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W P odsarniu

P oświęcenie placu

powstanie nowa
droga

Nowy plac manewrowy przy remizie OSP w Bukowinie Osiedlu został uroczyście poświęcony i oficjalnie oddany do użytku. Przecięcia
wstęgi dokonał Prezes Zarządu o/Woj. ZOSP RP w Krakowie Edward
Siarka, Wójt Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz, Prezes Zarządu
O/Międzygminnego Raba Wyżna-Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej dh Robert Wodziak, oraz Prezes OSP Bukowina Osiedle dh Marek
Król. Plac został wykonany w ramach programu Małopolskie Remizy,
ze środków Gminy Raba Wyżna. Miejsce wykorzystane będzie na cele
działalności tutejszej jednostki straży pożarnej, jak również jako miejsca parkingowe przy kościele w Bukowinie Osiedlu.
G. Stachura

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę na wykonanie drogi w miejscowości Podsarnie na roli Ohladowa. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości ok. 140 tys.zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i jest przygotowywane do realizacji w 2018 roku. Wniosek
gminy Raba Wyżna znalazł się wśród 113 wybranych
spośród 291 do dofinansowania. Nowa droga połączy dwie drogi powiatowe w miejscowości Podsarnie w gminie Raba Wyżna z miejscowością Podwilk
w gminie Jabłonka.

R emont y dróg
gminnych
fot. FB- E.Siarka

Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gmina Raba Wyżna pozyskała nieodpłatnie 300 ton materiału tzw. destruktu
asfaltowego. Materiał ten zostanie użyty do remontu dróg gminnych w gminie Raba Wyżna.

O rkiestra dęta w M uzeum L otnictwa

fot. R. Pustuła

Skawiańska
orkiestra dęta uświetniła swoim występem wręczenie certyfikatów w konkursie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji.
Szkoły będące laureatami konkursu zaprezentowały swoje umiejętności
i talenty. Orkiestra ze Skawy, pod dyrekcją Roberta Pustuły wykonała m.in.
marsz „Ułański Szyk”. Młodzież zwiedziła również
muzeum.
G. Stachura
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29.08.2016 – Mszana Dolna – spotkanie w sprawie
projektu „Odnawialne źródła energii”
30.08.2016 – Kraków – w Urzędzie Wojewódzkim
podpisana została umowa na dofinansowanie budowy
drogi gminnej w Rokicinach Podhalańskich
30.08.2016 – Kraków – forum wójtów i burmistrzów, w którym wziął udział zastępca wójta
02.09.2016 – spotkanie z projektantem budynku
wielofunkcyjnego, który powstanie w Sieniawie
10.09.2016 – Ganovce – obchody Dni Ganoviec,
w których udział wzięła delegacja samorządowców
w osobach zastępcy wójta Pana Rafała Grygorowicza
oraz radnych Rady Gminy. Obchody uświetnił występ
grupy Jiu-Jitsu, wokalistki Małgorzaty Zięby oraz degustacja potraw regionalnych, przygotowanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Raby Wyżnej
20.09.2016 – Raba Wyżna – walne zebranie LGD
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy
- Raba Wyżna – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko podinspektora ds. inwestycji
24.09.2016 – Nowy Targ – spotkanie w Starostwie
Powiatowym w sprawie wspólnych inwestycji na rok
2017
25.09.2016 – Raba Wyżna – uroczystości Dnia Seniora , w których wziął udział zastępca wójta
W miesiącu wrześniu we wszystkich sołectwach
odbyły się zebrania wiejskie, w których uczestniczył zastępca wójta oraz sekretarz gminy
01.10.2016 – Raba Wyżna – rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „Magia ogrodów”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka w Rabie Wyżnej
11.10.2016 – Raba Wyżna – zastępca wójta wziął
udział w pracach komisji w sprawie przyznania nagród
wójta dla nauczycieli
12.10.2016 – Raba Wyżna – podpisanie umowy
z firmą PROJ-BUD, w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej projektu ”Szlaki turystyczne w gminie Raba Wyżna”
13.10.2016 – kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
14.10.2016 – wójt oraz zastępca wzięli udział w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej
17.10.2016 – Raba Wyżna – szkolenie członków
Rady Stowarzyszenia „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej
Orawy”
18.10.2016 – spotkanie wójtów i burmistrzów ze
starostą w sprawie wypracowania stanowiska na temat
oceny kart projektowych w programie subregionalnym, gdzie złożone zostały wnioski dotyczące ochrony
powietrza
20.10.2016 – Raba Wyżna – spotkanie z kierownikiem ZEAS i sekretarzem w sprawie zmian organizacyjnych w jednostce.
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XXIV Z wycza jna
S esja R ady G miny
Wiodącym tematem obrad podczas XXIV zwyczajnej sesji Rady
Gminy było uchwalenie stawek podatkowych na 2017 rok. Projekty
uchwał szczegółowo omawiane były podczas posiedzeń stałych komisji, a zaprezentowała je Pani Olga Urbaniak, kierownik Referatu
Wymiaru i Księgowości Podatkowej. Niezmieniona została uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportu, w związku z czym w 2017 roku obowiązywać będzie uchwała z 2015 roku.
Uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.
Radni wysłuchali również informacji podmiotów dokonujących
analizy oświadczeń majątkowych o oświadczeniach złożonych za
rok 2015.
G. Stachura

