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R emont drogi w S kawie

R emont mostu
w Rokicinach Podhalańskich

fot: Gabriela Stachura

Ruszają prace związane z wykonaniem remontu mostu
na roli Smalcówka w Rokicinach Podhalańskich. Gmina Raba
Wyżna otrzymała na realizację zadania dotację w wysokości
220 tys. zł., która pochodzi ze środków państwowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Obecnie
trwa postępowanie przetargowe na zakup i dostawę mate-

R enowac ja grot y
w Rokicinach Podhalańskich
Gmina Raba Wyżna prowadzi remont groty maryjnej
w Rokicinach Podhalańskich, na które pozyskała dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie odwodnienie groty, czyszczenie i impregnacja kamienia, renowacja
figurki Matki Bożej, wykonanie nowego blatu stołu, mensy
i schodów, a także nowa instalacja elektryczna. Wartość całkowita prac wynosi 26 tys.zł. Termin realizacji 30 września 2014.

fot: Gabriela Stachura

Zakończone zostało zadanie związane z remontem drogo dojazdowej do pól Zbójecka-Hanuszkówka w Skawie. Wartość zadania wyniosła 101 400 zł, a dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego 50 000 zł. W ramach zadania wykonany został 270 metrowy odcinek drogi z płyt YOMB.

riałów, zaś prace remontowo-budowlane wykona Jednostka
Wojskowa z Niska.Termin realizacji całego zakresu prac upływa końcem 2014 roku.

C hodniki przy drogach
powiatowych

Zakończyły się prace budowlane przy chodnikach wzdłuż
dróg powiatowych. Chodniki powstały w Sieniawie i Podsarniu. Poprawiają one bezpieczeństwo pieszych przy drogach.

fot: Gabriela Stachura

fot: Gabriela Stachura

Rozpoczął się także remont mostu na potoku Stachurówka,
który sfinansowany jest ze środków powiatu nowotarskiego.
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I nformac je wójta
27.06.2014 r. - Spotkanie wójtów i burmistrzów w Gminie
Niedźwiedź poświęcone podsumowaniu realizacji programu
montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.
03.07.2014 r. - Forum wójtów i burmistrzów w Krakowie.
09.07.2014 r. - Spotkanie w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu w/s opracowania dokumentacji dla realizacji
drogi Podszkle – Podwilk.
09.07.2014 r. - Wizyta pracowników Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej – weryfikacja szkód spowodowanych przez intensywne opady
atmosferyczne.
11.07.2014 r. - Spotkanie z przedstawicielami Klubu
Sportowego ORKAN w Rabie Wyżnej, poświęcone omówieniu
bieżących spraw i problemów funkcjonowania klubu.
13.07.2014 r. - Zawody kolarskie z cyklu Podhale Tour
2014 o Puchar Wójta Gminy i Dyrektora GOK Raba Wyżna - Rodzinny Rajd Rowerowy w Rabie Wyżnej.
16.07.2014 r. - W siedzibie Euroregion Tatry odbyło się
uroczyste wręczenie umów na realizację programu „Małopolskie Remizy”.
17.07.2014 r. - W Podsarniu przekazano plac budowy
pod budowę chodnika.
- W Krakowie odbyła się konferencja poświęcona analizie programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Raby – RZGW
Kraków.
29.07.2014 r. - W Urzędzie Gminy Raba Wyżna odbyło się
spotkanie z kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Rabie Wyżnej
dr Zdzisławem Smoleń.
03.08.2014 r. - Święto Bobu w Skawie.
- Festyn Sportowy w Rokicinach Podhalańskich.
- Otwarcie i poświęcenie Pałacu Seniora w Rokicinach
Podhalańskich.
12.08.2014 r. - Podpisanie aktu notarialnego w/s regulacji gruntów pod drogę w Skawie.

