
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to niewątpliwie najbardziej kosztowna inwesty-
cja realizowana na terenie naszej gminy. Wpływa jednak na podniesienie kom-
fortu życia mieszkańców, a zarazem przekłada się na czystsze środowisko. Po-
noszone na ten cel wydatki są przy tym częściowo refundowane z „Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodar-
ka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wspieranie przez Gminę wymiany przestarzałych pieców węglowych na ekolo-
giczne, opalane wysokiej jakości węglem lub drewnem, czy też montażu instala-
cji solarnych i fotowoltaicznych to jedne z wielu działań podejmowanych przez 
Zawoję na rzecz poprawy jakości powietrza jakim oddychamy. W tym roku roz-
pocznie się kolejna duża inwestycja proekologiczna, której celem będzie dopro-
wadzenie sieci gazowej do niemal tysiąca budynków!  
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dokończenie na stronie 5.

EkologicznE grzaniE i gotowaniE

Popłynie błękitne paliwo

Gazyfikowanie gminy podzielone zostało na 
kilka etapów, a prowadzone jest przez Polską 
Spółkę Gazownictwa. Prace w ramach pierw-
szego już się rozpoczęły. Ta część przedsię-
wzięcia przewiduje wykonanie przyłączy do 
budynków Ośrodka Zdrowia w Zawoi Cen-
trum, Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Cen-
trum i hali sportowo-widowiskowej, a także 
będącej już na ukończeniu biblioteki. Gaz 
do budynków będzie doprowadzany z bu-
dowanych zbiorników w Zawoi Centrum. 
– W tym roku planujemy przebudować istnie-
jące kotłownie w tych budynkach i zamontować 
w nich kotły gazowe, by obiekty stały się przyja-

zne środowisku – mówi wójt Zawoi Marcin Pa-
jąk.  Nadmienić należy również to, że można 
już składać wnioski o wykonanie przyłącza do 
gazu. Wnioski dostępne są na stronie https://
www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazo-
wej1, jak również w siedzibie Urzędu Gminy 
(na dzienniku podawczym).

W bieżącym roku Polska Spółka Gazow-
nictwa planuje natomiast rozpocząć budo-
wę sieci gazowej w Skawicy. Wykonawstwo 
robót powierzono firmie Instbud. Jej zada-
niem będzie położenie rur na długości około 
18 km. Inwestycja połączona będzie z gazyfi-
kowaniem sąsiedniej Białki w gminie Maków, 

a większość sieci przebiegać ma pod droga-
mi gminnymi oraz chodnikiem prowadzącym 
wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Tegoroczne prace to dopiero początek ro-
bót. Plan ochrony powietrza województwa 
małopolskiego przewiduje wybudowanie 
przez spółkę PSG w latach 2020-2024 na tere-
nie gminy Zawoja prawie 41,5 km sieci gazo-
wej, niemal 5 km przyłączy, do których pod-
piętych ma zostać 926 budynków. 

Zyskują i miesZkańcy, i środowisko 

Sieć kanalizacyjna wydłuża się

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to niewąt-
pliwie najbardziej kosztowna inwestycja 
realizowana na terenie naszej gminy. Wpły-
wa jednak na podniesienie komfortu życia 
mieszkańców, a zarazem przekłada się na 

czystsze środowisko. Ponoszone na ten cel 
wydatki są przy tym częściowo refundowane 
z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś 

priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”.

W ostatnich miesiącach prowadzone były 
równoległe prace w ramach dwóch etapów 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wod-
nokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja”. 
Pierwszy etap podzielono na pięć kontaktów, 
z których trzy zostały sfinalizowane. Za kwo-
tę ponad 14,7 mln zł wybudowano w Skawi-
cy sieć kanalizacyjną mającą prawie 17,2 km 
długości wraz z dwoma przepompowniami i 
5,4 km przyłączy przydomowych. 
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saLa Narad Na miarĘ XXi wieku 

Remont przyniósł wiele korzyści

Charakterystycznym elementem sali narad 
były ściany wyłożone boazerią, pamiętającą 
jeszcze lata siedemdziesiąte minionego wie-
ku. Chaotycznie rozmieszczona instalacja cen-

tralnego ogrzewania i wiele niedziałających 
gniazdek elektrycznych dopełniało całości. No 
i może klimat jaki powodował wystrój był nie-
powtarzalny, a nawet czuło się wręcz domową 

atmosferę, ale niemniej wygląd pomieszcze-
nia nie przystawał już do dzisiejszych czasów.

Modernizację sali sesyjnej rozpoczęto jesz-
cze w ubiegłym roku, a w tym prace zostały 
dokończone.  Zerwano boazerię, a ściany po 
wygładzeniu pokryła zawsze modna biel. Wy-
mieniono posadzkę oraz zamontowano pod-
wieszany sufit. Remont był znakomitą okazją 
do odnowienia i „uporządkowania” instalacji 
centralnego ogrzewania i elektrycznej. Popra-
wiono zamontowany na sali system audio-wi-
deo (ulepszono nagłośnienie i doprowadzono 
do sali internetową sieć bezprzewodową), co 
było istotnym i potrzebnym przedsięwzię-
ciem w dobie internetowych transmisji sesji 
rad miast, gmin i powiatów. Sala została wy-
posażona w nowe meble. W efekcie podnie-
siony został komfort obradujących. Jednak 
zyskali również mieszkańcy gminy, gdyż 
obecnie dużo lepiej i łatwiej śledzi się odby-
wające się na sali transmisje (nie licząc tych 
zdalnych), które prezentowano są „na żywo”. 
Obradujący są lepiej widoczni i słyszani.             

W ramach prac remontu doczekało się tak-
że dojście z położonej w przyziemiu sali sesyj-
nej do wejścia głównego. Modernizacji docze-
kał się plac przy sali, a schody na poziom „0” 
zyskały odwodnienie. Zamówiono i zamonto-
wano również balustradą schodową. Całość 
robót kosztowała niespełna 129,4 tys. zł. 

Do niedawna sala narad w Urzędzie Gminy w Zawoi, w której na sesjach spotyka-
ją się radni, była niewątpliwie jedną z najmniej reprezentacyjnych sal tego typu 
w całym powiecie. Obecnie, po gruntownym remoncie, należy do grona tych naj-
bardziej reprezentacyjnych. 

Inwestycja nie tylko w ciepło 

W ubiegłym roku Gmina Zawoja zakończyła realizację dużego i kosztownego 
projektu „Głęboka termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Skawi-
cy Centrum i w Zawoi Wilcznej”. Przedsięwzięcie, które kosztowało łącznie 4,8 
mln zł nie tylko pozwoliło podnieść komfort w jakich odbywają się zajęcia w obu 
placówkach, ale także ograniczyć wydatki związane z utrzymaniem budynków, 
a dzięki mniejszemu zużyciu energii wpłynęło korzystnie na stan środowiska.   

Realizowany projekt został dofinansowany 
kwotą 1,6 mln zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020 i był 
w ramach działania 4.3 Poprawa efektyw-
ności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym; Działania 4.3.2 Komplek-
sowa modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej. Głównym celem 
było przekształcenie systemów grzewczych 

w obu budynkach szkolnych na przyjazne 
środowisku, ale i generujące mniejsze koszty.   

Modernizacja budynku szkolnego w Zawoi 
Wilcznej, której najważniejszym elementem 
była tzw. głęboka kompleksowa termomo-
dernizacja energetyczna kosztowała prawie 
3,3 mln zł. Zakres robót był jednak bardzo 
duży. Ogromne zmiany zaszły w kotłowni. 
Kotły węglowe zasypowe zostały wymienione 
na zasilane pelletem i to z podawanym auto-
matycznie, co usprawnia proces obsługi pie-

ców. Jednocześnie przebudowano instalację 
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w obrębie 
kotłowni. Na dobrze wyeksponowanych ścia-
nach budynku zamontowano panele solar-
ne, będące częścią instalacji wspomagającej 
podgrzewanie wody. W szkole wymieniono 
również grzejniki. 

Remont kotłowni i montaż solarów, to nie 
jedyne prace jakie poczyniono na terenie 
obiektu, mające na celu ograniczenie jego 
energochłonności. Ocieplono ściany ze-
wnętrzne, demontując zniszczone i wątpliwej 
urody blaszane okładziny ścienne, a także wy-
konano izolację wodną  oraz docieplenie fun-
damentów, stropów kotłowni i pomieszczeń 
gospodarczych. W budynku zamontowano 
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiew-
ną z układem odzyskiwania ciepła. Centrale 
wentylacyjne zlokalizowane są w istniejącym 
pomieszczeniu wentylatorowni, a sam układ 
podzielono na kilka systemów wentylacyj-
nych: jadalnia (układ nawiewno-wywiewny 
z odzyskiem ciepła) i kuchnia i zmywalnia 
(układ nawiewno-wywiewny bez odzysku cie-
pła). W ramach inwestycji przeglądu i wymiany 
doczekała się instalacja elektryczna, do której 
płynie teraz prąd pozyskiwany z zamontowa-
nej na obiekcie instalacji fotowoltanicznej. 

Zarówno prace termomodernizacyjne 
w Zawoi Wilcznej, jak i w budynku szkol-
nym w Skawicy wykonywała Firma Budow-
lana Robert Lichosyt. W ramach robót prze-
prowadzonych w Skawicy zamontowano na 
dachu instalację fotowoltaniczną, zmoderni-
zowano instalację elektryczną, ocieplono halę 
wraz z przewiązką oraz wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową w hali i przewiązce. Koszt 
prac wyniósł ponad 1,5 mln zł. 

Budynek szkoły w Zawoi Wilcznej zmienił wygląd, a przy tym stał się bardziej 
ekologiczny.

Przed modernizacją budynek szkolny w Zawoi Wilcznej odbiegał już wyglądem 
od obecnych standardów

Gmina Zawoja rozważa utworzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy

Z myślą o tych, którzy szczególnie 
potrzebują pomocy
Los nie zawsze okazuje się sprawiedliwy 
i łaskawy. W naszej gminie są osoby, które 
niekiedy od urodzenia, a w innych przypad-
kach wskutek wypadków komunikacyjnych 
zmagają się z niepełnosprawnością. Z myślą 
o tych pierwszych Gmina planuje utworzenie 
Ośrodka Wsparcia w postaci Środowiskowego 
Domu Samopomocy.  To kolejny etap realizo-
wanej już strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i tworzenia spójnego systemu 
wsparcia na terenie naszej Gminy. 

Placówka, której utowrzenie planuje się 
w budynku obecnej Szkoły Podstawowej 
nr 5 w  Zawoi Gołyni, ma być przeznaczona 
dla osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, które wymagają specjalistycznych działań 

mających na celu poprawę ich funkcjonowa-
nia w codziennym życiu oraz integrację ze 
środowiskiem lokalnym. Chcielibyśmy, aby 
osoby te znalazły w placówce formy wsparcia 
odpowiadające ich zainteresowaniom i roz-
wijaniu indywidualnych pasji. Oczywiście, 
placówka zapewniać będzie również wsparcie 
w obszarze treningów umiejętności interper-
sonalnych, treningów umiejętności spędzania 
czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, 
pomoc w dostępie do niezbędnych świad-
czeń zdrowotnych,  opiekę, terapię rucho-
wą, aktywizację zawodową oraz wyżywienie  
w ramach treningu kulinarnego. 

Środowiskowy Dom Samopomocy byłby 
miejscem, które gwarantowałoby działania 

ukierunkowane na edukację, terapię i integra-
cję osób o specjalnych potrzebach. Chcieliby-
śmy, aby placówka funkcjonowała w systemie 
dziennym, gdzie osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną będą mogły  otrzymać czę-
ściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych.

W chwili obecnej prowadzimy działania 
w zakresie rozeznania potrzeb w obszarze 
osób mogących skorzystać z tego rodzaju 
wsparcia oraz zasobów lokalowych na realiza-
cję tego zadania.

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja
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Łącznie podpiętych do niej zostało 400 bu-
dynków. Znacznie mniej bo 1,2 mln zł pochło-
nęła budowa przepompowni ścieków i sta-
cji zlewnej w Skawicy (drugi kontrakt) oraz 
wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją 
uzdatniania wody, co kosztowało 224,8 tys. zł 
i było zlecone w ramach trzeciego kontraktu. 

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia 
do zrealizowania pozostały dwa kontrakty. 
W ramach pierwszego do kwietnia bieżące-
go roku sieć kanalizacyjna na terenie Zawoi 
Policzne, Zawoi Czatoża i Skawicy ma się wy-
dłużyć łącznie o kolejne 9 km, co pozwoli pod-
łączyć to niej około 150 budynków. Wartość 
robót wynosi 4,1 mln zł. Drugi przewiduje nie 
tylko likwidację oczyszczalni ścieków w Zawoi 
Centrum, która została już rozebrana, ale rów-
nież położenie aż 29,1 km głównej nitki sieci 
kanalizacyjnej, wykonanie 8,1 km przyłączy, 
jak i 10 przepompowni, co sprawi, że finalnie 
do sieci podpiętych będzie dalsze 600 budyn-
ków. Ogrom prac nie pozostaje bez wpływu 
na wartość kontraktu, wynoszącą 15,3 mln zł.  

Choć I etap inwestycji jeszcze się nie zakoń-
czył, to ciekawostką jest fakt, że udało się zre-
alizować etap II i obecnie trwają prace związa-
ne z rozliczeniem projektu. W tym przypadku 
podzielono go na trzy części (kontrakty), które 
co warte podkreślenia miały mniejszy zakres 
niż te ujęte we wciąż trwającym I etapie. Za 
nieco ponad 2,4 mln zł, w ramach I kontrak-

Sieć kanalizacyjna wydłuża się

tu wykonano 5,3 km sieci od DW Silver do 
osiedla Widły wraz z 650 metrami przyłączy 
i dwoma przepompowniami sieciowymi, 
podpinając 69 domów. Za przeszło 207,2 tys. 
zł zlikwidowano dwa biobloki i ich oprzyrzą-
dowanie, stanowiące oczyszczalnię ścieków 
w Zawoi Widłach. Natomiast ponad 1,7 mln zł 
kosztowała modernizacja istniejącej sieci kana-

lizacji sanitarnej w Zawoi. W ramach kontraktu 
poddano inspekcji 6,2 km sieci, z których zmo-
dernizowano blisko 1,6 km, a ponadto uszczel-
niono 10 studni rewizyjnych, wymieniono 
13 studni rewizyjnych i 162 włazy. 

mgr inż  Adam Skrzypek, 
kierownik referatu gospodarki komunalnej 

i inwestycji Urzędu Gminy Zawoja

Stacja zlewna w Zawoi Widły

Teren po oczyszczalni ścieków w Zawoi Centrum został już zagospodarowany Tak obecnie wygląda teren byłej oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły
Fotografie: Adam Skrzypek

dokończenie ze strony 1.

Zyskują i miesZkańcy, i środowisko Bogu Na chwałĘ, LudZiom Na pożytek

Zmodernizowano remizę 
OSP Zawoja Wełcza

Wiele jest prawdy w strażackim powiedzeniu „Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek”. To właśnie druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych jako pierwsi 
są na miejscu pożarów i wypadków drogowych, ratując dobytek i życie poszko-
dowanych, więc Gmina nie szczędzi środków na ich doposażanie, ale i dba o wy-
gląd remiz.  

Wójt Gminy Zawoja i Rada Gminy Zawoja do-
ceniając trud i narażanie własnego zdrowia 
przez strażaków ochotników,  rokrocznie prze-
znaczają na potrzeby jednostek OSP dziesiątki, 
a niekiedy setki tysięcy złotych. W budżetach 
Gminy zapisują środki na wydatki związane 
z ich bieżącą działalnością (m.in. ubezpiecze-
nie wozów strażackich). Nie szczędzą też na 
doposażanie ich w sprzęt, który wykorzysty-
wany jest zarówno w akcjach gaśniczych, jak 
i podczas niesienia pomocy ofiarom zdarzeń 
drogowych. Jednostki mogą również liczyć 
na wparcie przy zakupie nowych wozów stra-
żackich. 

Gmina troszczy się także o remizy, które 
przede wszystkim są miejscem stacjonowania 
wozów bojowych i przetrzymywania sprzętu, 
ale także centrami wokół których skupia się 
życie lokalnej społeczności. Od kilku lat w ra-
mach konkursu „Małopolskie remizy”, organi-
zowanego przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, pozyskuje środki na 
ich remonty i modernizacje, co jest głównym 
celem przedsięwzięcia. UMWM dotuje przy 
tym inicjatywy mające na celu zapewnienie 

gotowości bojowej jednostkom Ochotni-
czych Straży Pożarnych poprzez zakup sprzę-
tu, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy 
bądź jego recertyfikacji, zakupy samochodów 
oraz ich remonty, jak i zakup i montaż sprzętu 
pralniczego, suszącego wraz z wyposażeniem 
i dodatkowym osprzętem do prania, dezyn-
fekcji, impregnacji i suszenia specjalistycznej 
odzieży strażackiej wraz z dezynfekcją ele-
mentów wyposażenia strażaka. W 2018 roku 
na potrzeby OSP Zawoja Centrum Wójt Gmi-
ny Zawoja pozyskał 41,6 tys. zł, a w 2017 roku 
30,4 tys. zł dla OSP Zawoja Dolna. W 2016 roku 
wynosząca 26,1 tys. zł dotacja została spożyt-
kowana na prace w OSP Skawica Centrum, 
a w 2014 roku 33,6 tys. zł pokryło część kosz-
tów prac modernizacyjnych przeprowadzo-
nych w OSP Zawoja Wełcza. 

