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Droga „Kierpcowa” w Harkabuzie

Droga „Wojtusiówka” w Rabie Wyżnej. Fot. z arch. UG

Droga „Kierpcowa” w Harkabuzie
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Ś więto K onstytucji
3 M aja

Czytelnia biblioteki w Sieniawie zamieniła się na jedno popołudnie w prawdziwy teatr, który zaprezentował
sztukę „Zemsta” Aleksandra Fredry. Wszystko to dzięki
działającej tam od niedawna grupie teatralnej, która pod
czujnym okiem opiekunów odbywa zajęcia teatralne,
muzyczne i sportowe. Zajęcia rozpoczęły się z inicjatywy
mieszkańców Sieniawy, przy wsparciu sołtysa Pana Tadeusza Chlebka,
Pani Beaty Kacwin i Pani Sylwii Matejczyk.
Młodzież
ma do dyspozycji salę w budynku remizy
OSP, w razie potrzeby korzysta
również z sali
gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej. Teatr ma wsparcie ze strony kierownika miejscowej biblioteki oraz Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „ECHO”, który jest po części sponsorem i jednostką nadzorującą. W 2012r. zajęcia „Quo vadis” są realizowane z programu zadań Gminy,
a to jeszcze nie koniec oferty dla naszej młodzieży.
Po udanych występach na terenie Sieniawy - dzięki pomocy GOK - u – młodzi aktorzy planują spotkać się
z prawdziwymi aktorami na warsztatach i obejrzeć teatr
„ od kuchni”. Już w krótce pierwszy spektakl będą mogli
obejrzeć mieszkańcy całej gminy.
G.Stachura

W tym roku akademię z okazji święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
przygotowała Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie
i miała ona charakter święta całej gminy. W uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny sprawowanej przez ks. Proboszcza Piotra Kadelę wzięły udział poczty sztandarowe ze szkół, władze gminne z Panem Wójtem

Fot.: arch. SP3 Skawa

„Z emsta ” A leksandra
F redry w  S ieniawie

Andrzejem Dziwiszem i przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Stachurą na czele. Po mszy świętej w sali teatralnej kościoła dzieci przedstawiły program słowno- muzyczny z prezentacją multimedialną w którym zawarte były wszystkie tak ważne fakty historyczne dla
naszego narodu związane z pierwszymi dniami maja. W czasie akademii wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od dzieci biało-czerwone
kokardki, które wpięte w ubrania przypomniały wszystkim, że powinniśmy być dumni z naszej historii i barw narodowych. Na zakończenie
wystąpiła skawiańska orkiestra dęta strażaków z wiązanką radosnych
utworów. Pan Wójt serdecznie podziękował wszystkim zebranym i życzył radosnego świętowania.
Oprac. SP 3 Skawa

O sobowość Z iem G órskich

Fot. M. Jagła

Wręczone zostały nagrody w konkursie „Osobowość ziem
górskich”, którego organizatorem jest Zarząd Stowarzyszenia
Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu. W kategorii osobowość ziem górskich nominację otrzymała Pani Wanda Czubernat z Raby Wyżnej, poetka i autorka tekstów dla kabaretu Truteń. Od wielu lat działa na rzecz rozwoju obszarów
górskich promując je na całym świecie. Współorganizatorka
Święta Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej, laureatka nagród Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga za całokształt twórczości, zasłużony dla Kultury Polskiej i nagrody literackiej imienia Jana Pocka. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył również Wójt gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz.
Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić
wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny
sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich.
G.Stachura
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N owe

nawierzchnie asfaltowe

Wykonane zostały nowe nawierzchnie bitumiczno-asfaltowe w ramach środków
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W miejscowości Raba Wyżna powstała nawierzchnia o długości 210 mb na roli Wojtusiówka, natomiast w Harkabuzie na roli Kierpcowa nawierzchnia o długości 360 mb i Królowa o długości 120 mb.
Całkowity koszt realizacji wyniósł 238 554,59 z czego dotacja stanowi 190 843,00 zł.

U jęcie wody na potoku
„S tachurówka ”
Podpisana została umowa na dofinansowanie budowy ujęcia wody na potoku
Stachurówka w Skawie wraz z budową infrastruktury technicznej oraz głównej sieci
wodociągowej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 4 843 783,80 zł, z czego dotacja stanowi 2 952 525,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie "Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej". Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2014.

C hodnik w  R okicinach
P odhalańskich
Do końca września 2012 roku wykonany zostanie odcinek ok. 400 mb chodnika
wraz z kanalizacją burzową przy drodze wojewódzkiej nr 958 relacji Chabówka-Czarny
Dunajec w Rokicinach Podhalańskich. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt realizacji wynosi 588 110,17 zł, w tym dotacja 313 655,08 zł.

P ozimowe

remonty dróg

Na terenie całej gminy Raba Wyżna wykonane zostały kompleksowe remonty
dróg po zimie. W związku z licznymi uszkodzeniami nawierzchni wykonano szereg
wycięć w asflacie oraz ich uzupełnienie.