W ójt G miny R aba W yżna
informuje

iż w wyniku podjętych uchwał o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielanka w dniu
08.09.2014r. zostały zamieszczone ogłoszenia Wójta Gminy
Raba Wyżna o przystąpieniu do zmiany w/w dokumentów
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Raba Wyżna, Gazecie Krakowskiej oraz na tablicy ogłoszeń.
Z przedmiotowymi ogłoszeniami można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: www.rabawyzna.pl

Wieści Rabiańskie nr 4/2014

Ś rodki unijne

na doposażenie oddziałów
przedszkolnych
Gmina Raba Wyżna przystąpiła do realizacji Projektu systemowego pn.: ,,Modernizacja oddziałów przedszkolnych”
przy szkołach podstawowych w Gminie Raba Wyżna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w: Bielance, Harkabuzie, Podsarniu, Rabie Wyżnej,
Rokicinach Podhalańskich, Sieniawie i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Skawie, w okresie od 01.09.2014 r. do 28.02.2015r.
Wstępna wartość projektu wynosi 504 171,00 złotych
i nie wymaga wkładu własnego. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce naukowe, a także częściowo wykonane
będą prace dostosowawcze pomieszczenia do potrzeb szkół.
G.Stachura

W y wóz odpadów

wielkogabary towych
ZGKiM informuje, że w dniach 29-30 września 2014r (poniedziałek i wtorek) na terenie Gminy Raba Wyżna będą zbierane odpady wielkogabarytowe (meble, opony, elektroodpady: telewizory, pralki, lodówki, itp.).
Odpady należy gromadzić w tych dniach w wyznaczonych miejscach do godziny 9:00.
Wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (z innych miejsc odpady nie będą zbierane):
1. Raba Wyżna - plac przy sklepie na Węgrzynówce , plac naprzeciw stacji diagnostycznej pana Zenona Świdra, Sołówka - za sklepem pana Sawiny
2. Rokiciny Podhalańskie - na poboczu drogi naprzeciw sklepu Hirka oraz na Smalcówce przy tablicy ogłoszeń
3. Skawa - parking pod gimnazjum, przy filii szkoły nr1 Skawa
Górna, parking przy boisku Skawa Dolna
4. Sieniawa - parking naprzeciw szkoły , Kalębówka – plac po
żwirowisku pana Roberta Chrobaka
5. Bielanka - plac przy remizie OSP
6. Bukowina Osiedle - plac przy remizie OSP
7. Harkabuz - plac przy remizie OSP
8. Podsarnie - plac przy remizie OSP

wieści samorządowe
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raba Wyżna
z dnia 05 września 2014r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zmianami) Wójt Gminy Raba Wyżna podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą XXIV/172/2012 Rady Gminy Raba
Wyżna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach i uchwałą Nr XXXIX/295/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19
grudnia 2014 r, zmienioną uchwałą XLVI/365/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą
Nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014 r., zostały utworzone na terenie Gminy Raba Wyżna
następujące okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Raba Wyżna, oraz ustalone ich granice i numery oraz liczba radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Informuję również o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień
16 listopada 2014r.
Numer
okręgu

Granice okręgu

liczba
radnych

1

BIELANKA, RABA WYŻNA Nr: 688-799

1

2

RABA WYŻNA Nr: : 1-53, 55-132, 139-141, 143-145,149-152,155-163, 165-209, od 800 do
końca

1

3

RABA WYŻNA Nr: 54, 133-138, 142, 146-148, 153-154, 164, 210-392, 396, 400

1

4

RABA WYŻNA Nr: 393-394, 397-399, 401-538

1

5

RABA WYŻNA Nr: 395, 539-687

1

6

SIENIAWA Nr: 1-80, 238-324, 330,332, 333, 336

1

7

SIENIAWA Nr: 81-237, 325-329, 331, 334, 338

1

8

ROKICINY PODHALAŃSKIE Nr:28-127, 134-147, 243-245

1

9

PODSARNIE

1

10

BUKOWINA-OSIEDLE, HARKABUZ

1

11

SKAWA Nr: 1-113, 643-721, 760-761

1

12

SKAWA Nr: 114-299

1

13

SKAWA Nr: 300-488, 762

1

14

SKAWA Nr: 489-642, 722-759, od 763 do końca

1

15

ROKICINY PODHALAŃSKIE Nr: 1-27, 128-133, 148-242, od 246 do końca

1

Numery budynków z dodatkowym oznakowaniem literowym przynależą do okręgu z głównym numerem
liczbowym.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Gminy, 34-721Raba Wyżna 41, pokój nr 1-07,
telefon (18) 26 91264.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Dziwisz