Fot.: G. Stachura

I nformac je W ójta

K onkurs na zastępce
dyrektora S amodzielnego
P ublicznego G minnego
Z akładu O pieki Z drowotnej
Komisja konkursowa informuje, iż do konkursu na Zastępcę
Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej zgłosił się jeden kandydat. Stosownie do Art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Komisja nie mogła wyłonić kandydata na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej, Komisja jest zobowiązana do zaopiniowania kandydata wskazanego przez Dyrektora . W dniu 21.10.2016 r. do Komisji wpłynął
wniosek od Dyrektora SPG ZOZ w Rabie Wyżnej o wyrażenie opinii
w przedmiocie kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa SPG ZOZ w Rabie Wyżnej. Komisja po przeanalizowaniu
przedłożonego wniosku jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię
na temat kandydatury.
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S tawki podatków na rok 2017
Na XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Raba Wyżna w dniu 25 października 2016r omawiane były między innymi sprawy dotyczące podatków lokalnych na rok 2017.

P odatek rolny
Stawki podatku rolnego ustalane są corocznie w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzający rok podatkowy ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynoszą:
- równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego (użytki rolne powyżej 1 ha ), oraz - - równowartość 5q
żyta od 1 ha dla pozostałych gruntów.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. średnia cena skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 będąca podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44zł za 1
dt(q) - jest niższa w stosunku do roku poprzedniego o 2,4 %zatem stawka podatku rolnego na rok 2017 wyniesie:
a/ dla rolników 131,10 zł /1ha przelicz. -zmniejszy się
w stosunku do roku bieżącego o 3,27 zł.
b/ dla podatników nie będących rolnikami 262,20zł
od 1 ha fizycznego - zmniejszy się w stosunku do roku bieżącego o 6,55zł :

P odatek leśny
Podatek leśny ustalany jest corocznie w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzajacego rok podatkowy
i wynosi równowartośc 0,220m3.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r stanowiąca podstawę do wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2017 wyniosła 191,01 zł
– zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 0,3% zatem stawka podatku leśnego na rok 2017 wyniesie
42,02 zł za 1 ha - jest niższa w stosunku do roku bieżącego o
kwotę 0,17 zł za 1 ha.

