m.in.: fantom 
osoby dorosłej do nauki RKO Laerdal Little 
Anne, fantom dziecka do nauki RKO Laerdal 
Little Junior, fantom niemowlęcia do nauki 
RKO Laerdal Baby Anne, treningowe Auto-
matyczne Defibrylatory Zewnętrzne, fantom 
do nauki pierwszej pomocy u zadławionego 
niemowlęcia firmy Laerdal, brzuszki do nauki 
pierwszej pomocy u zadławionej osoby doro-
słej ACT FAST.

Kursy zostały zorganizowane w czterech 
szkołach: Skawicy, Zawoi Centrum, Zawoi 
Mosorne, Zawoi Wilcznej. Wszyscy uczestnicy, 
którzy pomyślnie ukończyli cały Kurs dostali 
zaświadczenia ukończenia Kursu Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej BLS/AED.

Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi

Od małego do dużego uczę 
się pomagać na całego

„Razem bezpieczniej” – projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawoi, który jako jedyny w obszarze: „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
oraz ochrony dzieci i młodzieży” z małopolski otrzymał dofinansowanie byłego 
ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

zainteresowaniem cieszyły się również dmu-
chane zjeżdżalnie oraz stoisko „Klubu Ak-
tywnych Mam”, które ozdabiały twarze dzieci 
fantazyjnymi malunkami. Organizatorzy nie 
zapomnieli również o bardziej przyziemnych 
sprawach: każdy mógł skosztować smacznej 
grochówki z kuchni polowej, kiełbas smażo-
nych nad ogniskiem oraz wielu innych zim-
nych przekąsek i napojów.

Zawojski Piknik Rodzinny okazał się wiel-
kim sukcesem, a roześmiane twarze dzieci 
były tego najlepszym dowodem.

Piknik to dopiero początek zaplanowa-
nych działań, które obejmować będą: spo-
tkania w szkołach, warsztaty edukacyjne dla 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ponadto 
organizowane będą konkursy z zakresu bez-
pieczeństwa i profilaktyki, wyjazdy najmłod-
szych uczniów do Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Komendy Powiatowej Policji. 

Założeniem projektu jest poznanie przez 
dzieci zasad bezpieczeństwa i działań o cha-
rakterze profilaktyczno-edukacyjnym w spo-
sób dla nich dostępny i przyjazny, dlatego 
też najmłodsi uczestnicy projektu podczas 
spotkań i warsztatów otrzymają maskotkę 
projektu – misia ratownika.

 Wspomniane wyżej zajęcia i atrakcje dzieci 
mają zapamiętać przede wszystkim jako do-
skonałą zabawę, ale przyswojone przez nie 
pozytywne nawyki pozwolą w przyszłości 
zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo na-
szych małych mieszkańców.

Wojciech Niemiec, GOPS w Zawoi
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W związku z otrzymanym dofinansowaniem 
z budżetu państwa w wysokości blisko 800 
tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudo-
wa Zespołu Szkół w Skawicy w zakresie sal dy-
daktycznych i przedszkola II-oddziałowego, 
przebudowa sieci wodociągowej w zakresie 
budowy hydrantów oraz budowa zbiorni-
ka na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 
2303/12 w miejscowości Skawica” gmina Za-
woja może już poszczycić się nowym dwupo-
ziomowym skrzydłem dydaktycznym, o które 
wzbogaciła się szkoła w Skawicy. 

Głównym powodem realizacji powyższej 
inwestycji była potrzeba zwiększenia ilości sal 
dydaktycznych co umożliwiłoby likwidację 

Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Skawicy

dwuzmianowości nauczania. Taka sytuacja 
była bardzo uciążliwa dla uczniów powra-
cających z zajęć w porze jesienno-zimowej, 
którzy uczęszczali na lekcję na drugą zmianę. 
Ponadto również w trosce o najmłodsze dzie-
ci w wieku przedszkolnym oraz o ich aktyw-
nych zawodowo rodziców, zgłoszono również 
potrzebę powstania placówki przedszkolnej. 
Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwa-
niom w Skawicy obok istniejącego budynku 
szkolnego, powstało nowe skrzydło, które ar-
chitektonicznie wpisuje się w otoczenie. Par-
ter powyższego obiektu składa się z dwóch sal 
przedszkolnych wraz z pomieszczeniami za-
plecza, toaletami oraz stołówką, które to prze-

znaczone są dla najmłodszych dzieci w wieku 
przedszkolnym. Na piętrze usytuowano nato-
miast 3 sale dydaktyczne oraz łącznik pomię-
dzy skrzydłami wraz z toaletami. Dla potrzeb 
niepełnosprawnych uczniów zaprojektowano 
również dźwig osobowy.

Powstała inwestycja w obecnym kształcie 
ma zapewnić lepsze warunki pracy zarówno 
dla uczniów jak i nauczycieli.

Otwarcie nowego skrzydła Zespołu Szkół 
w Skawicy planuje się na początek września 
2018 roku, pokrywającego się z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego.

Gmina Zawoja w realizacjach swoich pro-
jektów dba również o swoich najmłodszych 
mieszkańców. W związku z tym w bieżącym 
roku zaplanowano budowę placu zabaw 
oraz siłowni plenerowej w Zawoi Mosorne, 
na którą środki zostały przyznane w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014/2020, na podstawie wnio-
sku z dnia 2 marca 2017 r. Koszt całej inwesty-
cji wynosi 78 351 zł, w tym kwota uzyskanego 
dofinansowania w wysokości 40 532 zł. 

Infrastruktura rekreacyjna powstanie przy 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Mosorne, gdzie głównie będzie wy-
korzystywana przez dzieci szkolne podczas 
przerw, zajęć świetlicowych czy zajęć pozalek-
cyjnych. Plac będzie również ogólnodostępny 
dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych 
najmłodszych , w weekendy, wakacje oraz dni 
wolne od zajęć szkolnych. Głównym celem 
powstałego obiektu jest zachęcanie miesz-
kańców gminy, a także turystów do aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu oraz zapew-
nienie dzieciom miejsca, w którym będą mo-

gły kreatywnie spędzać wolny czas w gronie 
swoich rówieśników.

Podobną infrastrukturę sportową w po-
staci placu zabaw planuje również zreali-
zować Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi 
Dolnej w związku z ubieganiem się o środki 
zewnętrzne w ramach wspomnianego wyżej 
Programu. 
W chwili obecnej wniosek jest na etapie we-
ryfikacji. W przypadku pozytywnego rozstrzy-
gnięcia, ukończenie prac związanych z po-
wstanie placu zabaw planuje się na koniec 
2018 roku.

Place zabaw 
w Zawoi Mosorne oraz w Zawoi Dolnej
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GABRIELA TRYBAŁA: Jak Pan ocenia te trzy 
lata kadencji, które upłynęły od wyborów?