Wieści Rabiańskie nr 4/2014
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
PROJEKT SYSTEMOWY PT ”NOWY ZAWÓD – NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZE JUTRO.
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W GMINIE RABA WYŻNA.”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakończył jeden
z etapów projektu systemowego pt.: ”Nowy zawód – nowa perspektywa – lepsze jutro. Program aktywizacji Społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, który obejmował Kurs Prawa jazdy Kat B, poradnictwo psychologiczne – grupowe warsztaty psychologiczne, Trening Kompetencji Społecznych, Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenia zawodowe: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i Stylizacja paznokci. Ponadto w kilku miejscowościach Gminy Raba Wyżna zorganizowane zostały zajęcia
edukacyjno – kulturalne podczas których dzieci mogły rozwijać swój talent, a także nauczyć się różnych technik plastycznych.
Podczas plenerowych zajęć edukacyjno – kulturalnych powstały piękne dzieła, które zostały rozwieszone na wystawie, aby każdy mógł je podziwiać.
W dalszym ciągu kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.
Niewątpliwie wiele radości dostarczyła naszym Beneficjentom wycieczka do Dinozatoralandu, gdzie wspólnie ze swoimi
najbliższymi stanęli oko w oko z gatunkami wymarłymi przed wieloma tysiącami lat. Odrobinę wytchnienia i oderwanie się od
rzeczywistości dostarczyły uczestnikom chwile spędzone w Parku Mitologii, Parku Bajek i Stworzeń Morskich i oczywiście szalona zabawa w wesołym miasteczku. Zarówno pływając tramwajem wodnym pomiędzy mitycznymi scenami jak i spacerując
uliczkami bajkowego świata, dorośli i dzieci znaleźli się w tym samym, fascynującym i magicznym świecie wolnym od wszelkich
rozterek. W drodze powrotnej zorganizowano postój w Wadowicach, gdzie w chwili zadumy i modlitwy można było oddać hołd
Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II.
Asystent ds. Projektu PO KL Joanna Antolec

G minny O środek K ultury zaprasza
5.10.2014 – godz. 11.30

Jubileusze 50-lecia małżeństw. Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Rabie Wyżnej.
Wręczenie medali jubileuszowych prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przez Pana Wójta i Władze Gminy Raba Wyżna, oraz część artystyczna w sali widowiskowej GOK Raba Wyżna
w Domu Strażaka OSP Raba Wyżna.

Biesiada w Gminie Raba Wyżna
19.10.2014 – godz. 17.00 Koncert Zespołu „Kamraty” - Biesiada dla wszystkich
Sala widowiskowa GOK – Dom Strażaka OSP Raba Wyżna
22.10.2014 – godz. 9.00

26.10.2014 – 11.30
godz. 13.00

Święto Patrona – Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Rabie Wyżnej
Ślubowanie I klas, część artystyczna odbędzie się w sali widowiskowej GOK Raba Wyżna w Domu
Strażaka
25- lecie Związku Emerytów – Raba Wyżna 2014
Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Rabie Wyżnej
Część oficjalna i artystyczna odbędzie się w sali widowiskowej GOK w Domu Strażaka OSP Raba
Wyżna

Wieści Rabiańskie nr 4/2014
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K onsultac je projektu
uproszczonego planu
urządzenia lasu

Od dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu
projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących
własność osób fizycznych. W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani
właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje
w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W dniu 26 września 2014 r. w godz. 9.00-15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka
z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jednolity tekst: Dz.U.
z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia
podatku leśnego.

