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„Piękna jest radość w święta, ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj nas wszystkich.”
Z okazji świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia
wielu radosnych przeżyć i wszystkiego co najlepsze
w nadchodzącym Nowym Roku 2017
życzą

Wójt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Targosz

Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana

S

Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Raba Wyżna
na

spotkanie przy wigilijnym stole,
które odbędzie się
w dniu 18.12.2016 r. (niedziela) o godz. 14:00

w budynku Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
Kolędował z nami będzie Andrzej Cierniewski wokalista, autor tekstów i piosenek.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Skawy.
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R ozbudowa drogi gminnej
nr 364065K
w R okicinach
P odhalańskich
R emont y dróg gminnych

realizowane było zgodnie z decyzją ZRID wydaną przez Starostę Nowotarskiego w ramach której wypłacono również odszkodowania pod zajętą inwestycję. Wartość wypłaconych
odszkodowań wyniosła 1,5 mln zł. Wykonanie inwestycji poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, pieszych i i kierowców. Umocniony brzeg potoku Rokicianka zabezpieczy
mieszkańców przed wylaniem i zagrożeniem powodziowym.

W 2016 roku gmina Raba Wyżna poniosła duże nakłady
na remonty i przebudowy dróg gminnych. Wykonane zostały nawierzchnie bitumiczno-asflatowe o długości ok. 10 km,
żwirowo-tłuczniowe o długości ok. 1 km oraz z płyt drogowych o długości prawie 1 km. Na wykonanie części dróg pozyskane zostały środki zewnętrzne m.in. z Funduszu Gruntów
Rolnych oraz ze środków na usuwanie skutków klęsk żywioło-

Dobiegły końca prace przy rozbudowie drogi gminnej
w Rokicinach Podhalańskich, w ramach której powstała nowa
nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa o długości 2125,11 mb
i szerokości 5 metrów. Przy drodze powstał również chodnik z kostki brukowej o łącznej długości 2100 mb i szerokości
1,5 metra. Zadanie było długo oczekiwane przez mieszkańców, którzy wielokrotnie podczas zebrań wiejskich zgłaszali
konieczność poprawy bezpieczeństwa na tej drodze. Całkowita wartość zadania wyniosła 5 708 082,59 zł brutto, z czego dofinansowanie w wysokości 2 462 875,00 zł przekazane zostało z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019. Prace objęły również budowę kanalizacji burzowej i kolektora kanalizacji sanitarnej o długości 2166,2 mb. Zadanie

Droga Bielówka w Rabie Wyżnej

wych.Wartość nakładów poniesionych przez gminę Raba Wyżna wyniosła ponad 9 milionów zł. Dzięki ciągłej modernizacji
dróg gminnych, infrastruktura drogowa ulega poprawie, jak
również zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców, poruszających się w ciągu tych dróg.

Ś więto P oez ji G óralskiej

fot. Piotr Kuczaj

XXXVIII święto poetów Podhala, Spisza, Orawy, Pienin, a także
Ziemi Sądeckiej i Beskidzkiej zorganizowane zostało w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej. Twórcy ludowi zgromadzili się tam po
Mszy Św. odprawionej w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława
BM. Goście powitani zostali przez Panią Annę Piaskowy, dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury. Na scenie swoje utwory zaprezentowały rabiańskie poetki z Wandą Czubernatową i Izabelą Zając, a także goście z różnych zakątków. Refleksja nad poezją Pani prof. dr
hab. Anny Mlekodaj, która jest wykładowcą w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, a także biesiada z kapelą góralską Zwyk, zakończyła tegoroczne święto.
G. Stachura
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I nformac je W ójta
27.10.2016 – Kraków – podpisanie umowy w ramach
PROW na budowę drogi Ohladowa w Podsarniu
30.10.2016 – Bukowina Osiedle – zawody strażackie oraz
uroczystość przekazania placu manewrowego przy remizie
06.11.2016 – Raba Wyżna – Gala wręczenia nagród w konkursie Najpiękniejszy Ogród w Gminie Raba Wyżna
07.11.2016 – Kraków – zastępca wójta wziął udział w Forum Wójtów i Burmistrzów
11.11.2016 – Raba Wyżna – uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości
14.11.2016 – spotkanie z przedstawicielami GDDKiA
w sprawie prac przy drodze ekspresowej
18.11.2016 – Nowy Sącz – spotkanie zastępcy wójta
z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i odbiór umowy
na dofinansowanie budowy drogi w Podsarniu
19.11.2016 – Sieniawa – Wójt wziął udział w jubileuszu
70-lecia przedszkola, Kółka Rolniczego oraz Koła Gospodyn
Wiejskich
-zastępca wójta wziął udział w 40-leciu podhalańskiego
oddziału Związku Piłki Nożnej
23.11.2016 – Muzeum Lotnictwa w Krakowie – konferencja poświęcona problematyce ochrony powietrza w województwie małopolskim
28.11.2016 – zastępca wójta wziął udział w Forum Nowej
Gospodarki