MARCIN PAJĄK: Bardzo pracowicie. Rozwią-
zujemy różne problemy na bieżąco. Prioryte-
towo potraktowaliśmy budowę szkoły w Za-
woi Centrum (szkoła kosztowała 13 milionów 
złotych) oraz kanalizację (pozyskaliśmy pra-
wie 20 milionów na ten cel). Uważam, że do-
brze nam się układa współpraca z mieszkań-
cami, radnymi, strażakami, stowarzyszeniami, 
instytucjami otaczającymi samorząd (BGPN, 
LP, RZGW, ZWD itp.) oraz sołtysami. Jest pole 
do wymiany pomysłów, spostrzeżeń. Razem 
realizujemy różne projekty, które służą miesz-
kańcom. Zwiększyliśmy także pieniądze na 
najbardziej bliskie potrzeby mieszkańców 
czyli w szczególności drogi. Co roku na drogi, 
kliniec, korytka, czyszczenie rowów, odśnie-
żanie, odwodnienia, przepusty itp. itd. wy-
dajemy około 1-1,5 miliona złotych (już teraz 
wyremontowaliśmy dziesiątki kilometrów). 
Do tego trzeba będzie dodać odbudowę dróg 
po budowie kanalizacji, z przetargów kwota 
ta wynosi około 2,5 miliona złotych. Oprócz 
tego na przyszłość kwota ta wraz ze wzrostem 
oszczędności co roku wzrasta. Docelowo 
w najbliższych kilku latach chciałbym, aby 
osiągnęła poziom ponad 2 milionów złotych.

Priorytetowo także potraktowaliśmy opie-
kę nad najmłodszymi oraz seniorów. W tym 
roku otwieramy dwa oddziały przedszkolne 
dla prawie 50 dzieci. Dla Seniorów otworzy-
liśmy Dzienny Dom Pobytu w byłej szkole 
w Zawoi Przysłop, jak również zwiększyliśmy 
dla nich ofertę spędzania wolnego czasu. 

Minione trzy lata to okres, w którym gmina 
realizuje różne projekty. Proszę przedsta-
wić mieszkańcom jakie to są projekty?

Tych projektów jest mnóstwo. Od projek-
tów infrastrukturalnych po projekty miękkie. 
Boiska, kanalizacja, opieka senioralna, wy-
posażenie szkół, remont remiz, ścieżki rowe-
rowe, rozbudowy szkół, przedszkola, chod-
niki, infrastruktura turystyczna itp. itd. Pełen 
przekrój. W sumie zakontraktowaliśmy około 
32 milionów złotych. To są ogromne pienią-
dze, które zdobyliśmy ciężką pracą całego 
zespołu osób. Uważam, że w ten sposób mu-
simy poprawiać jakość naszego życia – przez 
pieniądze zewnętrzne.

Gmina Zawoja dysponuje prężnie działa-
jącymi jednostkami Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Czy w ostatnich latach udało się 
wesprzeć poszczególne jednostki?

Cały czas myślimy o strażakach. Co roku 
przeznaczamy duże pieniądze na rozwój po-
szczególnych jednostek. Kupujemy sprzęt 
dzięki dofinansowaniom czy to z Urzędu 
Marszałkowskiego, czy z WFOŚ czy z Minister-
stwa Sprawiedliwości. Jednostce OSP Zawoja 
Centrum udało się kupić nowy samochód za 
około 830 000 złotych, gdzie kwota środków 
zewnętrznych to 400 000 złotych.

Kanalizacja. To jedna z nielicznychinwestycji 
w gminie robiona z takim rozmachem. Pro-
szę powiedzieć, na jakim etapie się znajduje?

W naszej Gminie były ogromne zaległości 
w tej dziedzinie. Przez lata nie budowało się 
w ogóle. Obecnie w styczniu wbiliśmy łopatę 
na budowę pierwszego kilometra od kilkuna-
stu lat. Planujemy do roku 2020 wybudować 
około 80 kilometrów kanalizacji wraz z przyłą-
czami. Obecna wartość pozyskanych środków 
na ten cel to około 20 milionów złotych. Jest 

to ogromny projekt, który obejmie prawie 
70% naszych mieszkańców. Po skończeniu 
pierwszych etapów będziemy myśleć o ko-
lejnych przysiółkach. Ogrom zaniedbań w tej 
dziedzinie powoduje, iż kanalizacja całej Gmi-
ny zajmie nam długie lata.

Czy są podejmowane działania, mające na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców na terenie gminy Zawoja?

Bardzo ważną rzeczą jest poczucie bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców. Dużym 
sukcesem jest umieszczenie karetki w remi-
zie OSP w Zawoi Centrum. Obecnie mam in-
formację, iż karetka zostaje na dłużej. Dzięki 
współpracy z senatorem Andrzejem Pająkiem 
udało się pozyskać 400 000 złotych na zakup 
nowego auta do straży OSP Zawoja Centrum. 
Należy także wspomnieć o założeniu 10 ka-
mer na terenie gminy podłączonych do ko-
mendy w Makowie Podhalańskim. Mamy 
informację, iż policji pomogło to już rozwią-
zać parę spraw. Te kamery będą także pełniły 
funkcję prewencyjną. Już widzimy zmniejszo-
ną aktywność chuligańską na terenach obję-
tych monitoringiem.

Trzy lata kadencji 
za nami

Czas podsumowań i refleksji nad tym, co wykonane i zaplanowane

Z wójtem gminy Zawoja Marcinem Pająkiem rozmawia Gabriela Trybała
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Następny ważny temat – inwestycje oświa-
towe. Na jakim poziomie znajduje się 
obecnie Oświata w gminie?

W roku 2016 oddaliśmy nową szkołę w Zawoi 
Centrum za 13 milionów złotych. W zeszłym 
roku udało się pozyskać 800 000 złotych 
z rezerwy pani premier Beaty Szydło na roz-
budowę szkoły w Skawicy Centrum (wartość 
robót to 1,6 miliona). Udało się także uzyskać 
600 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego 
na założenie dwóch oddziałów przedszkol-
nych w szkole w Zawoi Centrum oraz Skawicy 
Centrum. 

Planowana na przyszłość jest termomoder-
nizacja szkoły w Skawicy Centrum (planowa-
na inwestycja 1 milion złotych) oraz Zawoi 
Wilczna (2 miliony złotych). Oprócz tego bu-
dujemy 3 boiska (boisko plażowe oraz wielo-
funkcyjne przy szkole w Zawoi Wilcznej, wie-
lofunkcyjne przy szkole w Zawoi Centrum). 
Budujemy także plac zabaw przy Przedszkolu 
w Zawoi Mosorne.

Jakie były najtrudniejsze decyzje, które 
należało podjąć, by ograniczyć wydatki?