I nformac ja

dla hodowców koni
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie dokona
weryfikacji wpisu ogierów do ksiąg, jak również przeglądów
jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opisu
słownego i graficznego koni, a także wydawania paszportów
dla posiadanych koni w terminach:
02.10.2014 – Spytkowice 120, godz.9:00 pos.pr. Zając
Małgorzata 600-893-523
02.10.2014 – Rabka-Zdrój ul. Poniatowskiego, godz.
15:00, Pos.pr. Wójciak Marian 535-938-353. Właściciele lub
dzierżawcy ogierów /państwowych/ przedkładają Komisji następujące dokumenty.
1. dla ogierów młodych 1 - 2 letnich – paszport,
2. dla ogierów starszych prywatnych lub dzierżawnych:
· świadectwo uznania lub wpisu ogiera do ksiąg i paszport,
· kserokopię aktualnych badań weterynaryjnych,
· dokładnie wypełniony grzbiet bloku pokryć klaczy
/wykazane wszystkie pokryte w ostatnim sezonie klacze
/do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru
świadectwa przez właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł. /dzierżawcy ogierów blok zwracają do MZHK
w Krakowie/.
Bliższe informacje na stronie www.rabawyzna.pl, w zakładce samorząd lokalny/ogłoszenia i informacje.
G.Stachura

S zanowni R olnic y ,
H odowc y zwierząt
gospodarskich
Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju
oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa
w celu produkcji mięsa na użytek własny.
Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być
przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1. Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy:
w odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia:
- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz
krezka bydła w każdym wieku.
w odniesieniu do owiec i kóz:
- czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń
kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które
mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz
- śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.
Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia
o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane
czarne foliowe worki do przechowywania SRM.
W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, że nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien
zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może
służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się
środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności. Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających
w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną.
Główny Lekarz Weterynarii
Marek Pirsztuk
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KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach
od 4 do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw
wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie
zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej
wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.
W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:
1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka
jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę
śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub
do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania
zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa
o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.
WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE - tel.: (12) 293 10 00
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII :
• w Bochni
• w Brzesku
• w Chrzanowie
• w Dąbrowie Tarnowskiej
• w Gorlicach
• w Krakowie
• w Limanowej
• w Miechowie
• w Myślenicach

- tel.: (14) 612-34-13
- tel.: (14) 663-19-73
- tel.: (32) 624-15-50
- tel.: (14) 642-43-15
- tel.: (18) 352-67-02
- tel.: (12) 411-25-69
- tel.: (18) 337-17-61
- tel.: (41) 383-18-29
- tel.: (12) 272-08-19

• w Nowym Sączu
• w Nowym Targu
• w Olkuszu
• w Oświęcimiu
• w Proszowicach
• w Tarnowie
• w Wadowicach
• w Wieliczce

- tel.: (18) 441-24-01
- tel.: (18) 266-23-61
- tel.: (32) 643-04-55
- tel.: (33) 843-29-95
- tel.: (12) 386-17-75
- tel.: (14) 628-60-90
- tel.: (33) 823-34-22
- tel.: (12) 278-31-12

MAŁOPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
KRZYSZTOF ANKIEWICZ
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R abiańska Ś leboda na warsztatach tańca i śpiewu
W dniach 1-3 sierpnia 2014 członkowie zespołu góralskiego Rabiańsko Śleboda wzięli udział
w pierwszych warsztatach tańca i śpiewu górali
podhalańskich zorganizowanych w Białym Dunajcu przez Fundację Galicja oraz kierownik zespołuEwelinę Majchrowicz. Warsztaty te miały na celu
podwyższenie umiejętności tanecznych i śpiewaczych członków zespołu, a także ich integrację.
Udział w warsztatach wzięło 25 osób z grupy zaawansowanej zespołu. Zajęcia opierały się głównie na całodniowych próbach tańca i śpiewu prowadzonych przez instruktorów naszego zespołu: Marcina Szymusiak oraz Ewelinę Majchrowicz.
Uwieńczeniem warsztatów był występ zespołu
(grupy starszej oraz dzieci) na Święcie Bobu w Skawie. Mimo złych warunków pogodowych atmosfera na scenie była gorąca i żywiołowa, a uwagę
publiczności najbardziej przykuł występ najmniejszych członków zespołu. W tym miejscu w imieniu całego zespołu chciałabym
podziękować za wsparcie jakiego udzielili nam: Fundacja Galicja z Raby Wyżnej, ks. Proboszcz Antoni Zuziak, pan Stanisław Łukaszka oraz pan Piotr Budny z firmą Metazet z Raby Wyżnej, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Rabie Wyżnej. Dziękuję również wszystkim uczestnikom warsztatów za zaangażowanie oraz uśmiech i mam nadzieję, że już niedługo uda nam zorganizować kolejne tego typu zajęcia.
Ewelina Majchrowicz