Z biórka

eternitu

Gmina Raba Wyżna uczestniczy w polsko-szwajcarskim projekcie „Demontaż
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa
małopolskiego”. W projekcie uczestniczy 40 gmin z województwa małopolskiego,
zaś gminą wiodącą jest gmina Szczucin. Program otrzymał dofinansowanie od rządu
Szwajcarii w wysokości 85 % kosztów całkowitych, natomiast mieszkańcy poniosą 15
% kosztów demontażu i wywozu odpadów na miejsce składowania. Celem projektu
jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej oraz dbałość o
środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego. Wysokość dofinansowania
Gminy Raba Wyżna wynosi 620 766,00 zł, zaś wkład własny 109 547,00 zł.
Poprzez uczestnictwo w tym programie usuniętych zostanie 400 ton zalegającego niebezpiecznego materiału. Projekt realizowany będzie przez 4 kolejne lata do
2016 roku. W roku 2012 odebrany zostanie od właścicieli gospodarstw eternit zalegający. W latach 2013-2016 mieszkańcy będą mieli możliwość pozbycia się tego niebezpiecznego materiału. Według informacji Urzędu Gminy na terenie naszej gminy pozostaje do wywiezienia ok. 400 ton. Mieszkańcy którym zależy na utrzymaniu przyjaznego środowiska proszeni są o składanie deklaracji na najbliższe 3 lata realizacji
projektu. Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w referacje Ochrony Środowiska, celem przygotowania kolejności wywozu. Informacji udziela Wojciech Świerk,
tel: 18 26 91 266.
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M ontaż
kolektorów
słonecznych
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi szczegółów realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” na sesję Rady Gminy w dniu
31.05.2012 r. zaproszony został kierownik
projektu Pan Antoni Róg z Mszany Dolnej.
Projekt realizowany jest od kwietnia
2009 roku, kiedy ogłoszony został nabór na
dofinansowanie kolektorów słonecznych
dla mieszkańców w Szwajcarsko-Polskim
Programie Współpracy.
Badania ankietowe przeprowadzone
wśród mieszkańców pozwoliły określić zainteresowanie tematem solarów. W dniu
17.04.2012 roku podpisana została umowa pomiędzy gminą wiodącą Mszana Dolna, a przedstawicielem Biura SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy. Na terenie gminy Raba Wyżna powstanie 381 systemów solarnych. Zakończenie realizacji to
30 czerwiec 2014.
Kierownik projektu przekazał następujące informacje. Dofinansowane zostanie
85 % zadania, z czego pokryte będą koszty
zakupu materiału do systemu kolektorów
słonecznych, zasobniki cieplne oraz materiały instalacyjne. Mieszkaniec pokrywa 15
% kosztów w tym 8% podatku VAT oraz robociznę. W przypadku kiedy powierzchnia budynku przekracza 300 m2 obowiązuje 23% VAT. Instalację będą montować
wyspecjalizowane firmy wyłonione w drodze przetargu. Na podstawie podpisanych
umów instalacja będzie własnością gminy
przez okres 5 lat, powinna pracować bezawaryjnie i objęta będzie gwarancją firmy
wykonującej instalację. W ciągu tego okresu przeglądy techniczne będą należeć do
wykonawcy. Po upływie 5 lat instalacja zostanie przekazana właścicielowi budynku.
Obowiązywać będzie jeszcze gwarancja fabryczna na urządzenia do 10 lat. Ubezpieczenie instalacji wykazywane jest w ubezpieczeniu budynku, a w przypadku gdy
budynek nie jest ubezpieczony odpowiedzialność ponosi właściciel budynku. Aktualnie trwają prace mające na celu ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Dokładny koszt zakupu
i montażu zestawu solarnego dla budynku mieszkalnego będzie znany po rozstrzygnieciu przetargu.
Źródło: www.mszana.pl
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I nformacje