Przez racjonalną gospodarkę zasobami ludz-
kimi zmniejszamy zatrudnienie w sferze sa-
morządowej. Przez 3 lata udało się zmniejszyć 
zatrudnienie o 20 etatów. To są oszczędności 
na poziomie 1 miliona złotych rocznie. Dzięki 
samemu braku zastępcy (żadnego nie powo-
łałem) Gmina oszczędza około 120 000 zł 
rocznie. Skupiamy się także na pozyskiwaniu 
pieniędzy zewnętrznych, które wspomaga-
ją nas budżet. Rozsądnie gospodarujemy 
pieniędzmi. Przykład, w 2010 roku dowozy 
kosztowały budżet prawie 500 000 złotych. 
Obecnie koszt ten jest prawie 200 000 tysięcy 
złotych niższy.

Jakie projekty na przyszłość?

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia doty-
czące rewitalizacji. Jako Gmina złożyliśmy 
dwa projekty: „Droga do lepszego życia” 
(wartość projektu 1 652 038 zł) – który do-
tyczy działań dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszej Gminy oraz „Babiogór-
skie Centrum Aktywności Lokalnej” (wartość 
projektu 2 011 463 zł) – adaptacja poddasza 
nowej szkoły w Zawoi Centrum, aby uatrak-
cyjnić najmłodszym ofertę spędzania wolne-
go czasu.

Przygotowujemy się także do naboru na 
budowę nowej biblioteki w Zawoi Centrum. 
Na ten cel jest możliwe pozyskanie 2 milio-
nów złotych z Narodowego Programu Rozbu-
dowy Bibliotek. W ramach tego projektu po-
wstałaby nowa sala widowiskowa jak również 
biblioteka z XXI wieku. Osobiście uważam, że 
trzeba dbać o wszystkie aspekty życia spo-
łecznego, w tym kulturę.

Planujemy także budowę placu zabaw 
w Zawoi Dolnej jak również nowy plac zabaw 
w Zawoi Mosorne. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gmi-
ną Oravska Polhora, którego głównym celem 
jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego obszaru pogranicza. 
Budowa transgranicznych górskich tras rowe-
rowych ma przyczynić się przede wszystkim 
do rozwoju, ochrony i promowania obszaru 
pogranicza wokół Babiej Góry oraz do zwięk-
szenia atrakcyjności regionu pod względem 
rekreacyjnym i turystycznym.

Prace w terenie ruszyły w październiku 
2017 roku i rozpoczęły się od budowy ścież-
ki podjazdowej w okolicy Mosornego Gronia. 
Warunki atmosferyczne zmusiły jednak wyko-
nawców do wstrzymania się z dalszymi praca-
mi do okresu wiosennego, gdy aura pogodo-
wa będzie bardziej sprzyjająca. Dalsze pracę 

Babia Góra Trails
W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Babia Góra Trails” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 gmina Zawoja rozpoczęła budowę kompleksu ścieżek rowerowych 
typu „Singletrack” o różnym stopniu trudności.  

przewidują wybudowanie ścieżek biegnących 
w stronę Przełęczy Jałowieckiej przez Halę 
Barankową, Kamińskiego i Mędralową, aby 
połączyć się ze słowackim sąsiadem po dru-
giej stronie Babiej Góry. Planowany termin 
ukończenia prac przewiduje się na I połowę 
września 2018 r.

W ramach powyższego projektu powsta-
je również Centrum Integracji Rowerzystów, 
a pierwsze efekty prac w postaci budynku 
w stanie surowym można już podziwiać przy 
Centrum Górskim „Korona Ziemi”. Obiekt ma 
stanowić miejsce odpoczynku i rekreacji dla 
rowerzystów korzystających z powstałych 
ścieżek rowerowych. Planowany termin ukoń-
czenia prac i oddania budynku do użytku 
przewiduję się na listopadzie 2018 r. 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Zawoi Centrum oraz w Skawicy powstanie po 
25 miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. Środki, które pozyskano pozwolą na wypo-
sażenie oddziału w niezbędne materiały edukacyjne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, 
sprzęt, meble oraz zabawki. Ponadto dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
takich jak zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę 
korekcyjną czy rytmikę. Dodatkowo w ramach projektu zapewnione również będzie wyżywienie 
dla dzieci.

Podobny oddział przedszkolny w ramach tego samego projektu powstanie w Szkole Podsta-
wowej w Skawicy Centrum, również na takich samych zasadach. 

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 580 500,00 zł.
Nabór do oddziałów przedszkolnych planuje się w miesiącu marcu bieżącego roku. Udział 

w przedszkolu w czasie projektu będzie bezpłatny, rodzice będą ponosić jedynie opłatę za 
wyżywienie.

Odział przedszkolny 
w Zawoi Centrum i Skawicy

We wrześniu 2018 r. ruszy nowy odział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich 
w Gminie Zawoja, który powstanie w Szkole Podstawowej Zawoi Centrum 
oraz przy szkole w Skawicy. Środki finansowe na utworzenie oddziału 
przedszkolnego zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
10. Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR. 
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38-300 Gorlice i Zakład Budownictwa Ogólne-
go „Moduł” Bożena Guzik, ul. Stróżówka 67, 38-
300 Gorlice. Wartość kontraktu wynosi 15 306 
120,00 zł brutto. Inwestycja w trakcie realizacji.
4. „Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa” 
– wykonawcą jest „Hydroel” Zakład Wiertni-
czo-Górniczy , Zagórzany. Wartość kontraktu 
wynosi 224 770,20 zł zł brutto. Inwestycja za-
kończona.
5. „Inżynier Kontraktu” – wykonawcą jest kon-
sorcjum firm: Dom Inżynierski „Promis” S.A., 
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, „Smajdor” 
Leszek Smajdor ul. Grunwaldzka 200f 33-300 
Nowy Sącz, „WWpartner TB” Wojciech Weso-
łowski ul. Św. Heleny 53, 33-300 Nowy Sącz. 
Wartość kontraktu wynosi 293 355,00 zł brutto. 

W ramach oszczędności z przetargów na 
wyżej wymienionych kontraktach planowane 
jest doprojektowanie pozostałych budynków 
w miejscowości Skawica, oraz zaprojektowa-
nie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Za-
woi Mosorne oraz Zawoi Policzne.

Zaznaczyć należy również, że Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
„Zawoja” sp. z o.o. realizuje równocześnie ko-
lejny projekt „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Zawoja – etap II”.

Planowany całkowity koszt realizacji inwe-
stycji wynosi 5 328 113,42 zł, w tym wydatki 
kwalifikowane: 4 322 554,00 zł. Wartość VAT 
w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, 
który Spółka odzyska. Otrzymana dotacja 

Dzięki dofinansowaniu projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Gminy Zawoja – etap I” ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Funduszu Spójności rozpo-
częto trudną i pracochłonną inwestycję, która 
kosztować będzie wiele milionów złotych.