W tym roku złożony przez Wójta Gminy Za-
woja wniosek został ponownie pozytywnie 
rozpatrzony i pozyskano 25 tys. zł na dofi-
nansowanie  prac budowlano-remontowych 
w remizie OSP Zawoja Wełcza. Wkład własny 
Gminy wyniósł 25 tys. zł. Dzięki tym środkom 
przeprowadzono remont sali polegający na 
demontażu drewnianych elementów ścien-
nych, szpachlowaniu i malowaniu ścian, poło-
żeniu płytek podłogowych, wymianie drzwi, 
montażu parapetów i wymianie oświetlenia. 
Modernizacji poddano również dwie toalety, 
w których poza położeniem nowych płytek 
wymieniono umywalkę, grzejnik, instalację 
wodno-kanalizacyjną i drzwi oraz zamon-
towano podgrzewacz wody. W kuchni ro-
zebrano stary piec, wymieniono instalacje 
elektryczną i kanalizacyjną oraz drzwi, a na 
podłodze położono nowe płytki. Zmienił 
się wygląd klatki schodowej. Wymalowano 
ściany i sufit, wyremontowano schody, na 
podłodze położono nowe płytki. Korzystając 
z okazji wymieniono instalacje elektryczną 
oraz oświetlenie.        

 „Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
na  realizacje prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.”

W odnowionej remizie w OSP w Zawoi Wełczy. Od lewej Marcin Pająk wójt gminy Zawoija,  Danuta Kawa – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Tomasz 
Smyrak – zastępca naczelnika OSP w Zawoi Wełczy.
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Czas podsumowania 
i planowania

Dość nieoczekiwanie przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła rzeczywistość 
i nie pozostała bez wpływu na codzienne życie mieszkańców oraz funkcjonowanie naszej gminy. O tym jaki ten pod wieloma 
względami wyjątkowy rok był dla gminy Zawoja oraz z jakimi nadziejami i planami wchodzi ona w nowy – 2021 rozmawiamy 
z wójtem MARCInEM PAjąkIEM.

Choć już na początku ubiegłego roku 
z Chin dochodziły informacje o groźnym 
wirusie, który pozbawia zdrowia i życia ty-
siące osób, to wówczas chyba mało kto po-
dejrzewał, że ten rozprzestrzeni się na cały 
świat i przyjdzie nam się mierzyć z pande-
mią? Nowy rok zapowiadał się dla gminy 
Zawoja optymistycznie?

Marcin Pająk: Rzeczywiście. Co kilka lat 
z ogólnoświatowych serwisów dowiaduje-
my się o wirusach, które pojawiają się w Kraju 
Środka i innych państwach Dalekiego Wscho-
du. Nawet jeśli docierały one do Europy, to 
nie okazywały się one dotychczas tak groźne, 
jak ma to miejsce w przypadku koronawiru-
sa SARS-CoV-2. W efekcie pierwsze doniesie-
nia o kolejnym wirusie  odkrytym w Chinach 
nie spowodował tak w naszym kraju, jak i w 
innych europejskich państwach wielkiego 
poruszenia. Sytuacja zmieniła się dopiero 
gdy ten pojawił się we Włoszech, zabierając 
w Lombardii tysiące ludzkich żyć. 

Prawda jest zatem taka, że wchodziliśmy 
w nowy rok z dużym optymizmem, bo ten 
zapowiadał się bardzo dobrze. Opracowując 
projekt budżetu, który został potem przyjęty 
przez Radę Gminy, planowałem kontynuację 
realizowanych inwestycji oraz szereg nowych 
przedsięwzięć, mających podnieść komfort 
życia mieszkańców, ale też wpływających na 
poprawę jakości środowiska naturalnego. 
W budżecie zapisaliśmy na wydatki majątko-
we, jak inaczej mówi się o wydatkach inwesty-
cyjnych ponad 8 mln zł… 

…No i właśnie. Plany były i stało się. Ko-
ronawirus dotarł do Polski. Wiosenny 
lockdown i późniejsze trudności z „odmra-
żaniem” gospodarki sprawiły, że realne 
jeszcze kilka miesięcy wcześniej założenia, 
już takimi przestały być. 
    
Gmina, jak i Państwo nie ma własnych pie-
niędzy. Kłopoty kolejnych branż, a co za tym 
idzie i niższe zyski, a tym bardziej straty sta-
ły się w pewien sposób naszym problemem. 
Szacujemy, że brak wpływów z tytułu docho-
dów z podatków od nieruchomości to około 
250 tys. złotych. Spadły wpływy do budżetu 
państwa z tytułu podatków PIT i CIT, z któ-
rych pewien procent wraca do naszej gminy. 
Według szacunków nasze dochody zostały 

przez to uszczuplone o około 800 tys. zł. Po-
wstała dziura, którą udało się zasypać tylko 
dzięki temu, że z Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych otrzymaliśmy 1,1 mln zł. Nie ukrywam, 
to pozwoliło nam zrównoważyć budżet. Po-
mogli również mieszkańcy, którzy racjonal-
nie gospodarują odpadami. Założyliśmy, że 
zbierzemy w 2019  roku 2,4 tys. ton odpadów, 
a było ich około 2,1 tys. ton. To oznacza, że 
aby wpływy od mieszkańców bilansowały 
się z kosztami nie będziemy musieli dopłacić 
350 tys. zł, a „tylko” około 100 tys. zł. A trze-
ba pamiętać, że w naszej gminie miesięcznie 
stawka za odbiór wynosiła 12 zł od osoby, 
gdy mieszkaniec segreguje odpady i posiada 
kompostownik. I choć nadal jest ona jedną 
z najniższych w kraju, to z uwagi na wzrost 
opłaty za składowanie musieliśmy na 2021 
rok podnieść ją na 14 zł. 2021 rok  Warto pod-
kreślić, że w innych gminach jest ona już dwu, 
a nawet trzykrotnie wyższa niż w naszej. 

Pomimo spowolnienia gospodarczego, 
mniejszych wpływów do budżetu i szeregu 
innych ograniczeń to nie był to rok straco-
ny. Które inwestycje w Pana ocenie były 
najważniejsze? 

Największą inwestycją była termomoderniza-
cja szkół w Zawoi Wilcznej i Skawicy. Na ten 
cel wydaliśmy ponad 5 milionów złotych. Na 
ten udało się pozyskać dotację w wysokości 
1,6 mln, jak również częściowo umarzalną po-
życzkę z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony 
Środowiska. Dzięki temu znacząco podniósł 
się komfort użytkowania szkół, a wyraźnie 
zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń emito-
wanych do atmosfery. Dotychczas otrzymy-
wałem mnóstwo skarg dotyczących kłębów 
dymów wydobywających się ze szkoły w Za-
woi Wilcznej. Dzięki tej inwestycji problem zo-
stał wyeliminowanych. Co ważne, inwestycje 
przełożyły się na mniejsze koszty użytkowa-
nia obiektów. Zaoszczędzone środki zostaną 
spożytkowane na spłatę pożyczek na ten cel. 

Nie sposób nie wspomnieć o oficjalnym 
otwarciu „Babiogórskich Ścieżek” w Zawoi 
Czatoża. Jest to kolejna inwestycja gminna 
w celu podniesienia atrakcyjności turystycz-
nej naszej gminy. Ważne są także mniejsze 
inwestycje. To kilka kilometrów wyremonto-
wanych dróg, remont remizy w Zawoi Wełcza, 
remont kuchni w remizie w Zawoi Dolnej, po-

moc w zakupie samochodu terenowego dla 
OSP Zawoja Centrum, modernizacja placu za-
baw w Zawoi Przysłop, wykonanie ogrodze-
nia przy kościele w Skawicy Centrum i wiele 
innych drobnych inwestycji i remontów. 

Dużo uwagi poświęca się również przed-
sięwzięciom na rzecz ochrony środowiska. 
Na jakim etapie jest rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej i budowa gazociągu? 

W pierwszej kolejności postawiliśmy na ochro-
nę wody. Wybudowaliśmy w ciągu 3 lat po-
nad 70 kilometrów kanalizacji i przyłączy do 
domów. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 
36 milionów złotych. Jest to największa inwe-
stycja w dziejach samorządu Zawoi. W mię-
dzyczasie dofinansowaliśmy mieszkańcom 
wymianę nieokologicznych źródeł ciepła na 
piece na pelet oraz montaż fotowoltaiki oraz 
pomp ciepła w ramach projektu prowadzone-
go przez powiat. Wydaliśmy na ten cel prawie 
0,5 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy, którzy 
skorzystali z projektu prowadzonego przez 
powiat mieli jeszcze lepsze warunki finanso-
wania przedsięwzięć, na którym skorzystamy 
wszyscy, gdyż będziemy oddychać lepszej ja-
kości powietrzem.   

Jeśli mówimy o temacie gazyfikacji, to 
współpracujemy w tej materii z Polską Spół-
ką Gazownictwa, gdyż zależy nam, by gmina 
w jak największym stopniu była zgazyfiko-
wana.  

W pierwszej kolejności ma powstać nitka 
od granicy Skawicy z Białką aż po ośrodek 
zdrowia w Skawicy. W międzyczasie jest two-
rzona stacja gazowa w Zawoi Centrum, do 
której także można się podpinać. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców do odwiedzenia 
strony www.psgaz.pl i kliknięcia zakładki „Przy-
łącz się do sieci gazowej”. Wniosek można wy-
pełnić on-line. PSG po jego przeanalizowaniu 
oceni czy jest możliwość wykonania przyłącza. 
Oczywiście w pierwszej kolejności taką możli-
wość zyskają mieszkańcy Skawicy mieszkający 
między Białką a Skawicą Centrum oraz właści-
ciele nieruchomości położonych w promie-
niu kilometra od Lewiatana w centrum Za-
woi. Przedstawiciele PSG w trakcie rozmów 
zadeklarowali, że jeśli będzie dużo wniosków 
to jest możliwość dalszej rozbudowy sieci 
gazowej. W kolejnych latach na pewno bę-
dziemy zwiększać nacisk na czyste powietrze 

w naszej miejscowości. W najbliższym cza-
sie będziemy przeprowadzali inwentaryzację 
źródeł ciepła, aby odpowiednio przygotować 
projekt poprawy naszego powietrza.

Choć Zawoja, to nie Zakopane lub Karpacz, 
to jednak turystyka jest jedną z tych branż, 
z której mieszkańcy naszej gminy także 
czerpią korzyści. O jakie atrakcje gmina 
wzbogaciła się w tym roku?

W tym roku otworzyliśmy kompleks „Babio-
górskich Ścieżek” – „dziki” park, alejki w lasku, 
nowa wiata , chodnik do wyciągów, parking 
dla autobusów. Jest to kolejna duża atrakcja 
po ścieżkach rowerowych. W przyszłym roku 
będziemy budować także wieżę widokową na 
szczycie Mosornego Gronia. W planach jest 
także zagroda pasterska w rejonie Morgów. 
Znajdzie się w niej wiata grillowa oraz sza-
łas bacy. Złożyliśmy także wniosek na dalszą 
rozbudowę ścieżek rowerowych w ramach 
Babia Góra Trails. Chcemy, z myślą o począt-
kujących cyklistach, stworzyć kolejną trasę o 
długości około 3-4 kilometrów.

Miniony rok był trudny dla wielu branż. 
„Zamrożona” została również kultura, któ-
ra ze świata realnego musiała się przenieść 

może nie do wirtualnego, ale niemniej do 
sieci, czyli Internetu? Babigórskie Centrum 
Kultury im. Urszuli Janickiej-Krzywdy po-
rodziło sobie w tych wyjątkowych czasach 
znakomicie…

Działania kulturalne przeniosły się do sieci. 
Trzeba przyznać, że nasze Babiogórskie Cen-
trum Kultury bardzo szybko przystosowało 
się do nowej rzeczywistości. Bardzo wzmogły 
się ich działania w internecie, choć trzeba być 
świadomych, że jednak tych odbiorców jest 
dużo mniej. Jednak my ludzie lubimy kontakt 
ze sobą i nie zastąpi go kontakt „online”.  

Pandemiczny rok był też wyzwaniem dla 
szkół i tym samym nauczycieli. Dzieci lada 
dzień wrócą do ławek. Jak placówki pora-
dziły sobie ze zdalnym nauczaniem i jak 
wygląda aktualnie sytuacja w szkołach? 

Bez dwóch zdań zarówno dla dyrektorów 
szkół i nauczycieli zorganizowanie zdalne-
go nauczania było wyzwaniem. Dla jednych 
większym, dla drugich mniejszym, ale zawsze 
nowością. Szczególnie wiosną, gdy zosta-
ła wprowadzona pierwszy raz pojawiła się 
niepewność. Rodzice i uczniowie także mieli 
obawy. Uważam jednak, że w naszej gminie 

nie było większych kłopotów. Dzięki środkom 
z rządowego programu zakupiliśmy kompu-
tery i laptopy dla uczniów, którzy nie dyspo-
nowali odpowiednim sprzętem do zdalnego 
nauczania.

Odnosząc się do drugiej części pytania, to 
kolejny raz podejmujemy próbę likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Dolnej. Czas 
upływa, a wbrew niektórym głosom dzieci 
w niej nie przybywa, lecz sukcesywnie ich 
ilość z roku na rok ciągle maleje. Z 85 przy 
6-klasowej szkole podstawowej w roku 2015 
do 58 w tym roku, i to przy zwiększonej liczbie 
klas, gdyż w wyniku reformy systemu oświa-
ty i likwidacji gimnazjów szkoły podstawowe 
zwiększyły się z 6 klas do 8. W Zawoi Dolnej 
średnia liczba na oddział wynosi 8 dzieci. Nie-
stety, subwencja oświatowa idzie za uczniem, 
a nie za oddziałem. Dla tego do 58 uczniów 
dokładamy 300 tys. zł, a do 378 w szkole 
w Zawoi Centrum nie dokładamy nic. Po-
nadto szkoła w Zawoi Dolnej nie spełnia wy-
mogów XXI wieku, a w Centrum dysponuje 
nowoczesnym, przestronnym budynkiem 
z pełnym zapleczem sportowym, przed-
szkolem i świetlicą czynną do godziny 16.00. 
W przyszłym roku przy tej szkole otworzy-
my nową bibliotekę wraz z salą audytoryjną. 
Oprócz tego do roku 2023 będziemy chcieli 
zagospodarować poddasze nowej szkoły, aby 
jeszcze bardziej poprawić komfort uczniów.  
W związku z tym nie ma zgody całej społecz-
ności gminy na dalsze funkcjonowanie szkoły 
w Zawoi Dolnej.

Także z roku na rok poprawiamy opiekę nad 
naszymi najmłodszymi mieszkańcami naszej 
gminy. W ostatnim czasie otworzyliśmy dwa 
nowe oddziały przedszkolne dla najmłod-
szych. W tym roku podpisaliśmy także poro-
zumienie z gminą Maków Podhalański i bę-
dziemy dofinansowywać pobyt najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy w żłobku w Biał-
ce. Dzięki temu miesięczna opłata za pobyt 
w nim będzie wynosiła 500 zł, a nie 900 zł. 
Do niej rodzice muszą jeszcze doliczyć koszty 
wyżywienia.

Rodzice sprzeciwiający się likwidacji Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Zawoi Dolnej mogą 
podnieść, że gmina chce zamknąć szkołę 
w tej części gminy, a równocześnie wydaje 
miliony złotych na remont Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zawoi Wilcznej, w której ilość 
uczniów również drastycznie maleje. Czy 
ich argumenty są trafione?

Rzeczywiście, dużo osób zwracało uwagę, że 
wyremontowaliśmy za 3 mln zł szkołę w Za-
woi Wilcznej, podczas gdy zmniejszyła się tam 
liczba uczniów z 440 w roku 2000/2001 do 145 
w roku szkolnym 2020/2021. Ten przypadek 
jednak jest inny niż w Zawoi Dolnej. We współ-
pracy z podmiotem prywatnym znaleźliśmy 
rozwiązanie problemu zmniejszającej się ilości 
uczniów. Od roku szkolnego 2021/2022 we 
współpracy z Andrzejem Rybiarskim, byłym 
dyrektorem sportowym ekstraklasowego Pod-
beskidzia Bielsko-Biała, otwieramy Szkołę Mi-
strzostwa Sportowego, w której główny nacisk 
będzie położony na piłką nożną, ale dodatko-
wymi motywami będą taniec i lekkoatletyka. 
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Mam nadzieję, że szkoła będzie cieszyła się 
powodzeniem i zapełni w połowie pustą dziś 
szkołę w Zawoi Wilcznej. Jeśli projekt wypa-
li, to na pewno przyczyni się on do rozwoju 
naszej miejscowości, a nauczycielom przed-
miotów ogólnych stworzy możliwość dodat-
kowego zarobku. Nie bez znaczenia jest także 
fakt rozłożenia kosztów utrzymania budynku 
szkoły na dodatkowy podmiot.

Skoro już weszliśmy na niwę sportu, to 
strzałem w dziesiątkę było utworzenie 
Babiogórskiego Centrum Sportu, które 
ma przede wszystkim skupiać się na pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Nie sposób nie od-
nieść wrażenia, że był to dla niego kolejny 
udany rok. Czy i ewentualnie jak Gmina za-
mierza wspierać dalej ten projekt?

Babiogórskie Centrum Sportu bardzo mocno 
stawia na dzieci i młodzież. Cieszy mnie taka 
dalekowzroczna perspektywa. Ponieważ je-
śli dzieci wdrożą zdrowy nawyk ćwiczeń 3-4 
razy w tygodniu to na pewno pozytywnie 
to wpłynie na ich rozwój i zdrowie w latach 
późniejszych. 3 lata temu powstało Babiogór-
skie Przedszkole Piłkarskie dla najmłodszych. 
Biorąc pod uwagę coraz mniejszą aktywność 
fizyczną dzieciaków nie dziwi, że rodzice 
dzieci 5-letnich i 6-letnich ze Skawicy i Za-
woi tak chętnie zapisują dzieci na zajęcia. To 
jest prawdziwa inwestycja w nasze pociechy. 
Dzisiejsza sytuacja pokazuje nam, że na naszą 
służbę zdrowia ciężko czasami liczyć. Dlatego 
inwestycja w sport, w przyszłości zwróci się 
wielokrotnie. Dlatego serdecznie zachęcam 
rodziców dzieci od 5 do 14 lat do zapisywania 
ich do szkółki BCS. 