wójta

30.03.2012 – Raba Wyżna – w Gimnazjum odbył się turniej
piłki halowej szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
11.04.2012 – Nowy Targ – podpisanie aktu notarialnego
14.04.2012 – Żywiec – wręczenie nagród w plebiscycie
Osobowość Ziem Górskich organizowanym przez Koalicję Marek Ziem Górskich, w którym nominowana była Pani Wanda
Czubernat
17.04.2012 - Mszana Dolna – uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie
Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”
18.04.2012 – Tarnów – zastępca Wójta Pan Rafał Grygorowicz wziął udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów z wojewodą Małopolski Panem Jerzym Millerem
18.04.2012 – Liptowski Mikulasz - XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, w którym uczestniczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Adam Sawina
20.04.2012 - Kraków – Wójt uczestniczył w warsztatach
„Strategii dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego”
23.04.2012 – Kraków – złożono wniosek o niewykorzystane środki z promesy szkód powodziowych
27.04.2012 – Kraków – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy wodociągu w Skawie
27.04.2012 – Raba Wyżna - wręczenie nagród w powiatowym etapie konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
03.05.2012 – Skawa - uroczystości święta Konstytucji 3
Maja
07-08.05.2012 – Raba Wyżna – etap wojewódzki konkursu
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
07.05.2012 – Nowy Targ - podpisanie aktu notarialnego na
regulację gruntów w miejscowości Raba Wyżna
11.05.2012 – Nowy Targ - spotkanie Wójtów i Burmistrzów
z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
15.05.2012 – spotkanie w sprawie organizacji przebiegu
wyścigu Tour de Pologne na terenie gminy Raba Wyżna
16.05.2012 – Nowy Targ – posiedzenie Rady Społecznej
przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
18.05.2012 – Rokiciny Podhalańskie – Przegląd Pieśni
Maryjnej
21.05.2012 – spotkanie w sprawie zmiany aglomeracji dla
kanalizacji sanitarnej
22.05.2012 – Kraków – Wójt uczestniczył w forum wójtów
i burmistrzów, spotkanie z wojewodą małopolskim i marszałkiem województwa
23.05.2012 – Miechów - spotkanie organizacyjne w sprawie programu Polsko-Szwajcarskiego „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów zawierających azbest”
24.05.2012 – spotkanie w sprawie kontynuowania budowy
chodnika w Skawie przez Powiatowy Zarząd Dróg
24.05.2012 – Nowy Targ - rozprawa w sądzie o zakaz posiadania drogi gminnej „Do Kudłoska” w Sieniawie
25.05.2012 – przegląd gwarancyjny chodnika w Bielance
25.05.2012 – Raba Wyżna- spotkanie z mieszkańcami
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Skawy-rola Otrębówka, w sprawie przebiegu drogi
30.05.2012 – przegląd gwarancyjny drogi na Łysą Górę
w Rabie Wyżnej

S traż G minna
zlikwidowana
Informujemy mieszkańców gminy Raba Wyżna, że z dniem
30.04.2012 roku Straż Gminna w Rabie Wyżnej zakończyła swoją działalność. Podsumowania działalności za 2011 rok dokonał komendant Straży Gminnej Pan Marek Gałecki podczas sesji w dniu 26.04.2012 r. W sprawozdaniu opisane zostały najważniejsze obszary działania do których należały m.in. przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Straż realizowała swoje zadania poprzez służby pełnione w formie patrolu, a także współdziałanie z Policją oraz Strażą Graniczną. Strażnicy brali bezpośredni
udział w zabezpieczaniu uroczystości gminnych.
G. Stachura

Z astrzeżenie
dokumentów
Przypominamy, że w przypadku kradzieży lub zagubienia
dowodu tożsamości należy niezwłocznie zgłosić się do referatu
spraw obywatelskich Urzędu Gminy – sala obsługi klienta (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie
wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty, Rozdział 4, § 24).
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej informuje, że przyjmuje zastrzeżenia dokumentów tożsamości. Zarówno Klienci banku jak i osoby nie będące klientami banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.
W dowolnej placówce banku każda osoba może dokonać
zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
-dowód osobisty,
-tymczasowy dowód osobisty,
-prawo jazdy,
-książeczka wojskowa,
-książeczka marynarska,
-paszport,
-karta stałego pobytu,
-dokument zagraniczny,
-inny dokument (niezdefiniowany),
-dowód rejestracyjny.
Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z taryfą opłat i prowizji
bankowych.
W Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej informacje na temat zastrzeżeń w/w dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26-91-200.
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Wykaz uchwał podjętych
przez Radę Gminy w Rabie Wyżnej
Data

