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SKAWICA-ZAWOJA

Drodzy Mieszkańcy 
i Sympatycy Gminy Zawoja

Oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Biu-
letynu Informacyjnego”, w którym znajduje 
się podsumowanie działań Urzędu Gminy 
z zakresu realizowanych projektów. W Zawoi 
i Skawicy ciągle następują zmiany wpływają-

Turystyczna strona gminy Zawoja
Mijająca kadencja mocno odznaczy-
ła się na mapie turystycznej Gminy 
Zawoja. 
Działania podejmowane na terenie 
Skawicy i Zawoi, a przede wszystkim 
pozyskane środki unijne pozwoliły 
na zrealizowanie wielu ciekawych 
projektów, z których będą mogli ko-
rzystać nie tylko mieszkańcy tego 
terenu, ale i goście przyjeżdżający 
pod Babią Górę. 

Babia Góra Trails
Ten projekt to prawdziwa gratka dla miłośni-
ków jazdy na dwóch kółkach. Dzięki polsko-
-słowackiej inicjatywie po obu stronach Ba-
biej Góry wytyczanych jest blisko 70 km tras 
rowerowych. Od października 2018 r. rowe-
rzyści będą mogli dotrzeć w niezwykłe miej-
sca znajdujące się na terenie gminy Zawoja, 
a także u naszych sąsiadów z południa. Babia 
Góra Trails pozwala oglądać takie tereny jak 

Hala Barankowa, Hala Kamińskiego, Mę-
dralowa czy okolice Przełęczy Jałowieckiej 
bez zsiadania z siodełka. 

Dodatkowe trasy są również wytyczone 
m.in. w masywie Mosornego Gronia. Całość 
jest zaplanowana tak, aby każdy z fanów jazdy 
na rowerze, niezależnie od umiejętności, zna-
lazł trasę odpowiednią dla siebie. Rowerzyści 
przybywający pod Babią Górę będą mogli do-
datkowo skorzystać z bazy rowerowej, w ra-
mach której działają m.in. prysznice, myjki ro-
werowe czy pumptrack.

dokończenie na stronie 6.

ce na życie mieszkańców oraz gości przyby-
wających pod Babią Górę. To zasługa m.in. 
pracowników Urzędu Gminy Zawoja, a także 
wielu innych osób, którzy aktywnie włączają 
się w pracę nad poszczególnymi projektami. 
Cieszy mnie, że mamy tak wiele osób, którym 
nie jest obojętny los Zawoi i Skawicy.

W tym numerze „Biuletynu Informacyjne-
go” skupiamy się m.in. na podsumowaniu 
prac prowadzonych w zakresie dróg, kanali-
zacji, a także realizacji projektów mających 
na celu rozwój sfery turystycznej. Dzięki do-
finansowaniom mogliśmy przede wszystkim 
poprowadzić kilkadziesiąt kilometrów tras 
rowerowych, które już teraz doceniają miło-
śnicy tej aktywności fizycznej, ale i rozpocząć 
realizację projektów „Tajemnice Babiej Góry” 
i „Babiogórskie Ścieżki”, mających ogromne 
walory turystyczne oraz edukacyjne. 

Za nami także budowa szkoły w Zawoi 
Centrum oraz rozbudowa szkoły w Skawi-
cy, które już służą dzieciom i młodzieży. Dla 
nich też powstały i ciągle powstają miejsca, 
w których mogą rozwijać się fizycznie, a przy 
okazji dobrze bawić. To boiska wielofunkcyj-
ne w Zawoi Wilcznej i Zawoi Centrum oraz 

plaz zabaw i siłownia na świeżym powietrzu 
w Zawoi Mosorne. 

Otrzymane dofinansowania oraz zrealizo-
wane projekty pokazują, że przy niewielkim 
zaangażowaniu środków własnych można 
prężnie tworzyć ważną dla mieszkańców i go-
ści infrastrukturę. Realizacja tych projektów to 
dla nas jednak coś jeszcze – motywacja do po-
dejmowania kolejnych kroków i działania na 
rzecz całej gminy Zawoja. Już teraz inicjowa-
ne są następne zadania mające na celu rozwój 
naszych miejscowości. To nie tylko stworzenie 
zupełnie nowej Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, ale i uruchomienie kolejnych atrakcji na 
mapie turystycznej tego terenu, które mamy 
w planach. 

Przekazując Państwu ten „Biuletyn Infor-
macyjny” pragnę również gorąco zaprosić na 
34. Babiogórską Jesień, która odbędzie się 
w dniach 28-30 września 2018 r.  To święto 
nas wszystkich, podczas którego możemy 
dzielić się z innymi dziedzictwem kulturowym 
górali babiogórskich, ale i zaznajamiać się 
z pięknem kultury innych regionów świata. 

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja
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W ramach projektu „Uporządkowania gospo-
darki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy 
Zawoja-etap I” kolejna firma zaczęła prace bu-
dowlane w gminie Zawoja w zakresie budo-
wy sieci kanalizacyjnej. Podmiotem odpowie-
dzialnym za realizacje prac w miejscowości 
Zawoja jest firma Moduł z Gorlic.

Prace podzielone zostały na trzy etapy. 
Pierwszy etap został już rozpoczęty i dotyczy 
dolnej Zawoi, obszar od granicy z miejscowo-
ścią Skawica do skrętu na Podpolice. Drugi 
dotyczy obszaru od skrętu na Podpolice do 
DW Silver. Trzeci obejmuje obszar zlokalizo-
wany za rzeką Skawica (od granicy z miej-

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Zawoja rozpoczęta

W ramach projektu „Uporządkowania gospodarki wodnokanalizacyjnej na te-
renie gminy Zawoja-etap I” kolejna firma zaczęła prace budowlane w gminie 
Zawoja w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Podmiotem odpowiedzialnym 
za realizacje prac w miejscowości Zawoja jest firma Moduł z Gorlic.

scowością Skawica do DW Silver). Planowany 
termin zakończenia robót to koniec 2019 r. 
Przypominamy, że podmiot zobowiązany jest 
do odtworzenia nawierzchni po realizacji do 
stanu pierwotnego.

Równocześnie prowadzone są prace 
w miejscowości Skawica w zakresie bu-
dowy sieci kanalizacyjnej i przepompowni 
ścieków. Podmiotem realizującym zadanie 
w zakresie kanalizacji sanitarnej jest firma 
Wolimex z Limanowej natomiast podmio-
tem odpowiedzialnym za budowę przepom-
powni ścieków jest firma Machnik z Moch-
naczki Wyżna.

Informujemy również, że w ramach 
oszczędności poprzetargowych wybudowa-
na zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowo-
ści Zawoja Czatoża, Zawoja Policzne oraz 
pozostałe budynki w miejscowości Skawi-
ca. Realizacja prowadzona będzie w ramach 
żółtego FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). Pod-
miot, który został wybrany w ramach postę-
powania przetargowego to firma Ekoinstal 
ze Suchej Beskidzkiej. Realizacja zadania po-
dzielona jest na dwa etapy. I etap – skanali-
zowanie pozostałych budynków w Skawicy 
z realizacją do końca października 2019 r. 
oraz II etap – skanalizowanie budynków w Za-
woi Czatoża i Zawoja Policzne z realizacją do 
końca października 2020 r. Kontrakt przewi-
duje budowę ok. 7,5 km sieci kanalizacyjnej. 
Wartość kontraktu to 4 095 900,00 zł brutto.

Prowadzone są również prace projektowe 
w zakresie skanalizowania obszaru od DW Si-
lver do OŚ w Zawoi Widły z terminem realizacji 
do końca 2019 r. Podmiotem realizującym za-
dnie jest firma Ekoinstal. Ponadto niebawem 
ruszą prace modernizacyjne istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w sołectwie Zawoja Górna. 
Realizacja zadań dotyczy projektu „Uporząd-
kowania gospodarki wodnokanalizacyjnej 
na terenie gminy Zawoja-etap II”.

W pobliżu realizowanych prac proszę 
o zachowanie szczególnej ostrożności. Za 
zaistniałe trudności i uciążliwości proszę 
o wyrozumiałość i cierpliwość.

mgr inż. Adam Skrzypek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji Urząd Gminy Zawoja
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Nowa szkoła 
w Zawoi Centrum!

Dwa lata temu oddana została do użytku nowa Szkoła w Zawoi Centrum. Ucznio-
wie zawojskiej jedynki rozpoczęli niedawno trzeci rok szkolny w warunkach, 
o których ich poprzednicy mogli tylko pomarzyć. 

Kilka pokoleń uczniów SP nr 1 w Zawoi Cen-
trum żyło opowieściami o planach budowy 
nowej szkoły. Znanych jest co najmniej kilka 
niedoszłych lokalizacji tego obiektu. Już kil-
kadziesiąt lat temu dzieci sześcioletnie, roz-
poczynając naukę w SP 1 otrzymały dyplomy 
informujące, że ukończą naukę w nowym bu-
dynku szkolnym. Pod koniec lat osiemdzie-
siątych pojawiła się iskierka nadziei, jednak 
wtedy nową szkołę wybudowano w Zawoi 
Wilcznej. Od roku 2005 trwały prace pro-
jektowe obecnego budynku szkolnego, 
który mimo różnych przeciwności losu w 
końcu stanął i służy zawojskim dzieciom 

do właściwego rozwoju – zarówno umysło-
wego jak i fizycznego. Fizyczny rozwój jest 
możliwy m.in. dzięki obiektom sportowym 
znajdującym się w pobliżu wspomnianego 
budynku. 