Aby podwyższyć poziom oraz umożliwić 
trenowanie zawodnikom przez cały rok BCS 
zapisał się do certyfikacji piłkarskich szkółek 
pod egidą PZPN. Ten certyfikat gwarantuje 
odpowiedni poziom, jak i częstotliwość  oraz 
intensywność treningów. Oczywiście, ta cer-
tyfikacja nie byłaby możliwa bez naszego 
wsparcia. Udostępniamy bezpłatnie naszą in-
frastrukturę sportową (orlik, hala gimnastycz-
na w Zawoi Centrum, sala gimnastyczna w Za-
woi Wilcznej), a nie wszystkie samorządy tak 
postępują. Zaczęliśmy również analizować 
sytuację prawną boiska w Zawoi Dolnej, by 
mogło ono być wykorzystywane przez dzieci. 
Na rok 2021 zostały zabezpieczone pieniądze 
na ten cel. Jeśli będzie możliwość zainwesto-
wania, na pewno podejmiemy taką inwesty-
cję we współpracy z Babiogórskim Centrum 
Sportowym. Osobiście uważam, że każda zło-
tówka zainwestowana w sport przekłada się 
na 3 złote mniej w opiece zdrowotnej naszych 
mieszkańców w przyszłości.

Czy po trudnym, pełnym wyzwań 2020 
roku, kolejny będzie lepszy i spokojniej-
szy? Jakich inwestycji mogą w najbliższych 
miesiącach być świadkami mieszkańcy na-
szej gminy?  

Kończą się pieniądze unijne. Obecny czas to 
są resztki z tej perspektywy. Nowy budżet jest 
negocjowany. Mam nadzieję, że wszystko do-
brze się skończy. W perspektywie 2014-2020 

nasza gmina pozyskała ponad 44 mln zł. Są to 
ogromne pieniądze dla nas, biorąc pod uwa-
gę, że rocznie możemy przeznaczyć na inwe-
stycje około 3 mln zł. Jak już wspomniałem 
wcześniej, na pewno będziemy nadal myśleli 
o temacie powietrza, ale również skupimy się 
na poprawie estetyki naszych miejscowości. 
Będę także sukcesywnie zwiększał kwoty 
wydatkowane na utrzymanie bieżące dróg 
gminnych, jak również tworzenie dojazdów 
do nowych terenów budowlanych. 

Największą zaplanowaną inwestycją 
jest budowa wieży widokowej za kwotę 
1,4 mln zł, ale w 85 proc. przedsięwzięcie 
jest dofinansowywane. Dołożymy 300 tys. 
zł do remontu dróg powiatowych, a po 150 
tys. zł przeznaczymy na dofinansowanie do 
zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Za-
woja Dolna oraz wykonanie toalety w Zawoi 
Centrum.

Gmina w ostatnich latach nie zapomi-
na o potrzebach osób, które wymagają 
większej troski i potrzebują dodatkowego 
wsparcia. Czy w tym roku podejmowane 
będą kolejne?

Obecnie przygotowujemy diagnozę potrzeb 
w celu utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Utworzenie takiego ośrodka 
to byłby kolejny etap w realizowaniu strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych 
i tworzeniu spójnego systemu wsparcia dla 
osób potrzebujących. Obecnie pod uwagę 
brane są dwie lokalizacje. Jedna to budynek 
byłej szkoły w Zawoi Przysłop, a druga to 
budynek szkolny w Zawoi Dolnej, jeśli uda 
się przeprowadzić likwidację tej placówki. 
Środowiskowego Domu Samopomocy był-
by miejscem, które gwarantowałoby dzia-
łania ukierunkowane na edukację, terapię 
i integrację osób o specjalnych potrzebach. 
Chcielibyśmy, aby placówka funkcjonowała w 
systemie dziennym, gdzie osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną będą mogły otrzy-

mać częściową opiekę i pomoc w zaspokaja-
niu niezbędnych potrzeb życiowych.

Nie tylko dla osób starszych, ale i innych 
niedysponujących własnym samochodem 
problemem jest dostanie się do lekarza, 
czy zrobienie zakupów poza obrębem 
przysiółka, w którym mieszkają. Po prostu 
nie mają jak dojechać do sklepów, urzę-
dów, placówek medycznych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, którzy skarżyli się na wykluczenie 
przysiółków naszej gminy, czyli Skawicy Su-
chej Góry, a w Zawoi Podpolic, Przysłopia, 
Wełczy i Czatoży, złożyliśmy wniosek na dofi-
nansowanie tras autobusowych , które połą-
czą te przysiółki ze sobą, jak i również z drogą 
wojewódzką i z centrum miejscowości. Wy-
znaczono trzy trasy Zawoja Czatoża – Zawo-
ja Centrum, Zawoja Wełcza – Skawica Sucha 
Góra, Zawoja Wełcza – Zawoja Przysłop przez 
Zawoja Podpolice. Połączenia właśnie zostały 
uruchomione i będą obsługiwane przez prze-
woźników przez najbliższe dwa lata. Jeśli bę-
dzie duże zainteresowanie mieszkańców tymi 
przewozami jest spora szansa, aby zostały one 
utrzymane na stałe. 

Kolejnym problemem, który rozwiążemy za 
pomocą naszego wniosku do Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych jest obsługa 
Zawoi Krowiarek. Ruszamy z pilotażową, se-
zonową trasą od Zawoi Markowej do Zawoi 
Krowiarki. Busy na niej będą kursowały od 
1 kwietnia do 31 października. W tym przy-
padku także planujemy dwuletni okres prób-
ny, a po nim dokonamy analizy i zdecydujemy 
czy kontynuować przedsięwzięcie, które po-
winno spotkać się z zadowoleniem turystów, 
ale i mieszkańców, gdyż i ci będą mogli bez 
konieczności wsiadania do własnych aut zro-
bić sobie wycieczkę na Babią Górę, wyrusza-
jąc na szlak z najbardziej dogodnej dla siebie 
lokalizacji. 
Dziękuję za rozmowę.

Budowa biblioteki i centrum 
kultury bliska ukończenia

Rozpoczęta w lipcu 2019 roku budowa nowoczesnego obiektu kultury powoli 
dobiega końca. Obiekt powstaje obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Cen-
trum, z którą połączony jest przewiązką. W nowym budynku mieścić się będzie 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Babiogórskie Centrum kultury im. dr Urszuli 
janickiej-krzywdy. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Ministerstwo kul-
tury i Dziedzictwa narod owego ze środków z budżetu państwa w ramach na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020 w wysokości 2 mln zł.

Umowa na pierwszy etap budowy (stan su-
rowy zamknięty) została podpisana 19 lipca 
2019 roku pomiędzy dyrektor Lucyną Malczyk 
a Krzysztofem Adamkiem, reprezentującymi 
kolejno Gminną Bibliotekę Publiczną w Za-
woi oraz spółkę ADBET. Przy podpisywaniu 
obecni byli także: wójt gminy Zawoja Marcin 
Pająk, przewodniczący Rady Gminy Zawoja 
Stanisław Zajda oraz wiceprzewodniczący Ko-
misji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Zawoja 
Stanisław Kudzia. 

Pierwszy etap budowy zakończył się 
w 31 marca 2020 roku, a jego koszt wyniósł 
1,7 mln zł. W międzyczasie została podpisana 
umowa na drugi etap budowy, przewidujący 
roboty wykończeniowe i zagospodarowanie 

terenu. Wykonawcą prac zostało Przedsiębior-
stwo Robót Budowlanych WIECHA Wiesław 
Fiedor. 6 lutego 2020 roku w imieniu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zawoi umowę podpi-
sał p. o. dyrektora Kamil Kozina. Koszt tego 
etapu ma wynieść ponad 2,9 mln zł 

Zakończenie prac budowlanych począt-
kowo zaplanowano na 30 października 
ubiegłego roku. W wyniku wielu czynników 
zewnętrznych, termin ten uległ wydłużeniu. 
Zakończenie wszystkich prac oraz zagospo-
darowanie terenu ma nastąpić do 30 maja 
bieżącego roku. Na ten rok zaplanowano rów-
nież wyposażenie obiektu oraz przeniesienie 
do niego instytucji. Oficjalne otwarcie ma na-
stąpić we wrześniu.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie po-
nad 5 mln złotych. Aby pozyskać środki na 
ten cel Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 
podpisała z Małopolską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S. A. w Krakowie umowę inwesty-
cyjną o pożyczkę. Została ona zawarta w dniu 
21 kwietnia 2020 roku przy zabezpieczeniu 
jej spłaty za pomocą wekslu in blanco wraz 
z deklaracją wekslową z wystawienia Gminy 
Zawoja. Zabezpieczenie zostało podpisane 
przez wójta gminy Zawoja Marcina Pająka 
oraz skarbnika Dariusza Gancarczyka. Kwo-
ta pożyczki wyniosła nieco ponad 2,3 mln zł, 
a po aneksowaniu umowy 25 listopada 2020 
wzrosła do 3 mln zł.

Wyżej wymienione środki zostaną wykorzy-
stane na pokrycie kosztów budowy nowego 
obiektu kultury, którego powierzchnia wynie-
sie 2 300 m2. Na parterze budynku mieści się 
sala widowiskowo-kinowa w formie auli, prze-
znaczona na ponad 180 osób. Na pierwszym 
piętrze znajdziemy dużą salę biblioteczną, 
podzieloną na kilka części: strefę dziecka, stre-
fę dla młodzieży i dorosłych oraz strefę ciszy. 
Z przestrzeni bibliotecznej można przejść na 
duży taras z widokiem na Babią Górę. W okre-
sie letnim będzie on pełnił funkcję czytelni na 
świeżym powietrzu. Natomiast na najwyższym 
piętrze ulokowane zostały dwie sale do ćwi-
czeń muzycznych, dwie sale warsztatowo-kon-
ferencyjne, salę komputerowo-multimedialną 
oraz biura Babiogórskiego Centrum Kultury.

Po zakończeniu inwestycji i otwarciu obiek-
tu Gminna Biblioteka Publiczna oraz Babio-
górskie Centrum Kultury zaoferują mieszkań-
com Gminy Zawoja nowe działania kulturalne 
i edukacyjne. Będzie to możliwe dzięki współ-
pracy z instytucjami publicznymi oraz sto-
warzyszeniami w naszej gminie. Część z tych 
działań została zawarta w nowej Strategii Roz-
woju Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi 
na lata 2020-2025, która została uchwalona 
przez Radę Gminy Zawoja 29 października 
2020 roku.

Tekst i foto: Kamil Kozina

rusZa iNweNtaryZacja źródeł ogrZewaNia
Rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Gminy Zawoja. Spisem obję-
te zostaną wszystkie budynki w naszej gminie. Upoważnieni przez Wójta ankieterzy zbie-
rać będą informacje dotyczące budynków (m.in. rok budowy, wykonane ocieplenie) oraz 
sposobu ich ogrzewania (rodzaju paliwa i stosowanych urządzeń). Inwentaryzacja zakoń-
czy się w połowie 2021 roku. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.

I ETAP (do kwietnia 2021 r.)
Możesz wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie:
• ankieta w formie papierowej, dostarczona przez sołtysów przy podatkach
• ankieta w formie papierowej, do pobrania i wydrukowania ze strony www.ug.zawoja.
pl którą następnie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zawoja na dzienniku podawczym.
II ETAP (do sierpnia 2021 r.)
Jeśli nie złożyłeś ankiety do 30 kwietnia 2021 r. upoważnieni przez Wójta Zawoja ankie-
terzy przyjdą do Twojego domu i wspólnie z Tobą wypełnią informacje o budynku oraz 
posiadanym źródle ciepła.

Wójt gminy Zawoja zwraca się do Mieszkańców Gminy Zawoja z prośbą o wypeł-
nienie ankiety w formie elektronicznej lub papierowej oraz aktywne uczestnictwo 
w spotkaniach sołeckich, co usprawni proces inwentaryzacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zawoja – Referat Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji, pok. 118 (I piętro), tel. 33/ 8775-015 w. 118.
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jeśli ktoś przez kilka miesięcy nie gościł w Zawoi Czatoży, to teraz może jej nie 
poznać, a już na pewno będzie przecierał oczy ze zdziwienia. Teren przy wycią-
gach narciarskich, ale nie tylko, przeszedł metamorfozę. Realizacja projektu Ba-
biogórskie ścieżki” przyniosła korzyści mieszkańcom, turystom, ale także zyskać 
na nim ma środowisko naturalne. 

Czatoża zmieniła oblicze

Projekt „Babiogórskie ścieżki” pochłonął 
2 550 000 zł, ale Gmina Zawoja z własnych 
środków wydała na jego realizację zaledwie 
382 500 zł, pokrywając tylko 15 proc. kosztów. 
Było to możliwie dzięki ponownemu, skutecz-
nemu aplikowaniu o środki unijne. Uzyskana 
z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody 
i edukacja ekologiczna dotacja wyniosła 

2 167 500 zł, która pozwoliła pokryć pozosta-
łe 85 proc. kosztów. 

W ramach projektu powstała między inny-
mi Babiogórska ścieżka, mająca formę pętli. 
Prowadzi z Zawoi Składy przez Zawoję Cza-
toża, Halę Kamińskiego (można na niej zoba-
czyć pozostałości okopów z czasów II wojny 
światowej), Halę Barankową i Bacówkę  przy 
odkopanym poniemieckim bunkrze. Wzdłuż 
ścieżki umieszczono tablice informacyjne 

dotyczące przyrody. Pierwszy odcinek ścież-
ki to chodnik z kostki granitowej o długości 
około kilometra, wiodący od Małych Widełek 
w stronę Czatoży, który jednocześnie popra-
wia bezpieczeństwo pieszych docierających 
do Czatoży od strony centrum wioski.  

Zupełnie nowego wyglądu i funkcjonalno-
ści nabrał teren przy wyciągach narciarskich. 
Utworzono na nim kompleks rekreacyjno–
edukacyjny, będący strefą aktywnego wy-
poczynku. Rozebrano starą wiatę, stawiając 
w jej miejsce nową. Wolna, dotychczas nie-
zagospodarowana przestrzeń  wokół niej 
także zmieniła oblicze. Wytyczono ścieżki 
spacerowe, wykonano duży plac zabaw oraz 
usypano kopiec, na którym zamontowano 

lunetę, pozwalającą na obserwowanie wierz-
chołka i zboczy Babiej Góry. Dopełnieniem 
całości było posadzenie drzew i krzewów, któ-
re dodają miejscu uroku, a z czasem pozwolą 
w słoneczne dni znaleźć cień. W lasku nad 
rzeką stworzono sieć ścieżek wraz z tablicami 
edukacyjnymi. Realizacja projektu nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania i wsparcia Nad-
leśniczego Sucha Tadeusza Kosmana i jego 
pracowników. Udostępnili Gminie Zawoja te-
ren, służyli radą i pomocą.

Dzięki budowie infrastruktury turystyczno-
-rekreacyjnej w Zawoi Czatoża turyści, zwłasz-
cza grupy zorganizowane i rodziny z dziećmi, 
będą mogły podziwiać przyrodę i czerpać 
z jej piękna bez konieczności wchodzenia do 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Ten fakt 
nie jest bez znaczenia. Projekt „Babiogórskie 
ścieżki” miał przede wszystkim na celu stwo-
rzenie na terenie Zawoi kolejnego miejsca, 
które będzie atrakcją turystyczną, jak i te-
renem pozwalającym mieszkańcom gminy 
w aktywny sposób spędzać wolny czas. Inwe-
stycja ma jednak jednocześnie przyczynić się 
do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt 
i roślin oraz siedlisk przyrodniczych. W wyni-
ku przedsięwzięcia nastąpi naturalne zmniej-
szenie ruchu turystycznego w centralnej 
części masywu Babiej Góry bez konieczności 
limitowania dostępu, lecz w wyniku stworze-
nia alternatywy i poszerzenia oferty turystycz-
nej. Czy doszło do rzeczywistego przeniesie-
nia części ruchu turystycznego na poza teren 
obszaru Natura 2000 i w jak dużym stopniu 
mierzone będzie na podstawie pomiarów 
terenowych, obserwacji i ankiet prowadzo-
nych wśród turystów. Opracowywane będą 
także sprawozdania na podstawie obserwacji 
i danych uzyskanych z Babiogórskiego Parku 
Narodowego.

Realizacji projektu to odpowiedź na zdia-
gnozowane potrzeby w kontekście silnego 
zaznaczania się negatywnego wpływu czło-
wieka na wspomniane wyżej obszary, zarów-
no w sposób bezpośredni (wydeptywanie, 
hałas, przecięcie areałów populacji zwierząt), 
jak i pośredni (pojawienie się gatunków ob-
cych). Utworzenie strefy rekreacyjnej oraz 
nowej ścieżki edukacyjnej położonej poza 
granicami BPN pozwoli na zmniejszenie ilości 
turystów odwiedzających zwarte kompleksy 
leśne Babiej Góry a w szczególności cenne 
fragmenty piętra alpejskiego, co odpowia-
da  zaleceniom zawartym w Projekcie Planu 
Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego 
oraz w rocznych zadaniach ochronnych dla 
BPN określonych przez Ministra Środowiska, 
a opiniowanych przez Radę Naukową Parku. 
Promocja projektu zapewni optymalne wyko-
rzystanie efektów projektu po jego zakończe-
niu. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia i uza-
sadnienie realizacji projektu wynika z danych 
empirycznych pozyskanych w wyniku badań 
terenowych prowadzonych przez BPN. 
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Będzie można odpocząć i zdobyć wiedzę 

Pierwsze takie parki 
w powiecie

Dwa nietuzinkowe parki, jakich obecnie nie ma nie tylko w naszej gminie, ale 
w żadnej miejscowości powiatu suskiego, a może i regionu powstaną wkrót-
ce w Zawoi i Skawicy. Ich wspólnym mianownikiem, czy też motywem przewod-
nim będzie woda.