Opis

29.02.2012 XVII/120/2012

29.02.2012 XVII/121/2012

29.02.2012 XVII/122/2012

29.02.2012 XVII/123/2012
29.02.2012 XVII/124/2012

29.02.2012 XVII/125/2012

29.02.2012 XVII/126/2012

29.02.2012 XVII/127/2012

29.03.2012 XVIII/128/2012
29.03.2012 XVIII/129/2012

29.03.2012 XVIII/130/2012

29.03.2012 XVIII/131/2012

29.03.2012 XVIII/132/2012

26.04.2012 XIX/133/2012

26.04.2012 XIX/134/2012

Zamiana nieruchomości Gminy
Raba Wyżna
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy
Raba Wyżna na 2012 rok
Uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Raba Wyżna na 2012 rok.
Przyjęcie Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, na lata 2012 – 2014.
Zmiany w budżecie na 2012 rok
Zmiana uchwały Nr XVI/118/2012
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
26.01.2012r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raba
Wyżna
Udzielenie pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu
Wyrażenie zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Zmiany w budżecie na 2012 rok
Wyodrębnienie w budżecie Gminy
Raba Wyżna na 2013 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Uchwalenie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Raba Wyżna
w 2012 roku.
Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
gminy Raba Wyżna w drodze przetargu /dot. wsi Raba Wyżna /
Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Raba Wyżna w drodze przetargu /dot. wsi Rokiciny
Podhalańskie/
Zmiany w budżecie na 2012 rok.
Zmiana Uchwały Nr XVI/118/2012
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26
stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna, zmienionej uchwałą Nr XVII/125/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku.
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Przyjęcie Gminnego Programu
26.04.2012 XIX/135/2012 Wspierania Rodziny na lata 2012
- 2014.
Wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej
26.04.2012 XIX/136/2012 współwłasność Gminy Raba Wyżna, położonej na terenie miasta
Nowy Targ
Ustanowienie służebności na dział26.04.2012 XIX/137/2012 kach stanowiących własność Gminy Raba Wyżna.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji
Programu Ochrony Środowiska dla
31.05.2012 XX/138/2012
Gminy Raba Wyżna za lata 20102011.
31.05.2012 XX/139/2012 Zmian w budżecie na 2012 rok
Zmiana uchwały Nr XVI/118/2012
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26
31.05.2012 XX/140/2012 stycznia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raba Wyżna.
Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzysta31.05.2012 XX/141/2012
nie z mieszkań chronionych prowadzonych przez Gminę Raba Wyżna
Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
31.05.2012 XX/142/2012
Gminy Raba Wyżna, w drodze
przetargu.
Wyrażenie zgody na nabycie wła31.05.2012 XX/143/2012 sności nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna.
Zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego
Gminnego
31.05.2012 XX/144/2012
Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej za
2011 rok.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicz31.05.2012 XX/145/2012
nego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Rabie Wyżnej za 2011 rok
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicz31.05.2012 XX/146/2012
nego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Skawie za 2011 rok,
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicz31.05.2012 XX/147/2012
nego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Sieniawie za 2011 rok.
Nadanie Statutu Samodzielnemu
31.05.2012 XX/148/2012 Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Rabie Wyżnej
Nadanie Statutu Samodzielnemu
31.05.2012 XX/149/2012 Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Skawie
Nadanie Statutu Samodzielnemu
31.05.2012 XX/150/2012 Publicznemu Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Sieniawie
Pełna treść uchwał dostępna jest pod adresem:
www.bip.rabawyzna.pl, w dziale prawo lokalne
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R ozpoczęcie projektu
systemowego pt .: „N owy zawód
– nowa perspektywa
– lepsze jutro .”
Od dnia 11.04.2012r. w ramach projektu systemowego pt.
„NOWY ZAWÓD – NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZE JUTRO. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Raba Wyżna” rozpoczęły się zajęcia dla beneficjentów i beneficjentek
ostatecznych zakwalifikowanych do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych:
-opiekun\ka do dzieci i osób starszych
-prawo jazdy kat.B
Zajęcia obejmują :
WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
- zajęcia prowadzone są w dwóch grupach
od dnia 11.04.2012r. do 20.04.2012r.
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
- od dnia 23.04.2012r. i kolejno w następnych
miesiącach realizacji projektu.
PSYCHOLOGICZNE WARSZTATY GRUPOWE
- od dnia 14.05.2012r.
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE
- od dnia 16.04.2012r. i kolejno
w następnych miesiącach realizacji projektu.
SZKOLENIE BHP - 25.04.2012r.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA DLA KURSÓW:
PRAWO JAZDY KAT. B -od dnia 27.04.2012r.
OPIEKUN\KA DO DZIECI I OSÓB STARSZYCH
- od dnia 07.05.2012r.
Wszelkie informacje dotyczące projektu i jego realizacji
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram

poradnictwa

w miesiącu czerwcu
ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA BENEFICJENTEK I BENEFICJENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KURSACH ZAWODOWYCH
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT.: ”NOWY ZAWÓDNOWA PERSPEKTYWA- LEPSZE JUTRO. PROGRAM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W GMINIE RABA WYŻNA”. REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RABIE WYŻNEJ.
04 czerwca Indywidualne Poradnictwo Prawne w godz.:
10.00-14.00
18 i 19 czerwca Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
w godz.: 14.30-16.30
W ramach Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego
pomoc mogą uzyskać również osoby z otoczenia beneficjentów.
Wszelkie informacje o spotkaniach można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

P odziękowania
Wójt Gminy Raba Wyżna
oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rabie Wyżnej
składają SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim ludziom dobrej woli a szczególnie:
Dyrekcji Zespołu Szkół w Skawie
oraz Nauczycielom, Uczniom i Wszystkim Osobom,
które wzięły udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności.
Zebrane artykuły spożywcze
zostały przekazane rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialno-bytowej
z terenu gminy Raba Wyżna.
BARDZO DZIĘKUJEMY
Danuta Lemiszka

„D la C iebie
O jcze Ś więty ...”