M ontaż kolektorów
słonecznych zakończony
Gmina Raba Wyżna zakończyła trwający od 2008r. projekt montażu kolektorów słonecznych pn. „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi
Unii Europejskiej.
W ramach projektu na terenie Gminy zamontowano 660
instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz jedną
instalacje na budynku użyteczności publicznej (dom parafialny w Rabie Wyżnej). Pozyskana dotacja w wysokości 85% netto kosztów kwalifikowanych zapewniła szerokie zainteresowanie mieszkańców projektem. Całkowity koszt finansowy
dla gospodarstwa domowego wynosił 15 % + vat wartości
instalacji solarnej.
Dla większości rodzin decydujących się na kolektory słoneczne, najważniejszy był oczywiście aspekt finansowy i poprawa komfortu życia. Dodatkową korzyścią wykorzystania energii słonecznej jest ograniczenie zużycia węgla
i gazu. Dzięki kolektorom, rocznie można zaoszczędzić około 50 proc. energii – najmniej w styczniu, gdy trafia do nas
niewielka ilość promieni słonecznych. W miesiącach letnich,
a zwłaszcza w lipcu, gdy nasłonecznienie jest największe, kolektor słoneczny może pokryć nawet powyżej 90 proc. zapotrzebowania na ciepłą wodę. Przekłada się to bezpośrednio
na redukcje emisji substancji szkodliwych dla środowiska
i zdrowia mieszkańców regionu.
A. Pędzimąż

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

Numer

Opis

2016.11.29

XXV/196/2016 Zmiany w budżecie na 2016 rok.

2016.11.29

XXV/197/2016 Wprowadzenie wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Raba Wyżna.

2016.11.29

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmioXXV/198/2016 tami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok.

2016.11.29

XXV/199/2016 Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raba Wyżna.

2016.11.29

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
XXV/200/2016 Gminy Raba Wyżna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Raba Wyżna

2016.11.29

XXV/201/2016 Rozpatrzenie skargi z dnia 08.09.2016r. na działalność Wójta Gminy Raba Wyżna.
Pełna treść uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.rabawyzna.pl w dziale prawo lokalne.
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O głoszenie wykazu nieruchomości G miny R aba W yżna
przeznaczonych do zbycia
Wójt Gminy Raba Wyżna zarządzeniem nr 84/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku oraz nr 86/2016 z dnia 05 grudnia 2016, ogłosił
wykaz nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia.
Załącznik Nr.1 do zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 01 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia

Nr ew.
L.p. nieruchomości

Oznaczenie
kw. nr

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości
brutto

1

234/37

NS1T/00086280/6

Nieruchomość niezabudowana
0,1005 ha położona na terenie wsi Sieniawa 41346 zł
- resztówka

2

234/38

NS1T/00086280/6

0,1052 ha

„

43284 zł

3

234/43

NS1T/00086280/6

0,1830 ha

„

63117 zł

234/44

NS1T/00086280
234/52 /6NS1T/00089687/0

0,1988 ha

5

234/47

NS1T/00086280/6

0,1066 ha

„

43862 zł

6

234/46
234/55

NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

0,1094 ha

„

45012 zł

7

234/54

NS1T/00089687/0

0,1076 ha

„

44268 zł

8

234/53

NS1T/00089687/0

0,1881 ha

„

77392 zł

9

234/51
234/45

NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

0,2129 ha

„

73425 zł

4

„

68566 zł

Przeznaczenie nieruchomości
w planie przestrzennego zagospodarowania gminy

Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU” .Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej

Termin do złożenia
wniosku przez osoby,
którym przysługuje
Informacje o przeznaczeniu ( pierwszeństwo w nabyciu
zbyciu ) nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
Nieruchomość przeznaczona
Do dnia 02 marca 2017
do zbycia w formie przetargu
roku
ustnego nieograniczonego

Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU” . Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej ponadto strefa sanitarna wokół
cmentarzy, ujęcie wody musi być poza tą strefą
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej ponadto strefa sanitarna wokół
cmentarzy, ujęcie wody musi być poza tą strefą
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej ponadto strefa sanitarna wokół
ccmentarzy, ujęcie wody musi być poza tą strefą
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej, częściowo w strefie sanitarnej
wokół cmentarzy
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i usług ,,MU”. Strefa częściowej
ochrony konserwatorskiej

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Uwagi

Dla niniejszej
nieruchomości będzie
ustanowiona służebność
w formie nieodpłatnej
i nieograniczonej czasem,
polegająca na prawie
przejazdu ,przechodu
i przegonu
po działce ew 234/59,
234/56
stanowiących własność
Gminy Raba Wyżna
objętych księgą wieczystą
NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

Załącznik Nr.1 do zarządzenia Nr 86/2016 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 05 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia

L.p.