O twarcie kaplic y
cmentarnej

Z apraszamy

na publiczną debatę
Wójt Gminy Raba Wyżna wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju zapraszają na publiczną debatę w temacie współczesnych zagrożeń dzieci
i młodzieży.
Debata przeprowadzona będzie

autor: Kamil Faber

30 września 2014
o godzinie 16:30
w budynku Gimnazjum w Rabie Wyżnej i skierowana jest
do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców,
a także do wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeńW Rabie Wyżnej poświęcona została kaplica cmentarna. Uroczystość odbyła się 20 września i przewodniczył jej JE
ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Wzięli w niej udział mieszkańcy
Raby Wyżnej. Poświęcenie kaplicy było częścią uroczystości
związanych z jubileuszem 15-lecia Akcji Katolickiej, które odbyły się w tym dniu.
G.Stachura

stwem dzieci i młodzieży.
Wśród głównych tematów omówiona zostanie odpowiedzialność nieletnich, środki wychowawcze stosowane
przez sądy, czyny karalne nieletnich na terenie działania
Komisariatu Policji w Rabce, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży oraz zagrożenia dzieci i młodzieży w Rabie
Wyżnej.
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M anewry jednostek OSP R odzinne ra jdy rowerowe
Folwark w Bielance był miejscem działań ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzanych w ramach manewrów ochotniczych straży pożarnych w dniu 21 września. Ćwiczenia miały na celu koordynację działań podczas zdarzeń w gospodarstwach rolnych. W manewrach udział wzięły wszystkie jednostki z gminy Raba Wyżna, jednostka ze Spytkowic oraz
w roli obserwatora jednostka ratowniczo gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju. Celem ich organizacji
było również praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie gminnym, sprawdzenie i doskonalenie systemów łączności w terenie górskim
oraz zapoznanie się z występującymi zagrożeniami oraz warunkami i możliwościami i zasadami prowadzenia ewakuacji
zwierząt hodowlanych.
G.Stachura

3 lipca 2014 roku w Rabie Wyżnej odbyły się aż trzy imprezy kolarskie. Uczestnikami byli zarówno zawodowcy,
jak i amatorzy. Najpierw wystartowali najmłodsi uczestnicy w wieku 5-18 lat, rywalizujący o Grand Prix Wójta Gminy
i Dyrektora GOK. Dalej na 40 km trasę wyruszyli uczestnicy
Rodzinnych Rajdów Rowerowych Małopolska. Trasa wiodła
przez Rabę Wyżną, Sieniawę, Pyzówkę, Morawczynę, Dział
- Pieniążkowice, Bielankę i powrót do Raby Wyżnej. Na końcu odbyły się zawody kolarskie z cyklu „Podhale Tour - 2014”
o Puchar Wójta Gminy i Dyrektora GOK Raba Wyżna.
Organizatorami zawodów było: Towarzystwo Cyklistów
Orzeł Rabka-Zdrój, Małopolski Związek Kolarski, Wójt Gminy i GOK Raba Wyżna, Powiat Nowotarski i Małopolski Urząd
Marszałkowski.
G. Stachura