Wieści R a b i a ń s k i e

nr 3/2012

fot.: G.Stachura

Szkoła Podstawowa oraz Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Rokicinach
Podhalańskich już po raz dziesiąty zaprosiła do uczestnictwa w Przeglądzie
Pieśni Maryjnej, dedykowanym bł. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Również w tym roku zgłosiły się zespoły i soliści z terenu gminy Raba Wyżna
oraz z okolicznych gmin. Przegląd rozpoczęła Msza św. połączona z majówką po której zaprezentowały się zespoły ze Szkół i Parafii, a także zespół
Mszanicanki z Mszany Dolnej. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowym album oraz słodycze. Na zakończenie pod pomnikiem Ojca Świętego złożony został bukiet kwiatów i odśpiewano Barkę.
G.Stachura
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S port

na

O rliku

fot.: arch. Orlika

Na boisku sportowym Orlik w Rabie Wyżnej przeprowadzony został Rodzinny Dzień Sportu oraz rozgrywki piłkarskie „ Bardzo małe EURO 2012”. W turnieju piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2001 i młodszych udział wzięło 8 drużyn z Podhala. Podczas rodzinnego dnia sportu w rozgrywkach uczestniczyły całe
rodziny rywalizujące w piłce nożnej, wyścigach z przeszkodami
oraz konkursie rzutów do kosza.
G. Stachura

na

Wspaniałą zabawę dla całych rodzin zorganizowała dyrekcja
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich. Festyn skierowany został zarówno do
rodziców, którzy świętowali dzień mamy i taty, a także do dzieci, których święto niedawno obchodzono. Na początek na scenie zaprezentowali się uczniowie, którzy śpiewem, tańcem oraz
wierszem złożyli swoich rodzicom życzenia. Nie zabrakło wspaniałego występu najstarszej klasy, która prowadzona przez Panią Kasię Urbaniak rozbawiła wszystkich do łez. Po części oficjalnej dzieci ze swoimi rodzicami ruszyli do zawodów. Na boisku
trawiastym można było spróbować swoich sił w przeciąganiu
liny, wyścigach bliźniąt oraz sztafecie. Na boisku asfaltowym powstał rowerowy tor przeszkód, odbywał się też konkurs w rzucie do kosza. Na terenie szkoły młodzi artyści próbowali swoich
sił w konkursie plastycznym. W między czasie można było spróbować wspaniałych wypieków i przy kawie przyjemnie spędzić
niedzielne popołudnie. Na zakończenia najwytrwalści uczestnicy rozegrali mecz piłki siatkowej.
G. Stachura

Z apraszamy

„Ś więto

bez granic ”

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnj serdecznie zaprasza
na obchody „Święta bez granic”,
które odbędzie się dnia 17 czerwca 2012 na parkingu
przy boisku Orlik 2012 w Rabie Wyżnej.
W programie:
Występ Regionalnego Dziecięcego Zespołu „VENČEK”
z Gminy Ganovce (Słowacja)
Występ dziecięcego zespołu regionalnego „Studienka”
z gminy Niżně Repaše (Słowacja)
Występ Regionalnego Zespołu „Jaworina”
z Gminy Torysky (Słowacja)
Biesiada Śląska Andrzeja Potępy i przyjaciół z Katowic
Występ Regionalnej Muzyki Orawskiej
- Krzysztofa Pieronka z Podwilka
Występ Kabaretu „ Truteń” ze Skawy
Atrakcje dla dzieci - wesołe miasteczko
Bufet oraz zabawa taneczna dla wszystkich

fot. G. Stachura

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

D zień R odziny

B ieg

rabiański

Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy konkurowali w zawodach sportowych zorganizowanych
w ramach „Biegu rabiańskiego”. Nagrody zwycięzcom wręczył
Wójt gminy Pan Andrzej Dziwisz oraz dyrektor Gimnazjum w Rabie Wyżnej Pani Edyta Miśkowiec.

Wieści R a b i a ń s k i e
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fot. G. Stachura

Projekt współfinansowany ze środków EFRROW
w oparciu o umowę przyznania pomocy
nr 00747-6930-UM0640474/11
zawartą w dniu 09.03.2012 na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.
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K ongres
E uroregionu T atry

„Oddech

Liptowski Mikulasz gościł uczestników XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", w którym uczestniczył przedstawiciel gminy Raba Wyżna Pan Adam Sawina. Podczas obrad omówione zostały kwestie istotne dla funkcjonowania związku, m.in. stan prac
zmierzających do przekształcenia Euroregionu Tatry w Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY oraz polsko-słowackiej
współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z działalności związku za
2011 roku oraz nadano Tytuł Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”
Milanovi Nevlazle.
G.Stachura