Woda jest podstawą życia. Wiedziano o tym 
już przed wiekami. Stąd duże miasta, ale 
i niewielkie grody wznoszono jeśli nie nad 
samymi rzekami, potokami lub jeziorami, to 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wykorzy-
stywanie wody z górskich rzek i potoków do 
celów przemysłowych również nie jest ni-
czym nowym, czy nawet odkryciem naszych 
dziadków, czy pradziadków. – Mało popularna 
jest wiedza, że w przeszłości Zawoja i Skawica 
słynęły z licznych młynów i tartaków wodnych, 
które napędzały wody potoków spływających 
z Babiej Góry czy Polic. Sprzyjające warunki 
geograficzne spowodowały, że od początku 
rozwoju osadnictwa w dolinie Skawicy w XVI w. 
zaczęto wykorzystywać jej wody do napędza-
nia kół wodnych, a następnie turbin. Pierwszy 
młyn wodny funkcjonował w świeżo osadzonej 

Białej już co najmniej w 1564 roku – zauważają 
Paweł Franczak i Karolina Listwan-Franczak, 
pomysłodawcy projektu „Park Hydrotechniki 
w Zawoi wraz ze Szlakiem Edukacyjnym”, na 
którego realizację Gmina Zawoja otrzymała 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Program Interreg V-A Polska-Słowa-
cja 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 
49,1 tys. euro, co ma pozwolić pokryć 85% 
kosztów przedsięwzięcia. Niemal 2,9 tys. euro 
przekaże budżet państwa, refundując 5% 
wydatków. Udział własny gminy to niespełna 
5,8 tys. euro, czyli około 25 tys. zł. 

Przedsięwzięcie, które będzie realizowane 
w formule zaprojektuj i wybuduj zakłada 
wykonanie w centrum Zawoi wykonanie eks-
pozycji tartaku i młyna wodnego na świeżym 

powietrzu przy dawnej młynówce. Przy wej-
ściu do parku stanie okazała, stylizowana bra-
ma, a na terenie parku znajdą się ławki, pergo-
le (w tym jedna z huśtawką), a uroku dodawać 
będą inne elementy małej architektury oraz 
nasadzone drzewa, krzewy i niska roślinność. 
Największą atrakcją i punktem, w którym 
zarówno turyści, jak i mieszkańcy gminy za-
pewne chętnie będą robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia powinno stać się koło wodne o średni-
cy 6 metrów, będące rekonstrukcją tego, któ-
re w XIX wieku napędzało tartak arcyksiążęcy 
w Zawoi. Na terenie parku na zakupionych 
w ramach projektu tablicach prezentowane 
będą wystawy tematyczne. 

Mniejszy park kieszonkowy, swoimi rozmia-
rami przypominający te spotykane coraz 
częściej w dużych miastach zostanie urządzo-
ny w Skawicy przy ujściu Skawicy Sołtysiej. 
Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. W tej 
części miejscowości przez kilka wieków dzia-
łały liczne młyny wodne oraz cegielnia, któ-
rej urządzenia również funkcjonowały dzięki 

wodzie toczonej przez potok. Park w Skawicy 
ma przypominać formą ten zawojski, ale koło 
wodne będzie miało około 3 metrów średnicy. 

Turyści odwiedzający Zawoję i Skawicę będą 
mogli nie tylko odpocząć w parkach, ale i zdo-
być w nich wiedzę. Sporo o wykorzystaniu 
wód babiogórskich dowiedzą się również ci, 
którzy wybiorą się na spacer wzdłuż rzeki Ska-
wicy. Pomiędzy Skawicą Dolną a Zawoją Po-
liczne wytyczonych zostanie 11 miejsc posto-
jowych. I one nie będą usytuowane losowo, 
czy przypadkowo. Powstaną w rejonie byłych 
młynów i tartaków wodnych. Z ustawionych 
tablic będzie można poznać ich historię oraz 
sposoby w jaki wykorzystywano w tych zakła-
dach wodę. 

W ramach projektu planowana jest jeszcze 
organizacja konferencji naukowej dla około 
100 gości z Zawoi i Oravskiej Polhory dotyczą-
cej hydrotechniki na terenie Podbabiogórza. 
Wcześniej dla mieszkańców obu gmin zosta-
nie ogłoszony konkurs fotograficzny „Energia-
babiogórskich potoków”, a konferencja stanie 
się okazją do przygotowania wystawy pokon-
kursowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzo-
ne i wystawione na plenerowej wystawie cza-
sowej nie tylko w Zawoi, ale także w Oravskiej 
Polhorze. 

Projekt przewiduje również opracowane 
i wydane mapy stylizowanej na lata trzydzie-
ste XX wieku, promującej szlak i mieszczące 
się na nim atrakcje związane z wykorzysta-
niem energii babiogórskich potoków. Ma zo-
stać wydana w nakładzie 3000 egzemplarzy 
w językach polskim i słowackim. 
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Miniony rok był kolejnym, w którym na terenie gminy przeprowadzono szereg 
remontów i modernizacji odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. Prace po-
legały najczęściej na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych. Przedsię-
wzięcia zostały sfinansowane z budżetu gminy, środków sołeckich, na remont 
ochrony gruntów rolnych drogi, a w jednym przypadku (Podpolice Hujdowa) 
współfinansowane przez prywatnych darczyńców.

 

Duże nakłady 
na drogi gminne i wewnętrzne

Dziesięć odcinków dróg zostało wyremon-
towanych ze środków Funduszy Sołeckich. 
W Skawicy za kwotę 28 963,79 zł zmoder-
nizowano 120 mb drogi wewnętrznej „Nad 
Cmentarzem", a w Skawicy Suchej Górze 
naprawa 210 mb drogi gminnej „Skawica 
Oblica" kosztował 56 470,21zł. Mieszkańcy 
Zawoi Przysłop zdecydowali o remoncie 
drogi Przysłop Lachy (190 mb.) za 42 700,25 
zł, a w Zawoi Mosorne 390 mb „Do Kaplicy” 
za 107 026,89 zł. Dwie drogi przeszły remont 
w sołectwie Zawoja Centrum – 150 mb dro-
gi gminnej Zwalisko (34 542,09zł) i 184 mb 
drogi gminnej Surmiaki (40 853,27 zł). Dwie 
drogi przeszły remont także w sołectwie Za-
woja Wełcza – 100 mb drogi gminnej We-
łcza Kolędówka (23 335,56 zł) i 100-metrowy 
odcinek drogi wewnętrznej Wełcza Średnie 
(30 368,95 zł). W sołectwie Zawoja Górna za 
63 976,73 zł odnowiono 250-metrowy frag-
ment drogi wewnętrznej  „Do Bałosa”, a w so-
łectwie Zawoja Dolna 196-metrowy odcinek 
drogi wewnętrznej „Gołynia Polonki”, co kosz-
towało 54 592,20 zł.

Remontami cząstkowymi w technologii 
emulsji i grysów za łączną kwotę 34 920,00zł 
objęto drogi Wełcza Surzyny Jaworskie,  We-
łcza Jaworskie Mętle, Wełcza Kolędówka, 
Wilczna, DW Rafako, Kolisty Groń, Bębny 
Dolne, Kuklówka, Bębny Górne Wełczoń, We-
łczoń-Barankowa, Franule. Remonty cząst-
kowe, ale z użyciem masy asfaltowej prze-
prowadzono na  drogach Centrum Przysłop 
(serpentyny), Surzyny Jaworskie, Szczurków-
ka, Zające, Chopy, Sałacki, Wilczna, Smyraki, 
co kosztowało w sumie 37 323,51 zł. 

Przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
wykonano dodatkowe (jako uzupełnienia) 
odcinki dróg: 
• droga Bartyzle, 111 metrów;
• droga Hujdy i droga Sule 27 metrów;
• Chopy Dolne (27 mb) – 4 007,32 zł;
• krata Giertugi Dolne – 1 023,00 zł;
• mijanka przy drodze Sałaciaki oraz na-
wierzchnia asfaltowa (57,65 m2) – 3 758,20 zł;
• droga wewnętrzna Pod Szkołą (22,95 m2) 
1 496,11 zł;
• remont cząstkowy nawierzchni drogi gmin-
nej Skawica Sołtystwo Brzeg – 4 782,24 zł.

Montaż bariery energochłonnej: droga 
Podpolice Hujdowa (28 mb) - 5 750,00 zł

Roboty związane z odwodnieniem dróg: 
• odwodnienie drogi Hujdowa (200 mb) wraz 
z zakupem korytek (117 mb) – 14 905,17 zł;
• droga Sule 6,5 m; 
• droga Koziny 36,00 m;
• odwodnienie porzeczne droga Petułowa – 
6 236,10 zł;
• odwodnienie porzeczne droga Rąbaniska – 
4 988,88 zł;
• odwodnienie drogi Sulowa – 7 973,53 zł;
• odwodnienie drogi U Czarnego – 4 500,00 zł;
• odwodnienie drogi Mosorne (zakup korytek) 
–2 007,36 zł;
• materiał i odwodnienie drogi Surzyny Jawor-
skie –1136,00 zł;
• Oczyszczenie rowu na Piergiesowych Polan-
kach 350 mb - 1750,00 zł.

Dostawa kruszywa do naprawy dróg:
• Skawica U Wiechcia – 3 000,00 zł;
• droga wewnętrzna „Za Dolinką” – 1 750,00 zł;
• droga Skupnie;
• droga Surzyny Jaworskie;
• droga Hujdowa Skutowa – 2 280,00 zł;
• droga Błędna – 1 035,00 zł ;
• droga Chrapkowa – 599,99 zł.

Płyty Jomb Stare Jaworskie: 480,00 zł; 
6 sztuk.

Wymiana i montaż wiat przystanko-
wych: Zawoja Centrum, wiata Mosorne Morgi 
(nowa), wiata Sucha Góra Warty (nowa).

 1. Droga Wełcza Barany, nakładka asfaltowa gr 5cm, 126 m (wkład mieszkańców 5500 zł)  16 448,27 zł  
 2. Droga Buby Górne, nawierzchnia tłuczniowa, 60 mb      11 168,40 zł
 3. Droga Chopy Górne, nawierzchnia tłuczniowa, 60 mb      15 221,79 zł  
 4. Droga wewnętrzna Zawoja Fujacy, 46,5 mb         8 716,07 zł 
 5. Droga wewnętrzna Zawoja Ryżowana, 171 mb  (wkład inwestora 23 913,28)   28 936,98 zł 
 6. Droga Hujdowa, 400 mb (wkład inwestora 40 271,00 zł)     85 676,88 zł 
 7.  Droga Podpolice Malikowa, 60 mb        12 947,91 zł 
 8. Droga gminna „Szczurkówka”, nawierzchnia asfaltowa i tłuczniowa oraz odwodnienie               19 953,06 zł  
 10. Droga Stróże, nawierzchnia asfaltowa – 116,90 m2       8 250,59 zł
 11. Drogi Żywczaki, 142 mb        27 943,44 zł
 12. Droga Obłaźne, nawierzchnia tłuczniowa, 200m         7 252,80 zł
 13. Droga Oblica, nawierzchnia asfaltowa, 86mb       14 206,85 zł  
 14. Droga Lachy, nawierzchnia asfaltowa, 196m2         8 769,83 zł
 15. Droga Surmiaki, mijanka tłuczniowa           1 943,40 zł
 16. Droga wewnętrzna i plac przy Ośrodku Zdrowia w Zawoi     14 317,20 zł
 17. Droga Zabór do Kowala Kobiele, nawierzchnia asfaltowa, 175mb      25 900,61 zł
 18. Droga U Migasa, montaż płyt Jomb z korytkami na odcinku 120 mb,      9 514,72 zł
 19. Droga Mosorne, nawierzchnia asfaltowa, 100m       28 435,62 zł

WYKAZ ZMODERNIZOWANYCh ODCINKóW DRóG GMINNYCh I WEWNęTRZNYCh W ROKU 2020

gmiNa cZerpie Z FuNdusZu pełNymi garściami

Dwie drogi zmodernizowane
Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy najczęściej wnioskują o remon-
ty i przebudowę dróg. Na ten cel z budżetu naszej gminy rokrocznie 
przeznaczane są niemałe kwoty i to nie tylko poprzez fundusze sołec-
kie. Wójt Gminy Zawoja z powodzeniem zabiega o dotacje z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W minionym roku dzięki pozyskanym z niego 
środkom metamorfozę przeszły dwie drogi.   

Pierwsza ze zmodernizowanych dróg prowadzi przez osiedle Rąbani-
ska w Zawoi. Wyremontowano na niej 454 metry nawierzchni wraz z od-

Dzięki pozyskaniu wsparcia z FDS remontu doczekał się także droga Zawoja Za-
las – Zawoja Przysłop. Prace przeprowadzono na długości 71 metrów, wykonując 
nową nawierzchnię oraz stałą organizację ruchu. Inwestycja kosztowała 165,4 tys. 
zł, z których 76,6 tys. zł to dotacja rządowa w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, a 88,8 to wkład własnych gminy.

W bieżącym roku z wykorzystaniem środków z FDS gmina Zawoja planuje wyre-
montować drogę Zawoja Zające na długości 463 metrów. Szacunkowa wartość 
inwestycji wynosi około 184,9 tys. zł.

wodnieniem, a przy okazji wykonano na niej stałą organizację ruchu. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 213,2 tys. zł, z których 
91,1 tys. zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny 
gminy to 122,1 tys. zł.   

mgr inż. Adam Skrzypek
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 

Urzędu Gminy Zawoja

parkiNg w ceNtrum Zawoi
Zyska Nowy wygLąd

W najbliższym czasie metamorfozę przejdzie plac w centrum Zawoi, pełniący rolę parkingu. jego przebudowa stała się możliwa 
dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Zawoja 225 tys. zł dotacji z drugiego rozdania środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 
to program, w ramach którego rządowe środ-
ki trafiają do gmin, powiatów i miast w ca-
łej Polsce z przeznaczeniem na inwestycje. 
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rzą-
dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci 
jednostkom samorządu terytorialnego ponad 
12 mld złotych. W pierwszej transzy rozdyspo-
nował 6 mld zł, stosując jasny algorytm. Im 
więcej dana gmina zaplanowała w 2020 roku 
na inwestycje, tym większe wsparcie otrzy-
mała jako rekompensatę z tytułu utraty części 
wpływów z podatków PIT i CIT. W tym rozda-
niu Zawoi przypadło 1,1 mln zł.  

W ramach drugiej transzy rozdzielono 
4,35 mld zł, ale już w ramach konkursu. Samo-
rządy, które chciały otrzymać pomoc musiały 
wskazać cel. Złożony przez Wójta Gminy Za-
woja wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
i naszej gminie przyznano 225 tys. zł na mo-
dernizację drogi Zawoja Brzeg i położonego 
przy niej parkingu. W ramach inwestycji, któ-
rej koszty szacowane są na około 450 tys. zł 
przewidziano przebudowę zjazdu z drogi wo-
jewódzkiej, poszerzenie drogi gminnej wraz 
z budową chodnika o długości około 90 m 
oraz wyłożenie kostką brukową parkingu ma-
jącego około 850 m2 powierzchni. W planach 
jest również oświetlenie parkingu i chodnika 
poprzez zamontowanie co najmniej sześciu 

lamp ledowych, zasilanych panelami foto-
woltaicznymi. – Parking znajduje się w centrum 
miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie 
szkoły, hali sportowej, stadionu oraz nowopow-
stającej biblioteki, a także sieci sklepów i budyn-
ków usługowych. W pobliżu tych obiektów mało 
jest miejsc postojowych, co utrudnia miesz-
kańcom dostęp do nich. Dzięki modernizacji 
parkingu rodzice odwożący dzieci do tej szkoły 
będą mieli możliwość zaparkowania w bardziej 
komfortowych warunkach, a przy tym poprawi 
się dostępność obiektów użyteczności publicz-
nej – mówi wójt Zawoi Marcin Pająk. Dziękuje 
przy tym Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sucha 
Tadeuszowi Kosmanowi za współpracę przy 
tym przedsięwzięciu.   
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Nauka w doBie paNdemii 

Gmina zadbała o sprzęt dla uczniów

Zamknięcie placówek oświatowych wymusi-
ło prowadzenie zajęć edukacyjnych ,,na od-
ległość” przy wykorzystaniu sprzętu i progra-
mów informatycznych. Dla wielu uczniów, i to 
nie tylko tych, którzy w trakcie nauki stacjo-
narnej mieli trudności ze zdobywaniem wie-
dzy, odnalezienie się w nowych realiach było 
dużym wyzwaniem. Nie każdy rodzic mógł 
sobie pozwolić na zakup komputera lub lap-
topa, które swoimi parametrami pozwalałaby 
na udział pociech w lekcjach on-line. A nawet 
jeśli taki sprzęt był w domach uczniów, to nie 
zawsze w wystarczającej ilości, by uczniowie 
z rodzin wielodzietnych mogli równocześnie 
uczestniczyć w lekcjach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów 
z rodzin niedysponujących sprzętem pozwa-

lającym na efektywną pracę w trybie zdal-
nym, Gmina Zawoja złożyła wnioski do Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa o przyznanie 
środków z programów ,,Zdalna Szkoła” oraz 
„Zdalna szkoła plus”. Oba wnioski zostały roz-
patrzone pozytywnie. W efekcie pozyskano 
70 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 na projekt ,,Zdalna Szkoła” oraz 95 tys. 
zł w ramach projektu „Zdalna szkoła plus”. 
Uzyskane dotacje pozwoliły na zakup 50 lap-
topów i 51 tabletów, które zostały przekazane 
do wszystkich szkół podstawowych na terenie 
gminy, a następnie dyrektorzy tych placówek 
wypożyczyli je uczniom.  