I konografia

– wystawa malarska
Gminny Ośrodek Kultury oraz Krzysztof Krzysztofiak serdecznie zapraszają na wystawę malarską Ikonografia, która
zorganizowana zostanie w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej w dniu 6 października o godz. 12:45. Krzysztof Krzysztofiak jest mieszkańcem Skawy i od wielu lat zajmuje się malarstwem olejnym, malarstwem iluzorycznym – wykonuje wielkoformatowe obrazy na ścianach.
Więcej na stronach:
www.gok.rabawyzna.pl
oraz www.krzysztofkrzysztofiak.digartfolio.pl
oraz pod numerem telefonu: 504 164 876
e-mail: crisart@vp.pl.
G.Stachura
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Klub sportowy Szarotka w Rokicinach Podhalańskich realizuje projekt, w ramach którego zorganizowanych zostanie
90 godzin zajęć sportowych dla dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia odbywają się na stadionie KS Szarotka w Rokicinach Podhalańskich i mają na celu zorganizowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia trwają od połowy sierpnia do końca października. Zapraszamy. Bliższe informacje pod numerem telefonu 500646489.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania
„Małe projekty”.
G.Stachura

fot: Gabriela Stachura

autor: G.Pitek
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W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:
Wójt Gminy Raba Wyżna poniedziałki w godzinach 1400 – 1700
Sekretarz Gminy Raba Wyżna codziennie
w godzinach urzędowania 745 – 1545
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna poniedziałki
w godzinach 1500 – 1700 – pokój nr 1-02
tel: sekretariat Urzędu 18 26 91 250 lub 18 26 71143
Placówka Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej
Dyżur całodobowy pod numerem telefonu: 18 26 115 20
Dyżur Radcy Prawnego
w czwartki od godziny 1100 do 1300, pokój 1-02,
jednak w związku z licznymi obowiązkami reprezentacji
gminy na zewnątrz termin ten może ulec zmianie.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie wizyty
u radcy w Urzędzie Gminy tel: 18 269 12 50.

APTEKI

Raba Wyżna 45 C (obok poczty), tel: 18 26 75 734
Godziny otwarcia: pn-pt 730-1800, sobota 800- 1300
Raba Wyżna – w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
tel: 18 26 71 164, Godziny otwarcia: pn-pt 815-1800,
sobota 815-1200, niedziela: nieczynne
Skawa – w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel: 18 26 89 143, Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 800-1800, sobota 900-1300
niedziela: nieczynne

Opieka całodobowa
dla mieszkańców gminy Raba Wyżna
W budynku Szpitala w Rabce-Zdroju (wejście jak do Poradni
Chirurgicznej a dawniej Oddziału Ginekologii).
Jednocześnie podajemy nr telefonu dyżurującego tam

lekarza 604 901 902
oraz pielęgniarki 783 294 661

Pod w/w numery należy dzwonić w razie potrzeby w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego (od poniedziałku do piątku) oraz w niedzielę, święta i dni wolne od pracy w godzinach
od 800 do 800 dnia następnego.
Nagłe zachorowania proszę zgłaszać
do Oddziału Ratunkowego w Nowym Targu

999

Dodatkowo w wolne soboty jest czynny Ośrodek Zdrowia
w Rabie Wyżnej w godz. 800 -1200 (telefon 18 26 710 13).

Dyżury dzielnicowych na terenie
gminy Raba Wyżna
Dzielnicowy pełni dyżur w budynku dawnej Policji w Rabie
Wyżnej w dniach:
-wtorek w godzinach od 900 do 1100
-czwartek w godzinach od 1500 do 1700
sierż. Anna Martuszewska
Skawa + zgłoszenia dot.
				nieletnich
asp. Tomasz Zygor		
Raba Wyżna, Rokiciny Podh.,
				Sieniawa, Bielanka
mł.asp. Marian Hreśka		
Podsarnie, Harkabuz,
				Bukowina Osiedle