1

Nr ew.
nieruchomości

Oznaczenie
kw. nr

3293/8 NS1T/00044182/3

Powierzchnia

0,1575
ha

3293/20,
3294/1,
0,3152
2 3297/2, NS1T/00044182/3
ha
3293/13

3

0,1788
3300/1
NS1T/00044182/3
3305/8
ha

4

3305/4 NS1T/00044182/3

5

3318/6 NS1T/00044182/3

0,2453
ha

0,2686
ha

Wykaz nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia
Termin do złożenia wniosku
Cena
przez osoby, którym
nieru- Przeznaczenie nieruchomości
przysługuje pierwszeństwo
Informacje o przeznaczeniu
chomoOpis nieruchomości
w planie przestrzennego
w nabyciu na podstawie
(zbyciu) nieruchomości
ści
zagospodarowania gminy
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
brutto
2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami
Nieruchomość
Nieruchomość przeznaczona
niezabudowana położona
Tereny mieszkalnictwa
do zbycia w formie
53278 zł
Nie dotyczy
na terenie wsi Skawa, rola
jednorodzinnego
przetargu ustnego
Daindrówka
nieograniczonego
Nieruchomość przeznaczona
Nieruchomość
do zbycia w formie
niezabudowana położona
Tereny upraw polowych
10425 zł
przetargu ustnego
Nie dotyczy
na terenie wsi Skawa, rola
tereny zieleni nie urządzonej,
nieograniczonego
Daindrówka
o szczególnym znaczeniu
Nieruchomość
niezabudowana położona
na terenie wsi Skawa, rola
Daindrówka
Nieruchomość
niezabudowana położona
na terenie wsi Skawa, rola
Daindrówka
Nieruchomość
niezabudowana położona
na terenie wsi Skawa, rola
Daindrówka

Tereny upraw polowych
6000 zł i tereny zieleni nie urządzonej,
o szczególnym znaczeniu

Nieruchomość przeznaczona
do zbycia w formie
przetargu ustnego
nieograniczonego

Nieruchomość przeznaczona
do zbycia w formie
przetargu ustnego
nieograniczonego
Nieruchomość przeznaczona
Tereny upraw polowych
do zbycia w formie
9345 zł i tereny zieleni nie urządzonej,
przetargu ustnego
o szczególnym znaczeniu
nieograniczonego
Tereny upraw polowych
8535 zł i tereny zieleni nie urządzonej,
o szczególnym znaczeniu

Uwagi

Nabywcą może być rolnik indywidualny, nabywana nieruchomość wraz z powierzchnią istniejącego gospodarstwa nie
przekroczy300 ha, nabywca posiada kwalifikacje rolnicze i co
najmniej 5 lat zamieszkuje na terenie gminy Raba Wyżna lub
gminie sąsiedniej i osobiście prowadzi gospodarstwo

Nie dotyczy

Jeżeli nieruchomość będzie nabywana z pozostałymi i utworzy
powierzchnie równą lub większą niż 0,3000 ha, będą miały zastosowanie warunki określone w poz. 2, w kolumnie uwagi.

Nie dotyczy

Jeżeli nieruchomość będzie nabywana z pozostałymi i utworzy
powierzchnie równą lub większą niż 0,3000 ha, będą miały zastosowanie warunki określone w poz. 2, w kolumnie uwagi.

Nie dotyczy

Jeżeli nieruchomość będzie nabywana z pozostałymi i utworzy
powierzchnie równą lub większą niż 0,3000 ha, będą miały zastosowanie warunki określone w poz 2, w kolumnie uwagi.
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I nformac ja

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

dla hodowców drobiu
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy,
Węgry, Austria, Dania).
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt
dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których
drób jest utrzymywany;

H odowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich
osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent
miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu
Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą
być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

H armonogram wy wozu odpadów komunalnych z nieruchomości ,
na których zamieszkują mieszkańc y na terenie gminy raba wyżna
st yczeń - grudzień 2017 r .
Miejscowości
Bukowina-Osiedle
Harkabuz
Podsarnie
Sieniawa
Skawa (131-194; 221- 229; 231-298; 324-395)
Raba Wyżna (688-712)
Bielanka
Raba Wyżna (2-23; 418-507; 511-608; 612-613)
Rokiciny Podhalańskie
Skawa (195-220; 230; 299-308; 309-323; 396-605)
Raba Wyżna (24-417; 508-510)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4