P odatek od nieruchomosci
Podstawą prawną dla Rady Gminy do ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości stanowi art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.716 ze zm.), który stanowi, iż Rada
Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku
od nieruchomości w ramach danej kategorii przedmiotów

opodatkowania tj. takich dla których ustawa określa górną
granicę stawki podatku, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek ogłoszonych na dany rok przez Ministra Finansów. W roku bieżącym, po raz kolejny wystąpiła sytuacja obniżenia stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Jest to wynikiem ujemnej inflacji, która za pierwsze
półrocze 2016 wyniosła minus 0,9 %. Ujemna inflacja spowodowała, że niektóre stawki należało obniżyć
Obniżenie stawki podatkowej nastapiło w następujących kategoriach opodatkowania: od gruntów
pod wodami powierzchniowymi (- 0,04 zł) - od gruntów objętych obszarem rewitalizacji (- 0,02 zł) - od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (- 0,09zł)
- oraz od budynków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych (-0,04 zł) w powyższych kategoriach w roku
ubiegłym były przyjęte stawki maksymalne, a na rok bieżący Minister Finansów obniżył stawki maksymalne o 0,9%, zatem stawki w naszej Uchwale również zostały obniżone aby
nie przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości
uchwalone na rok 2017 zostały wzorem lat ubiegłych podniesione w niewielkim stopniu aby uniknąć dużych skoków w
obciążeniu podatników, i tak np.: w kategorii:
- od gruntów związanych z prowadzeniem dział gospodarczej -wzrost stawki podatkowej + 0,04 zł od 1m2:
- od gruntów pozostałych (np.B,Bi,Bp)- wzrost stawki podatkowej + 0,01zł /1m2: - od budynków mieszkalnych
- wzrost stawki podatkowej + 0,01 zł /1m2: - od budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrost stawki podatkowej +0,50zł /1m 2:
- od budynków pozostałych niemieszkalnych (np.stajenki,garaże )- wzrost stawki podatkowej +0,20 zł/1m 2:
Podjęta Uchwała określa następujące wysokości stawek
podatku od nieruchomości
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m 2 powierzchni ,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m 2 powierzchni ,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777 ), i położonych na terenach,
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dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98zł od 1 m2
powierzchni; 2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59
zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości - określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity. Dz.
U. z 2014 r. poz 849 z późn.zm. )

P odatek od środków transportu
Na rok 2017 stawki podatków od środków transportowych nie zostały podniesione
Rada Gminy nie podjęła nowej uchwały w sprawie
ustalenia nowych wysokości stawek podatku od środków

transportowych, i na rok 2017 pozostaną stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym a przyjęte Uchwałą nr XIII/101/2015 Rady Gminy
Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r w sprawie ustalenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych -motywując swoje stanowisko tym, że:
w roku ubiegłym w naszej Gminie stawki podatku od
środków transportowych zostały podniesione o 1,7% kwotowo podwyżka stawki mieściła się w granicach od 10 zł do
40 zł od pojazdu
Stawki maksymalne ustalone na rok 2017 przez Ministra
Finansów uległy obniżeniu o 0,9%, natomiast stawki minimalne obliczane według kursu EURO nie uległy zmianie i pozostały na poziomie roku ubiegłego.
W powyższym stanie faktycznym uznano, iż przy spadku
o 0,9% stawek maksymalnych i niezmienionych stawkach minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2017pozostawienie stawek na poziomie roku bieżącego uznano
za zasadne.
Obowiązująca w naszej Gminie uchwała nr XIII/101/2015
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2015r w sprawie
ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych i ustalone stawki podatku dla poszczególnej kategorii pojazdów mieszczą się w przedziałach pomiędzy stawkami minimalnymi a stawkami maksymalnymi określonych przez Ministra Finansów na rok 2017 w Monitor Polski 2016r.poz.779 , uchwała nie zawiera zamkniętego okresu
obowiązywania ponieważ podjęta jest bezterminowo, a zatem zgodnie z art.20a ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz.Uz 2016r.poz.716) w przypadku
nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych na kolejny rok podatkowy stosuje się stawki obowiązujące w roku
poprzedzającym rok podatkowy.
oprac. O. Urbaniak

W ykaz uchwał podjęt ych przez R adę G miny w R abie W yżnej
Data

Numer

Opis

27.09.2016

XXIII/187/2016

Zmiany w budżecie na 2016 rok

27.09.2016

XXIII/188/2016

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna

27.09.2016

XXIII/189/2016

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna

27.09.2016

XXIII/190/2016

Wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Raba Wyżna

27.09.2016

XXIII/191/2016

W sprawie skargi na zachowanie radnej Rady Gminy Raba Wyżna

25.10.2016

XXIV/192/2016

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

25.10.2016

XXIV/193/2016

Zmiany w budżecie na 2016 rok.