W ykaz

firm uprawnionych do usuwania

odpadów komunalnych oraz stałych
z terenu

G miny R aba W yżna

Firma

Telefon

A.S.A. Eko Polska,
ul. Lecha 10,41-800 Zabrze
IB Sp. z o.o., 34-425 Biały Dunajec,
ul.Miłośników Podhala 1
Firma Usługowo – Handlowa
KOMBUD, 34-242 Łętownia 378
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL”, Tylmanowa
Rejonowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 84
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.,
ul.Półłanki 64,
30-740 Kraków
Zakłady Komunlane,
ul. Kilińskiego 46 b,
34-720 Rabka- Zdrój
P. Stanisław Czyszczoń
34-720 Chabówka 140
Górna Raba Spółka z o.o.
ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
Danuta Stasiak Podsarnie 135
34-721 Raba Wyżna
„Mati-Pom” Andrzej Przała
ul. Garncarska 52, 34-720 Rabka- Zdrój

Odbiór odpadów
stałych ciekłych

18 265 22 52

X

18 448 85 91

X

18 277 34 07
605 048 910
18 262 50 95
Fax 18 262 53 53

X
X

12 272-17-31

X

12 653 88 55

X

18 26 76 912
18 26 76 081

X

X

18 267 91 41

X

18 26 78 630

X

18 27 71 937

X

18 267 06 94
602 492 283

X

JEŚLI SZUKASZ POMOCY ?
Często wydaje się nam, że zostaliśmy sami ze swoimi
problemami. Nie wiemy, u kogo i gdzie szukać pomocy.
Pozostaliśmy tylko my i nasz problem. Tak jednak nie jest.
Musimy się tylko rozejrzeć wokoło, by dostrzec tych,
którzy chcą nam pomóc. Szukając pomocy dla siebie
lub bliskich, możemy skorzystać z pomocy w zakresie:
- problemów alkoholowych osób uzależnionych
i członków ich rodzin Punkt konsultacyjny w Budynku Urzędu
Gminy (pokój nr 0-10), Punkt Wsparcia i Informacji
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Jeśli w Twojej rodzinie doświadczasz przemocy
lub znasz takie osoby, które cierpią
z tego powodu skontaktuj się z nami.
Formy udzielanej pomocy:
Pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądem
Wsparcie dla ofiar przemocy
Poradnictwo socjalne
Poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne
Budynek Urzędu Gminy (pokój nr 0-13 część przyziemia)
Punkt czynny w każdą środę w godzinach 1000 – 1200
oraz czwartki od 1500 do 1700
Na konsultacje ze specjalistami prosimy umawiać się
z pracownikami socjalnymi lub pod nr telefonu:
Tel: 888 568 305
Terapeuta Uzależnień-mgr Kornelia Hołowczak
Psycholog-mgr Rafał Pawlik
radca prawny – mgr Grażyna Wojdyła
Porad udziela także ks. Norbert Sarota (poniedziałki 1830-1930)
w Domu Parafialnym
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J ubileusz
W dniu 24.08.2014r. w Gminie Raba Wyżna obchodzono Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki wsi Sieniawa, Pani
Jadwigi Szewczyk. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się
Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym w Sieniawie.
W trakcie uroczystej Mszy Świętej w intencji Jubilatki zostały przekazane życzenia jego Eminencji Księdza Kardynała
Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego.
W pozostałej części uroczystości udział wzięła licznie
zgromadzona rodzina, mieszkańcy wsi Sieniawa oraz przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z Panem Wójtem
Andrzejem Dziwiszem, radnym wsi Sieniawa Panem Janem
Niżnikiem, sołtysem wsi Panem Tadeuszem Chlebkiem i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Anną Czubernat. Rangę uroczystości podnieśli swoja obecnością przedstawiciele
KRUS w Nowym Sączu.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz złożył szanownej Jubilatce najlepsze życzenia,
wręczył Pani Jadwidze Szewczyk medal pamiątkowy „Zasłużony dla Gminy Raba Wyżna”, a także przekazał listy gratulacyjne
od Wójta oraz Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
i Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera.
Pani Jadwiga Szewczyk urodziła się 20 sierpnia 1914r.
w Sieniawie. Ślub zawarła dnia 14 listopada 1934r. Wychowała 8 dzieci, doczekała się 12 wnuków i 13 prawnuków. Jej
najstarszy syn Stanisław został księdzem. W młodym wieku
owdowiała została z małymi dziećmi. Najmłodszy miał 6 lat.
Przeżyła pierwszą i drugą wojnę światową. Całe życie
ciężko pracowała na roli,zajmowała się wychowaniem dzieci. Brała czynny udział w życiu wsi. W młodości należała do