W listopadzie Gmina Zawoja otrzymała dal-
sze 75 tys. zł na zakup sprzętu komputerowe-
go. W tym przypadku pozyskano je w ramach 
projektu grantowego „Małopolska Tarcza An-
tykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowych – Grant 1”. I tym 
razem nie zachodziła konieczność posiadania 
wkładu własnego. 85 proc. środków pochodzi 
z Unii Europejskiej, a pozostałe 15 proc. z bu-
dżetu państwa. 

Za pozyskane w listopadzie środki zapla-
nowano zakup 1 komputera stacjonarnego, 
19 laptopów i 23 tabletów. – W ubiegłym roku 
pozyskaliśmy łącznie 240 tys. zł wsparcia fi-
nansowego przeznaczonego na zakup sprzętu 
komputerowego, co niewątpliwie w dużym 
stopniu pomogło zorganizować nam zdalne 
nauczanie. Sprzęt zakupiony z dotacji pozy-
skanej w listopadzie wkrótce trafi do szkół 
i będzie wykorzystywany przez dzieci w trak-
cie nauki zdalnej i nie tylko – mówi wójt Mar-
cin Pająk. Podkreśla, że zakupione laptopy 
i tablety służą na razie do nauki zdalnej. 
Jednak po jej zakończeniu będą stanowiły 
wyposażenie szkół. 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dotarła do Polski końcem zimy ubie-
głego roku doprowadziła do dłuższego lub krótszego zamrożenia wielu sekto-
rów gospodarki, a w szkołach rozpoczęło się zdalne nauczanie, do którego po 
krótkiej przerwie wrócono jesienią. W naszej gminie szybko podjęto kroki, które 
pozwoliły zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do zdobywania 
wiedzy w tych trudnych warunkach.   

W nowy rok z nowymi 
projektami

Trzy z jednej strony niezwykle ciekawe, a zarazem promujące naszą gminę i region projekty zostaną w najbliższym czasie 
zrealizowane przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Złożone przez Wójta Gminy Zawoja wnioski zostały już pozytywnie rozpa-
trzone, a łączna wartość dotacji (nie licząc wsparcia krajowego) wyniesie około 126,2 tys. euro, czyli ponad 540 tys. zł! 

Na ponad 59,1 tys. euro (ok. 255 tys. zł) osza-
cowano koszty projektu „Rowerem po po-
graniczu”. Przedsięwzięcie w 85% zostanie 
sfinansowane Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w 5% z budżetu państwa, 
a wkład gminy to 10%, czyli około 25 tys. zł. 
Przewiduje ono budowę w rejonie Zawoi 
Morgi górskiej trasy rowerowej typu „single-
track” o charakterze „flow”. Ma ona poszerzyć 
ofertę istniejących tras o ścieżkę bardzo łatwą, 
przeznaczoną dla cyklistów w różnym wieku, 
a tym samym idealną na rodzinną przejażdż-
kę. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjno-
ści Gminy Zawoja i pozwoli na wprowadzanie 
w świat kolarstwa górskiego osoby całkowicie 
początkujące, wcześniej niemające styczności 
z tą dyscypliną sportu lub możliwości jej upra-

wiania w prawdziwie górskich warunkach. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną rów-
nież tablice edukacyjno-informacyjne, które 
będą zawierać ciekawostki na temat dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego obszaru 
pogranicza. 

Należy podkreślić, że jednokierunkowe 
kręte i pofalowane ścieżki singletrack, dają 
ogromną przyjemność z jazdy, a jednocześnie 
pozwalają na bezpieczne uprawianie tej dys-
cypliny na każdym poziomie zaawansowania. 
Budowa ścieżek tego typu jest bardzo mało 
inwazyjna w terenie, ma praktycznie niedo-
strzegalny wpływ na ekosystem. Planowana 
długość nowej trasy to ok. 2,5 km.

W ramach projektu planuje się również 
organizację cyklu warsztatów rowerowo-

-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z Zawoi 
i Oravskiej Polhory. Ich tematem będą podsta-
wy techniki jazdy i zasady bezpieczeństwa na 
górskich trasach rowerowych – (zajęcia z in-
struktorem ok. 3 godz.) wraz z zapoznaniem 
się z walorami dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszaru pogranicza oraz spo-
sobami ich ochrony (zajęcia z przewodnikiem 
beskidzkim ok. 1 godz. w trakcie warsztatów). 

Przewidziano także organizację dwudnio-
wej wycieczki krajoznawczej „Rowerem po 
pograniczu”- na trasie Zawoja - Oravska Po-
lhora - Zawoja. Podczas niej doskonalona 
będzie technika jazdy oraz przekazywana 
będzie wiedza dotycząca walorów przyrodni-
czych i kulturowych. 

* * * * *
Na niewiele mniej niż projekt „Rowerem po 
pograniczu” wyniosą koszty realizacji projektu 
„Smaki Babiej Góry – ocalić od zapomnie-
nia”. Przewidziano na niego 55,9 tys. euro, 
czyli około 240 tys. zł. I w tym przypadku 85% 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, 5% z budżetu państwa, 
a wkład gminy to 10%, czyli około 24 tys. zł. 

Zaplanowano organizację czterech warsz-
tatów kulinarnych dla przedstawicieli KGW 
z Zawoi i Orawskiej Polhory, z których jedne 
odbędą się po stronie słowackiej, a trzy po 

polskiej oraz organizację dwóch warsztatów 
prowadzonych przez KGW dla dzieci i mło-
dzieży. Celem warsztatów jest ochrona i pro-
mocja dziedzictwa kulturowego, jakim są 
tradycyjne potrawy. Dzięki organizacji warsz-
tatów nastąpi wymiana doświadczeń oraz 
przekazanie wiedzy i dobrych praktyk związa-
nych z przygotowaniem tradycyjnych potraw 
między kołami gospodyń wiejskich, a także 
ochrona przed zapomnieniem tego dziedzic-
twa kulinarnego poprzez udział dzieci i mło-
dzieży. Co ważne, warsztaty będą miały formę 

wydarzenia otwartego, więc każda zainte-
resowana osoba będzie mogła wziąć w nich 
aktywny udział i zapoznać się z dziedzictwem 
tradycyjnej kuchni babiogórskiej i posmako-
wać przygotowanych w trakcie nich potraw.

Z warsztatów zostanie przygotowana do-
kumentacja zdjęciowa, która zostanie wyko-
rzystana do ilustracji książki wydanej w dwu-
języcznej wersji. Zakończeniem realizacji 
projektu będzie organizacja międzynarodo-
wego festynu kulinarnego.

* * * * *
Trzeci z projektów, na który Gmina Zawoja 
otrzymała dofinansowanie, to – „Pierścień 
Babiej Góry”. Wysokość wsparcia ze środków 
EU wynosi 28,4 tys. euro. Zadanie zakłada wy-
znaczenie i wypromowanie trasy okalającej 
niczym… pierścień Babią Górę, łącząc miejsca 
leżące po stronie polskiej i słowackiej. Służyć 
temu będzie wydany drukiem (w nakładzie 
2000 egz.) przewodnik z kartą gry terenowej. 
Zostaną też wykonane drewniane pierścienie 
Babiej Góry, które będą otrzymywać wszyscy 
uczestnicy gry terenowej.

Przewodniki i pierścienie (opisane w j. pol-
skim i słowackim) będą dostępne bezpłatnie 
po obu stronach granicy. 

Projekt wspierać będzie wydanie specjalnie 
opracowanej i wydanej w dwóch językach gry 
planszowej Opierać się będzie na pierścieniu 
jaki zatacza trasa wokół Babiej Góry, prezento-
wać będzie wybrane elementy z dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego tego terenu. 
Znajdą się na niej m.in. Zawoja, Stryszawa, Ja-
błonka, Zubrohlava, Bobrov, Oravska Polhora, 
Jeleśnia i Lachowice. 

W ramach tego projektu gmina zamierza-
ła jeszcze utworzyć płytę z brązu (wykonaną 
na  betonowym cokole obłożonym granitem) 
z mapą z Babią Górą wraz z obiektami wcho-
dzącymi w skład pierścienia ułożonymi wokół 
Babiej Góry. Niestety oceniający projekt, choć 
ten element był kluczowy, nie zdecydowali 
się na jego współfinansowanie. Z uwagi, że 
byłaby to duża atrakcja turystyczna regionu 
Wójt Gminy będzie czynił starania, by uzyskać 
na ten cel inne źródło finansowania. Nie wy-
klucza wykonania obiektu ze środków wła-
snych gminy.   

Wkrótce w Gminie Zawoja zostanie zrealizowana kolejna inwestycja współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej. W Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Cen-
trum stworzone zostanie Babiogórskie Centrum Aktywności Lokalnej. To efekt 
złożenie przez Wójta Gminy Zawoja Marcina Pająka wniosku o dofinansowanie 
i determinacji w pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. 

Babiogórskie  Centrum Aktywności 
Lokalnej

Wójt Gminy Zawoja złożył wniosek o dofi-
nansowanie  w 2017 roku. Już wówczas zo-
stał pozytywnie rozpatrzony, ale zbyt mała 
ilość funduszy uniemożliwiła jego realizację. 
Wójt Gminy nie zaniechał projektu i szukania 
możliwości na jego sfinansowanie. I udało się! 
W ubiegłym roku samorząd województwa 
w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej na zadania zwią-
zane z rewitalizacją wsi oraz miasteczek prze-
znaczył z Funduszy Europejskich dodatkowe 
100 mln zł. Z tej puli 1,5 mln zł z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznano 
Gminie Zawoja. Kwota powoli pokryć 75% 
kosztów utworzenia Babiogórskiego Centrum 
Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu zaplanowano adapta-
cję poddasza na szkole w Zawoi Centrum. 
Powstanie na nim nowoczesne miejsce prze-
znaczone na cele społeczne i edukacyjne. 
W ramach projektu przewidziane jest stwo-
rzenie nowocześnie wyposażonych sal do 
zajęć indywidualnych i grupowych, do zajęć 
socjoterapeutycznych oraz miejsca na gry 
i zabawy. Przewidziane jest również stwo-
rzenie miejsca do wspólnych zajęć rodzic – 

dziecko oraz przestrzeni do realizacja działań 
artystycznych, teatralnych, muzycznych. Re-
alizacja przedsięwzięcia pozwoli zniwelować 
problemy społecznych, takie jak trudności 
w organizacji czasu wolnego dla dzieci i mło-
dzieży oraz brak atrakcyjnego miejsca do re-
alizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
– Stworzenie miejsca, w którym dzieci mia-
łyby nie tylko zapewnioną organizację czasu 
wolnego, ale również mogłyby rozwijać swo-
je indywidualne zainteresowania i pasje jest 
niezwykle ważne i cieszę się, że udało nam się 
pozyskać dotację – mówi wójt gminy Zawoja 
Marcin Pająk. 

Agnieszka Winczewska
Kierownik Projektu 
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Ruszyła gminna komunikacja
Mieszkańcy wielu gmin nie tylko powiatu suskiego od dawna utyskują na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, skarżąc się 
na małą ilość kursów lub niekiedy zupełny ich brak. W naszej gminie został on rozwiązany. Utworzono cztery linie komuni-
kacji gminnej, w tym jedną czasową.  

W gminie Zawoja na „wykluczenie” komuni-
kacyjne przede wszystkim zwracali uwagę 
mieszkańcy Skawicy Suchej Góry, a w Zawoi 
Podpolic, Przysłopia, Wełczy i Czatoży. – Zło-
żyliśmy wniosek na dofinansowanie tras auto-
busowych. Od początku naszym zamierzeniem 
było stworzenie takiej siatki, by powstały dogod-
ne połączenia przysiółków z drogą wojewódzką 
i centrum Zawoi, ale także pomiędzy przysiółka-
mi – mówi Marcin Pająk, wójt Zawoi. Nie kryje 
zadowolenia, że udało się pozyskać na ten cel 
400 tys. zł z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, co jest dużym zastrzykiem 
gotówki. Uruchomione na początku stycznia 
linie będą obsługiwane przez przewoźników 
przez najbliższe dwa lata. Jeśli będzie duże 
zainteresowanie mieszkańców tymi przewo-
zami jest spora szansa, że zostaną utrzymane 
na stałe.

Pierwsza z utworzonych linii to Zawoja 
Wełcza Pętla – Zawoja Przysłop OSP przez 
Zawoja Podpolice. Liczy 18,4 km długości i 
wyznaczono na niej 18 przystanków. Autobu-
sy kurują na niej od poniedziałku do soboty 
wykonując po trzy kursy dziennie w każdym 
kierunku.

Druga linia to Zawoja Wełcza Pętla – Za-
woja Czatoża Pętla przez Zawoi Centrum. 
Ma 11,6 km długości i wytyczono na niej 15 
przystanków. Autobusy kurują na niej od po-
niedziałku do soboty wykonując po cztery 
kursy dziennie w każdym kierunku. 

Trzecia linia to Zawoja Wełcza Pętla – Ska-
wica Warty Pętla o długości 17,1 km. Znajdu-
je się przy niej 21 przystanków Obsługiwana 
jest również od poniedziałku do soboty, a co-
dziennie wykonywane są na niej cztery kursy. 

Na wszystkich liniach kursy nie będą wyko-
nywane 1 i 6 stycznia, w okresie wielkanoc-

nym (od Wielkiego Piątku do drugiego dnia 
świąt włącznie), w Boże Ciało, 1 i 11 listopada 
oraz 24, 25 i 26 grudnia. 

Kolejnym problemem, który zostanie roz-
wiązany dzięki wsparciu z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych to obsługa Zawoi 
Krowiarek. – Ruszamy z pilotażową, sezonową 
trasą Zawoja Markowa - Zawoja Krowiarki. 
Busy na niej będą kursowały od 1 kwietnia do 
31 października – mówi wójt. W tym przypad-
ku także przewidziano dwuletni okres próbny, 
a po nim dokonanie analizy. – Po niej zdecy-
dujemy czy kontynuować przedsięwzięcie. 
Sądzę, że powinno spotkać się z zadowole-
niem turystów, ale i mieszkańców, gdyż i ci 
będą mogli bez konieczności wsiadania do 
własnych aut zrobić sobie wycieczkę na Ba-
bią Górę, wyruszając na szlak z najbardziej 
dogodnej dla siebie lokalizacji – mówi Marcin 
Pająk.

Legenda:                                                                                                                                                           
N – Nie kuruje w święta: 1 Stycznia, 6 Stycznia, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało,  11 XI, 24, 25 i 26 XII

1 - 6 – Kursuje od poniedziałku do soboty

 
Zawoja Markowa - Zawoja Krowiarki 

 
L Kursy 1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Przystanek 
 

N, 1 -7  
K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

1 Zawoja Markowa 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
2 Zawoja Barańcowa 8:01 9:01 10:01 11:01 15:01 16:01 17:01 18:01 
3 Zawoja Składy 8:02 9:02 10:02 11:02 15:02 16:02 17:02 18:02 
4 Zawoja Wilczna 8:03 9:03 10:03 11:03 15:03 16:03 17:03 18:03 
5 Zawoja Widły 8:05 9:05 10:05 11:05 15:05 16:05 17:05 18:05 
6 Zawoja Podryżowana 8:07 9:07 10:07 11:07 15:07 16:07 17:07 18:07 
7 Zawoja Lajkonik 8:08 9:08 10:08 11:08 15:08 16:08 17:08 18:08 
8 Zawoja Policzne 8:10 9:10 10:10 11:10 15:10 16:10 17:10 18:10 
9 Zawoja Krowiarki 8:20 9:20 10:20     

11:20 
15:20 16:20 17:20 18:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zawoja Krowiarki - Zawoja Markowa 

 
L Kursy 1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Przystanek 
 

N, 1 -7  
K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

 
N, 1 -7  

K 

1 Zawoja Krowiarki 8:30 9:30 10:30 11:30 15:30 16:30 17:30 18:30 
2 Zawoja Policzne 8:40 9:40 10:40 11:40 15:40 16:40 17:40 18:40 
3 Zawoja Lajkonik 8:42 9:42 10:42 11:42 15:42 16:42 17:42 18:42 
4 Zawoja Podryżowana 8:43 9:43 10:43 11:43 15:43 16:43 17:43 18:43 
5 Zawoja Widły 8:45 9:45 10:45 11:45 15:45 16:45 17:45 18:45 
6 Zawoja Wilczna 8:47 9:47 10:47 11:47 15:47 16:47 17:47 18:47 
7 Zawoja Składy 8:48 9:48 10:48 11:48 15:48 16:48 17:48 18:48 
8 Zawoja Barańcowa 8:49 9:49 10:49 11:49 15:49 16:49 17:49 18:49 
9 Zawoja Markowa 8:50 9:50 10:50     

11:50 
15:50 16:50 17:50 18:50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zawoja Wełcza Pętla - Skawica Warty Pętla 

 
 Kursy 1 2 3 4 
  

Przystanek 
 

 
N, 1 - 6 

 
N, 1 - 6 

 
N, 1 - 6 

 
N, 1 - 6 

1 Zawoja Wełcza Pętla 6:55 9:30 12:20 16:00 
2 Zawoja U Trzebuniaka 6:56 9:31 12:21 16:01 
3 Zawoja Wełcza Szkołą 6:57 9:32 12:22 16:02 
4 Zawoja Wełcza Sklep 6:58 9:33 12:23 16:03 
5 Zawoja Kolędówka 6:59 9:34 12:24 16:04 
6 Zawoja Wełcza Leśniczówka 7:00 9:35 12:25 16:05 
7 Zawoja Wełcza 7:01 9:36 12:26 16:06 
8 Zawoja Centrum 7:03 9:38 12:28 16:08 
9 Zawoja Urząd Gminy 7:04 9:39 12:29 16:09 
10 Zawoja Zemliki 7:05 9:40 12:30 16:10 
11 Zawoja Gawły 7:06 9:41 12:31 16:11 
12 Zawoja Śmietany 7:07 9:42 12:32 16:12 
13 Zawoja Marszałki 7:08 9:43 12:33 16:13 
14 Skawica U Palucha 7:09 9:44 12:34 16:14 
15 Skawica Centrum 7:10 9:45 12:35 16:15 
16 Skawica Sklep 7:11 9:46 12:36 16:16 
17 Skawica Boisko 7:13 9:48 12:38 16:18 
18 Skawica Szkoła 7:15 9:50 12:40 16:20 
19 Skawica OSP 7:16 9:51 12:41 16:21 
20 Skawica Sucha Góra I 7:18 9:53 12:43 16:23 
21 Skawica Warty Pętla 7:20 9:55 12:45 16:25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:                                                                                                                                                           
N – Nie kursuje: Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny.
K – Kursuje od 01.04 do 31.10.