25.10.2016

XXIV/194/2016

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raba Wyżna.

25.10.2016

XXIV/195/2016

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Gminę Raba Wyżna odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Nowotarski.

Pełna treść uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.rabawyzna.pl w dziale prawo lokalne.
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W ymiana starych pieców
węglowych na ekologiczne
w G minie R aba W yżna
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałań: 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, na potrzeby realizacji projektów „Obniżenie emisji
dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”, dofinansowanych
ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać deklarację
w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat) od dnia 03 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2016r.
Na jedno gospodarstwo domowe może zostać złożona tylko jedna deklaracja.
O zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projektach
decyduje data złożenia deklaracji a następnie w pierwszej kolejności będą wybierane te, z których będzie wynikało, że budynki nie będą wymagały przeprowadzenia
modernizacji energetycznej.
W wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego do w/w programów został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie
którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy
budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika
EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów
jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków
mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu
o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac
termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji
wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy
prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Budynki dla których w/w warunek nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektów.
Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia w/w wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła
ogrzewania budynku.
Do programów nie kwalifikuje się zakup i montaż
nowych urządzeń źródeł ciepła w nowo wybudowanych
budynkach.

Podstawowe informacje na temat przedmiotowych
poddziałań:
1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu oraz dodatkowo:
1.1. Dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji -SPR (biomasa (w tym: pellet) i gaz):
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków
dofinansowania:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku
jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej
niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
1.2. Dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej
emisji (paliwa stałe) -SPR (ekogroszek):
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków
dofinansowania:
- maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku
jednorodzinnego,
- do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej
niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
Uwaga: szacunkowa cała wartość wymiany kotła
może osiągnąć dwukrotność kwoty dofinansowania bez
termomodernizacji.
2. Dla oceny w/w parametrów konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wskaże odpowiednią moc nowego źródła ciepła, oraz dodatkowe warunki jakie musi spełnić właściciel w celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania,
(np. w przypadku konieczności termomodernizacji budynku itp., które właściciel musi dokonać na własny koszt).
3. W przypadku uczestnictwa w projekcie właściciel zobowiązuje się do:
- demontażu starego kotła – utylizacja (dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację starego kotła do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej),
- zakupu i montażu nowego źródła ciepła, (dostarczenie
ksero faktury do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej),
Nowy kocioł musi spełniać wymogi klasy 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa
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stałe z automatycznym podawaniem paliwa.
(Serwisy informacyjne dotyczące powyższych wymogów: http://powietrze.malopolska.
pl/kotly/,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1189&from=EN )
- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych
przez audytora,
- w przypadku wymiany starego kotła na gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