W zaawansowanym stopniu prowadzone 
są również prace projektowe nad wykona-
niem sieci sanitarnej w miejscowości Zawoja 
Dolna, Zawoja Centrum, Zawoja Mosorne, Za-
woja Policzne. Planuje się już tego roku rozpo-
częcie prac w terenie w Zawoi Dolnej i Zawoi 
Centrum. Realizacja budowy sieci w Zawoi 
Mosorne, Zawoi Policzne oraz modernizacje 
istniejącej sieci kanalizacyjnej w górnej części 
Zawoi zaplanowana jest na lata 2019-2020.

W ramach pozyskanych środków zakończo-
ny został już jeden z kontraktów pn.  „Budowa 
ujęcia wody – studnia głębinowa”. Wykonaw-
cą robót była firma „Hydroel” Zakład Wiertni-
czo-Górniczy, Zagórzany. Wartość kontraktu 
opiewała na kwotę 224 770,20 zł brutto. Reali-
zacja projektu przyczyni się do redukcji spad-
ków ciśnienia wody oraz jej jakości, co odczu-
walne jest dla mieszkańców zwłaszcza latem.

Należy zwrócić uwagę, że wartość całego 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wod-
nokanalizacyjnej na terenie gminy Zawoja 
– Etap I” szacowana jest na 36 586 485,82 zł 
z czego 18 875 922,57 zł to dofinansowa-
nie uzyskane ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Be-
neficjentem projektu jest gminna spółka – 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o.

W ramach ww. projektu podpisanych zosta-
ło już 5 umów z Wykonawcami na realizację 
inwestycji, tj.:
1. „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Skawica” – wykonawcą 
jest „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowe Wolimex Eugeniusz Wojak”, 
34-600 Limanowa, ul. Tarnowska 33. Wartość 
kontraktu wynosi 11 632 134,60 zł brutto. In-
westycja w trakcie realizacji.
2. „Budowa przepompowni ścieków i stacji 
zlewnej w Skawicy” – wykonawcą jest Przed-
siębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
„Machnik” Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 
33-380 Krynica Zdrój. 1 253 985,00 zł brutto. 
Inwestycja w trakcie realizacji. 
3. „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej 
w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja 
oczyszczalni Zawoja Centrum” – wykonawcą 
jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „Moduł” sp. z o.o., ul. Stróżówka 67, 

z NFOŚiGW wynosi: 3 674 171,00 zł (85% 
kosztów kwalifikowanych).

Projekt przewiduje realizacje 3 kontraktów 
budowlanych z zakresu kanalizacji oraz 1 kon-
trakt związanych z nadzorem, tj.:
• K1– Budowę systemu sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Zawoja (od DW „Silwer” 
do oś Widły) – kontrakt realizowany w ra-
mach – żółty FIDIC. Kontrakt obejmuje za-
projektowanie i wybudowanie ok. 5 km sieci 
kanalizacyjnej, zakończonej studzienkami ka-
nalizacyjnymi na posesji. Na ten kontrakt wy-
łoniony został podmiot „Ekoinstal” sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka. 
Wartość kontraktu wynosi 2 451 390,00 zł 
brutto. Inwestycja w trakcie realizacji. 
• K2 – Modernizację systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Zawoja – kontrakt 
realizowany w ramach – żółty FIDIC. Kontrakt 
obejmuje modernizację ok. 6 km sieci kana-
lizacyjnej.
• K3 – Likwidację oczyszczalni ścieków Zawoja 
Widły - kontrakt realizowany w ramach – żółty 
FIDIC.
• K4 – Inżynier Kontraktu dla Projektu. Wyko-
nawcą jest Konsorcjum firm: Dom Inżynierski 
„Promis” S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin, 
„Smajdor” Leszek Smajdor ul. Grunwaldzka 
200f 33-300 Nowy Sącz, „WWpartner TB” Woj-
ciech Wesołowski ul. Św. Heleny 53, 33-300 
Nowy Sącz. 

Wartość kontraktu wynosi 263 000 zł brutto. 
Proszę mieszkańców o wyrozumiałość wo-

bec zaistniałych trudności i uciążliwości oraz 
zachowanie szczególnej ostrożności w pobli-
żu realizowanych prac.

mgr inż. Adam Skrzypek, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, UG Zawoja

Ruszyła budowa kanalizacji
Na tę inwestycję czekano od lat

8 stycznia wójt gminy Zawoja Marcin Pająk oraz prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. Krzysztof 
Warmuz pierwszym symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęli budowę 
kanalizacji w ramach kontraktu „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Skawica”.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. portal Sucha24.pl
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Celem Programu, w którym Gmina Zawoja 
uczestniczy jest przede wszystkim poprawa 
stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, 
służącej zarówno dzieciom szkolnym uczęsz-
czającym na zajęcia wychowania fizycznego 
oraz społeczności lokalnej, która preferuje 
aktywne formy spędzania wolnego czasu. 
W związku z powyższym w roku bieżącym 
przewiduje się budowę 3 obiektów infra-
struktury sportowej w Gminie Zawoja. Nowe 
wielofunkcyjnego boisko sportowe, dostęp-
ne dla dzieci i młodzieży, wraz z urządzenia-
mi i wyposażeniem powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum oraz przy 
Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. 

Na wskazanych obiektach sportowych 
będzie możliwość uprawiania różnych dys-
cyplin sportowych, takich jak piłka ręczna, 
koszykówka, siatkówka czy tenis. Obiekt bę-
dzie spełniał wszystkie podstawowe warunki 
techniczne, oraz zapewniał bezpieczeństwo 
dla osób korzystających z boisk. Ponadto za-

Budowa 
boisk sportowych

planowano również budowę boiska siatkówki 
plażowej wraz z ogrodzeniem i wyposaże-
niem przy zespole Szkół w Zawoi Wilcznej 
jako uzupełnienie dotychczasowego zago-
spodarowanie terenu. Obiekt umiejscowiony 
zostanie w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci 
oraz boisk przeznaczonych do innych dyscy-
plin sportowych, a jako całość będzie świet-
nie spełniał oczekiwania w zakresie aktyw-
ności fizycznej i rekreacyjnej wśród młodych 
mieszkańców Gminy Zawoja. 

Otwarcie nowych obiektów infrastruktu-
ry sportowej planuje się na koniec sierpnia 
2018 r., w związku ze zbliżającym się rozpo-
częciem nowego roku szkolnego. Od wrze-
śnia dzieci i młodzież szkolna będą więc 
mogli korzystać z nowych wielofunkcyjnych 
obiektów sportowych podczas zajęć szkol-
nych, a w okresie pozalekcyjnym dostęp do 
obiektów będą również mieli wszyscy miesz-
kańcy Gminy Zawoja, którzy chcą aktywnie 
spędzać swój wolny czas. 