Nowa szkoła może pomieścić ok. 500 dzie-
ci jednocześnie. Jest to możliwe dzięki drob-
nym korektom w projekcie i optymalnemu 
wykorzystaniu jego pomieszczeń. Ta szkoła to 
jednak nie tylko nowy budynek dydaktyczny, 
to również znajdująca się tuż obok hala spor-
towa. Wsparciem dla uczniów w rozwoju ich 
tężyzny fizycznej jest dodatkowo stadion, któ-
ry widoczny jest zza ogrodzenia. W tym roku 
do użytku zostało oddane również boisko 
wielofunkcyjne. Bliskość tych obiektów nie 
tylko ułatwia dostęp, ale i zapewnia bardzo 
dobre warunki rozwoju fizycznego dla mło-
dego pokolenia. Jest to szczególnie ważne 
w dobie coraz mniejszej aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. 

Szkoła stanowi dzisiaj niewątpliwe cen-
trum edukacyjne Zawoi. Obok niej znajdu-
je się centrum sportowe i handlowe. W nie-
długim czasie tuż przy szkole powstanie 
również centrum kulturalne, które ułatwi 
nowym pokoleniom mieszkańców gminy Za-
woja rozwój w tym aspekcie. Już dzisiaj wi-
doczny jest wielki potencjał uczniów jedynki 
w dziedzinie kultury. Organizowane przez 

szkołę Jasełka z roku na rok przyciągają coraz 
większą liczbę widzów, a ich poziom godzien 
jest teatralnych scen Krakowa. 

Oprócz nowego Centrum Kultury w niedłu-
gim czasie powstanie tu również nowy plac 
zabaw, na którym uczniowie będą mogli spę-
dzać przerwy międzylekcyjne. Realizacja tych 
dwóch inwestycji sprawi, że centrum eduka-
cyjne Zawoi będzie kompletne. Warto pamię-
tać, że łączny koszt nowego budynku szkolne-
go i innych towarzyszących mu obiektów to 
ponad 14 milionów złotych. Jeśli doliczymy 
do tego koszt budowy hali sportowej, to kwo-
ta ta przekroczy 20 miliony złotych. 

Uczniowie, którzy przyszli do nowej szkoły 
z innych przysiółków wzbogacają jej społecz-
ność swoimi umiejętnościami i talentem. Za-
tem obawy o to czy odnajdą się oni w nowej 
szkolnej rzeczywistości były w wielu przypad-
kach bezzasadne. Duża szkoła to duże możli-
wości. To również bogata baza dydaktyczna 
i przede wszystkim wielka społeczność szkol-
na, skupiająca nie tylko dzieci, ale również 
rodziców i dziadków. To właśnie ta społecz-
ność co roku ma swoje święto w postaci fe-
stynu rodzinnego. Impreza ta organizowana 
jest nie tylko dla tej społeczności, ale przede 
wszystkim przez tą społeczność, bo to właśnie 
uczniowie i rodzice, obok dyrekcji i nauczy-
cieli, są jej współorganizatorami. To dobry 
sposób na integrację środowiska szkolnego, 
a także dowód na to, iż wspomniana szkoła 
jest nie tylko budynkiem, ale przede wszyst-
kim zintegrowaną społecznością.

Bo tak naprawdę Szkoła to nie tylko budy-
nek, ale przede wszystkim ludzie, którzy two-
rzą jej środowisko. Cieszę się że do tej społecz-
ności należę, nie tylko jako absolwent i radny, 
ale przede wszystkim jako ojciec dwóch jej 
obecnych uczniów. 

Sławomir Kudzia
Radny Gminy Zawoja

Fot. Piotr Mrowiec
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Gabriela Trybała: Co zmieniło się w gmi-
nie Zawoja podczas tej kadencji? Jakie 
zadania udało się zrealizować w Zawoi 
i Skawicy?

Marcin Pająk: Jeśli spojrzymy przez per-
spektywę czterech lat to Zawoja oraz Skawi-
ca zmieniała się i zmienia cały czas. Przez te 
ostatnie cztery lata wydaliśmy i wydajemy 
ogromnie pieniądze na drogi, poprawę este-
tyki gminy, nową infrastrukturę szkolną (nowa 
szkoła w Zawoi Centrum, rozbudowa szkoły 
w Skawicy Centrum), poprawę zaplecza dla 
najmłodszych (dwa nowe przedszkola) oraz 
seniorów (dzienny dom pobytu w Zawoi Przy-
słop). Należy też do tego dodać nową drogę 
na Przysłop, do której gmina dołożyła 500 ty-
sięcy złotych, skończoną drogę wojewódzką, 
do której gmina dołożyła 160 tysięcy złotych, 
chodnik w Zawoi Policzne, nowe place zabaw, 
ścieżki rowerowe, nowy sprzęt dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych czy też remonty re-
miz. Obecnie zaczęliśmy także największą in-
westycję w historii gminy – kanalizację. Przez 
okres trzech lat zrobimy około 70 kilometrów 
kanalizacji oraz przyłączy, a koszt inwestycji 
to około 40 milionów złotych. Oczywiście nie 
byłoby to możliwe bez ogromnych pieniędzy 
z zewnątrz oraz racjonalnej gospodarki zaso-
bami ludzkimi w samorządzie. Te dwa czynni-
ki pozwoliły na to, aby zadłużenie gminy na 
dzień 30.06.2018 r. wyniosło około 14,5 milio-
na złotych, zaś na początku kadencji wynosiło 
dokładnie 14 332 753 złotych. 

W międzyczasie, przez te cztery lata, wydat-
ki inwestycyjne wyniosły prawie 35 milionów 
złotych. Wliczamy w to jednak skończenie 
i zapłacenie szkoły w Zawoi Centrum warte 
13 milionów złotych.

Jak czuje się Pan w roli gospodarza? Jak 
ocenia Pan siebie poprzez pryzmat mijają-
cej kadencji? 

Bycie gospodarzem tak wspaniałych miejsco-
wości jak Skawica i Zawoja to jednocześnie 
ogromny zaszczyt, ale i ogromna odpowie-
dzialność. Pomysłów na polepszenie rzeczy-
wistości jest dużo, a niestety budżet nie na 
wszystko pozwala. Każdą złotówkę trzeba 
obejrzeć dwa razy z pytaniem, czy ta inwesty-
cja lub wydatek będzie służył naszej lokalnej 
społeczności. Za każdym razem zadaję sobie 
pytanie, czy jeśli poczekamy rok lub dwa to 
uda nam się pozyskać pieniądze z zewnątrz 

Rozmowa 
z Marcinem Pająkiem 
wójtem gminy Zawoja

Koniec kadencji to dobry czas na podsumowanie zadań zrealizowanych na terenie Zawoi i Skawicy. Jakie zmiany nastąpiły 
w obu miejscowościach, które projekty już udało się wprowadzić w życie, a co jeszcze nas czeka – na te pytania odpowiada 
Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk.

– jeśli tak, to warto poczekać, bo zrobimy wię-
cej. Przykładem jest chodnik na Czatoży. Były 
pomysły, aby przeznaczać co roku 150 tysięcy 
złotych na ten cel. Jednak poczekaliśmy dwa 
lata i obecnie mamy zakontraktowane 1,36 
miliona złotych z inwestycji wartej 1,6 miliona 
złotych. Przetarg odbędzie się jeszcze w tym 
roku. Tak samo było z rozbudową szkoły 
w Skawicy. Na inwestycję wartą 1,6 miliona 
złotych udało się pozyskać 0,8 miliona. 

Bycie wójtem gminy to również ciągła 
współpraca z mieszkańcami i radą gminy. 
Jak podsumowałby Pan te relacje i zreali-
zowane wspólnie działania?

Jestem nastawiony na dialog oraz współpra-
cę. W obecnej kadencji zostały zrealizowa-
ne ogromne inwestycje, rozpoczęliśmy też 
zadania związane z kanalizacją, której koszt 
jest szacowany na 40 milionów złotych. Nie 
byłoby to możliwe bez akceptacji radnych 
i mieszkańców. Dużym plusem było rozwią-
zywanie konfliktów w sposób merytoryczny 
oraz w formie rozmów i spotkań. Wszystko 
po to, aby w końcu wypracować wspólne sta-
nowisko. Jestem świadomy, że nie wszystkie 
decyzje mogły się podobać, ale każda z nich 
była przemyślana, skonsultowana oraz prze-
analizowana.

Które z podjętych podczas tej kadencji 
prac okazały się najważniejsze dla gminy?

Trudno jest wskazać jedną z nich. Samorząd 
składa się z wielu płaszczyzn. Jest to m.in. 
infrastruktura drogowa, wodno-ściekowa, 
płaszczyzna kulturalna, sportowa, współpra-
ca z NGO, oświatowa, senioralna, turystycz-
na, ośrodek pomocy społecznej, ochotnicze 
straże pożarne itd. Dla każdego mieszkańca 
ważne jest zupełnie coś innego. Nie można 
zapominać o żadnym z nich. 

Zawoja jako miejscowość turystyczna po-
winna otwierać się na gości. Jakie działa-
nia podjęto, aby faktycznie tak było? 