4. Do obowiązków Gminy Raba Wyżna należy m. in.:
- refundacja poniesionych środków przez
właściciela nowego źródła ciepła, zgodnie
z w/w warunkami,
- promocja projektów dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
- egzekwowanie od właściciela nowego
źródła ciepła, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
- kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. dorobiony dodatkowy ruszt),
- kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia,
w tym wyrażenia zgody przez właściciela nowego źródła ciepła na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
- kontrola zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).
Formularz deklaracji dostępny jest na stronie
internetowej www.rabawyzna.pl oraz w siedzibie
Urzędu Gminy.
W razie pytań prosimy o kontakt: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, tel. 18 26 91 275
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C o to jest niska emisja ?
Niska emisja to przede wszystkim zanieczyszczenie z budynków
(mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych)
spowodowane spalaniem w celu ich ogrzania tzw. paliw stałych tj. węgla,
drewna, a także różnego rodzaju odpadów. Spalanie takich paliw w urządzeniach przestarzałych (o niskiej sprawności), bez systemów oczyszczania spalin (np. piece kaflowe, stare kotły c.o.), jest źródłem emisji substancji szkodliwych, takich jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu,
pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem, dioksyny i furany
oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.
Jak niska emisja szkodzi zdrowiu ! Emitowane substancje szkodliwe mogą wywoływać przewlekłe choroby układu oddechowego, astmę
oskrzelową, uczulenia, zapalenie spojówek, w skrajnych przypadkach nowotwory i zgon. Pogłębiają także choroby układu krążenia. Ocenia się, że
niska emisja może skrócić życie człowieka nawet o 8 miesięcy. Potwierdzono także wpływ niskiej emisji na płód u matki narażonej na jego działanie (niższa masa urodzeniowa dziecka oraz długość ciała).
Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i ograniczyć niską emisję ?
Zmień ocieplenie dobre ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, piwnicy zmniejsza zużycie ciepła o ok. 20%
Wymień okna wymiana okien na szczelne daje ok. 15% oszczędności ciepła
Zmodernizuj instalację c.o. może to dać nawet ok. 10% oszczędności
Zainstaluj automatykę pogodową oraz urządzenia regulacyjne
daje to oszczędności ok. 10 %
Wymień kocioł c.o. możesz zaoszczędzić do 30% paliwa
Zainstaluj odnawialne źródła energii montaż instalacji solarnej
może zmniejszyć koszty ogrzewania ciepłej wody o ok. 50%
Stosuj paliwo wysokiej jakości i odpowiedniej wilgotności !
Dobierz moc kotła do
zapotrzebowania budynku na ciepło !
Zadbaj o odpowiednią wentylację !
Nie zasłaniaj grzejników !
Wietrz pomieszczenia krótko, ale intensywnie !
Gmina Raba Wyżna została zakwalifikowana do obszarów przekroczeń stężeń pyłu PM10 oraz stężeń B(a)P/rok
Benzo(a)piren - B(a)P
(obecny w smole węglowej, dymie papierosowym, w spalinach samochodowych oraz w atmosferze jako produkt niecałkowitego spalania).
Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność . Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Pył PM 10 jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.
Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły
o średnicy do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest poprzez wymianę niskosprawnych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne proekologiczne kotły c.o. lub instalacje produkujące energię poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
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Informacja w sprawie psów
Wójt Gminy Raba Wyżna zwraca się z prośbą do właścicieli psów, o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru poza teren własnych posesji. Zwrócenie szczególnej uwagi przez właścicieli na miejsce przebywania psa, jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Biegające bez nadzoru zwierzęta stają się źródłem zagrożenia dla mieszkańców (szczególnie dla dzieci i osób starszych) oraz ulegają wypadkom drogowym. Należy przypomnieć, że za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę, odpowiada jego właściciel. Ponadto Wójt Gminy informuje, że zwierzęta biegające bez nadzoru, mogą zostać wyłapane i przekazane do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, natomiast koszty wyłapania, transportu i pobytu w schronisku, będą obciążały ich właścicieli, którzy mogą zostać również ukarani za brak nadzoru nad zwierzęciem.
Na stronie www.rabawyzna.pl znaleźć można galerię psów ze schroniska, które oczekują na nowy dom.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka –
Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na
obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez - podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu - premii
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość:
Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00, po uprzednim
zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl.
Zakres tematyczny operacji i więcej informacji na temat
naboru udostępnione na stronie: www.przyjaznadolinaraby.
info oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Raba Wyżna 45 B w godz. od 08.00 do 16.00.