1 – 7 Kursuje od poniedziałku do niedzieli.

  
Skawica Warty Pętla - Zawoja Wełcza Pętla   

 
 Kursy 1 2 3 4 
  

Przystanek 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 – 6 
 

1 Skawica Warty Pętla 7:20 9:55 13:15 16:25 
2 Skawica Sucha Góra I 7:22 9:57 13:17 16:27 
3 Skawica OSP 7:24 9:59 13:19 16:29 
4 Skawica Szkoła 7:25 10:00 13:20 16:30 
5 Skawica Boisko 7:27 10:02 13:22 16:32 
6 Skawica Sklep 7:29 10:04 13:24 16:34 
7 Skawica Centrum 7:30 10:05 13:25 16:35 
8 Skawica U Palucha 7:31 10:06 13:26 16:36 
9 Zawoja Marszałki 7:32 10:07 13:27 16:37 
10 Zawoja Śmietany 7:33 10:08 13:28 16:38 
11 Zawoja Gawły 7:34 10:09 13:29 16:39 
12 Zawoja Zemliki 7:35 10:10 13:30 16:40 
13 Zawoja Urząd Gminy 7:36 10:11 13:31 16:41 
14 Zawoja Centrum 7:37 10:12 13:32 16:42 
15 Zawoja Wełcza 7:39 10:14 13:34 16:44 
16 Zawoja Wełcza Leśniczówka 7:40 10:15 13:35 16:45 
17 Zawoja Kolędówka 7:41 10:16 13:36 16:46 
18 Zawoja Wełcza Sklep 7:42 10:17 13:37 16:47 
19 Zawoja Wełcza Szkoła 7:43 10:18 13:38 16:48 
20 Zawoja U Trzebuniaka 7:44 10:19 13:39 16:49 
21 Skawica Wełcza Pętla 7:45 10:20 13:20 16:50 
  

 

 
ZAWOJA Wełcza Pętla - Zawoja Przysłop OSP 

 
L Kursy 1 2 3 
  

Przystanek 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1-6 
 

1 Zawoja Wełcza Pętla 08:25 11:30 14:20 
2 Zawoja U Trzebuniaka 08:26 11:31 14:21 
3 Zawoja Wełcza Szkołą 08:27 11:32 14:22 
4 Zawoja Wełcza Sklep 08:28 11:33 14:23 
5 Zawoja Kolędówka 08:29 11:34 14:24 
6 Zawoja Wełcza Leśniczówka 08:30 11:35 14:25 
7 Zawoja Wełcza 08:31 11:36 14:26 
8 Zawoja Centrum 08:32 11:37 14:27 
9 Zawoja Urząd Gminy 08:33 11:38 14:28 
10 Zawoja Zemliki 08:34 11:39 14:29 
11 Zawoja Gawły 08:35 11:40 14:30 
12 Zawoja RDP Podpolice 08:36 11:41 14:31 
13 Zawoja U Mazura 08:37 11:42 14:32 
14 Zawoja Czarnotowa 08:38 11:43 14:33 
15 Zawoja Sklep 08:44 11:49 14:39 
16 Zawoja Kalina Dolna 08:46 11:51 14:41 
17 Zawoja Przysłop 08:48 11:53 14:43 
18 Zawoja Przysłop OSP 08:50 11:55 14:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zawoja Przysłop OSP -  Zawoja Wełcza Pętla   

 
L Kursy 1 2 3 
  

Przystanek 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 – 6 
 

1 Zawoja Przysłop OSP 08:50 11:55 14:55 
2 Zawoja Przysłop 08:52 11:57 14:57 
3 Zawoja Kalina Dolna 08:54 11:59 14:59 
4 Zawoja Sklep 08:56 12:01 15:01 
5 Zawoja Czarnatowa 09:02 12:07 15:07 
6 Zawoja U Mazura 09:03 12:08 15:08 
7 Zawoja RDP Podpolice 09:04 12:09 15:09 
8 Zawoja Gawły 09:05 12:10 15:10 
9 Zawoja Zemliki 09:06 12:11 15:11 
10 Zawoja Urząd Gminy 09:07 12:12 15:12 
11 Zawoja Centrum 09:08 12:13 15:13 
12 Zawoja Wełcza 09:09 12:14 15:14 
13 Zawoja Wełcza Leśniczówka 09:10 12:15 15:15 
14 Zawoja Kolędówka 09:11 12:16 15:16 
15 Zawoja Wełcza Sklep 09:12 12:17 15:17 
16 Zawoja Wełcza Szkoła 09:13 12:18 15:18 
17 Zawoja U Trzebuniaka 09:14 12:19 15:19 
18 Zawoja Wełcza Pętla 09:15 12:20 15:20 

 
Zawoja Wełcza - Zawoja Czatoża 

 
L Kursy 1 2 3 4 
  

Przystanek 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1- 6 
 

1 Zawoja Wełcza Pętla 7:45 10:30 13:40 15:20 
2 Zawoja U Trzebuniaka 7:46 10:31 13:41 15:21 
3 Zawoja Wełcza Szkoła 7:47 10:32 13:42 15:22 
4 Zawoja Wełcza Sklep 7:48 10:33 13:43 15:23 
5 Zawoja Kolędówka 7:49 10:34 13:44 15:24 
6 Zawoja Wełcza Leśniczówka 7:50 10:35 13:45 15:25 
7 Zawoja Wełcza 7:52 10:37 13:47 15:27 
8 Zawoja Centrum 7:55 10:40 13:50 15:30 
9 Zawoja Wełcza 7:56 10:41 13:51 15:31 
10 Zawoja Budzonie 7:57 10:42 13:52 15:32 
11 Zawoja Mosorne 7:58 10:43 13:53 15:33 
12 Zawoja Widły 7:59 10:44 13:54 15:34 
13 Zawoja Wilczna 08:01 10:46 13:56 15:36 
14 Zawoja Czatoża Wyciągi 08:03 10:48 13:58 15:38 
15 Zawoja Czatoża Pętla 08:05 10:50 14:00 15:40 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zawoja Czatoża-  Zawoja Wełcza 

 
L Kursy 1 2 3 4 
  

Przystanek 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 - 6 
 

N, 1 – 6 
 

1 Zawoja Czatoża Pętla 08:05 10:50 14:00 15:40 
2 Zawoja Czatoża Wyciągi 08:06 10:51 14:01 15:41 
3 Zawoja Wilczna 08:08 10:53 14:03 15:43 
4 Zawoja Widły 08:10 10:55 14:05 15:45 
5 Zawoja Mosorne 08:12 10:57 14:07 15:47 
6 Zawoja Budzonie 08:13 10:58 14:08 15:48 
7 Zawoja Wełcza 08:14 10:59 14:09 15:49 
8 Zawoja Centrum 08:15 11:00 14:10 15:50 
9 Zawoja Wełcza 08:18 11:03 14:13 15:53 
10 Zawoja Wełcza Leśniczówka 08:20 11:05 14:15 15:55 
11 Zawoja Kolędówka 08:21 11:06 14:16 15:56 
12 Zawoja Wełcza Sklep 08:22 11:07 14:17 15:57 
13 Zawoja Wełcza Szkoła 08:23 11:08 14:18 15:58 
14 Zawoja U Trzebuniaka 08:24 11:09 14:19 15:59 
15 Zawoja Wełcza Pętla 08:25 11:10 14:20 16:00 
 

E-Usługi 
w Urzędzie Gminy Zawoja  

Dzięki realizacji projektu „E-Usługi w Urzędzie 
Gminy Zawoja”, który był  współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 mieszkańcy gminy oraz przed-

siębiorcy zyskali możliwość elektronicznej 
komunikacji z urzędem, dokonywania elek-
tronicznych rozliczeń oraz uzyskiwania auto-
matycznych powiadomień o stanie własnych 
spraw, rozrachunków i zobowiązań wobec 
Urzędu. Wdrożenie projektu daje możliwość  
dokonywania płatności w formie elektro-

Z roku na rok coraz więcej spraw mieszkańcy gminy Zawoja załatwiają bez wy-
chodzenia z domów. Czas pandemii sprawił, że jeszcze chętniej drogą elektro-
niczną nie tylko regulujemy rachunki, ale również dokonujemy zakupów i kon-
taktujemy się z urzędami oraz instytucjami. jednym z tych, który można szybko 
i sprawnie „odwiedzić” bez… wychodzenia z domu jest Urząd Gminy w Zawoi.      

nicznej z tytułu podatków od nieruchomości, 
środków transportowych oraz opłat za odbiór 
odpadów komunalnych, wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych, czy zo-
bowiązań z tytułu wieczystego użytkowania 
nieruchomości.

Aby móc kontaktować się z Urzędem Gminy 
w Zawoi drogą elektroniczną, a następnie 
cieszyć się możliwością komfortowego i bez-
piecznego regulowania zobowiązań wystar-
czy mieć dostęp do internetu i założyć konto. 
Dokonać tego można poprzez stronę https://
eurzad.zawoja.ug.pl/. 
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wystąpieNie seNatora aNdrZeja pająka 
w dyskusji podczas XVI posiedzenia Senatu RP w dniu 13.10.2020 r. 

dotyczącej punktu 15 - Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
oraz niektórych innych ustaw

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja zabieram głos, ale raczej nie będę wchodził 
w te zawiłości prawne paragrafów, w szczegó-
ły zmian czy propozycji. Ja miałbym parę zdań 
refleksji. Bodaj 18 czy 19 lat temu byłem jako 
starosta suski na Ukrainie, we Lwowie. W ka-
tedrze lwowskiej podczas homilii biskup po-
mocniczy archidiecezji lwowskiej wspomniał 
taki epizod. Był na wizytacji w biednej para-
fii i spotkał prostego, ubogiego mieszkańca. 
I zapytał go, czego on oczekuje od władzy, 
od ichniejszego szefa rady, rejonu – bo u nich 
takie są właśnie podziały. I uzyskał taką odpo-
wiedź: „tu jest bieda, my biedni, rada biedna, 
rejon biedny. Jeśli cokolwiek nam władza zrobi, 
zbuduje, będziemy się cieszyć. Jeśli nie, to trud-
no. Ale jednego, gdy spotkam się z przedstawi-
cielem władzy, rady czy rejonu, oczekuję: abym 
ja odczuł chociaż przez chwilę, przez ułamek se-
kundy, że ja byłem dla niego ważny, że zostałem 
uszanowany, że nie zostałem zlekceważony, 
nie zostałem pogardzony.” On nie mówi o po-
szanowaniu i szacunku dla jego psa, kota. 
Nie mówi o trosce o jego króliki czy trzodę 
chlewną, którą on może w trudzie hoduje, by 
on i jego rodzina mieli pożywienie na kolej-
ny dzień. Ale mówi o szacunku do niego, do 
człowieka, ze strony polityka. Te słowa zapa-
dły mi głęboko w pamięć i na ile mogłem, re-
alizowałem ten model, staram się realizować, 
staram się to czynić. I te słowa wspierają mnie 
i wyznaczają taki mój, że tak powiem, kształt 
myślenia.

Dlatego głęboko nie zgadzam się ze słowa-
mi, które wypowiedział przy okazji pisania tej 
ustawy o ochronie zwierząt młody, 26-letni 
młodzieniec: „chcemy pokazać, że miarą na-
szego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy 
zwierzęta.” Młody Człowieku, miarą nasze-
go człowieczeństwa jest to, jak traktujemy 
drugiego człowieka. Jaki jest nasz stosunek 
do człowieka, szczególnie tego biednego, 
w podeszłym wieku, bezbronnego czy jesz-
cze nienarodzonego. Mam przed oczyma 
obraz filmowy z młodych lat, gdy mężczyzna 
w mundurze tak czule odnosił się do psa i in-
nych zwierząt, które miał w domu, a gdy szedł 
do pracy, to bez skrupułów strzelał więźniowi 
w tył głowy.

Kolejna wypowiedź znanego polityka, obroń-
cy tej ustawy, pominę nazwisko: „w wymiarze 
humanitarnym, człowiek, który kocha zwie-
rzęta, kocha ludzi (…) Państwa, które szanują 
zwierzęta, szanują ludzi, bo miłość kierowana 
jest do wszystkich gatunków.” Czy aby na pew-
no? Np. jeden z krajów europejskich, wpro-
wadził zakaz hodowli zwierząt futerkowych. 
I równocześnie w tym kraju zbierają żniwo 

eutanazja i zabijanie dzieci nienarodzonych 
na życzenie. Dziękuję za taki humanizm, Pa-
nie Pośle. Mój stosunek do takiego humani-
zmu wyrażam słowami, które tutaj, w Senacie 
padły już w poprzedniej kadencji, przywołane 
przez jednego z senatorów, bodaj senatora 
Józefa Łyczaka, a wyszły z ust biskupa Broni-
sława Dembowskiego 18 października 1996 r.: 
„ja, wiecie, cenię ludzi, którzy litują się nad zwie-
rzętami, ale boję się ludzi, którzy litują się nad 
zwierzętami, ale nie litują się nad człowiekiem.” 
Mamy projekt obrony zwierząt, który popie-
rają środowiska lewicowe, najbardziej rady-
kalne środowiska, niemal lewackie. Nigdy 
w całym moim życiu nie było mi z tym środo-
wiskiem po drodze. Zakaz hodowli zwierząt 
futerkowych nie wytrzymuje krytyki zarów-
no od strony prawnej, jak i moralnej. I tutaj 
przytaczam – już go cytowałem (w serii pytań 
do posła – przedstawiciela wnioskodawców) 
i dalej cytuję – słowa prof. Mieczysława Ryby, 
które przyjmuję za swoje: „z jakiego powodu 
państwo ma zakazywać prowadzenia działal-
ności gospodarczej części obywateli, podczas, 
gdy inni przedsiębiorcy mogą prowadzić po-

dobne biznesy? Hodowcy owiec, kur, gęsi nie 
mają ograniczeń. Hodowcy norek i lisów – tak. 
Od razu pojawia się zatem wątpliwość konsty-
tucyjna co do równości różnych przedsiębiorstw 
wobec prawa. Jeszcze większą wątpliwość 
wzbudzają kwestie ideowe. Dla neomarksistów 
celem jest nie tylko likwidacja hodowli zwierząt 
futerkowych, ale w ogóle wyzwolenie zwierząt 
spod panowania człowieka. Dla najbardziej ra-
dykalnych ideologów – przykładem jest Sylwia 
Spurek – nawet dojenie krów i produkcja masła 
są niedopuszczalne moralnie. Jeśli zakażemy 
hodowli zwierząt futerkowych, to nie znajdzie-
my żadnego racjonalnego argumentu, by nie 
zakazać w przyszłości hodowli świń, krów czy 
drobiu. Nie ma rzeczowych argumentów, które 
wskazywałyby na wyższość norek nad np. koza-
mi. Jeśli uznamy, że zabijanie norek na użytek 
człowieka jest niemoralne, to niemoralne bę-
dzie też zabijanie gęsi, chyba że przestaniemy 
posługiwać się rozumem i zaczniemy uprawiać 
czysty woluntaryzm, tworząc prawo wedle wi-
dzimisię większości, bez odniesienia do zasad 
moralnych, do zasady sprawiedliwości.” Tyle 
cytatu - zmieniłem w tym cytacie tylko jedno 

słowo. Pytam więc: czy nie idziemy w kierunku 
humanizacji zwierząt i animalizacji człowieka, 
czyli jego redukcji do statusu zwierzęcia? Ze 
zwierząt chcemy uczynić podmiot prawno-
-moralny. Jestem przekonany, że przyjmując 
tę ustawę, otworzymy szeroko drzwi do jakie-
goś obłędu.

A temat strat gospodarczych? Popieram 
wypowiedź kolegi, senatora Jackowskiego, 
który mówił, „że literalne wprowadzenie tych 
przepisów działałoby ewidentnie na niekorzyść 
polskiej gospodarki, a ewidentnie na korzyść 
gospodarki niemieckiej, ukraińskiej, czeskiej, 
słowackiej, rosyjskiej, duńskiej. Można to wyka-
zać liczbami.” Kto przejmie te hodowle zwie-
rząt futerkowych? Prawdopodobnie Dania, 
Ukraina, Finlandia. Kto przejmie ubój rytual-
ny? Słowacja, Czechy, Rosja. Jakie straty po-
niesie polski rolnik? O tym już mówiliśmy. Ja 
nawet nie jestem w stanie tego policzyć, ale 
to idzie w miliardy. Przecież to jest system na-
czyń połączonych.

O jednej sprawie jeszcze bym tutaj wspo-
mniał, o utylizacji. Pani, ówczesna wicemi-
nister rolnictwa Ewa Lech, powiedziała rok 
temu, że utylizacja 700 tysięcy ton produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego daje 
producentom ryb i drobiu zysk rzędu 1 miliar-
da zł. Oni to wszystko zagospodarowują. Kto 
teraz przejmie tę utylizację? Prawdopodobnie 
firmy zagraniczne, głównie z kapitałem nie-
mieckim, które w Polsce opanowały ok. 95% 
rynku utylizacyjnego. Co one zrobią z tymi od-
padami? Prawdopodobnie je spalą, zarobioną 
gotówkę wywiozą, a nam smród zostawią. 
Ceny towarów też pójdą w górę, na pewno nie 
spadną. I jeszcze taka uwaga: hodowla zwie-
rząt futerkowych jest najbardziej ekologiczną 
formą zagospodarowywania ubocznych pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, to chyba 
też jest istotne.