Gmina Zawoja w roku ubiegłym otrzymała dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „ Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej – edycja 2017” na realizację zadania pn.: Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawoi oraz boiska wielofunkcyjnego i do 
siatkówki plażowej przy ZS w Zawoi Wilcznej. Całkowita wartość wydatków 
związanych z realizacją powyższego zadania inwestycyjnego wynosi 1 482 
866,00 zł w tym wartość dofinansowania z Funduszu w kwocie 706 700,00 zł. 

Gmina Zawoja (partner projektu) w ubiegłym 
roku przystąpiła do opracowania dokumen-
tacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 
4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020. W ramach 
przedmiotowego konkursu realizowane będą 
projekty polegające na budowie, rozbudowie 
oraz przebudowie infrastruktury (w tym za-
kup niezbędnych urządzeń) mające na celu 
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. 

Odnawialne źródła energii

We wrześniu Ministerstwo Środowiska 
zatwierdziło listę rankingową projektów 
ocenianych w ramach naboru nr 
2.4.1/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona 
przyrody i edukacja ekologiczna 
podtypu 2.4.1a Działanie o charakterze 
dobrych praktyk, związane z ochroną 
zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

Na powyższej liście znalazł się również 
projekt złożony w ubiegłym roku 
przez Gminę Zawoja pn. „Babiogórskie 
Ścieżki”, który w chwili obecnej 
przechodzi ostatni etap oceny 
merytorycznej. Dofinansowanie 
w ramach powyższego projektu to 
prawie 2,2 mln zł!

Realizacja projektu pozwoli na ochronę uni-
katowych walorów Babiogórskiego Parku 
Narodowego, w szczególności leśnych sie-
dlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG występujących na Babiej 
Górze. W związku z powyższym planuje się 
wydzielenie strefy rekreacyjnej oraz nowej 
ścieżki edukacyjnej w Zawoi Czatoży, która 
skutkować będzie stworzeniem alternatyw-
nych tras do uprawiania turystki. 

Budowa ścieżki obejmować będzie jej za-
łożenie w terenie, stosowane oznaczenie oraz 
wyposażenie w infrastrukturę zapewniają-
cą bezpieczne korzystanie. Przy wejściu na 
ścieżkę powstanie utwardzony parking, a w 
dolnym odcinku ścieżki chodnik o długości 
ok. 1 km, od Małych Widełek w stronę Zawoi 
Czatoży. W początkowej części ścieżki powsta-
nie kompleks rekreacyjno-edukacyjny (Strefa 
Aktywnego Wypoczynku), w skład którego 
wejdzie m.in. plac zabaw oraz zaadaptowany 
zostanie fragment lasu na cele edukacyjne. 
Zamierza się również remont istniejącej za-
daszonej wiaty połączonej z niewielką sce-
ną. Przedstawiona za pomocą infrastruktury 
edukacyjnej tematyka nawiązywać będzie 
do procesów zachodzących w przyrodzie 
np. poprzez opisy zjawisk na specjalnych ta-
blicach. 

Całość planowanej inwestycji jest moż-
liwa dzięki współpracy i przychylności 
nadleśniczego Tadeusza Kosmana oraz 
dyrektora Babiogórskiego Parku Narodo-
wego Tomasza Pasierbka. Gmina Zawoja 
w szczególności dziękuje za wyrażenie 
zgody na zagospodarowanie terenu Nad-
leśnictwa w ramach przedstawionego 
projektu, dzięki czemu będziemy mogli 
cieszyć się nową infrastrukturą rekreacyj-
no-edukacyjną.

BaBiOGóRSKie 
ŚCieżKi

Zawoja Czatoża

Urząd Gminy Zawoja informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, w ra-
mach przyjętego Programu zapobiegania bezdomności zwierząt, prowadzi akcję steryli-
zacji samic psów i kotów dofinansowywaną z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów 
zabiegu.

Celem akcji jest ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zawoja. 
Dodatkowych informacji udziela Gabinet Weterynaryjny w Zawoi Mosorne pod numerem 
telefonu 602-192-467 lub 787-887-688.

Ilość zabiegów ograniczona.

Wniosek aplikacyjny został złożony w listo-
padzie 2017r. W ramach projektu zostanie 
zainstalowanych ok. 70 instalacji fotowolta-
icznych v oraz kolektorów słonecznych na bu-
dynkach mieszkalnych. 

Wartość projektu szacowana jest na ok. 
1 478 860 zł. Dofinansowanie wynosi 60% 
kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji to 
2019 rok.

mgr inż. Adam Skrzypek, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

Urząd Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE
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Projekt ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Zawoja z uwzględnieniem działań edukacyjnych, sporto-
wych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz animacyjnych, rozwijających 
indywidualne talenty i pasje młodego człowieka. Projekt skierowany 
będzie do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin 
i będzie dążył do poprawy funkcjonowania oraz propagowania war-
tości rodziny. 

Realizacja projektu uwzględnia wsparcie istniejących placówek 
wsparcia dziennego w Gminie Zawoja poprzez zwiększenie liczby 
miejsc w tych placówkach oraz rozszerzenie oferty wsparcia.

 
Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu będzie stanowić formę 

takiej placówki oferującej dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia 
wolnego czasu w sposób kreatywny, posiadając w ofercie zajęcia roz-
wojowe, kółka zainteresowań, organizowanie spotkań i wydarzeń typu 
wyjazd do kina, teatru oraz innych obiektów kulturalnych, a także orga-
nizację wycieczki, wyjazdów oraz obozów profilaktyczno-terapeutycz-
nych. Wszystkie działania przewidziane w projekcie służyć będą prze-
ciwdziałaniu zachowaniom problemowym, ryzykownym i wycofaniu 
ze społeczeństwa dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytyw-
nych wzorców i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. 

Mając na uwadze fakt, że Zawoja jest najdłuższą wsią w Polsce za-
dania wskazane w projekcie będą realizowane w dwóch placówkach 
obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. w miej-
scowości Zawoja i Skawica. Umożliwi to udział w projekcie większej 
ilości dzieci i ograniczy koszty związane z dowozem dzieci na zajęcia 
i warsztaty.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w ramach świe-
tlic prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zawoi – tel. 33 8774-049.  Nabór trwa do 15 marca 2018 roku.

Joanna Dyrcz, kierownik GOPS w Zawoi

Babiogórskie 
Centrum Radości

„Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu” – milion złotych dla dzieci z terenu Gminy Zawoja. Od 2018 roku w Gminie 
Zawoja rusza projekt „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”. To kolejne środki finansowe pozyskane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tym razem dla dzieci i młodzieży.