S potkanie regionalne
u A kt y wnych R abianek
Fot.: arch. stowarzyszenia

N abór wniosków w LGD

Stowarzyszenie „Aktywni Rabianie” od lat działa na rzecz
społeczności lokalnej, organizując m.in. spotkania regionalne. Tak też było podczas spotkania, które 16 października odbyło się w Domu Strażaka w Rabie Wyżnej. Na scenie zaprezentował się zespół „Rabiańska Śleboda”, poeci ludowi: Izabela Zając, Joanna Słodyczka, oraz p. Warciak z Harkabuza.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Czarna Orawa”, Kołem Gospodyń Wiejskich z Bukowiny Osiedla oraz „Orawiankami” z Podsarnia, mieszkańcy mogli obejrzeć tradycje skubarek i spróbować wspaniałych potraw podczas degustacji.
Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.
Projekt realizowany przy wsparciu Województwa
Małopolskiego.
G. Stachura

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej zaprasza wszystkie dzieci z gminy na

Mikołajki jak z bajki

3 grudnia (sobota) godzina 15.00
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury (Remiza OSP w Rabie Wyżnej)
w programie:
Zabawy z Elzą i Olafem, Mini dyskoteka z Królem Julianem, Spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz Śnieżynką,
Tor przeszkód Świętego Mikołaja, Elza wraz z bałwankiem Olafem przeniesie młodych oraz dużych do Krainy Lodu,
Podczas zabawy sztuczny śnieg oraz bańki mydlane,
Za sprawą czarodziejskich sztuczek dzieci będą mogły być zamknięte w bańce mydlanej
Ponadto: warsztaty świąteczne: ozdoby, stroiki, łańcuchy na choinkę,
słodki poczęstunek: kolorowe gofry i wata cukrowa
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P ierwsza pomoc w B ielance
W listopadzie zakończyły się warsztaty pierwszej pomocy,
realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bielance. W zajęciach mogły uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 10-14
lat, oraz od 15-18 lat. Zajęcia odbywały się od maja do listopada
w budynkach Szkoły Podstawowej w Bielance ( partnera uczestniczącego w organizacji warsztatów) oraz Budynku OSP w Bielance. Dzieci mogły zapoznać się, z tym jak zachować się w różnych
sytuacjach związanych z zagrożeniem życia, jak udzielać pierwszej pomocy, reanimować osoby nieprzytomne i opatrywać rany.

C o możesz zrobić , kiedy
doświadczasz przemoc y ?
Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba,
która ją stosuje, a nie Ty.
Wzywaj
policję (tel. 997 lub 112)
w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić
Ci bezpieczeństwo.
Szukaj
pomocy
u specjalistów w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej. Możesz tam uzyskać pomoc
prawną, psychologiczną, socjalną. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej.
Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest
przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich
jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!
Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.
Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz
być jedną z nich.
Opracowanie: GOPS Raba Wyżna
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P amięta j przede
wszystkim
o bezpieczeństwie
swoim i swoich
dzieci !
Może się zdarzyć, że z powodu przemocy trzeba będzie ratować się ucieczką. Pamiętaj wtedy, żeby zabrać ze sobą ważne dokumenty i rzeczy, które mogą być Ci pomocne
w późniejszym czasie. Weź ze sobą:
· dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
· legitymację ubezpieczeniową,
· telefon komórkowy ( wpisz w nim najważniejsze numery telefonów),
· akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzeń
dzieci,
· lekarstwa i recepty,
· dokumenty sądowe np. orzeczenie o rozwodzie,
· karty płatnicze i pieniądze,
· klucze do mieszkania,
· kluczyki do samochodu,
· ubrania i inne rzeczy niezbędne dla Ciebie
i dzieci.
Warto przygotować wszystkie rzeczy w jednym miejscu, gdyby trzeba było w pośpiechu opuszczać mieszkanie. Porozmawiaj o tym
wcześniej z dziećmi; uprzedź je, że w sytuacji zagrożenia być może będziecie uciekać z domu.
Poszukaj bezpiecznego schronienia. Może być
ono u przyjaciółki, rodziców, sąsiadki itp. Możesz się również zgłosić o pomoc do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej tel.
18/26 71 231.
opracowanie: GOPS Raba Wyżna

komunikaty i informacje
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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