W obecnym rozdaniu środków unijnych były 
i nadal są duże pieniądze na turystykę – 
z bardzo dobrymi dofinansowaniami, sięga-
jącymi do 85%. Obecnie realizujemy projekt 
single tracków oraz budowę infrastruktury 
rowerowej. Wartość projektu to prawie 2 mi-
liony złotych, z czego dofinansowanie sięga 

85% wartości. W toku jest jeszcze drugi pro-
jekt dotyczący parku na Czatoży oraz chod-
nika przy drodze gminnej – wartość 2,2 mln 
i dofinansowanie znowu sięga 85%. Mamy 
także wstępną informacje, iż do 6 miesięcy 
podpiszemy umowę na budowę wieży na 
Mosornym Groniu. Wartość tego projektu to 
1,4 miliona złotych, a dofinansowanie 85%. 
Oprócz tego złożyliśmy wniosek na budowę 
interaktywnego placu zabaw za 2 miliony 
złotych, który znalazłby się na terenie byłe-
go Zajazdu w Zawoi Policzne. Obecnie pro-
jekt przeszedł wstępną ocenę formalną oraz 
merytoryczną i uzyskał 75 punktów na 100 
możliwych. Przy realizacji tych inwestycji 
nie sposób nie wspomnieć o Nadleśnictwie 
w Suchej Beskidzkiej z Panem Nadleśniczym 
Tadeuszem Kosmanem na czele. Bez nich te 
inwestycje nie byłyby możliwe. Należy też 
wspomnieć o nowym kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym przy szkole w Zawoi Wilcznej, 
który będzie służył mieszkańcom, uczniom, 
a także turystom i grupom kolonijnym odpo-
czywającym w gminie.

Realizacja projektów, o których Pan mówi 
jest bardzo kosztowna. W jaki sposób gmi-
na finansowała te działania?

W tej kadencji jesteśmy bardzo aktywni. Szu-
kamy pieniędzy wszędzie: Program operacyj-
ny infrastruktura i Środowisko to źródło pie-
niędzy na kanalizację, Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych to z kolei park 
oraz chodnik na Czatoży, Interreg Program 
PL-SK dofinansował ścieżki rowerowe, Mi-
nisterstwo Sportu – boiska wielofunkcyjne, 
LGD – place zabaw, Małopolskie Remizy – re-
monty remiz, Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny – dom dziennego pobytu i termo-
modernizacja szkól, 0,4% rezerwa subwencji 
oświatowej – wyposażenie szkoły w Zawoi 
Centrum oraz Skawicy, Rezerwa budżetu Pań-
stwa – rozbudowa szkoły w Skawicy, Urząd 
Wojewódzki – Narodowy Program Rozwoju 
Dróg Lokalnych – droga na Czatożę, powo-
dziówki – pieniądze na drogi, Fundusz Firm 
Ubezpieczeniowych oraz Krajowy System Ra-
townictwa Gaśniczego – pieniądze na nowy 
samochód dla OSP Zawoja Centrum, poza 
tym Urząd Marszałkowski co roku zwraca też 
kilkadziesiąt tysięcy złotych za budowę „dróg 
do pól”. Pieniądze są na różne rzeczy, ale bez 
przygotowania merytorycznego, tzn. zapla-
nowania, na co można wydać pieniądze, jak 
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napisać wniosek czy też jak będą rozliczane 
koszty kwalifikowane ciężko się rozmawia 
z decydentami tych pieniędzy.

Co podczas tej kadencji udało się zrobić dla 
dzieci oraz seniorów?

Można powiedzieć, że w końcu otworzyli-
śmy nowe przedszkole samorządowe, a tak 
naprawdę od razu dwa. Jedno w Skawicy, 
a drugie w Zawoi Centrum. Poprawiło to na-
szą gminną statystykę dotyczącą liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym objętych jakąkolwiek 
formą wychowania przedszkolnego. Dosta-
liśmy na ten cel ponad 500 tysięcy złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo 
otworzyliśmy Dzienny Dzień Pobytu dla se-
niorów w Zawoi Przysłop, a także cały czas 
aktywnie działamy na rzecz aktywizacji spo-
łecznej starszych mieszkańców naszej gminy.
Wiele projektów już udało się zrealizować, 
ale czego jeszcze potrzebuje gmina? Jakie 
są Pana plany względem Zawoi i Skawicy?

Na pewno ukończenie kanalizacji. Przez naj-
bliższe 2-3 lata musimy, jak już wspomniałem, 
wybudować 70 kilometrów sieci oraz przyłą-
czy. Jest to gigantyczna inwestycja, która na 
pewno nie zrobi się z dnia na dzień. Oprócz 
tego chcemy doinwestować szkoły w Ska-
wicy oraz Zawoi Wilcznej poprzez wykona-
nie termomodernizacji. Budynek w Zawoi 
Wilcznej otrzyma całkowicie nowy wygląd. 
Projekt obecnie jest konsultowany z dyrekto-
rem szkoły. Na płaszczyźnie kultury chcemy 
wybudować nowa Bibliotekę wraz z nową 
salą widowiskową o powierzchni 230 metrów 
kwadratowych. Ten budynek będzie służył tak-
że Babiogórskiemu Centrum Kultury. Czekamy 
także na weryfikację naszych wniosków doty-
czących wieży widokowej na Mosornym Gro-
niu oraz interaktywnego placu zabaw w Zawoi 
Policzne. Co roku chcemy także podwyższać 
kwoty wydawane na infrastrukturę drogową. 
W tym roku wartość robót drogowych sięga 
3 milionów złotych, z tego udało się pozyskać 
dofinansowanie zewnętrzne na kwotę bli-
sko miliona złotych. Następnym celem jest 
współpraca z nowym właścicielem PKL (obec-
ny właściciel jest na etapie sprzedaży spółki). 
Wszystko po to, aby rozbudować wyciąg. 

Nie możemy także zapominać o dobrej 
współpracy z Babiogórskim Parkiem Naro-
dowym, któremu pomagamy w zbudowaniu 
Centrum Edukacyjnego na miarę XXI wieku. 
Obecnie Park jest na etapie budowy trzeciego 
pasa, który zapewni obsługę komunikacyjną 
tej inwestycji. Skupimy się także na poprawie 
estetyki wsi. Obecnie procedowany jest pro-
jekt na kwotę 460 tysięcy złotych mający na 
celu poprawę Skawicy Centrum, Zawoi Cen-
trum oraz Zawoi Wilcznej. Oprócz tego w pla-
nach jest mnóstwo mniejszych rzeczy: plac 
zabaw w Skawicy Sucha Góra, zakup sprzę-
tu i samochodów dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Nie można też oczywiście zapo-
mnieć o nowych inicjatywach mieszkańców, 
sołtysów, radnych, prezesów stowarzyszeń, 
dyrektorów szkół czy instytucji kultury.

Dziękuję za rozmowę.

Powodzenie tej inicjatywy uzależnione było 
od wielu czynników, które w rezultacie uda-
ło się ze sobą zjednać. Przyczynili się do tego 
przede wszystkim władze Gminy Zawoja oraz 
mieszkańcy, którzy w trakcie konsultacji spo-
łecznych określili swoje oczekiwania wzglę-
dem wspomnianej Biblioteki. 

Inicjatywa podjęta już w październiku 
2017 roku została doceniona, gdyż złożony 
przez bibliotekę 16 kwietnia 2018 r. wniosek 
o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budo-
wa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zawoi” w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruk-
tura Bibliotek 2016-2020 został rozpatrzony 
pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ta akceptacja oznacza przede wszystkim to, 
iż w latach 2019-2020 Gmina Zawoja pozy-
ska na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej 
aż 2 mln zł. To naprawdę spore wyróżnienie, 
ponieważ do dofinansowania zakwalifikowa-
ło się tylko 30 na 213 wniosków o najwyższej 
liczbie punktów uzyskanych w ocenie mery-
torycznej. Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi otrzymała maksymalną kwotę dotacji, co 
stanowi 74,91 % całości zadania.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 
nowoczesnego centrum dostępu do wiedzy 
i kultury, które stanie się również ważnym 
ośrodkiem życia społecznego. Nowy obiekt 
o powierzchni całkowitej 2300 m² będzie 
mieścił: otwartą przestrzeń biblioteczną po-
dzieloną na strefy dostosowane do potrzeb 
wszystkich czytelników, salę widowiskowo-
-kinową, sale multimedialne i dydaktyczne 
oraz pracownie kultury oraz przestrzenie biu-
rowe. Wszystkie pomieszczenia będą wypo-

sażone w nowoczesne systemy meblowe oraz 
narzędzia edukacyjne. 

Takie zaplecze połączone z dostępem do 
tarasów z każdej kondygnacji z pewnością bę-
dzie robiło wrażenie i pozwoli na zagospoda-
rowanie wnętrza tak, aby pozwalało na różne 
aktywności społeczno-kulturowe. 

Obsługa komunikacyjna obiektu zostanie 
dostosowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Biblioteka jest również zobowiązana do 
osiągnięcia wszystkich standardów Certyfikatu 
Biblioteka+ na dzień zakończenia zadania oraz 
ich utrzymania przez co najmniej 5 lat kalenda-
rzowych od zakończenia zadania. 

Nowe warunki lokalowe będą służyły rozwi-
janiu innowacyjnych działań wykraczających 
poza tradycyjne funkcje biblioteki, z uwzględ-
nieniem ciekawej oferty spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży oraz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Biblioteka będzie prowadziła działania pro-
mujące czytelnictwo poprzez udział w lokal-
nym partnerstwie z instytucjami kultury, sto-
warzyszeniami oraz szkołami. 

Zgodnie z zawartą umową na dofinanso-
wanie zakończenie planowanej inwestycji na-
stąpi 31 grudnia 2020 r.

Lucyna Malczyk
Dyrektor GBP w Zawoi

Gminna Biblioteka 
Publiczna w nowej odsłonie

Długotrwałe starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę Gminnej 
Biblioteki Publicznej zakończyły się sukcesem. Dzięki akceptacji Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Zawoja wzbogaci się o kolejne ważne miejsce na 
swojej kulturalnej mapie gminy. 

Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowe-
go  Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020
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Turystyczna strona 
gminy Zawoja

Gmina Zawoja w porozumieniu ze słowacką 
gminą Oravska Polhora postanowiła odkryć 
tajemnice Babiej Góry i sprawić, aby te te-
reny zostały również lepiej poznane przez 
turystów. W tym celu obie gminy sięgnęły 
po środki w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i realizują trans-
graniczny projekt z Gminą Oravska Polhora 
pn: „Tajemnicza Babia Góra”. Całkowita war-
tość tego projektu to 87 812,16 euro, jednak 
wkład własny wynosi zaledwie 10%. Dzięki 
temu projektowi turyści spacerujący po zbo-
czach Królowej Beskidów będą mogli odkry-
wać piękno tych terenów za pośrednictwem 
gry dostępnej w urządzeniach mobilnych 
wyposażonych w nawigację GPS. Projekt po-
zwoli również na wydanie książki zawierającej 
najważniejsze legendy spod Babiej Góry, któ-
re zostaną wzbogacone oryginalnymi ilustra-
cjami stworzonymi przez dzieci.

Babia Góra Trails
Zrealizowanie projektu było możliwe dzięki 
środkom z Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020. To dzięki niemu projekt został dofinan-
sowany na kwotę 688 934,18 euro. Z czego 
398 112,35 euro zostało przekazane na dzia-
łania po polskiej stronie Babiej Góry, co stano-
wi aż 85% kosztów całego zadania. 

Babiogórskie ścieżki
Wszystko zaczęło się od chęci przekazywania 
młodym ludziom historii, a także przedsta-
wiania im wartości przyrody, która nas otacza. 
To sprawiło, iż przedstawiciele gminy Zawoja 
postanowili pozyskać pieniądze z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
i przeznaczyć je m.in. na zagospodarowanie 
działek nadleśnictwa udostępnionych przez 
Lasy Państwowe, na których powstanie park 
oraz ścieżki spacerowe. Ta inicjatywa pozwoli 
również na remont wiaty połączonej z nie-
wielką sceną, która znajduje się w Zawoi Cza-
toża. Wartość tych robót wynosi 800 tys. zł.

To jednak nie koniec! Projekt obejmuje 
również wykonanie 1 kilometra chodnika 
(droga przy wyciągach Wojtek i Baca) wraz 
z stworzeniem utwardzonych miejsc parkin-
gowych. Ta część warta jest 1,4 mln zł.

Tajemnice Babiej Góry
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Dla turystów goszczących w Gminie Zawoja 
oraz mieszkańców powstał również projekt 
pozwalający na zbudowanie boiska wielo-
funkcyjnego, które obejmie dwa korty teni-
sowe, boisko do piłki ręcznej, siatkówki, ko-
szykówki oraz boiska plażowego. Stworzenie 
tego miejsca kosztowało w sumie 900 tys. zł. 
Tę inicjatywę wspiera jednak Ministerstwo 
Sportu i Rekreacji, które przeznaczyło na ten 
cel 450 tys. zł. 

Wykonanie powyższych zadań nie byłoby możliwe bez środków pozyskanych z zewnątrz, a także osób, które włączyły się w ich realizację. Tury-
styczny rozwój Gminy Zawoja odbywa się dzięki wielu dofinansowaniom. W rozwój tej sfery włączyły się również Lasy Państwowe i Nadleśnictwo 
Sucha Beskidzka z Panem Tadeuszem Kosmanem na czele. Należy jednak pamiętać, że to jedynie część zrealizowanych działań, a Gmina Zawoja już 
dokłada starań, aby na terenie Skawicy i Zawoi mogły zostać zrealizowane kolejne zadania pozwalające na dalszy rozwój turystyczny. 

Kolejne zmiany na mapie turystycznej Zawoi

Kompleks sportowy 
Zawoja Wilczna

Realizacja projektów dotyczących Babiogórskich ścieżek, tras rowerowych czy tajemnic Królowej Beskidów pozwala dotrzeć z ofertą turystyczną 
do zupełnie nowych odbiorców. To jednak nie koniec działań podejmowanych w tej kwestii przez przedstawicieli Gminy Zawoja. Nie poprzestają 
oni na dotychczasowych sukcesach i już starają się o kolejne dotacje. 

Piękno przyrody i niezapomniane widoki są 
tym, co przyciąga wzrok – nie tylko mieszkań-
ców, ale przede wszystkim turystów przyby-
wających pod Babią Górę. Będąc na szczycie 
Mosornego Gronia (a nawet nieco wyżej) 
możemy mieć to piękno w zasięgu swojego 
wzroku. Wykorzystanie tak malowniczego 
miejsca na wybudowanie wieży widokowej to 
dobry sposób na to, aby Zawoja zyskała kolej-
ną nieprzeciętną atrakcję. Taką, dzięki której 
jeszcze więcej osób doceni niesamowite ba-
biogórskie krajobrazy. 

Realizacja takiej inwestycji to koszt około 
1 miliona złotych, a wysokość wieży to mini-
mum 25 metrów. Ostateczna decyzja w spra-
wie zatwierdzenia projektu i przekazania do-
finansowania jeszcze nie zapadła. To jednak 
kolejny cel i szansa na stworzenie w Gminie 
Zawoja miejsca, które mogliby odwiedzać 
wszyscy kochający górskie widoki. 

Wieża widokowa 
na szczycie Mosornego 
Gronia

Gmina Zawoja ma duże szanse na otrzyma-
nie dofinansowanie w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014- 2020  na budowę 
wieży widokowej na szczycie Mosornego 
Gronia. Musimy jednak poczekać na decyzję 
Komisji Europejskiej w sprawie przesunięcia 
środków finansowych.
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zgody Rady Nadzorczej na ewentualną sprze-
daż poszczególnych wyciągów. 

W tej sytuacji istnieje możliwość pójścia 
śladem Bialki Tatrzańskiej, gdzie większość 
infrastruktury należy do spółki, a jej udzia-
łowcami są podhalańscy przedsiębiorcy. Po-
wołanie spółki składającej się z zawojskich 
przedsiębiorców zainteresowanych rozbu-
dową Mosornego Gronia pozwoliłoby na po-
dobne rozwiązanie. Urząd Gminy jest gotowy 
pośredniczyć w takich rozmowach. Może się 
również okazać, że za rozbudową Mosornego 

Jak w sprawę angażuje się Gmina Zawoja?
Urząd Gminy Zawoja skupia się w tej kwestii 
przede wszystkim na kompleksowym przygo-
towaniu inwestycji rozbudowy. Zmieniony już 
został plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Udało się również rozwiązać sprawę do-
tyczącą wylesienia 22 hektarów lasu, na które 
zgodziło się Ministerstwo Środowiska. W trak-
cie realizacji są zadania związane ze spadka-
mi prywatnych właścicieli gruntów i kwestie 
prawne z tym związane. 

Ważne jest także to, iż w związku z planami 
zamknięcia przez PKL wyciągu na okres mie-

Babiogórskie Ścieżki II
Działania podejmowane podczas ostatnich 
lat na terenie Gminy Zawoja, pozwalające na 
stworzenie ścieżek rowerowych czy edukacyj-
nych pokazują, jak wiele można jeszcze w tej 
kwestii zrobić. Wskazują również kierunek tego 
rozwoju – ma on nie tylko wydobywać piękno 
tego terenu, ale i wprowadzać innowacje, któ-
re nie będą godzić w otaczającą go przyrodę. 

Sprawa rozbudowy Mosornego Gronia jest 
tematem, w który Gmina Zawoja jest ciągle 
zaangażowana. Po długich miesiącach sta-
rań otrzymała ona pozytywną decyzję wyle-
sienia 22 hektarów lasu. Ten teren zostanie 
wykorzystany podczas tworzenia kolejnych 
tras narciarskich. Spółka PKL jest na etapie 
wyceny oraz sprzedaży. Choć nie wiadomo 
jeszcze, kto zostanie przyszłym właścicielem 
to podczas rozmów z zarządem PKL pojawiła 
się możliwość sprzedaży samego Mosornego 
Gronia. Taka opcja jest skutkiem wyłączenia 

Co dalej z Mosornym Groniem?

sięcy letnich, spółka gmina PGKiB zdecydo-
wała, iż przejmie go w tym czasie i udostępni 
przyjeżdżającym pod Babią Górę turystom. 

Mosorny Groń jest miejscem, na który sta-
wia Gmina Zawoja. Istotne jest w tej kwestii 
przede wszystkim wzbogacenie oferty let-
niej związanej z działaniem kompleksu. Stąd 
też m.in. pomysł stworzenia na tym terenie 
ścieżek rowerowych, a także budowa wieży 
widokowej na szczycie Mosornego Gronia, 
która to stanowi kolejny cel Urzędu. Rozwój 
tego miejscajest również możliwy dzięki 

współpracy z Babiogórskim Parkiem Naro-
dowym. Efektem tej współpracy jest przede 
wszystkim budowa Kompleksu Edukacyjne-
go (w tym roku powstanie projekt trzeciego 
pasa, przystanków autobusowych). Babio-
górski Park Narodowy czeka na ostateczną 
decyzję dotyczącą dofinansowania tej inicja-
tywy. Jeśli decyzja ta okaże się pozytywna, 
to Centrum Edukacyjne BgPN może powstać 
do 2020 r.