Zaproszeni goście przybyli na wigilijną 
wieczerzę, która odbyła się w Domu Opieki 
Dziennej w Zawoi. Potrawy przyrządzone 
zostały przez Koło Gospodyń Wiejskich – Za-
wojanki, które z wielkim zaangażowaniem 
pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia. 
Spotkanie umilili uczniowie szkoły podsta-
wowej ze Stryszawy ze swoim świątecznym 
przedstawieniem, były życzenia, wspólne 
śpiewanie kolęd oraz biesiadowanie.

To już po raz drugi na terenie naszej Gminy 
organizowane jest takie spotkanie. Widzieli-

śmy taką potrzebę po zeszłorocznej wigilii, 
uśmiech i radość naszych gości to dla nas naj-
większa nagroda za trud jaki włożyliśmy w jej 
przygotowanie. Naszym głównym celem było 
to, żeby każdy kto nie ma możliwości przeżyć 
Świąt w gronie rodzinnym mógł spędzić ten 
czas w sposób wyjątkowy i poczuć magię 
tego pięknego świątecznego czasu.

Joanna Dyrcz, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawoi

Wigilia dla seniorów
Blisko 70 osób skorzystało z zaproszenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawoi na spotkanie wigilijne organizowane dla seniorów z terenu 
Gminy Zawoja, które odbyło się w Domu Opieki Dziennej w Zawoi . Specjalny 
bus zapewnił transport gości, a po zakończeniu spotkania odwiózł ich do 
domów. 
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24% ankietowanych – sala do organizowa-
nia imprez i spotkań kulturalnych oraz miej-
sce na czytelnię książek i prasy,

19% – kącik malucha,
18% – pracownia informatyczna,
15% – kawiarenka.

4. Czy biblioteka powinna współpracować 
z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na 
rzecz rozwoju czytelnictwa?

Tak – 78% ankietowanych, 
Nie – 22%.

5. Czy biblioteka powinna realizować dzia-
łania służące podnoszeniu kompetencji infor-
matycznych?

Tak – 70% ankietowanych,
Nie – 28%,
Brak odpowiedzi – 2%.

6 . Jakie są Pana/Pani dodatkowe oczekiwa-
nia wobec nowej biblioteki ?

Na pytanie udzieliło odpowiedzi 25 osób. 
Oczekiwania wobec biblioteki dotyczyły 
głównie księgozbioru biblioteki, pojawiły się 
następujące sugestie: wprowadzić jak najwię-
cej nowości (ilość odpowiedzi – 3), wzbogacić 
księgozbiór (3), więcej środków finansowych 
na nowości (1), wzbogacić księgozbiór w au-
diobooki (1), gigantyczna ilość nowych ksią-

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz 
przedstawiciele organizacji, szkół, bibliotek 
i stowarzyszeń działających na terenie Gminy 
Zawoja. Wszyscy obecni na spotkaniu konsul-
tacyjnym wyrazili aprobatę dla przedstawio-
nej koncepcji budowy biblioteki. Szczegóło-
we informacje odnośnie przebiegu spotkania 
zawiera Protokół z 29 października 2017 r. Kon-
sultacje przeprowadzono również w formie an-
kiety, której formularz był dostępny w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Zawoja i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawoi oraz papierowej w Biurze Obsługi 
Klienta Gminy Zawoja, w siedzibie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Zawoi oraz jej filii.

Wypełnione anonimowo ankiety należa-
ło składać w biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Zawoja, w siedzibie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Zawoi oraz jej filii, przesłać 
drogą elektroniczną lub pocztą w terminie od 
27 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

W wyniku konsultacji otrzymano 192 an-
kiety, w tym 190 złożono osobiście, 2 ankie-
ty przesłano drogą elektroniczną. Komisja 
konsultacyjna 11 ankiet uznała za nieważne 
w związku z brakiem oznaczenia UG. Pod-
czas nanoszenia odpowiedzi z ankiet do ar-
kusza kalkulacyjnego unieważniono kolejne 
11 ankiet z uwagi na brak dokonania wyboru 
przez ankietowanego (zaznaczanie odpo-
wiedzi i tak, i nie). Ankietowani odpowiadali 
na 6 pytań ściśle związanych z wymaganiami 
Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Wyniki ankiety prezentują się nastepująco:

1. Czy uważa Pan/Pani, że nowy budynek 
o odpowiedniej powierzchni użytkowej,  
nowocześnie wyposażony podniesie atrakcyj-
ność usług bibliotecznych?

Tak – 91% ankietowanych, 
Nie  – 9%.

2. Czy uważa Pan/Pani, że biblioteka po-
winna prowadzić zadania wykraczające poza 
tradycyjne funkcje biblioteki, skierowane 
do zróżnicowanych grup (dzieci, młodzież,  
mieszkańcy w wieku produkcyjnym, seniorzy)?

Tak – 90% ankietowanych,
Nie – 9%.
Brak odpowiedzi – 1%.

3. Jakie pomieszczenia zdaniem Pana/
Pani powinny znajdować się w bibliotece?  
(można zaznaczyć dowolną ilość)

żek (1), większa dostępność żądanych książek, 
większy ich zasób (1).

Ponadto ankietowani zgłosili również swo-
je oczekiwania wobec oferty kulturalnej. Za-
proponowali, aby w nowej bibliotece były 
organizowane również spotkania autorskie, 
warsztaty teatralne, wieczory poezji, spotka-
nia ze sławnymi ludźmi oraz działania promu-
jące książki dotyczące naszego regionu (ilość 
odpowiedzi – 5). Nowa biblioteka powinna 
być także miejscem, gdzie będzie panowała 
bardzo miła i przyjazna atmosfera, grzecz-
ność wobec klienta(1). Zgłoszono także pro-
pozycję wydłużenia czasu pracy biblioteki (2). 
Ankietowani zwrócili uwagę również na styl 
nowego budynku, który powinien wizualnie 
bardziej nawiązywać do architektury babio-
górskiej (1) oraz wskazali lokalizację biblioteki 
w miejscu nowego budynku „starej szkoły” 
w Centrum (1). Tylko jedna osoba ankietowa-
na uznała, że nowy budynek jest zbyteczny. 
W odpowiedziach ankietowani zgłosili także 
propozycje, aby w koncepcji budowy biblio-
teki uwzględnić dodatkowo salę kinową (1), 
wystawową (1) oraz zaplanować miejsce na 
gry planszowe i filmotekę (1) Ponadto jedna 
osoba ankietowana wskazała też potrzebę 
realizacji podobnej inwestycji dotyczącej Filii 
Bibliotecznej w Skawicy.