Wywóz wielkich gabarytów
ZGKM Raba Wyżna informuje o miejscach w których należy
w dniu 26 czerwca 2012 roku (wtorek) do godziny 10:00 gromadzić
odpady wielkogabarytowe w poszczególnych miejscowościach gminy Raba Wyżna:
Raba Wyżna
- plac Pagiet
Rokiciny Podhalańskie - na poboczu drogi naprzeciw sklepu Hirka
oraz na Smalcówce przy tablicy ogłoszeń
Skawa
- parking pod gimnazjum, przy szkole Skawa Górna, parking przy boisku Skawa
Dolna
Sieniawa
- parking naprzeciw szkoły
Bielanka
- plac przy remizie OSP
Bukowina Osiedle
- plac przy remizie OSP
Harkabuz
- plac przy remizie OSP
Podsarnie
- plac przy remizie OSP
UWAGA: BARDZO PROSIMY ABY GROMADZIĆ GABARYTY TYLKO W WYZNACZONYCH MIEJSCACH
Z INNYCH MIEJSC ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Z  życia

dla

Wiktorii”

W dniu 3.06.2012 r. odbył się II koncert charytatywny” Oddech dla Wiktorii” zorganizowany przez:
Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej
w Rabie Wyżnej, Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej.
Wzięli w nim udział:
– Zespół Nightbreak
– Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego
– Uczniowie Szkoły Podstawowej
– Chór Gimnazjalny
– Studio Piosenki „Young
Stars”
Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym
przez portal Góral Info. W ramach koncertu została przeprowadzona zbiórka publiczna (numer pozwolenia wydanego 20.05.2012 r. przez Wójta Gminy Raba Wyżna: Nr 2/
ZP/2012), którą przeprowadzili wolontariusze Grupy wolontariackiej BARKA. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej (w składzie: Edyta Miśkowiec, Wioletta Antosiewicz-Gacek, Edyta Dziechciowska, Dorota
Knap) przeliczyli pieniądze z puszek kwestarskich.
Zebrano 4305,98 zł.
Wszystkie uzyskane podczas zbiórki środki zostaną
przekazane na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce — Zdroju z przeznaczeniem dla
Wiktorii Niemczyk. NUMER KONTA: 49 1020 3466 0000
9302 0002 3473.
Organizatorzy

seniorów
W dniu 26 maja odbyła się
wycieczka emerytów i inwalidów do Krakowa i Niepołomic, podczas której uczestnicy
zwiedzili powstające "Centrum
Jana Pawła II" w Łagiewnikach.
Kolejnym punktem wycieczki
był Ogród Zoologiczny i Muzeum Narodowe w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Wycieczka wzbogaciła wiedzę historyczną i przyrodniczą członków koła emerytów.
Komisja Kultury ZERiI
w Rabie Wyżnej

Wieści R a b i a ń s k i e

nr 3/2012
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„K to C ię P olsko będzie kochał ?”
– opowieści o wielkich rodakach
w R abie W yżnej

fot.: Mateusz Tylka

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II zorganizowała spotkanie z najwybitniejszą popularyzatorką polskości, dla której nie ma granic historycznych ani czasowych.
Uczestniczyli w nim studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z wykładowcami oraz gimnazjaliści. Wszyscy zebrani wysłuchali przepięknych opowieści o życiu, twórczości, miłości i tajemnicach Wielkich Polaków. Wśród nich nie zabrakło również Patrona Gimnazjum Ojca Świętego Jana Pawła II – Symbolu Miłości Ojczyzny. Mi-

strzyni słowa i pióra wzbudziła na nowo w sercach młodych ludzi WIARĘ, PATRIOTYZM,
MĄDROŚĆ I SZLACHETNOŚĆ. Przypomniała o istnieniu dziedzictwa narodowego, honorze i godności, o wartościach, które nadal powinny być wzorem zachowań szczególnie w czasach smsów, emaili. Zachęciła do pójścia śladami tych, w których tkwiły niewyczerpane pokłady miłości do ziemi ojczystej.
Młodzież naszego gimnazjum przedstawiła prezentację o szkole oraz o tym „Jak
osoba i nauka Ojca Świętego Jana Pawła II pomaga w kształtowaniu charakterów społeczności szkolnej”. Następnie 40 stypendystów z Ukrainy studiujących dzięki Fundacji
Jana Pawła II w Lublinie oraz inni goście zwiedzili nasze gimnazjum.
Opracowała: Katarzyna Wójciak

Z nowu

najlepsi

Już trzeci raz uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Bielance są zwycięzcami międzyszkolnego konkursu chemiczno – biologicznego „BIOLCHEM”organizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było „Od procesu i zjawiska do
środowiska”.
Honorowy patronat nad konkursem ponownie objęła Prezes Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej Pani mgr Halina Szewczyk.
Konkurs miał charakter dwuetapowy. Oto najlepsi : I miejsce Bartosz Ciszek uczeń
klasy V, III miejsce Natalia Węglarczyk uczennica klasy V, wyróżnienia dla Klaudii Gromczak i Pauliny Kurańda uczennic klasy VI.
Wspomnieć należy, że w konkursie „Najciekawsze doświadczenie roku” organizowanym również przez Gimnazjum w Rabie Wyżnej Bartosz Ciszek zajął II miejsce, a Daniel Kawula wyróżnienie.						
SP Bielanka
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Z dobyliśmy
tytuł
„B ezpiecznej
szkoły ”

Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej w okresie od 1 października 2011 do 31 marca
2012r. uczestniczyło w ogólnopolskim
konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Organizatorem konkursu była
Fundacja Państwo Obywatelskie. Podczas realizacji zadań konkursowych prowadzone były: debaty, konkursy, konwersatoria na lekcjach wychowawczych,
spotkania uczniów z przedstawicielami
Policji, Straży Pożarnej, służby zdrowia,
GOPS, Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego
im. Św. s. Faustyny, integracyjne z osobą
niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo, terapeutą ds. uzależnień. Uczniowie
wykonali ścienne gazetki, ulotki nt. używek, prezentacje multimedialne, wystawy. Ukończyli kurs e-learningowy, przygotowali audycję radiową i akcję plakatową. Przeprowadzono również 2 próbne
ewakuacje, w celu przygotowania młodzieży do sprawnego, zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego opuszczenia budynku w razie zagrożenia. W konkursie
„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”
uczestniczyli aktywnie wszyscy uczniowie i nauczyciele gimnazjum. Realizacja
zadań konkursowych postępowała zgodnie z przyjętym planem działań. Sukcesywnie, do komisji konkursowej, przesyłane były sprawozdania i materiały z wykonanych zadań. Jury konkursu przyznało naszej szkole tytuł „Bezpiecznej szkoły”oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.
Maria Rapacz-Piziak,
Małgorzata Ślaga
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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 – w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
tel: 18 26 71 164, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 815-1800,
sobota 815-1200, w niedzielę nieczynne
Raba Wyżna 45C, Apteka im. Jana Pawła II (obok poczty)
tel: 18 26 75 734, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 800-1800,
sobota 800-1300 w niedzielę nieczynne
Skawa – w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel: 18 26 89 143, Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 800-1800,
sobota 900-1300, w niedzielę 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
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WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH
I CIEKŁYCH
Na terenie gminy Raba Wyżna uprawnienia do zawierania
umów na wywóz odpadów stałych posiadają:
A.S.A EKO POLSKA Sp. z o.o. - oddział Jabłonka
34-480 Jabłonka ul. Sobieskiego 9 tel. 18 26 522 52
Firma IB Sp. z o. o. – ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ tel. 18 448 85 91
Zakłady Komunalne Sp. z o. o. (Odpady komunalne stałe i ciekłe) ul Kilińskiego 46B 34-700 Rabka Zdrój tel. 267 73 95
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”
34-451 Tylmanowa 133 tel: 18 262 50 95
Uprawnienia do wywozu odpadów ciekłych (ścieków) posiada:
Firma P. Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140,
tel. 18 267 91 41
Oczyszczalnia ścieków w Rokicinach Podhalańskich
tel: 18 26 78 630
Firma Handlowo-Usługowa „MATI-POM”
34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 52 tel: 18 26 70 694
Firma Usługowo-Handlowa „Kombud”
34-788 Łętownia 378 tel. 277 34 07
Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę
oraz rachunki potwierdzające wywóz odpadów.

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)
• Terapeuta Tadeusz Waradzyn przyjmuje
w poniedziałek 1100-1300, Tel: 607 167 689
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, pedagogiczne
Budynek Urzędu Gminy (pokój nr 0-13 część przyziemia)
Punkt czynny codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 11:00, Tel: 888 568 305
W każdą środę od godz. 15:00 do 17:00 dyżur
pełni Terapeuta Uzależnień - mgr Kornelia Firek
W każdy poniedziałek, środę i piątek dyżur pełni Pedagog
– mgr Maciej Latawiec w godzinach od 1500 do 1700
Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej
– konsultacji udziela mgr Łukasz Krawczyk
Istnieje również możliwość skorzystania
z pomocy psychologicznej – mgr Rafał Pawlik
Porad udziela także ks. Norbert Sarota (poniedziałki 1830-1930,
piątki 1645-1745) w Domu Parafialnym
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K onkurs B ezpieczeństwa
w R uchu D rogowym

W Szczawnicy odbył się VI Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych na Placu przy Dolnej Stacji Kolejki Krzesełkowej Palenica.
W zmaganiach festiwalowych uczestniczyło jedenaście orkiestr
dętych, które zaprezentowały wysoki poziom artystyczny oraz
doskonale dobrany repertuar począwszy od muzyki rozrywkowej aż po klasyczną. Duży sukces odniosła młodzieżowa orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie,
która otrzymała wyróżnienie.
Organizatorem przeglądu byli: Starosta Nowotarski, Burmistrz Miasta Szczawnica, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
G.Stachura

fot: G. Stachura

fot.: arch. orkiestry

W Rabie Wyżnej przeprowadzono powiatowy i wojewódzki finał BRD, których współorganizatorem była Gmina Raba
Wyżna.
Podczas finału powiatowego wręczone zostały nagrody
zdobywcom pierwszych trzech miejsc w kategoriach szkoły
podstawowe i gimnazja. W etapie powiatowym III miejsce drużynowo w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa z Harkabuza.
Na etapie wojewódzkim do rywalizacji przystapiły 22 drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, które w etapie powiatowym zajęły pierwsze miejsca w województwie małopolskim.
Oprócz części testowej z zakresu przepisów ruchu drogowego
oraz pierwszej pomocy oceniane były umiejętności prawidłowego poruszania się na miasteczku komunikacyjnym i pokonania toru przeszkód.
Nagrody ufundowane zostały przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,Wójta Gminy Raba Wyżna oraz dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
G.Stachura