Marcin Pająk
 Wójt Gminy Zawoja

Na taki rozwój pozwala projekt „Babiogórskie 
Ścieżki II” o wartości 3 milionów złotych. W tej 
kwestii odbyły się już rozmowy z Minister-
stwem Środowiska. a projekt jest na etapie 
uzupełnień.. W ramach niego planowana jest 
budowa interaktywnego parku rozrywki na 
terenie byłego zajazdu w Zawoi Górnej. Koszt 
takiej budowy to około 2 miliony złotych. 

Ten projekt pozwoliłby również na rozbu-
dowę ścieżek rowerowych na terenie Mosor-
nego Gronia. Wszystko po to, by miłośnicy tej 
aktywności mogli rozwijać się w miejscach do 
tego wyznaczonych, na trasach odpowiadają-
cych umiejętnościom rowerzystów będących 
na różnych etapach zaawansowania. 

Gronia stanie inwestor będący w stanie wyku-
pić całą spółkę PKL.  

Ostatnią możliwością jest wykup przez TMR 
samego Mosornego Gronia. Z nieoficjalnych 
rozmów z firmą wynika, że na razie skupia się 
ona przede wszystkim na Szczyrku (Szczyrk 
– 8 000 miejsc noclegowych, Zawoja – 2 000 
miejsc noclegowych) oraz Śląskim Wesołym 
Miasteczku. Nie wyklucza jednak podjęcia in-
westycji również w Zawoi, kiedy to zdecyduje 
się na budowę kompleksu narciarskiego dla 
aglomeracji krakowskiej. 

Fot. Piotr Mrowiec
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Zaczęto przygotowania dokumentacji 
technicznej do budowy babiogórskich 
ścieżek, które będą miały swój począ-
tek na Małych Widełkach. W jego skład 
wejdzie chodnik wiodący wzdłuż drogi 
gminnej, którego długość wyniesie bli-
sko 1 km. Powstanie również parking, 
a zagospodarowany teren nadleśnictwa 
stanie się kompleksem rekreacyjno-edu-
kacyjnym (Strefa Aktywnego Wypoczyn-
ku), w skład którego wejdzie m.in. plac 
zabaw. W ramach tej inicjatywy frag-
ment lasu zostanie zaadaptowany na 
cele edukacyjne. W planach jest także 
remont istniejącej zadaszonej wiaty po-
łączonej z niewielką sceną.

Wizualizacje 
parku 
na Czatoży
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Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy oraz Urząd Gminy 
Zawoja zapraszają na kolejną edycję festiwalu „Babiogórska Jesień”. Od 28 do 30 
września 2018 roku pod Babią Górą po raz 34-ty będziemy mogli „dotknąć” i „po-
smakować” dziedzictwa babiogórskiego oraz zetknąć go z kulturami tradycyjnymi 
innych części Karpat. Zespoły ze Słowacji, Austrii i Polski, twórcy ludowi i rękodziel-
nicy z całego łuku „Karpat” – to wszystko czeka nas już niebawem!

Tegoroczna edycja festiwalu obfitować będzie w bogaty program muzyczny, liczne 
warsztaty dla dzieci, pokazy zapomnianych zawodów i wystawy edukacyjne. Jak co 
roku odbędzie się widowisko REDYKU – powrotu pasterzy z owcami do wsi, który od 
lat nadaje niepowtarzalny charakter tej imprezie.

Już dziś zarezerwujcie sobie ostatni weekend września, spotkajmy się razem pod 
magiczną Babią Górą w poszukiwaniu wyjątkowych wrażeń i emocji wśród miłośni-
ków kultury tradycyjnej.

ENEJ to polski zespół rockowo-folkowy, za-
łożony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci 
Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyjaciela 
Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespo-
łu). 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 Sołoduchów 
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 Wood-
stock. Natomiast w 2012 r. ukazała się płyta 
Folkhorod (Potrójna Platynowa Płyta), a w 
2015 płyta Paparanoja (złota płyta).

 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 radiowe, już 
dzień po wielkim finale programu, zaczął pod-
bijać utwór "Radio Hello", stając się hitem lata 
2011. Od tego czasu ENEJ regularnie pojawia 
się na największych i najbardziej prestiżowych 
festiwalach w Polsce, takich jak Heineken Ope-
n'erFestival, Przystanek Woodstock (2011 na-
groda Złotego Bączka za najlepszy koncert fe-

ENEJ
Sobota, 29 września, godz. 19.00

stiwalu w roku poprzednim), Jarocin Festiwal, 
KFPP w Opolu (nagroda SuperPremiery 2012 
oraz SuperJedynka w kategorii SuperPrzebój 
2013), TOPtrendy Festiwal (tytuł Największego 
Przeboju Roku), Sopot Top of the Top Festival.

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

Fot. Krystyna Janusz

Targi Sztuki…
Około 50 wystawców zaprezentuje swoje 
rękodzieło na Targach Sztuki Ludowej i Rę-
kodzieła Artystycznego w czasie festiwalu. 
Rzeźba, malarstwo, garncarstwo, biżuteria czy 
tradycyjne wypieki – to wszystko będzie moż-
na nabyć na Babiogórskiej Jesieni.
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Megitza to góralka urodzona w Zakopanem, 
wokalistka, kontrabasistka, kompozytorka, 
autorka tekstów, oraz producentka muzyczna. 
Jej kariera rozpoczęła się w Chicago w 2008 
roku. Zwyciężczyni "Złotego Guzika" w Mam 
Talent, finalistka Must be the Music. Megitza 
wydała już osiem albumów studyjnych, naj-
nowszy jubileuszowy album artystki "ToTen", 
został wydany w kwietniu 2018 roku. Na naj-

MEGITZA

Zderzenie muzyków rockowych z góralskimi 
głosami i ludowymi pieśniami może przynieść 
porywający wręcz efekt. Tak stało się podczas 
prób do widowiska „Pamiętnik Babiej Góry”. 
Członkowie zespołu BODY MIND RELATION 
oraz przedstawicieli zespołu JUZYNA swo-
bodnie i spontanicznie, bawiąc się dźwiękiem 

Niedziela, 30 września, godz. 17.30

BODY MIND RELATION 
i przyjaciele oraz zespół JUZYNA

nowszym krążku znajduje się 10 kompozycji 
własnych Megitzy. W ciągu ostatnich 10 lat 
swojej kariery artystka wystąpiła na najbar-
dziej prestiżowych festiwalach świata: Mon-
treux Jazz Festival, Wien Jazz Fest, Woodstock, 
Rudolstadt Festival. Pochodząca z rodziny 
muzyków samouków, Megitza łączy nurty tra-
dycyjyjne ze współczesnymi, jest DJ-em, pro-
dukuje muzykę elektroniczną, oraz hip hop.

i łącząc style stworzyli innowacyjne aranżacje 
babiogórskich pieśni.  Po raz pierwszy zapre-
zentowali je podczas pokazów premierowych 
widowiska, teraz będzie można ich posłuchać 
na Babiogórskiej Jesieni. Nie można tego 
przegapić!  

Niedziela, 30 września, godz. 18.30

PIĄTEK 
10.30 Konferencja naukowa: "Górale  
 Babiogórscy w badaniach  
 naukowców i podróżników  
 z XIX i XX wieku" 
 (Hotel JAWOR; Zawoja Wilczna)
16.00 Wernisaż wystawy   
 pokonkursowej „I BIENNALE  
 IM. ANTONIEGO MAZURA –  
 KONKURS RZEŹBY 
 BABIOGÓRSKIEJ” 
 (Galeria Na Ucieche, Zawoja Wilczna)

SOBOTA 
13.00  REDYK – widowisko zejścia  
 owiec z hal i podziału stada. 
 Otwarcie festiwalu
14.15 Koncert Grup Dudziarskich   
 (Słowacja)
15.00 Ziemia Myślenicka   
 (Myślenice, Polska)
15:45  Zbyrcok (Juszczyn, Polska)
16:30  Trachten und Heimatverein  
 Krems-Stein (Austria)
17:15  Juzyna (Zawoja, Polska)
18.00 Besquidians

19.00 ENEJ
21.00 Pasowanie na zbójnika   
 – Bractwo Zbójników   
 spod Babiej Góry
21.00  Zabawa pod gwiazdami   
 z zespołem ZGÓRCY

NIEDZIELA 
11.00–14.00 „DZIECI BABIEJ GÓRY” –  
 występy dziecięcych   
 zespołów folklorystycznych  
 z regionu Babiej Góry
14:00 Trachten und Heimatverein  
 Krems-Stein (Austria)
14:30 “Wolorze, czyli obrzędy   
 orawskie” – spektakl Orawskiej  
 Grupy Teatralnej   
 (Jabłonka, Polska) 
15:30 Zespół Pieśni i Tańca   
 Podegrodzie (Podegrodzie,  
 Polska)
16:15 Zespół Pieśni Słowiańskiej  
 „Prasłowianki”  i zespół „Iglika” 
17:00  Cieślica (Zawoja, Polska)

17:30  MEGITZA
18:30 Body Mind Relation   
 i przyjaciele oraz zespół 
 JUZYNA – muzyka 
 z widowiska  „Pamiętnik Babiej  
 Góry” 

Program
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Na terenie festiwalu zostanie ustawiony duży 
namiot, który będzie zaaranżowany pod po-
kazy wybranych rzemiosł, które istniały lub 
nadal istnieją u Górali Babiogórskich oraz po-
kazy związane ze sztuką babiogórską. Będzie 
to kontynuacja pokazu który odbył się w po-
przednim roku. W roku 2017 prezentowaliśmy 
– rzeźbę, haft, koszykarstwo, garncarstwo 
i tkactwo. W tym roku  zaprezentujemy ko-
lejnych twórców prezentujących następujące 
rzemiosła i sztukę ludową:

BIBUłKARSTWO. Niewątpliwie przejawem 
twórczości ludowej także pod Babią Górą był 
wyrób papierowych (głównie bibułkowych) 
kwiatów, wykonywanych przez kobiety nazy-
wane tu bibułkarkami. Zdobiono nimi święte 
obrazy i ołtarzyki w izbie, przydrożne ka-
pliczki, groby w okresie Święta Zmarłych. Do 
pokazu zaprosimy członkinie lokalnego Koła 
Gospodyń Wiejskich „Zawojanki” oraz Stowa-
rzyszenia „Nasza Skawica”, które zajmują się 
bibułkarstwem od wielu lat. 