Budujemy Bibliotekę
– konsultacje społeczne

29 października 2017 r. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyły się konsultacje społeczne, których przedmiotem 
było uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie ich oczekiwań i potrzeb w zakresie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawoi, w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zawoi” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-
2020.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi spotkały 
się z życzliwością i pozytywnym odzewem czytelników, użytkowników, mieszkańców Gminy 
Zawoja. Przeprowadzone konsultacje społeczne, pozwoliły nam poznać oczekiwania i potrzeby 
aktualnych, ale i być może przyszłych użytkowników biblioteki. Przedstawienie koncepcji budo-
wy nowej biblioteki potwierdziło słuszność naszego projektu. Konsultacje pokazały również ob-
szary działalności, które można zmienić lub poprawić w sferze działalności kulturalnej biblioteki, 
aby podnieść poziom zadowolenia czytelników. Zgłoszone postulaty mieszkańców, dotyczące 
funkcjonalności, wyposażenia i działalności zostaną uwzględnione w miarę możliwości w pro-
jekcie budowy nowej biblioteki.

Zawoja, 9.12.2017. Komisja ds. konsultacji społecznych
Lucyna Malczyk, Sławomir Kudzia, Anna Kulka, Katarzyna Wilczyńska
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Zestawienie 
pozyskanych środków finansowych 

w latach 2015/2018
Lp. Nazwa projektu Źródło finansowania Kwota

1. Modernizacja, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Zawoja  FOGR WM                                          200 070,00 zł 

2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy drodze wojewódzkiej 957  Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 404 209,39 z
 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne-etap I - dotacja 
 ze środków Województwa Małopolskiego
 
3. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze  Dotacja z budżetu Województwa Małoplskiego 149 242,94 zł
 wojewódzkiej 957 na odcinkach Zawoja Centrum Szkoła 
 - Kładka Zawoja Burdele Urząd Gminy Centrum 

4. Uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej  WFOŚiGW 335 412,76 zł
 na terenie Gminy Zawoja - etap I - wykonanie dokumentacji 
 projektowej kanalizacji w Skawicy 

5. Uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie  Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie. 18 875 922,57 zł
 Gminy Zawoja - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej  Współfinansowany ze środków Funduszu
 kanalizacji w Skawicy Spójności w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 

6. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie  Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie. 3 674 171,00 zł
 Gminy Zawoja - etap II Współfinansowany ze środków Funduszu 
  Spójności w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 

7. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zawoja WFOŚiGW 31 134,00 zł

8. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających  Fundusz Szwajcarski – w ramach Szwajcarsko- 237 290,23 zł 
 azbest z obszarów województwa małopolskiego Polskiego Programu Współpracy  

9. Bezpieczny Strażak  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  8 453,52 zł
  i Gospodarki Wodnej
 
10. Umiem pływać Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów MSiT 35 190,00 zł

11. Jeżdżę z głową  Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 13 830,00 zł

12. Już pływam  Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 17 128,00 zł

13. Małopolskie Remizy  Dotacja ze środków Województwa Małopolskiego 56 467,64 zł

14. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 26 396,78 zł

15. Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020 560 248,06 zł

16. Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Skawicy w zakresie  Dotacja z budżetu państwa 791 983,00 zł
 sal dydaktycznych i przedszkola II oddziałowego, przebudowa 
 sieci wodociągowej w zakresie budowy hydrantów oraz budowa 
 zbiornika na nieczystości ciekłe  

17. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja Europejski Fundusz Społeczny w ramach  580 500,00 zł
  RPO WM na lata 2014-2020

18. Babia Góra Trails (infrastruktura rowerowa) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  1 711 883,10 zł
  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
  Interreg V-A Polska Słowacja 

19. Tajemnicza Babia Góra (projekt Polsko-Słowacki) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  199 607,84 zł
  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
  Interreg V-A Polska Słowacja
 
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawoi  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT 706 700,00 zł
 oraz boiska wielofunkcyjnego i do siatkówki plażowej 
 przy ZS w Zawoi Wilcznej 
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Pod koniec ubiegłego roku w Lipnicy Murowanej odbyła się konferen-
cja poświecona problemowi boreliozy na terenie Województwa Mało-
polskiego. Omawiano na niej objawy tej choroby, sposoby wykrywania,  
leczenia i możliwość uzyskania odszkodowania.

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania z konsultantem zdro-
wotnym przede wszystkim dla: rolników na KRUS-ie, rolników na ZUS-ie, 
rolników na rencie i emeryturze, leśników oraz wysokich pracujących 
w leśnictwie i tych którzy pracowali w rolnictwie w Unii Europejskiej. 

Sprawdź czy jesteś chory na boreliozę? Sprawdź czy możesz uzy-
skać odszkodowanie za boreliozę?

Przed spotkaniem zapraszamy na stronę internetową boreliozy.pl, 
gdzie sugerujemy wykonanie sobie testu objawów doktora Horowitza. 
Po wypełnieniu testu można go sobie wydrukować i przynieść ze sobą 
na spotkanie. Pomoże to w ustaleniu prawdopodobieństwa występo-
wania boreliozy i innych współtowarzyszących boreliozie infekcji, tzw. 
konfekcji. 

Osoby zainteresowane tematem boreliozy odsyłamy do kontaktu 
z Panią Józefą Moskałą, tel. 796 746 499, mail:jozefamoskala@interia.pl.

Borelioza
ważne inforMacje

Z dniem 1 stycznia 2018 roku OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NAD-
ZOREM NAD LASAMI PRYWATNYMI realizowane są bezpo-
średnio przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej.

W ramach nadzoru pełniony jest dyżur w Wydziale Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b dla: 
GMINY ZAWOJA (z wyłączeniem BgPN) w każdą środę od 9.00 do 
11.00, przez mgr inż. Grzegorza Malinowskiego, tel. 730-623-077; 
email: g.malinowski@powiatsuski.pl

Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są 
w oparciu o: 
• dane z ewidencji gruntów,
• dane z uproszczonych planów urządzenia lasów (dla miejscowo-
ści Zawoja do pobrania w Urzędzie Gminy).

Szczegółowe informacje na temat zasad pozyskiwania i lega-
lizacji drewna oraz dane kontaktowe pracowników dostępne na 
stronie internetowej Starostwa powiatsuski.pl w zakładce „Wy-
dział środowiska: nadzór nad lasami”.

oGŁoSZenie

Lp. Nazwa projektu Źródło finansowania Kwota

21. Babiogórskie ścieżki CKPŚ w ramach Programu Operacyjnego  2 167 500,00 zł
  Infrastruktura i Środowisko

22. Głęboka termomodernizacja zespołu budynków szkolnych  RPO WM na lata 2014-2020 1 645 071,38 zł
 w Skawicy Centrum i w Zawoi Wilcznej 

23. Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Zawoi Mosorne Europejski Fundusz Rolny w ramach PROW  40 532,00 zł
  lata 2014-2020
 