Oczekiwania moich wyborców były  i są takie, 
bym to ich reprezentował w Senacie. Spotka-
łem się z bardzo wieloma wyborcami, a mam 
ich sporo, bo prawie 180 tysięcy postawiło 
krzyżyk przy moim nazwisku w ostatnich 
wyborach. To był chyba czwarty wynik w Se-
nacie. Nie spotkałem nikogo, kto mnie wtedy 
wsparł, a teraz powiedział, żeby tę ustawę po-
przeć. Jest to teren zamieszkiwany w większo-
ści przez ludność wyznania katolickiego. Wy-
borcy mówią do mnie tak: „Fajnie, że chronicie 
zwierzątka, zabraniacie produkcji futerek itd. 
Ale co z dziećmi nienarodzonymi? Co 6,5 minuty 
1 chrześcijanin na świecie zostaje zabity, zamor-
dowany. Czy upominacie się o to? W Europie, 
na świecie w ubiegłym roku zabito 42 miliony 
dzieci nienarodzonych. Czyście zabrali głos na 
ten temat? A co się dzieje w Polsce?”. Takie pyta-
nia mi zadają. Dlatego jeśli chodzi o tę usta-
wę, to ja będę głosował. Ja już decyzję w ser-
cu podjąłem, później przeleję ją na kartę do 
głosowania. Zagłosuję zgodnie z sumieniem, 
zgodnie z wolą moich wyborców, bo to im 
ślubowałem, narodowi ślubowałem, Polsce 
ślubowałem. 

Dziękuję bardzo. 

Foto: pajakandrzej.pl

Pogranicze 
zatrzymane w kadrach

Pandemia daje się we znaki przede wszystkim ludziom, jednak z jej skutkami 
muszą zmierzyć się także instytucje. Problemy związane z ograniczeniami pan-
demicznymi dotknęły m.in. działań edukacyjnych, które prowadzi park naro-
dowy.

Babiogórski Park Narodowy od wielu lat 
składa wnioski o dotacje ze środków Unii 
Europejskiej na realizacje projektów polsko-
-słowackich w ramach Programu  Współpracy 
Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2014-2020 oraz 
z budżetu państwa. Na bieżący rok przypa-
dła realizacja jednego z nich, projektu p.n. 
„Pogranicze? Naturalnie!”. Jego celem było za-
prezentowanie możliwości, jakie daje bogata 
i niezwykła przyroda pogranicza, z której ko-
rzystać mogą różne dziedziny, m.in. turystyka, 
gastronomia, czy sztuka. Projekt zakładał sze-
reg form edukacji pozaformalnej opartych na 
bezpośrednim kontakcie z odbiorcami. Obo-
wiązujące obostrzenia związane z sytuacją 
pandemiczną tak w Polsce, jak i na Słowacji, 
jednak zmusiły Park jako beneficjenta oraz 
działający po drugiej stronie granicy obszar 
chronionego krajobrazu - Chránená krajinná 
oblasť Horná Orava (CHKO Horna Orava) jako 
partnera do wprowadzenia wielu modyfikacji 
w realizację projektu.  Nie odbył się planowa-
ny na przełom lata i jesieni polsko-słowacki fe-
styn, który miał prezentować różnorodne for-
my korzystania z natury pogranicza z pełnym 
poszanowaniem jej praw. Wesołe i pouczające 
zabawy, zaskakujące smakołyki, regionalna 
muzyka, wystawa fotografii, spacer przyrod-
niczy, prezentacja rękodzieła, goście ze Sło-
wacji niestety pozostaną w sferze marzeń i 
planów na przyszłość. Jednak pracownicy Par-
ku nie poddali się i zamienili formę festynu na 
cykl 5 filmów popularyzujących pogranicze i 
pokazujących różne możliwości korzystania z 

jej przyrody w myśl zasad zrównoważonego 
rozwoju. Realizacji filmów podjęło się firma 
JM Jarosław Moskwa. Ich autorzy starali się 
przedstawić pogranicze tak z punktu widze-
nia osób tu żyjących i pracujących, jak i z per-
spektywy gości odwiedzających ten region. 
Materiał filmowy został wzbogacony o dźwię-
ki przyrody i naturalne odgłosy towarzyszące 
życiu u podnóża Babiej Góry. Zrealizowane fil-
my odnoszą się do obu stron masywu, stąd u 
dołu kadrów pojawiają się napisy tak polskie, 
jak i słowackie.

Filmy to tylko jedno z zadań, jakie wchodzą 
w skład projektu. Już niebawem pojawi się 
zestaw publikacji popularyzujących możliwo-
ści drzemiące w przyrodzie pogranicza oraz 
pierwsza babiogórska gra planszowa. Te reali-
zacje nie byłyby możliwe, gdyby nie owocna 
współpraca jaka od lat rozwija się pomiędzy 
Babiogórskim Parkiem Narodowym i Chráne-
ná krajinná oblasť Horná Orava (CHKO Horna 
Orava), a także kontakty jakie zawiązały się 
pomiędzy pracownikami obu instytucji oraz 
ogromne zaangażowanie i sympatia do ba-
biogórskiego masywu.

Zmiana kształtu projektu była możliwa 
dzięki przychylności Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej oraz Stowarzyszenia 
„Region Beskidy”, który nie tylko wprowadza 
w życie regulacje oraz bardzo wspiera swoich 
beneficjentów.

Katarzyna Fujak
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Polak, Słowak… dwa 
bratanki
współpraca siĘ opłaca
Znane powiedzenie mówi o przyjaźni i zro-
zumieniu Polaków z Węgrami. Patrząc przez 
pryzmat naszej gminy jest ono aktualne także 
w odniesieniu do Słowaków, a w szczególno-
ści do mieszkańców gminy Oravska Polhora 
(Orawska Półgóra), z którymi trwająca od 
czterech lat współpraca układa się wyśmie-
nicie i przynosi wymierne korzyści. Kolejne 
wspólne przedsięwzięcia są już zaplanowane. 

Gmina Zawoja nawiązała współpracę 
z Orawską Polhorą w 2016 roku przy realizacji 
dużego projektu „Babia Góra Trails”, którego 
efektem było wytycznie ścieżek rowerowych 
single track. Przedsięwzięcie sprawiło, że wój-
towie i urzędnicy z obu stron granicy nie tyle 
się zaprzyjaźnili (choć znajomości oczywiście 
też zostały zawarte), co znaleźli pola do ko-
lejnych wspólnych działań. Ich owocem jest 
następny duży projekt „Wspólna ochrona kul-
tury dudziarskiej i pasterskiej”, który obecnie 
jest realizowany (piszemy o nim w osobnym 
artykule). W międzyczasie udało się nato-
miast urzeczywistnić śmiały i nietuzinkowy 
mikroprojekt „Tajemnice Babiej Góry". W jego 

ramach zorganizowano przedstawienie ple-
nerowe, które latem 2018 roku było jednym 
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie 
tylko w Zawoi. Wydano również publikację 
„Legendy Babiej Góry” z opowieściami polski-
mi i słowackimi, ilustrowane rysunkami wy-
konanymi przez dzieci i młodzież z obu miej-
scowości. Utworzono przy tym aplikację na 
telefon z grą terenową (do pobrania w sklepie 
play) i stronę internetową (www.tajemniceba-
biejgory.eu). 

„Tajemnice wokół Babiej Góry” to mobilna 
gra terenowa, składająca się z questów (wę-
drówek odkrywców) po gminie Zawoja, Ba-
biogórskim Parku Narodowym i słowackiej 
Oravskiej Polhorze. Wędrując z mobilną apli-
kacją po najciekawszych i pełnych tajemnic 
miejscach odkrywamy walory przyrodnicze 
i kulturowe Babiej Góry po polskiej i słowac-
kiej stronie. Aplikacja daje możliwość wyboru 
różnych gier, przeglądania informacji o wy-
branych obiektach, czytania aktualność, za-
wiera opisy tras turystycznych i spacerowych, 
a także posiada zakładkę poświęconą kulturze 

pasterskiej pod Babią Górą. Jest ona na bieżą-
co aktualizowana. Gracz może skorzystać z 10 
przygotowanych questów. Po przejściu okre-
ślonej ilości questów i zrealizowaniu zadań 
użytkownik uzyskuje kolejny wyższy poziom 
w grze oraz otrzymuje tytuły: Cepra, Hajduka, 
Honielnika, Juhasa, Gazdy, Bacy, Harnasia. Po 
zrealizowaniu wszystkich questów gracz zdo-
bywa najwyższy tytuł Harnasia.

Kolejny projektem transgranicznym jest 
„Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz”. 
W centrum Zawoi stanął pomnik Antonie-
go Mazura, jednego z najważniejszych, naj-
słynniejszych artystów ludowych gminy. 
W ramach projektu wydano również książkę 
dla dzieci „Widok z okna”, w której Regina Wi-
cher i Katarzyna Ceklarz zawarły informacje 
o twórcach ludowych z Zawoi i Orawskiej Po-
lhory. Opisane osoby to muzycy, rzeźbiarze, 
poeci i malarze. 

kuLtura Ludowa skarBem BaBiej góry
Obecnie Gmina Zawoja realizuje wraz z Ora-
vską Polhorą kolejny projekt „Kultura ludowa 
skarbem Babiej Góry”. Jego całkowita wartość 
ma wynieść ponad 85,1 tys. euro (w tym po 
stronie słowackiej 26,5 tys. euro). Przedsię-
wzięcie w 85% finansowane jest przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 
5% przez budżet państwa. Wkład własny gmi-
ny to 10%, czyli około 25 tys. zł. 

Projekt przewiduje cykl warsztatów tańca 
i śpiewu oraz spotkania z mistrzami (specja-
listami od gwary, etnografami, etnomuzy-
kologami), w których wezmą udział zespoły 
regionalne Juzyna, Cieślica i Zbójnik. Podczas 
zgrupowania na Słowacji zespoły z Zawoi 
spotkają się na wspólnych warsztatach z ze-
społami słowackimi i będą się nawzajem 
uczyć tańców, śpiewów oraz zapoznają się 

z muzyką ludową pogranicza polsko-słowac-
kiego. Przewidziano też zakup strojów dla ze-
społów regionalnych, które zostaną użyte do 
sesji zdjęciowej koniecznej do realizacji publi-
kacji „Stroje Górali Babiogórskich” oraz do wi-
dowiska teatralnego "Na granicy". Zespołom 
z naszej gminy brakuje przede wszystkim pa-
sów, guń. Zespoły nie posiadają w ogóle rań-
tuchów, chust czepcowych lnianych, strojów 

codziennych dla dorosłych, czapek z sukna 
dla mężczyzn. 

Projekt przewiduje również wydanie 
dwóch publikacji książkowo-albumowych. 
Pierwsza ma być poświęcona strojowi babio-
górskiemu i będzie kompleksowo traktować 
o strojach Górali Babiogórskich w różnych 
grupach wiekowych: strój odświętny, strój 
codzienny; strój jako kod kulturowy. Podkre-
ślone zostanie znaczenie barwy i wzoru oraz 

pokazane, że już dawniej strój był wyznaczni-
kiem nie tylko przynależności etnograficznej, 
ale także statusu społecznego i materialnego. 
Druga książka poświęcona zostanie tematyce 
programów prezentowanych przez zespoły 
regionalne z gminy Zawoja. Będzie to pierw-
sza w historii publikacja tak misternie opisu-
jąca wszystkie programy (m.in. „Na kamieńcu", 
„Sobótki", „Ciągnięcie kloca", „Kolędowanie 
z Dorotą", „Kolędowanie z Turniem", „Hero-

dy", „Kolędowanie z Rajem", „Wesele") opraco-
wywane przez lata przez różnych etnografów 
dla zespołów z naszej gminy. Wydawnictwo 
będzie również zawierać pierwsze opracowa-
nie dotyczące tańców babiogórskich, przybli-
żające ich historię pochodzenie i znaczenie 
dla pogranicza, a programy zostaną poddane 
korekcie gwarowej i opatrzone komentarzem 
etnologicznym. Nie zabraknie w nim zdjęć 
zespołów ilustrujące poszczególne programy. 

strażacy powaLcZą i siĘ ZiNtegrują
W planach, których być może nie pokrzyżuje 
pandemia koronawirusa są również polsko-
-słowackie zawody strażackie. Całkowity ich 
koszt został oszacowany na ponad 37,6 tys. 
euro, z których 85% ponownie ma przekazać 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
5% budżet państwa, a gmina pokryje 10% 
wydatków, czyli około 16 tys. zł. 

W zawodach wezmą udział jednostki 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gmi-

ny Zawoja i powiatu suskiego oraz Oravskiej 
Polhory i innych gmin słowackich (w sumie 
około 200 zawodników). W ramach tego 
przedsięwzięcia mają także odbyć się wspól-
ne ćwiczenia w Oravskiej Polhorze i Zawoi (dla 
50 strażaków z każdej ze stron) oraz wyjazd 
studyjny dla 50 członków OSP z gminy Zawo-
ja na Słowację w celu wymiany doświadczeń 
i zapoznania się z systemem działalności OSP 
na Słowacji.

Pomysłodawcy tego projektu pomyśleli 
również o dzieciach i młodzieży. Zaplano-
wano dla nich cykl spotkań edukacyjnych 
z przedstawicielami OSP, mających na celu 
przybliżenie historii powstania i działalności 
jednostek ochotniczych na terenie gminy 
jako ważnego elementu kultury, dziedzictwa 
i dokonań pokoleń. W sumie przewidziano 6 
spotkań dla około 350 dzieci i młodzieży z Za-
woi i 50 ze Słowacji.

poroZumieNie Z gmiNą maków podhaLański podpisaNe

Rodzice mogą posłać dzieci 
do żłobka w Białce
Informuję, że w związku z porozumieniem 
z Gminą Maków Podhalański istnieje możli-
wość zapisu dzieci do lat 3 z terenu Gminy Za-
woja do nowo powstałego Gminnego Żłobka 
Baśniowy Zakątek w Białce.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka 
w gminnym żłobku w Białce w wymiarze do 
10 godzin dziennie wynosi 900 zł. W związku 

z przygotowaną przeze mnie uchwałą, którą 
podjęła Rada Gminy Zawoja dopłata do po-
bytu jednego dziecka wynosi 400 złotych. To 
oznacza, że rodzice za pobyt dziecka w Ba-
śniowym Zakątku płacą 500 zł. Gdy dziec-
ko spędza w placówce więcej niż 10 godzin 
dziennie, do głównej stawki doliczane jest 60 
zł za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka. Dzienna stawka żywieniowa 
wynosi 9 zł, czyli około 200 zł miesięcznie.  

Żłobek rozpoczął działalność 4 stycznia. Od 
tego dnia rekrutacja prowadzona jest bezpo-
średnio przez tę placówkę (zlobek.bialka@
makow-podhalanski.pl). 

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Foto: UM w Makowie Podhalańskim   
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wykoNaLi kamieNNe „opaski”. wZNosZą schroNisko 

Skansen na Markowych 
Rówienkach rozrasta się 

Spore zmiany zaszły w Zespole Budownictwa Drewnianego w Zawoi – Muzeum 
na Markowych Rówienkach, który jest jedną z większych atrakcji turystycznych 
naszej gminy. Przeprowadzające je Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-krajoznawczego „Ziemi Babiogórskiej” w Suchej Beskidzkiej roz-
począł również prace przy odbudowie zabytkowego schroniska, które niegdyś 
dawało schronienie piechurom zdobywającym Babią Górę.  

Muzeum na Markowych Rówienkach nawią-
zuje swoim kształtem do typowego dla tutej-
szego budownictwa i ma charakterystyczną 
dla regionu zabudowę (głównie zagrody jed-
nobudynkowe). Inicjatorem jego powstania 
był długoletni, zasłużony prezes Oddziału 
„Ziemi Babiogórskiej” PTTK w Suchej Beskidz-

kiej Józef Żak, który w 1973 roku wykupił 
w imieniu oddziału PTTK część gruntów na 
Markowych Rówienkach. Obecnie skansen 
tworzy 6 obiektów. Najstarszym i tym samym 
najcenniejszym jest kurna chałupa Franciszka 
Stopiaka. Zbudowana ze świerkowych i jo-
dłowych bierwion w latach 1802-1815, stała 

pierwotnie w Zawoi Budzonie, a do skanse-
nu została przeniesiona w 1987 r. Chałupa, 
kryta dwuspadowym dachem gontowym, 
jest posadowiona na niskiej podmurówce, 
w której umieszczone jest zejście do piwnicy. 
Rok wcześniej bo w 1986 roku do skansenu 
przeniesiono chałupę Józefa Gancarczyka, 
którą wzniesiono w 1910 roku w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie. Podobnie jak w chałupie 
Stopiaka, także i tu w podmurówce umiesz-
czone jest wejście do piwniczki. Frontową 
ścianę domu zdobi przeszklony ganek z rzeź-
bionym szczytem. Ciekawostką jest fakt, że 
postawiona w 1900 roku chałupa Franciszka 
Kudzi do dziś stoi w miejscu, w którym ją pier-
wotnie wzniesiono. Poza trzema wyżej opisa-
nymi chałupami w skansenie można obejrzeć 
także kuźnię (przeniesiono ją z przysiółka 
Toczki, gdzie stanowiła warsztat pracy kowala 
Emila Bubiaka), wolnostojący spichlerz z piw-
niczką w dolnej części (znajdowała się na roli 
Bartyzelowej), a kamienna figura Matki Bożej 
ustawiona w drewnianej kapliczce pochodzi 
z cmentarza w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie 
trzy zabytki powstały na początku XX wieku. 
Chałupy są zwrócone frontem w kierunku 
południowo-wschodnim. Takie orientowanie 
budynku (na wschód lub południe, a więc 
w kierunku życiodajnego słońca) miało zna-
czenie magiczne i zapewniało mieszkańcom 
zdrowie, dostatek i powodzenie.

można przejść suchą stopą
Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Babiogórskiej” 
w Suchej Beskidzkiej, który jest właścicielem 
ZBD im. J. Żaka w Zawoi w związku z zawil-
goceniem bierwion chałup, zarastaniem tra-
wy wokół obiektów oraz w trosce o wygodę 
i bezpieczeństwo zwiedzających podjął dzia-
łania mające na celu uzyskanie środków na 
wykonanie tzw. kamiennych opasek wokół 
zabudowań skansenu. W ramach konkursu 
„Ochrona zabytków Małopolski” pozyskał 
z Województwa Małopolskiego 30 000,00 zł. 
Ponadto z Zarządu Głównego PTTK otrzy-
mał dotację w wysokości 22 500,00 zł, która 
stanowiła wkład własny oddziału w przed-
sięwzięcie. Odbioru prac dokonano 27 listo-
pada. Zgodnie z projektem i specyfiką tech-
niczną opaski kamienne wykonano wokół 
obiektów ZBD. Powstała również ścieżka od 
chałupy Gancarczyka do bramy. Dzięki temu 
turyści mogą teraz w dużo bardziej komfor-
towy sposób zwiedzać skansen i to nawet 
w trakcie niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych.

co to będzie za atrakcja!
Zdecydowanie większym przedsięwzięciem, 
które z uwagi na jego rozmiar musiało zostać 
podzielone na etapy jest translokacja i rekon-
strukcja zabytkowego budynku schroniska 
im. dr Hugona Zapałowicza dokonana według 
stanu zachowania na rok 1906. W tym roku 
prace obejmowały wykonanie robót ziem-
nych i fundamentów do poziomu zerowego 
oraz stolarki drzwiowej i okiennej. Całość prac 
w wysokości 90 000,00 zł została sfinansowa-
na ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury, a uzyskanych z dopłat usta-
nowionych w grach objętych monopolem 
państwa. – Do pełnej odbudowy schroniska 
potrzebne jest jeszcze około 300 tys.  zł. Wie-
rzę, że w przyszłym roku uda nam się je uzyskać. 
Dalszych prac nie można już podzielić. Gdy po-
stawimy ściany, to od razu trzeba budynek przy-
kryć. To jest drewno. Jeśli nie będzie przykryte 
zacznie niszczeć – mówi Wojciech Żak, prezes 
Oddziału „Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej 
Beskidzkiej. 