APTEKI
Raba Wyżna 64 (Ośrodek Zdrowia), tel: 18 26 75 734
Godz. otwarcia: pn-pt 800-1900, sobota 800- 1400, niedz.: nieczynne
Raba Wyżna 38A, tel: 18 267 07 57,
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 800 - 1900
sobota: 800 - 1400 niedziela: nieczynne
Skawa – w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel: 18 26 89 143, Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 800-1800, sobota 900-1300, niedz.: nieczynne
Sieniawa, tel: 18 54 47 434
Godziny otwarcia: pon.- wt- 800-1500,
środa 800-1700, czwartek-piątek 800-1500,
sobota i 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

tel. 999
Dzielnicowi na terenie
gminy Raba Wyżna
sierż. Anna Martuszewska
Skawa + zgłoszenia dot.
				nieletnich
asp. Tomasz Zygor		
Raba Wyżna, Rokiciny Podh.,
				Sieniawa, Bielanka
mł.asp. Marian Hreśka		
Podsarnie, Harkabuz,
				Bukowina Osiedle
Kontakt z dzielnicowymi pod numerem telefonu : 18 26 76 220

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.
Ponadto bezpłatne dyżury prawne dla osób uprawnionych
w poniedziałki (9:00-15:00), środy i piątki (8:00-15:00).
Szczegóły na tablicy ogłoszeń urzędu i w serwisie www.
rabawyzna.pl/ogłoszenia i informacje

W ykaz

firm uprawnionych do usuwania

odpadów komunalnych stałych
oraz ciekłych 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
Usługi Transportowe Gacek & Karwontka Sp. Jawna
32-343 Skomielna Biała 613
Remondis 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

18 265 22 52
18 448 85 91
18 277 34 07
605 048 910
18 262 50 95
Fax 18 262 53 53

Odbiór odpadów
stałych ciekłych
X
X
X
X

18 559 02 50

X

12 653 88 55

X

18 26 76 912
18 26 76 081
18 267 91 41

X

X
X

18 26 78 630

X

18 27 71 937
18 267 06 94
602 492 283

X
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 10:00 – 12:00
oraz czwartki od 15:00 do 17:00
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

Wieści Rabiańskie nr 5/2016
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„K reat y wne wakac je ” w pigułce

Fot.: arch. GOK

Wspaniała zabawa i różnorodność zajęć. Tak
w skrócie można opisać wakacyjne zajęcia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Spotkaniu zorganizowanym 21 października w Domu
Parafialnym w Rabie Wyżnej towarzyszyły pokazy
filmów przygotowywanych w trakcie zajęć, a także wystawa prac i relacja z zajęć. Spotkanie prowadziła Pani Anna Piaskowy, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej. Młodzi ludzie
mieli okazję spotkać się i powspominać najciekawsze momenty minionych wakacji. Dzięki nim
zrodziły się nowe znajomości i ciekawe pomysły
na nowe zajęcia. Ale to już w przyszłym roku.
G. Stachura

Nasza rodzima poetka ludowa Wanda Czubernat otrzymała
Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego. Uroczystość wręczenia odbyła się podczas inauguracji II Kongresu Kultury Regionów, przy udziale Marszałka Województwa Pana Jacka Krupy oraz Pana Leszka Zegzdy, członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Wanda Czubernat od wielu już lat promuje gminę Raba
Wyżna na całym świecie, pisząc kolejne tomiki poezji. Współpracuje także z kabaretem Truteń, dla którego tworzy wspaniałe teksty i skecze. Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski wręczono także: Benedyktowi Kafel i Dariuszowi Rzeźnik, srebrne natomiast otrzymali: Małgorzata Broda,
Wojciech Bogucki oraz Stanisław Migacz. Medalami Polonia Minor
uhonorowani zostali: Jadwiga Adamczyk, Janusz Cierlik, Julian Dybiec, Piotr Gryźlak, Joanna Lelek, Teresa Łukasik, Beata Rompała
oraz Andrzej Wańczyk. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała
Małgorzata Kalarus.				
G. Stachura