Stowarzyszenia Katolickiego, które prowadził ksiądz Józef Poloński, prowadziła kółko teatralne w Sieniawie, organizowała
jasełka – próby odbywały się u niej w domu. W latach 50-tych,
była przewodniczącą Komitetu Szkolnego w Sieniawie m. in.
organizowała wycieczki dla dzieci . Była osobą bardzo zorganizowaną , pomimo wielu obowiązków miała czas dla mieszkańców wsi,leczyła ich ziołami,pomagała rozwiązywać problemy, a także bardzo często była proszona na matkę chrzestną do dziś już nie pamięta ilu ma chrześniaków.
Jej recepta na długowieczność to – praca, optymizm i radość z życia rodzinnego. Pani Jadwiga Szewczyk jest osobą
pełną energii, optymizmu i humoru.
W imieniu pracowników Urzędu Gminy i społeczności
Gminy Raba Wyżna życzymy Dostojnej Jubilatce zdrowia,
radości, pogody ducha i następnych stu lat.

Na terenie gminy Raba Wyżna powstała placówka, która zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym oraz w podeszłym
wieku. Pałac Seniora "Stary Klasztor" znajduje się w były Klasztorze Sióstr Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich.
W otwarciu, które odbyło się 3 sierpnia 2014 r., uczestniczyli księża z wielu parafii, przedstawiciele władz samorządu
powiatowego i gminnego oraz zaproszeni goście.
Po Mszy Św. odprawionej w Kościele
Parafialnym w Rokicinach Podhalańskich,
nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. W uroczystościach wzięły
udział Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej,
które do niedawna zamieszkiwały klasztor.
G.Stachura
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G minne dożynki
w R abie W yżnej
Gminne Dożynki w Rabie Wyżnej zorganizowali: sołectwo Raba Wyżna, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie
„Przyjazna Dolina Raby” i Stowarzyszenie „ Aktywni Rabianie”.
Przepiękne i ciekawie wykonane wieńce dożynkowe poświęcone zostały podczas Mszy Św. w Kościele parafialnym, po
której wszyscy udali się na plac Pagiet. Na scenie zaprezentowały się zespoły Rabiańska Śleboda i Majeranki,a także Ritmo
Latino z Boliwii. Swoją poezję zaprezentowały poetki ludowe
Izabela Zając i Joanna Słodyczko. Mieszkańców i gości powitał wójt gminy Pan Andrzej Dziwisz. W dożynkach uczestniczyli także Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber z żoną, Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Stachura, Radni Gminy Raba Wyżna, sekretarz Gminy Pan Robert
Migiel, sołtysi, rolnicy oraz członkinie Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.
G.Stachura

P odhalańskie dożynki
Tradycyjne dożynki podhalańskie w Ludźmierzu odbyły
się w niedzielę 7 września. Już po raz XXVII zgromadziły one
mieszkańców okolicznych miast i wsi, którzy składali podziękowania za plony ziemi. Przepiękne i ciekawie przygotowane wieńce przywiezione zostały z różnych zakątków, w tym
z Raby Wyżnej. Po Mszy Św. odprawionej przy ołtarzu polowym odbyła się część artystyczna.
G.Stachura

Orkiestra dęta ze Skawy oraz stowarzyszenia i koła gospodyńwiejskich wzięły udział w obchodach Dni Ganoviec na
Słowacji. Samorząd gminny reprezentował wójt gminy Andrzej Dziwisz, zastępca wójta Rafał Grygorowicz, sekretarz
gminy Robert Migiel oraz radni i sołtysi. W trakcie spotkania
wystąpiły zespoły słowackie, a także można było obejrzeć wystawę rękodzieła – gobelinów, kilimów i malowania na szkle.
Dzieki wieloletniej współpracy gmin możliwa jest do zrealizowania wymiana kulturalna, realizowane są również wspólne
projekty unijne.
G.Stachura
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