Warto przypomnieć, że plany schroniska, 
którego rekonstruowanie zostało w tym roku 
rozpoczęte, zatwierdziło 20 maja 1906 r. wal-
ne zgromadzenie Oddziału Babiogórskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego w Makowie, 
uchwalając równocześnie natychmiastowe 
przystąpienie do prac kosztem 2 tysięcy ko-
ron austriackich. 4 czerwca zawarto z cieślą 
Klemensem Trybałą z Zawoi umowę, na mocy 
której ten zobowiązał się do końca lipca po-
stawić budynek mający 10 metrów długości 
i 7 metrów szerokości. Obecnie firmy budow-
lane zastrzegają sobie, iż mają prawo zawiesić 
prace w okresie zimowym. Klemens Trybała 
zaznaczył natomiast, że ma prawo wykony-
wać prace o tyle dni dłużej ile panować będą 
długie słoty. Za wybudowanie całego schroni-
ska, z oknami, z oszalowaniem wewnątrz, we-
dług planu i ustnej co do innych szczegółów 
umowy zażądał 500 koron. Drewno na bu-
dowę przydzieliła po zniżonej cenie dyrekcja 
dóbr żywieckich, pozyskując je z kniei ponad 
Markowymi Szczawinami. O wyposażenie 
schroniska zadbał natomiast członek zarządu 

Oddziału Edward Wolski, dostarczając ze swe-
go sklepu w Zawoi po kosztach własnych po-
ściel, lampy i niezbędny inwentarz kuchenny, 
a ponadto jako agent firmy ubezpieczeniowej 
„Florianka”, ubezpieczył je od pożaru. 

Klemens Trybała dotrzymał terminu i już 10 
sierpnia, czyli niecałe dwa miesiące po podpi-
saniu umowy, schronisko przekazano prowi-
zorycznie do użytku turystom. Cztery dni póź-
niej Hugo Zapałowicz, który kilka lat wcześniej 
wyperswadował Wawrzyńcowi Szkolnikowi, 
by ten nie sprzedawał działki na Markowych 
Rówienkach niemieckiemu związkowi tury-
stycznemu Beskiden-Verein (chciało stawiać 
woje schronisko) wniósł w plecaku pierwszą 
księgę pamiątkową i pieczątkę metalową 
z napisem „Schronisko babiogórskie”. 

Ostatecznie budowa schroniska wraz z kup-
nem potrzebnej działki i skromnego wyposa-
żenia pochłonęła 2 358 koron. Wzniesiony 
na wysokości 1180 m n.p.m. obiekt oficjalnie 
otwarto 15 września 1906 r. Było to pierwsze 
polskie schronisko w Beskidach Zachodnich. 
Początkowo miało niedużą kuchnię, malutką 
jadalnię, dwie sypialnie z dziewięcioma łóżka-
mi i wyścielone sianem poddasze dla zbioro-

wych wycieczek. Już wtedy planowano wyko-
nać na poddaszu dwie sypialnie. Pierwszym 
gospodarzem był Józef Gancarczyk z Marko-
wych Rówienek, który otwierał obiekt zazwy-
czaj tuż przed Zielonymi Świętami, a zamykał 
jesienią, około 20 września, zwożąc koce i po-
ściel do swego domu.

W trakcie I wojny światowe schronisko było 
często grabione przez kłusowników. Pod ko-
niec II wojny światowej miało zostać spalone, 
ale ówczesny gospodarz Rudolf Wieigus zdo-
łał je ocalić. Z czasem obiekt został rozbudo-
wany o aneks noclegowy, uzyskał oświetle-
nie elektryczne oraz centralne ogrzewanie. 
W 1964 przeprowadzono remont generalny 
schroniska. W ostatnich miesiącach działal-
ności stary obiekt dysponował 64 miejscami 
noclegowymi w pokojach wieloosobowych, 
posiadał własne ujęcie wody i oczyszczalnię 
ścieków.

Całkowitej rozbiórki pierwszego schroniska 
dokonano na przełomie maja i czerwca 2007 
roku. Na jego miejscu stanął nowy obiekt, któ-
rego budowa trwała zaledwie dwa lata. 

Foto: Archiwum Oddziału „Ziemi Babiogórskiej” 
PTTK w Suchej Beskidzkiej
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roZpocZyNa siĘ rekrutacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
pod Babią Górą! 

Działalność Niepublicznego Liceum Ogól-
nokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
Beskidzkie Centrum Edukacji i Sportu w Za-
woi ma na celu stworzenie optymalnych wa-

runków do kompletnego rozwoju młodych 
ludzi łącząc edukację ze sportem. W trakcie 
zajęć uczniowie będą realizowali podstawę 
programową dla liceum ogólnokształcącego, 

zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Natomiast szkolenie sportowe 
będzie opierać się na programach szkolenia 
odpowiednich związków sportowych. 

Najważniejszym celem realizowanym po-
przez Niepublicznego Liceum Ogólnokształ-
cącego Mistrzostwa Sportowego Beskidzkie 
Centrum Edukacji i Sportu będzie przygo-
towanie ucznia do kontynuowania nauki na 
kolejnym etapie edukacyjnym z jednocze-
snym wyszkoleniem uniwersalnym jako za-
wodnika pod względem techniczno-taktycz-
nym, motorycznym i mentalnym, który po 
dalszym szkoleniu będzie przygotowany do 
współzawodnictwa na optymalnym pozio-
mie sportowym adekwatnym do swoich pre-
dyspozycji i możliwości. Beskidzkie Centrum 
edukacji i Sportu oferuje profesjonalne szko-
lenie sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, 
taniec, lekka atletyka/biegi górskie.

Rekrutacja do szkoły rozpocznie się jeszcze 
w tym miesiącu. Nabór prowadzony będzie 
wśród uczniów ósmych klas szkół podstawo-
wych (rocznik 2006 i młodsi). Wszyscy  zain-
teresowani proszeni są o kontakt telefoniczny 
(tel. 33 877-60-44, 696-069-088, 792-261-220) 
lub mailowy (rekrutacja@sms-bceis.pl). W wy-
syłanych wiadomościach należy podać  dane 
kontaktowe (tj. numer telefonu oraz adres ma-
ilowy). Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej (www.sms-bceis.pl). 

W budynku szkolnym w Zawoi Wilcznej od września ponownie mają uczyć się nie 
tylko dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2, ale podobnie jak jesz-
cze kilka lat temu także młodzież. W placówce planowane jest utworzenie nie-
publicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Beskidzkie 
Centrum Edukacji i Sportu w Zawoi.

•  16 godzin treningów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską,

•  doświadczoną kadrę pedagogiczną

•  rozkład zajęć dydaktycznych ułożony w taki sposób, aby optymalnie współdziałał z planem treningowym.

•  transport na obiekty sportowe pod opieka trenera

•  udział w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez współpracujące ze szkołą kluby,

•  rywalizację na treningach (poranne, popołudniowe) w gronie ambitnych zawodników oraz grę na wysokim poziomie,

•  nieodpłatne wyposażenie w sprzęt treningowy,

•  udział w obozach sportowych,

•  opieka i nadzór wysokiej klasy specjalistów z zakresu treningu motorycznego i ogólnorozwojowego,

•  prowadzenie właściwego procesu szkoleniowego w sprawdzonym systemie, który płynnie pozwala przejść z rywalizacji dziecięcej 
 do młodzieżowej i z treningu młodzieżowego do seniorskiego.

Lo sms BeskidZkie ceNtrum edukacji i sportu:

Fot. Pixabay

BaBiogórskie ceNtrum sportu dZiała prĘżNie 

Babiogórskie Centrum Sportu, będące kontynuatorem zawojskiej Watry nie zrezygnowało ze szkolenia seniorów. Oczkiem 
w głowie są jednak dzieci i młodzież. Obecnie w czterech grupach wiekowych (skrzat, żak, orlik i młodzik) trenuje niemal 70 
zawodników i zawodniczek.   

Szkółka piłkarska zaprasza 
wszystkich chętnych

W BCS Zawoja zajęcia prowadzone są według 
wytycznych zawartych w programie Certyfi-
kacji Szkółek Piłkarskich Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Posiadanie przez klub brązowej, 
srebrnej lub złotej gwiazdki (przyznaje je 
PZPN) to znak, że dana szkółka spełnia szereg 
niezwykle istotnych wymogów i kryteriów, 
a posyłający do nich swoje pociechy rodzice 
mają pewność, że młodzi adepci futbolu znaj-
dują się pod opieką wykwalifikowanych tre-
nerów. – Nasz klub jako jeden z ośmiu w całym 
województwie małopolskim otrzymał srebrną 
gwiazdkę PZPN, co jest potwierdzeniem jako-
ści codziennej pracy i spełniania najwyższych 
standardów z zakresu szkolenia czy bezpie-
czeństwa – mówi prezes BCS Zawoja Łukasz 
Stopka. Podkreśla, że uczestnictwo w progra-
mie wymusza na klubie nie tylko zatrudnienie 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry szkole-
niowej, ale również zadbanie o infrastrukturę 
i sprzęt treningowy i pracę zgodnie z obra-
nym programem szkolenia.

O tym, że nie tylko dzięki środkom z PZPN, 
ale i budżetu gminy BCS Zawoja funkcjonu-
je w profesjonalnych sposób świadczą fakty. 
Wszystkie zajęcia są szczegółowo zaplanowa-
ne. Od marca ubiegłego roku wszystkie gru-
py wiekowe mają większą niż wcześniej ilość 
treningów, a zajęcia w większych grupach 
prowadzi dwóch trenerów. – Młodzi zawodni-
cy trenujący w naszym klubie zyskują również 
większą szansę na grę. Szkółki z srebrnym i zło-
tym Certyfikatem są bowiem zobowiązane do 

organizowania turniejów i meczów sparingo-
wych. Dzięki temu zwiększa się liczba okazji do 
rozwijającej i przynoszącej dzieciom największe 
emocje rywalizacji – opowiada o solidnej pra-
cy jaką wykonują w BCS nie tylko trenerzy, ale 
także młodzi piłkarze.   

Jedną z większych imprez organizowanych 
BCS są Babiogórskie Mistrzostwa Orlików 
i Żaków. W poprzedniej edycji w turnieju 
wystartowało 25 drużyn.  Klub współpracuje 
również z Akademią Piłkarską Mam Talent. 
Obecnie trzech zawojskich zawodników 
bierze udział w projekcie w ramach którego 
odbywają się cykliczne zgrupowania dla uta-
lentowanych piłkarzy z kilku województw. 
Powoływani zawodnicy biorą udział w naj-
większych turniejach  w Polsce i poza grani-
cami kraju. – APMT Polska to przedsięwzięcie, 
które daje dodatkową możliwość doskonale-

nia umiejętności piłkarskich utalentowanym 
futbolistom oraz szansę na dojście do pozio-
mu profesjonalnego – mówi Łukasz Stopka. 
Wspomina, że poza programem Certyfikacji 
klub posiada jeszcze drużynę juniorów młod-
szych oraz składającą się w 99% z wycho-
wanków (co rzadko się zdarza w obecnych 
czasach) drużynę seniorów. – Naszym celem 
jest przede wszystkim umożliwienie naszym 
wychowankom kontynuowania przygody piłką 
– mówi prezes BCS. 

W klubie rozwija się również sekcja piłki siat-
kowej dziewcząt. Obecnie w trzech grupach 
trenuje ponad 30 zawodniczek. W przyszłym 
roku planowany jest nabór do kolejnej grupy. 

Ważnym aspektem działalności jest współpra-
ca z miejscowymi szkołami. W latach 2017-
2020 Babiogórskie Centrum Sportu w Zwoi 
organizowało szereg dodatkowych zajęć 
sportowych takich jak: nauka pływania, nauka 
jazdy na nartach czy gimnastyka korekcyjna. 
Wszystkie zajęcia były całkowicie bezpłatne, a 
środki na ich przeprowadzenie klub pomykał 
z Ministerstwa Sportu w formie dotacji.

– Serdecznie zapraszamy do naszego klubu za-
równo młodych piłkarzy, jak i dziewczęta chcą-
ce rozpocząć zabawę z piłką siatkową – peun-
tuje Łukasz Stopka. A w BCS mile widziani są 
zarówno mieszkańcy Zawoi, jak i Skawicy, bo 
sport łączy i integruje, a przy tym wychowuje 
i pozwala zadbać o zdrowie. 

Fotografie: Michał Sosnicki
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jedeN projekt, dwie atrakcje

Zagroda paserska na Morgach 
Wieża na Mosornym Groniu 

Gminy Zawoja i Oravska Polhora wspólną re-
alizację projektu współfinansowanego z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 rozpoczęły 
w czerwcu ubiegłego roku. To efekt pozy-
skania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego blisko 370 tys. euro dofinanso-
wania, co ma pozwolić pokryć 85% kosztów 
przedsięwzięcia. 

Pierwsza część projektu przewiduje wznie-
sienie na szczycie Mosornego Gronia wieży 
widokowej, która stanie się nie lada atrakcją 
dla turystów, fotografów oraz miłośników 
przyrody, gdyż rozciągająca się z niej panora-
ma zapewne u niejednego jej gości wywoła 
zachwyt. 

W celu wyboru wykonawcy robót przepro-
wadzono już przetarg. Stanęło do niego sześć 
firm. Najtańsza ofert opiewała na 2,2 mln zł, 
a najdroższa była niemal dwukrotnie wyższa 
i wynosiła ponad 4,2 mln zł. – Cena najkorzyst-
niejszej oferty znacznie przekracza kwotę jaką 
zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowa-
nie tego zadania. Nie mieliśmy możliwości jej 
zwiększenia i musieliśmy unieważnić przetarg 
– mówi wójt Zawoi Marcin Pająk. Dodaje, że 
w celu zminimalizowania kosztów inwestycji 
postanowiono zmienić pierwotny projekt. 

Zdecydowano się zastosować mniej kosztow-
ne rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 
przy zachowaniu funkcjonalności, jakości wy-
konania. – Nowy przetarg został już ogłoszony. 
Wkrótce powinien zostać rozstrzygnięty – infor-
muje wójt.  

Druga część przedsięwzięcia, które ma za-
kończyć się w październiku br. będzie reali-
zowana w Zawoi Morgach w bezpośrednim 
sąsiedztwie toru rowerowego pumptruck. Po-
wstanie przy nim zagroda pasterska, mająca 
pełnić rolę parku edukacyjno-rekreacyjnego. 
Mieszkańcy oraz turyści będą mogli spędzić w 
niej wolny czas oraz zgłębiać swoją widzę na 
temat lokalnej kultury i historii. W parku znaj-
dzie się przykładowy budynek zagrody z eks-
pozycją narzędzi używanych przez pasterzy, 
10 tablic informacyjnych oraz wiata z gril-
lem sprzyjająca integracji społecznej oraz 

stwarzająca możliwości organizacji małych 
imprez okolicznościowych. Co ważne, po-
przez utwardzone powierzchnie park będzie 
dostępny również dla niepełnosprawnych. 

Do przetargu na wyłonienie wykonawcy ro-
bót stanęła tylko jedna firma, składając ofer-
tę na kwotę wynoszącą niespełna 300 tys. zł. 
Została już przeanalizowana pod względem 
formalnym i merytorycznym. 

O dwie atrakcje turystyczne wzboga-
ci się wkrótce Zawoja. Ich powstanie 
będzie kolejnym owocem współpra-
cy naszej gminy ze słowacką Gminą  
Oravska Polhora. Dzięki przedsię-
wzięciu można będzie można zatopić 
się w świecie kultury pasterskiej, ale 
i… poszerzyć horyzonty, spogląda-
jąc na świat naprawdę z góry. 