ZABAWKARSTWO. Pierwsze wzmianki doty-
czące zabawkarstwa na terenie leżącym po-
między Żywcem a Suchą Beskidzką wpisują 
się w XVIII w. Jednak dopiero w połowie XIX 
w. zabawkarstwo zaczęło się intensywnie roz-
wijać. Przekazywana z pokolenia na pokolenie 
tradycja wytwarzania kolorowych zabawek 
przetrwała do dziś. Do organizacji pokazu za-
prosiliśmy do współpracy Beskidzkie Centrum 
Zabawki Drewnianej, które zajmuje się tema-

STREFA DZIECKA

Gdzieś w górach... Z dala od zgiełku... W szałasie pełnym niespodzianek na najmłodszych 
czekać będą gry, zabawy, rebusy i mnóstwo uśmiechu. „Góralski Twister”, „Powiedz mi Gazdo”, 
„Sprawny jak Babia Góra” – to tylko część niezwykłych działań jakie szykujemy specjalnie dla 
dzieci. Na festiwalu najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił w obieraniu ziemniaków, zwija-
niu kłębka wełny, rozwiązywaniu góralskich rebusów czy też wspólnym tworzeniu najdłuższych 
góralskich korali. Na dzieci czekać też będą branki, które trzeba będzie ubrać, a czym??? O tym 
przekonacie się na festiwalu.

Na zajęcia nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy zabrać ze sobą „górę energii” i zjawić 
się na Babiogórskiej Jesieni.

Babiogórskie Figle
ANIMACJE I ZABAWY DLA DZIECI. Sobota: godziny 14.00-17.30 , niedziela: 11.00 16.00

Warsztaty odbywać się będą w ciągu dwóch 
dni festiwalowych. Podczas zajęć tworzyć bę-
dziemy breloczki z filcu.  Wzory które uczest-
nicy będą mieli do dyspozycji to: czapka gó-
ralska, serducho, czapka harnasia, owieczka, 
kubek do żentycy, oscypek, zbyrcok.

Warsztaty realizować będzie PRACOWNIA 
CACANE PATCHWORKI. Warsztaty płatne.

Warsztaty tworzenia fujarek pasterskich
i malowania zabawek

Podczas dwóch dni festiwalowych pod 
okiem, słowackiego twórcy zarówno mali jak 
i duzi będą mogli spróbować tworzenia pro-
stego instrumentu ludowego jakimi są fujarki 
pasterskie. 

Fujarki są wykonywane z Bzu Czarnego 
krzewu pospolicie występującego w całych 
Karpatach. 

Warsztaty będą otwarte na wszystkie grupy 
wiekowe. Kluczowym punktem warsztatów 
będzie współpraca pomiędzy dziećmi i opie-
kunami.

Ponadto w specjalnie przyszykowanym 
namiocie stworzona zostanie między innymi 
„izba zabawkarza” gdzie dzieci będą mogły 
także wziąć udział w warsztatach malowania 
drewnianych ptaszków.

Niezbędnik 
miłośnika gór 
– warsztaty filcowe

tem zabawkarstwa w naszym regionie w spo-
sób niezwykle profesjonalny. 

KOWALSTWO. Kowalstwo było znaczącym 
rzemiosłem w rejonie Babiej Góry, miejscem 
fachowej obróbki żelaza na wsi była dawniej 
kuźnia, gdzie wykonywano nie tylko podkowy, 
ale także narzędzia rolnicze i sprzęty codzien-
nego użytki, ozdobne okucia i zawiasy. Do po-
kazu zaprosiliśmy funkcjonująca Tradycyjną 
Kuźnię Lachowice (https://kuznialachowice.
weebly.com/). Pokaz kowalstwa umożliwi po-
znanie sztuki tworzenia przedmiotów z meta-
lu. Wykuwane będą drobne detale z metalu 
wyłącznie tradycyjnymi metodami. Widzowie 
będą mieli okazje wziąć czynny udział w poka-
zie i pomóc przy najprostszych czynnościach.

TRADYCYJNE INSTRUMENTY PASTERSKIE. 
Do pokazu zaprosiliśmy Edwarda Byrtka 
z Pewli Wielkiej. Jest on ostatnim praw-
dziwym dudziarzem na Żywiecczyźnie. Pan 
Edward jest uznanym budowniczym dud ży-
wieckich, posiadającym warsztat oraz wiedzę 
przekazaną przez jego mistrza Władysława 
Plutę. Jest wielokrotnym laureatem Ogólno-

Rzemiosło pod Babią Górą
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Od września młodzież szkolna może korzystać z nowych wielofunkcyjnych boisk sportowych. 
Wszystko za sprawą trzech obiektów, które znalazły się przy szkole w Zawoi Wilcznej i Zawoi 
Centrum. 

Powstała infrastruktura pozwala na lepszy rozwój w takich dyscyplinach sportowych jak: 
piłka ręczna, koszykówka, siatkówka czy tenis. W Zawoi Wilcznej można również dodatkowo 
zagrać w siatkówkę plażową. 

Budowa boisk sportowych została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017” Całko-
wita wartość wydatków wynosi 1 482 866,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu 
w kwocie 706 700,00 zł.

Kompleks sportowy 
– z myślą o młodzieży

Zapał młodych ludzi angażujących się w zajęcia sportowe, a także idące za tym 
medale czy wyróżnienia  zdobywane podczas wydarzeń sportowych motywują 
do tego, aby wspierać ich w walce o swoje marzenia.  To właśnie dla nich powsta-
ją kolejne obiekty sportowe na terenie Gminy Zawoja. 

W specjalnie zbudowanym szałasie przez cały 
czas trwania imprezy odbywać się będzie po-
kaz zajęć codziennych bacy i jego pomocnika: 
rozpoczęcie dnia, dojenie owiec, produkcja 
rożnego rodzaju serów – bundz, oscypek, 
bryndza itd. W szałasie znajdą się: przedmioty 
niezbędne do produkcji sera – gieleta, wiader-
ka drewniane, chochle drewniane, sito do sera, 
ferula, foremki do sera (gałki i wrzeciona), redy-
kałki (w kształcie baranka i koguta) oraz dwa 
kociołki do zagotowania mleka i wody.

Obok szałasu zostanie ustawiony dodat-
kowy koszar (mniejszy niż koszar główny do 
podziału owiec podczas redyku), w którym 
podczas festiwalu umieszczonych zostanie 
8 owiec i 2 kozy. Zwierzęta będzie można 
karmić, kozy doić i głaskać.

W szałasie i obok niego będą odbywać się 
pokazy dotyczące dawnego życia w górach: 
kiszenie kapusty, młócenie cepami, odsiewa-
nie mąki, pieczenie podpłomyków „moskali-
ków” (zostanie stworzone specjalne palenisko 
z blachą do pieczenia moskalików), pranie na 
tarze, ustawianie „kopki z sianem”, noszenie 
wody z pomocą drewnianych nosideł.

Pokazy będą dostosowane zarówno do po-
trzeb dzieci jak i dorosłych.

Pokaz 
Na szałasie

polskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu nad Wisłą, ma także ma na 
koncie wiele nagród indywidualnych i zespoło-
wych – m.in. na Festiwalu Folkloru Górali Pol-
skich w Żywcu. 

OBRóBKA WEłNY OWCZEJ. Pokaz będzie 
ukazywał proces gręplowania, przędze-
nia i zwijania wełny. Instruktor pokaże jak 
przędzie się wełnę na kołowrotkach oraz na 
wrzecionie, uczestnicy festiwalu będą mogli 
samodzielnie próbować swoich sił w przygo-
towaniu wełny do robótek ręcznych.
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Remont dróg w gminie Zawoja 
W  ROKU 2018R. GMINA  W RAMACH SWOICH ZADAń OBJęłA

 POPRAWĄ STANU TECHNICZNEGO DRóG NASTęPUJĄCE  ODCINKI DRóG:

Lp.    Nazwa modernizowanego odcinka drogi      Przeznaczone środki
1. Droga Centrum Przysłop (Łazy Kaselówka) 230 m .................................................  68 000,00 zł 
2. Droga Centrum Przysłop (Toczki Łazy) 424 m .......................................................  147 000,00 zł 
3. Droga wew. Barańce Zielone Osiedle  280m ............................................................ 78 000,00 zł 
4. Droga Burdyle 100 m ........................................................................................................ 21 600,00 zł 
5. Droga Zalas Przysłop odcinek Bielasy Zalas 120 m ................................................  31 700,00 zł 
6. Droga Bębny Górne Wełczoń 280 m ............................................................................  60 000,00 zł 
7. Droga Zaręby 441056K 230 m ....................................................................................... 66 000,00 zł 
8. Droga Wełcza Średnie 120 m .........................................................................................  52 000,00 zł 
9. Droga Czatoża  230 m ..................................................................................................... 113 000,00 zł 
10. Sucha Góra Droga Kaniowo (Do Kocurków)  87 m .................................................  20 700,00 zł 
11. Sucha Góra Droga Wartówka ......................................................................................... 17 200,00 zł 
12. Sucha Góra Droga Pod Remizą ...................................................................................... 15 000,00 zł 
13. Droga wew. Skawica „Nad Cmentarzem” 200 mb ................................................... 24 700,00 zł 
14. Droga Zalas Przysłop odcinek Magórka Bielasy 250 m  ....................................... 63 000,00 zł 
15. Droga wew.  Brzeg 60 m ..................................................................................................  15 000,00 zł 
16. Droga Podpolice Malikowa odcinek 80 m ................................................................ 24 000,00 zł 
17. Droga Piergiesowe Polanki  ............................................................................................  49 200,00 zł 
18. Droga „Do Poczty” odcinek 130 m ................................................................................   61 000,00 zł 
19. Droga Piwniczki Markowa ...............................................................................................  32 000,00 zł 
20. Droga Wilczna  na odcinku 120 m ................................................................................  29 500,00 zł 
21. Droga Kopry –  odcinek 110 mb .................................................................................... 14 000,00 zł 
22. Droga Marki  na docinku 72 m ......................................................................................   16 300,00 zł 
23. Droga Kolędówka na odcinku 90 m ............................................................................  18 900,00 zł 
24. Droga” Pod Grapą” Sucha Góra odcinek 125 m .......................................................   16 000,00 zł 
25. Droga Za Dolinka do Wełczonia 84 m ......................................................................... 15 000,00 zł 
26. Droga Ciocki 80 m  ............................................................................................................. 9 500,00 zł 
27. Droga Kolisty Groń 60 m .................................................................................................. 11 100,00 zł 
28. Droga Żywczaki 70 m ....................................................................................................... 15 000,00 zł 
29. Droga Słoneczny Stok 110 m ......................................................................................... 29 800,00 zł 
30. Droga Centum Przysłop (odcinek DW957- most) 89 m ........................................ 63 000,00 zł 
31.  Droga Czatoża (odcinek Małe Widełki - most) 950 m ......................................... 580 000,00 zł 
32.  Droga Miskowce 300 m ................................................................................................. 111 156,40 zł 
33.  Droga Marszałki 160 m ....................................................................................................  57 902,50 zł 
34.  Droga Przysłop Kalina Pająkówka 500 m  ..............................................................  167 916,82 zł 
35. Droga Krakowianka..........................................................................................................  242 700,00 zł 
36. Droga Koziny ........................................................................................................................ 30 000,00 zł 
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Jednym z istotnych zadań gminy jest dbałość 
o stan techniczny dróg, który udaje się popra-
wiać dzięki środkom własnym, a także pozy-
skanym w ramach dotacji czy darowizn.

Istotna w tej sprawie jest przede wszystkim 
dotacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych. Poprawa 
stanu technicznego obejmie w tym przypad-
ku takie odcinki dróg jak Zawoja „Miśkowce”, 
Zawoja „Marszałki” i Zawoja „Przysłop Kalina 
Pająkówka”. Planowana dotacja wyniesie oko-
ło 200 tysięcy złotych. Prac mają potrwać do 
30 października 2018 r.

Środki pochodzące z Województwa Mało-
polskiego pozwolą natomiast na realizację 
zadania „Modernizacja remont dróg dojazdo-
wych do pół. Wsparcie to pozwoli na dofinan-
sowanie drogi Piergiesowe Polanki (153 m), 
Zalas Przysłop (120 m) i drogi wewnętrznej, 
Skawica „Nad Cmentarzem” (200m). Wyso-
kość dofinansowania to 30 tysięcy złotych.

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej to kolej-
ne źródło wsparcia. Dzięki niemu prowadzo-
ny jest remont drogi w Zawoi Czatoża. Jest 
to odcinek o długości 960 m łączący Małe 
Widełki z mostem. Wysokość dofinansowania 
to 401 tysięcy złotych.

W ramach dotacji Babiogórskiego Parku 
Narodowego w kwocie 50 tysięcy złotych po-
prawiono odcinek drogi w Zawoi Czatoża (od 
strony wlotu do Parku), a wspólnie z PGL Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Sucha Beskidzka 
prowadzony jest z kolei remont drogi Policz-
ne Górne. Remont obejmuje odcinek 320 m 
i wyniesie 86 tysięcy złotych. Wysokość dofi-
nansowania to 35 tysięcy złotych.

Warto również podkreślić działania realizo-
wane w ramach odbudowy dróg przy wdra-
żaniu nowej kanalizacji. Obecnie wykonano 
już nową nawierzchnię asfaltową dróg „U Ste-
ca”, „U Ficków Górnych” i „U Wiechcia”. Kolejne 
drogi będą modernizowane wraz z postępem 
budowy kanalizacji sanitarnej.

Zawoja Wilczna (Sulakowa) – tam także 
poprawi się stan drogi. „Sulakowa” otrzymała 
dofinansowanie o wysokości 201 tysięcy od 
Fundacji Piotra Skargi (wartość robót – 370 
tysięcy złotych).

Większość planowanych zadań remontów 
odcinków dróg jest na ukończeniu, do wyko-
nana pozostają roboty towarzyszące i uzupeł-
niające Na kilku z nich prace będą trwać pla-
nowo do 30 października br.

mgr inż. Adam Kurek
Referat Inwestycji Gminnych

Urząd Gminy Zawoja

Rowerem 
na Słowację!

MIłOśNICY ROWEROWEGO 
SZALEńSTWA POWOLI MOGĄ 

SZYKOWAć SPRZęT

 JUż WKRóTCE 
OTWARCIE NOWYCH 

GóRSKICH 
TRAS ROWEROWYCH
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Poprzez dobudowanie nowej części szkoły 
tworzącej zwartą przestrzennie i funkcjo-
nalną całość powierzchnia użytkowa szkoły 
zwiększyła się o blisko 500 m2. Na parterze 
utworzono dwie sale przedszkolne wraz ze 
stołówką oraz zaplecze sanitarne, na które 
składają się łazienka, umywalnia, WC. Dodat-
kowo powstało również miejsce stanowiące 
magazyn leżaków, pomieszczenie na przyję-
cie cateringu oraz rozdzielnia. Piętro mieści 
natomiast trzy sale lekcyjne, toaletę męską 
i damską, przedsionek i korytarz. Dodatkowo 
znajduje się tam także łącznik, zespalający 
nowe skrzydło z istniejącym wcześniej bu-
dynkiem szkolnym.

Dzięki nowoczesnej rozbudowie szkoła zo-
stała również dostosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Jedno z dwóch 
wejść do nowego budynku zostało uzupeł-
nione o windę, która stanowi spore ułatwie-
nie dla osób mających problemy z porusza-
niem się. 

Koszt rozbudowy szkoły wyniósł ponad 
1,6 mln zł, z czego blisko 800 tys. zł to dota-
cja ze środków budżetu państwa. 

Więcej miejsc dla przedszkolaków

Podczas zmian w szkole nie zapomniano 
również o przedszkolakach. Opieka i zajęcia 
dodatkowe dla 3- i 4-latków współfinanso-
wane będą ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. 
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych 
w Gminie Zawoja” obejmował także powsta-
nie przedszkola w Zawoi Centrum. Warto za-
uważyć, iż wykonane już zostały niezbędne 
roboty budowlane. Zakupiono także potrzeb-
ne materiały edukacyjne, wykorzystywane do 
prowadzenia zajęć, sprzęt, meble oraz zabaw-
ki. Środki pochodzące z UE wyniosły w tym 
przypadku 580 500 złotych.

Nowe możliwości 
dla najmłodszych mieszkańców

Od września w skawickiej szkole nie brakuje już sal lekcyjnych oraz przedszkola. Ten problem udało się rozwiązać dzięki 
dotacji z budżetu państwa i środkom finansowym gminy.  

Koszt rozbudowy szkoły w Zawoi Centrum: 1,6 mln zł. 
Dotacja z budżetu państawa: 800 tys. zł
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Rozwój fizyczny na świeżym powietrzu, 
czyli nowe miejsce dla dzieci i dorosłych

Dbałość o rozwój fizyczny to ważny element życia wszystkich ludzi. Zadanie, które każdy z nas powinien realizować zgodnie 
ze swoimi możliwościami i celami. Urząd Gminy Zawoja postanowił jednak przyczynić się do tej kwestii i wzbogacić gminną 
infrastrukturę rekreacyjną. 

Gmina Zawoja uzyskała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Efektem dofinansowania dla Zawoi Mosorne jest plac zabaw dla najmłodszych 
oraz siłownia plenerowa, z której będą mogli skorzystać wszyscy pragnący poprawić swoją kondycję fizyczną. Taką inwestycję zyskała Zawoja 
Mosorne.

ZAWOJA MOSORNE

Plac zabaw cechują wielobarwne urządzenia 
spełniające odpowiednie wymogi jakościowe 

i zapewniają bezpieczną zabawę. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 101 557,22 zło-
tych, z czego 40 532 złotych to kwota przy-
znanego dofinansowania.

PLAC ZABAW I SIłOWNIA 
W ZAWOI MOSORNE

101 557,22 zł
– całkowity koszt inwestycji

40 532 zł
– wartość dofinansowania

INFRASTRUKTURA REKREACYJNA
W ZAWOI CENTRUM

116 458,06 zł
– planowany koszt inwestycji

93 166,00 zł
– wartość dofinansowania

ZAWOJA CENTRUM

W ramach tego samego programu Gmina 
Zawoja otrzymała również wsparcie finanso-
we na realizację operacji pn. „Budowa ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej w Zawoi Centrum”, obok główne-
go budynku szkoły. Obecnie trwa procedura 
przeprowadzenia wyboru wykonawcy, jed-
nakże już jesienią dzieci będę mogły korzy-
stać z nowej infrastruktury. Planowany koszt 
realizacji operacji to 106 833,00 zł, z cze-
go 67 978,00 to kwota współfinansowana 
z funduszy unijnych.