S ukces M łodzieżowej
O rkiestry D ętej
ze S kawy

W yróżnienia M inistra E dukacji N arodowej

Wieści R a b i a ń s k i e

nr 3/2012

fot.: arch. SP Podsarnie

Dwie szkoły podstawowe naszej gminy znalazły sie w gronie 20 małopolskich szkół, które otrzymały wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za realizację projektu pt. MAM 6 LAT. Nagrodzonymi szkołami są Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance oraz Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu. Celem konkursu było
zaprezentowanie ciekawych pomysłów na przyjazną adaptację sześciolatków do nauki w szkole. Na
uroczystą galę wręczenia wyróżnień, która odbyła
się w Teatrze Groteska w Krakowie, zaproszeni zostali uczniowie, rodzice i wychowawcy. Tam też dla dzieci wystawiono bajkę o dzielnym Szewczyku Dratewce.
Ponadto wszyscy mieli okazję odwiedzić królewski Kraków i wysłuchać hejnału z wieży mariackiej.
SP Podsarnie i Bielanka
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pamięci

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamieci Narodowej
w Warszawie odbył się finał projektu „Kamienie Pamięci-historie
żołnierzy wyklętych”. Gminę Raba Wyżna reprezentowały dwie
uczennice Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawł II w Rabie
Wyżnej Dagmara Dudor i Karolina Dziwisz pod kierunkiem mgr
Marii Rapacz-Piziak. Głównym celem projektu było upamiętnienie losów i czynów członków podziemia niepodległościowego
działającego w latach 1944–56. Wraz z uczniami w prace zaangażowany był Pan Jan Dudor, który udostępnił prywatne zbiory związane z bohaterem Henrykiem Głowińskim pseudonim
„Groźny”. Efekty pracy zostały przedstawione w formie prezentacji „Wędrujący mikrofon” oraz wystawy naukowo dydaktycznej. Materiały i eksponaty zaprezentowane w Warszawie można
obejrzeć na wystawie w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Rabie Wyżnej.
Źródło: Gimnazjum Raba Wyżna

Ś wiatowe I grzyska
M łodzieży S alezjańskiej
Drużyna piłki koszykowej chłopców Zespołu Szkół w Skawie, brała udział w XXII Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które w tym roku odbywały się w Krakowie. W igrzyskach udział brały m.in. reprezentacje Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec, Belgii, Chorwacji, Słowacji, Polski, w sumie ok.
1300 zawodników.

fot.: arch. ZS Skawa

K amienie

fot.: arch. Gimnazjum

Codziennie rozgrywany był jeden mecz międzypaństwowy,
który był świetną konfrontacją sił. Igrzyska te były świetną forma doskonalenia języka, bo codziennie oprócz meczu odbywały się spotykania z poszczególnymi grupami podczas imprez towarzyszących. Nie zabrakło czasu na zwiedzanie Krakowa. Drużyna miała okazję porozmawiać i zrobić zdjęcia z Jerzym Dudkiem, który był gościem specjalnym na Igrzyskach. Na koniec
chcieliśmy podziękować księdzu Janowi, księdzu Proboszczowi
ze Skawy i wszystkim Sponsorom skawiańskim za umożliwienie
udziału w Igrzyskach.
Jacek Czyszczoń

nauki

W dniu 25 maja już po raz VI w Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej odbył się Festiwal Nauki organizowany pod patronatem Uniwersytetu
Śląskiego. Uczniowie przedstawili efekty realizacji trzyletniego projektu, którego tematem było "Jak zbudować ekologiczne miasto", w formie prezentacji multimedialnej, broszur, zdjęć, ciekawych doświadczeń fizycznych i scenek proekologicznych. Projekt ten
realizowany był pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu "Aktywny w szkole- Aktywny w życiu". Festiwal został połączony z finalizacją powiatowego VIII
Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego. Tematem przewodnim VIII Edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Fizycznego była "Fascynująca energia" , a honorowy patronat
nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan mgr Krzysztof Faber.
W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 70 uczniów z 13 szkół znajdujących się na
terenie powiatu nowotarskiego. W festiwalu wzięli udział zaproszeni goście z przedstawicielami władz lokalnych, uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół powiatu nowotarskiego, społeczność lokalna i uczniowie gimnazjum.
W. Wiatrak

Wieści R a b i a ń s k i e
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