24. Samochód strażacki dla OSP Zawoja Centrum Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 300 000,00 zł

25. Samochód strażacki dla OSP Zawoja Centrum Komenda Główna PSP  100 000,00 zł

26. Książki naszych marzeń  Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 8 070,00 zł

27. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 12 000,00 zł

28. Aktywne tablice Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 63 285,00 zł

29. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 6 700,00 zł

30. Dom opieki rodzinnej RPO 1 538 294,40 zł

31. Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu RPO 993 387,94 zł

32. Razem Bezpieczniej MSWiA 66 400,00 zł

33. Rozwój pomocy społecznej Małopolski Urząd Wojewódzki 60 000,00 zł

34. Asystent Rodziny Małopolski Urząd Wojewódzki 72 000,00 zł

35. Babiogórska Jesień MKiDN 200 000,00 zł

36. Partcypacja. Zróbmy kolejny krok MILA 7 000,00 zł

37. Naturalnie Fundacja Banku Gospodarki Krajowej 10 000,00 zł

38. Powodziówki   318 783,00 zł

39. 0,4 Subwencja oświatowa (wyposażenie szkoły w Zawoi Centrum)   250 573,00 zł

40. IS Brzegiem Skawy i Skawicy – modernizacja Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego 12 000,00 zł

41.  Remont ołtarza w kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 35 000,00 zł
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Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół 
ENEJ – polski zespół rockowo-folkowy, zało-
żony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Pio-
tra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łu-
kasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). 
Nazwa zespołu pochodzi od imienia głów-
nego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskie-
go - Eneja, wesołego kozaka podróżującego 
po świecie. Grupa to mieszanka różnorodna 
kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu 
członków zespołu – rodzina braci Sołoducha 
ma korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński 
urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie 
zespołu to Polacy.

Na dyskografię zespołu składają się cztery 
krążki studyjne i jeden koncertowy. Debiu-
tancka płyta „Ulice” ukazała się w roku 2008. 
W 2010 r. wydana została płyta „Folkorabel” 
(Złota Płyta). Rok 2011 to koncertowe DVD 
z zapisem występu na Przystanku Woodstock. 
Natomiast w 2012 r. ukazała się płyta „Folkho-
rod” (podwójna Platynowa Płyta). Najnowszym 
„dzieckiem” zespołu jest „Paparanoja”, która uj-
rzała światło dzienne w lutym 2015 roku.

Za przełomowy moment w historii zespołu 
uznać należy rok 2011 i wygraną w programie 
Must Be The Music - Tylko Muzyka w telewizji 
Polsat. Zwycięstwo otworzyło grupie drogę 
do szerszego grona słuchaczy. Stacje radio-
we, już dzień po wielkim finale programu 
zaczął podbijać utwór „Radio Hello”, stając się 

34. Babiogórska Jesień 
29-30 września 2018 roku

Już dzisiaj z przyjemnością możemy podzielić się informacjami 
na temat programu kolejnej - 34. Babiogórskiej Jesieni. 

We wrześniu Zawoja znowu stanie się stolicą folkloru i folku, 
gościć będziemy zespoły między innymi ze Słowacji i Austrii.

hitem lata 2011. Od tego czasu ENEJ regular-
nie pojawia się na największych i najbardziej 
prestiżowych festiwalach w Polsce, takich jak 
Heineken Open'er Festival, Przystanek Wood-
stock (2011 nagroda Złotego Bączka za naj-
lepszy koncert festiwalu w roku poprzednim), 
Jarocin Festiwal, KFPP w Opolu (nagroda Su-
perPremiery 2012 oraz SuperJedynka w kate-
gorii SuperPrzebój 2013), TOPtrendy Festiwal 
(tytuł Największego Przeboju Roku), Sopot 
Top of the Top Festival.

ENEJ ma na swym koncie siedem singli 
bijących rekordy popularności w sieci i kró-
lujących na listach przebojów wszystkich 
największych rozgłośni radiowych w Polsce. 
Są to "Radio Hello", "Skrzydlate ręce", "Tak 
smakuje życie", "Lili”, "Symetryczno-Liryczna”, 
“Zbudujemy dom” i “Nie chcę spać”.

Zespół koncertuje w Polsce, jak również 
poza granicami kraju (Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania, Litwa, Ukraina, Włochy, Bel-
gia, Czechy).

Ponadto na festiwalu zagra zespół ME-
GITZA, zawitają dziecięce zespoły z regionu 
babiogórskiego, tradycyjnie już odbędzie 
się koncert JUZYNY. Czeka nas wiele atrakcji 
dedykowanych całym rodzinom – targi sztuki 
i rękodzieła ludowego, warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, pokaz „Na szałasie” i pokazy za-
pomnianych zawodów, wystawy i animacje. 
Szczegóły wkrótce. 

Pierwsze działania obejmowały realizację spo-
tkania z seniorami, na którym młodzież mogła 
z nimi porozmawiać, zapytać o różne historie 
i wspomnienia. To właśnie na podstawie opo-
wieści, legend i historii związanych z nasza 
gminą powstanie spektakl, którego premiera 
odbędzie się najprawdopodobniej pod ko-
niec wakacji. 

Spotkanie z seniorami odbyło się 16 lutego 
w Domu Dziennej Opieki Seniora na Przysło-
piu. Wzięło w nim udział około 35 seniorów 
z Babiogórskiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów oraz seniorzy, którzy są objęcie 
wsparciem w Domu Dziennej Opieki Seniora. 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawi-
ciele młodzieży oraz reżyser widowiska, który 
prowadził spotkanie – pan Arkadiusz Ziętek. 

Lubisz śpiewać, tańczyć, grasz na jakimś in-
strumencie i chcesz podzielić się swoimi umie-
jętnościami? A może chcesz spróbować się na 
scenie? Dla wszystkich znajdziemy miejsce.
Główne zajęcia teatralne, aktorskie odbędą 
się w czasie wakacji. Nie mamy ograniczonej 
ilości miejsc, każdy zainteresowany udziałem 
w spektaklu, bez względu na wiek może jesz-
cze zapisać się w Babiogórskim Centrum Kul-
tury. Nie trzeba mieć umiejętności aktorskich, 
wystarczy chęć i zapał! 

Są wśród nas dzieci, młodzież, dorośli i se-
niorzy – jeśli tylko masz chęć dołącz do naszej 
drużyny!

KONTAKT: Koordynator przedsięwzięcia: 
Anna Kulka, tel. 33 877 50 66, e-mail: a.kulka@
zawoja.pl

Anna Kulka

WIDOWISKO TEATRALNE

Tajemnice 
wokół 
Babiej Góry
Żyjemy pod Babią Górą, w regionie 
pełnym legend, historii i tajemnic… 
To właśnie na ich podstawie powstanie 
nowe widowisko teatralne „Tajemnice 
wokół Babiej Góry”. Jesteśmy na 
początku drogi jego realizacji. 
Widowisko powstanie w ramach 
projektu dofinansowanego z Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszy 
Rozwoju Regionalnego – program 
INTERREG POLSKA-SŁOWACJA. 