ZAWOJA DOLNA

Kolejny plac zabaw powstanie przy budynku 
OSP Zawoja Dolna. Wszystko to na podstawie 
wniosku złożonego przez OSP, który również 
został dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w kwocie 93 166,00 zł. Planowany całko-
wity koszt inwestycji wynosi 116 458,06 zł. 
Pozostały wkład własny zabezpiecza Gmi-
na Zawoja. 
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W lutym samochód został sprowadzony 
z Francji. Przed wprowadzeniem do służby, 
przy wsparciu Gminy, przeszedł modernizację 
zabudowy w firmie "Osiny" SC. Samochód po-
siada autopompę o wydajności 1600 litrów na 
minutę oraz zbiornik na wodę o pojemności 
3500l. Krótka zabudowa, wysokie zawieszenie 
i napęd 4x4 sprawiają, iż jest to samochód 
idealny do jazdy po górskich terenach.

Sprowadzenie samochodu akurat z Francji 
nie jest przypadkowe. Od 2011 roku jednost-
ka OSP Zawoja Górna może pochwalić się 
współpracą międzynarodową, gdyż współ-
działa z francuską strażą pożarną Granville. 
Efektem tej współpracy jest stowarzyszenie 
„Solidarni dla strażaków” i to właśnie w ra-
mach działań Stowarzyszenia jednostka z Za-
woi otrzymała ten samochód bojowy.

Druhowie jednostki OSP Zawoja Górna ser-
decznie dziękują dh Zbigniewowi Jordanek 
oraz Pani Lidii Jordanek-Crepin za inicjatywę 
i zaangażowanie przy tworzeniu Stowarzy-
szenia „Solidarni dla strażaków”.

Po stronie francuskiej za współpracę od-
powiada Płk Zawodowej Straży Pożarnej we 
Francji dh Didie Lepino, który jest wielkim en-
tuzjastą oraz serdecznym przyjacielem dru-
hów Zawojskiej Straży Pożarnej.

Szymon Hujda. Foto: Mateusz Wilczek

Nowy Samochód 
dla strażaków w Zawoi Górnej

Nowy samochód w jednostce OSP 
jest zawsze wielką radością dla dru-
hów, ale i przyczyną wzrostu poczu-
cia bezpieczeństwa wśród miesz-
kańców. Podobnie było również 
w Zawoi Górnej, gdzie w lipcu swo-
ją służbę rozpoczął Mercedes-Benz 
Unimog 2150L.

Projekt realizowany będzie w okresie od 
września 2018 do końca sierpnia 2021 roku. 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-
-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym z terenu Gmi-
ny Zawoja. Dostępnymi formami wsparcia 
będą: treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych, indywidualne treningi z psycho-
logiem, indywidualne poradnictwo psycholo-
giczne i psychospołeczne oraz inne narzędzia 

Aktywni społecznie, 
aktywni zawodowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał milion złotych na kom-
plek-sowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

i metody służące aktywizacji społecznej i za-
wodowej, wynikające ze zidentyfikowanych 
potrzeb beneficjentów projektu.

 Projekt skierowany będzie również do 
osób niepełnosprawnych i starszych z terenu 
Gminy i pozwoli realizować dla nich wsparcie 
z zakresu ćwiczeń usprawniających psycho-
ruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych. Celem 
tych usług będzie wyeliminowanie lub zła-
godzenie barier zdrowotnych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie lub powo-
dujących oddalenie od rynku pracy. 

Projekt przewiduje zastosowanie instru-
mentów aktywizacji zawodowej przy współ-
-pracy z podmiotami określonymi w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy w zakresie przygotowania do podjęcia 
zatrudnienia, np. staże, poradnictwo zawo-
dowe i pośrednictwo pracy, kursy i szkole-
nia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zostanie również utwo-
rzone mieszkanie chronione, dla osób i ro-
-dzin, które doświadczyły różnego rodzaju 
zdarzeń losowych w tym np. pożaru czy in-
nych zdarzeń skutkujących koniecznością 
zmiany miejsca zamieszkania. Na chwilę 
obecną Gmina nie dysponuje takim lokalem, 
dlatego też jest to priorytet w tworzeniu bazy 
lokalowej dla osób i rodzin, które takiego 
wsparcia mogą w przyszłości potrzebować.

Joanna Dyrcz
Kierownik GOPS w Zawoi
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Jednostki OSP Skawica Centrum, OSP Zawoja 
Dolna i OSP Zawoja Centrum zyskały odremo-
notwane siedziby. To ich remizy skorzystały 
bowiem na modernizacji, która odmieniła bu-
dynki należące do obu zespołów. 

Dzięki dotacjom przyznawanym przez Za-
rząd Województwa Małopolskiego w ramach 
konkursu Małopolskie Remizy na remonty 
i modernizację remiz OSP w Gminie Zawoja 
w 2016 roku wykonano roboty budowlane 
przy OSP w Skawicy Centrum polegające m.in. 

na przebudowie ogrodzenia i remoncie rynien.
W 2017 r. w OSP w Zawoi Dolnej wymienio-

no sufity zmieniono podłogi, zmodernizowa-
no strop, odnowiono kominek, i inne. Obec-
nie realizowane są prace remontowe w OSP 
w Zawoi Centrum w zakresie wykonania 
robót budowlanych. Prace te obejmują m.in. 
takie zadania jak: remont klatki schodowej, 
położenie okładziny schodów z cokolikami 
czy remont sali spotkań. To ostatnie działanie 
wiąże się z kolei z wykończeniem ścian, insta-

lacją klimatyzacji, wykonaniem podwieszane-
go sufitu czy też montażem instalacji c.o. 

Dotacje pozwalają na poprawę komfortu 
użytkowania remiz, ale wzrost bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy, turystów oraz sa-
mych strażaków. 

Minister Sprawiedliwości działający jako 
dysponent Funduszu Sprawiedliwości przy-
znał Gminie Zawoja dotację celową w wy-
sokości 54 000, 00 zł na zakup kompletów 
PSP R1 z szynami i deską ortopedyczną oraz 
defibrylatora dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na terenie Gmi-
ny Zawoja. Nabyty sprzęt specjalistyczny ma 
przede wszystkim przyczynić się do poprawy 
efektywności podejmowanych działań ratow-
niczych niezbędnych do udzielania pomocy 
poszkodowanym oraz poprawy warunków 
pracy strażaków OSP w Zawoi.

Zmodernizowane remizy

Wizualizacja szkoły w Zawoi Wilcznej 
po planowanym remoncie
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Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, 
którą odprawił Kapelan Małopolskich Straża-
ków mł. bryg. Władysław Kulig oraz proboszcz 
parafii pw. św. Klemensa w  Zawoi Centrum ks. 
Ryszard Więcek. Późniejszy apel był natomiast 
częścią istotnego dla strażaków wydarzenia. 
Został im bowiem przekazany samochód ra-
towniczo-gaśniczy GBA MAN TGM 18.340 4x4. 
Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął 
mł. bryg. Paweł Sejmej, Zastępca Małopolskie-
go Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej.

Ten dzień był czasem wspomnień, w któ-
rych druhowie wracali do ważnych wydarzeń 
z barwnej historii swojej jednostki. Do tej 
100-letniej historii powrócił również Prezes 
OSP Zawoja Centrum dh. Józef Hutniczak, 

100 lat OSP Zawoja Centrum 
To był prawdziwe święto strażaków. 2 czerwca br. na skwerku w Zawoi Centrum odbył się jubileusz 100-lecia OSP Zawoja 
Centrum, podczas którego wspomnianej jednostce przekazano nowy samochód. Uroczystości zostały także połączone z Po-
wiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. 

nie zapomniał on także o tych, którzy zakła-
dali OSP Zawoja Centrum i działali w ramach 
jednostki. 

W dalszej kolejności wręczono odznaczenia 
dla zasłużonych strażaków i awanse na wyż-
sze stopnie służbowe funkcjonariuszy Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Podczas apelu odznaczeniu zostali:
• Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”: asp. Paweł Wójcik. 
• Złotym Znaniem Związku ZOSP RP: dh Eu-
geniusz Nosal. 
• Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa: 
st. ogn. Sławomir Kuśnierz, ogn. Grzegorz 
Groń, dh Krzysztof Hutniczak, dh Wojciech 
Zemlik.

• Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnic-
twa: dh Paweł Chowaniak, dh Jacek Bartyzel, 
dh Przemysław Zajda, dh Stanisław Motowi-
dło, dh Jacek Szarlej, dh Adam Hutniczak.
• Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnic-
twa: dh Wojciech Kysiak, dh Andrzej Makoś, 
dh Dariusz Kozina, dh łukasz Sałaciak, dh 
Janusz Kojder, dh Mieczysław Sałaciak, 
• Odznaką Strażak Wzorowy: dh Paweł Kozina
• Krzyż Zasługi Orderu Św. Floriana: sena-
tor Andrzej Pająk, starosta suski Józef Ba-
łos, st. kpt. Artur Chowaniak.

Po części oficjalnej na stadionie sportowym 
BCS Zawoja odbyła się zabawa pod gwiazda-
mi, a do tańca przygrywał zespół Zwyk.

Dariusz Kozina, OSP Zawoja Centrum