Ć wiczenia takt yczno - bojowe jednostek OSP
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z dwóch gmin: Raby
Wyżnej i Spytkowic, wzięły udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych
w Bukowinie Osiedlu. Organizator ćwiczeń, Komendant Gminny OSP,
przygotował niełatwe zadanie dla druhów, którzy w górzystym terenie trenowali podawanie środków gaśniczych na duże odległości,
a także zdarzenia z gazami niebezpiecznymi w okolicach stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej w Bukowinie Osiedlu.
Podczas ćwiczeń druhowie doskonalili koordynację i współdziałanie w trakcie zdarzeń niebezpiecznych, sprawdzali systemy łączności w terenie górskim oraz funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w praktyce. Działaniom jednostek przyglądali się wójtowie
obu gmin, a także prezes zarządu OSP RP, członkowie zarządu oddziału międzygminnego ZOSP RP i radni, gminy Raba Wyżna.
G. Stachura

Wieści Rabiańskie nr 5/2016
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O jca Ś więtego I mię
nigdy nie zaginie …

W obecnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie realizuje projekt „Odblaskowa
Szkoła”, którego celem jest poprawienie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa na drodze, które

Fot.: arch. SP Harkabuz

Po raz szósty dzieci, młodzież i dorośli zaprezentowali
swoje zdolności literackie i gwarowe, podczas konkursu recytatorskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Sieniawianie, Szkołę Podstawową w Sieniawie oraz Gminny Ośrodek Kultury. Jury oceniło uczestników w trzech kategoriach
wiekowych: klasy I-III, kl. IV-VI, młodzież i dorośli. Duża liczba
uczestników oraz wysoki poziom sprawiły, że wybór był niezwykle trudny. Ostatecznie nagrody przyznano:

O dblaskowy H arkabuz

Kategoria literacka
Klasy I-III: I miejsce Amelia Wilgierz, II miejsce Klaudia Bielak,
III Nikodem Szarlej
Klasy IV-VI: I miejsce Martyna Kowalska, II miejsce Weronika
Strzelecka, III miejsce Oliwia Kowalczyk
dorośli, młodzież: I miejsce Marzena Mulica, II miejsce Weronika Nowak, III miejsce Jolanta Wójciak
Kategoria gwarowa
Klasy I-III : I miejsce Magdalena Harkabuz
Klasy I-IV: I miejsce Marta Dydziak, II miejsce Zuzanna Śmiech,
III miejsce Tymoteusz Szarlej
młodzież, dorośli: I miejsce Jolanta Strzęp, II miejsce Emilia
Koperniak, III miejsce Adrian Ciślak
Podczas konkursu Koło Żywego Słowa, pod kierunkiem
Pani Jolanty Antolak wystąpiło z pantomimą na temat nauczania Świętego Jana Pawła II, natomiast oprawę muzyczną
zapewniła Pani Beata Kacwin.
G. Stachura

poprawia używanie elementów odblaskowych. Konkurs ma
wykazać, że szkoła zarówno uczy, jak i dba o uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na
konieczność kontrolowania ustawowego
obowiązku korzystania przez dzieci z elementów
odblaskowych i promowanie
inicjatyw wpływających na zmniejszenie
zagrożenia w ruchu
drogowym.
Uczniowie wraz z nauczycielami końcem października
pokazali jak w praktyce należy stosować zasady poruszania
się po zmierzchu w ciągu komunikacyjnym. Zorganizowana
została akcja, która miała na celu praktyczne zaprezentowanie obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Dzięki
Radzie Rodziców, która ufundowała wszystkim uczniom kamizelki odblaskowe, młodzi ludzie stworzyli wraz ze swoimi
rodzicami i dziadkami świetlisty łańcuch. Akcję wsparli strażacy-ochotnicy z Harkabuza, a także policjanci z rabczańskiego
komisariatu, którzy wstrzymali ruch. Patronat nad akcją objęła telewizja Tygodnika Podhalańskiego.
G. Stachura
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