1

1

5

10

7

5

2

6

4

8

6

11

8

8

12

17

14

12

9

13

11

15

13

2

6

6

3

8

5

3

7

4

2

6

4

27
16

17
20

17
20

21
24

19
22

16
19

21
17

18
21

15
18

20
16

17
20

15
18

17

21

21

18

16

20

18

22

19

17

21

19

Skawa (1-130; 606-768)
19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21
Raba Wyżna (609-611; 614-687; 713-859)
30 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
Odpady komunalne ZMIESZANE I SEGREGOWANE odbierane są CO MIESIĄC.
PROSIMY O WIĄZANIE WORKÓW!!!
Pojemniki i worki należy wystawiać najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru wg harmonogramu !!!
Zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych chemikaliów: farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz
leków) odbędzie się dn. 29.03.2017r. oraz 30.08.2017r.
W tych dniach odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Raba Wyżna 256B (Skup Złomu)
Firma odbierająca odpady:
A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o. o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Klientów Indywidualnych tel.: 801-501-511
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Z wycięska piosenka

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie
Wyżnej była organizatorem I spotkania integracyjnego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Ja też tu jestem”.
Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice i nauczyciele, a także zaproszeni goście, wśród których znalazł się wójt Pan Andrzej Dziwisz. Uczniowie przyjechali z placówek oświatowych
z całej gminy, aby wspólnie zaprezentować swoje osiągnięcia muzyczne i plastyczne. Każde dziecko otrzymało dyplom,
a także słodki upominek. Finałem spotkania było wspólne
pieczenie pierniczków.
G. Stachura

Klasa II A z Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rabie Wyżnej została laureatem
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Minutowa Piosenka Klasowa”.
Klip „Pomimo rdzy” został zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego „Dźwięki złomowiska” i wyłoniony spośród 59 zgłoszeń konkursowych. Przy
jego realizacji pracowali uczniowie
pod opieką
Pani Marioli Chowaniec,
Pani Wiesławy Wiatrak
oraz Pana Piotra Urbaniaka .
Nagrodę specjalną zwycięzcy odebrali podczas gali
w Centrum Promocji Kultury w Warszawie, dziękując wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu oraz sponsorom za
wsparcie organizacji wyjazdu.
G. Stachura

fot. arch. SP Raba Wyżna

S potkanie integrac yjne

fot. arch. Gimnazjum
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O dblaskowa S zkoła w B ielance

fot. arch. SP Bielanka

Projekt „Odblaskowa szkoła” realizowało już kilka szkół w naszej gminie. Tym razem
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielance,
pod opieką Pani Małgorzaty Bogdał i Pani Elżbiety Chlipały, mieli okazję nauczyć się zasad
bezpieczeństwa na drodze oraz poznać z bliska pracę Policji. W miesiącu wrześniu wychowawcy w klasach przeprowadzili rozmowy
na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i z powrotem. Podkreślano, że
bardzo ważne jest noszenie odblasków, a także przechodzenie przez drogę w miejscach do
tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Przeprowadzone zostały także warsztaty pierwszej pomocy, spotkanie z policjantem oraz konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w ruch drogowym”.
G. Stachura
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K onkurs „S pelling
C hampion ” 2016
Mistrzowie literowania
w języku angielskim wzięli udział w konkursie organizowanym w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.
Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach wiekowych, klasy od I do III oraz
od IV do VI. Uczestnikami
konkursu byli zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych z każdej szkoły z terenu gminy Raba Wyżna.
Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się
następująco:
Klasy I-III (koordynator Elżbieta Nawara)
I miejsce i tytuł Mistrza Gminy RabaWyżna w kategorii
klas I-IIIotrzymała Emilia Luberda, reprezentantka SP w Rabie Wyżnej, II miejsce-Michał Macioł reprezentant SP w Rokicinach Podhalańskich, IIImiejsce Jakub Paluch z SP w Harkabuzie Wyróżnienie otrzymali Alicja Kłącz ze SP im. Św. Brata Alberta w Skawie i Antoni Stelmach ze SP w Sieniawie.
Klasy IV-VI (koordynator Gabriela Łoboda).
I miejsce Mateusz Kurańda ze SP w Rokicinach Podhalańskich, II miejsce Dominik Majchrowicz SP w Skawie, III miejsce- Tymoteusz Szarlejz SP w Harkabuzie. Wyróżnienia przypadły Gabrieli Polak z SP w Sieniawie oraz Kindze Dziechciowskiej ze SP w Bielance.
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki, a Mistrzowie Gminy statuetki.
G. Stachura

Informujemy o powstaniu przy Gminnym Ośrodku Kultury
sztabu WOŚP oraz o pierwszej imprezie, która odbędzie się
w Rabie Wyżnej w ramach 25.Finału WOŚP.
Impreza towarzysząca zbiórce publicznej i „światełko
do nieba” w Rabie Wyżnej odbędą się w dniu finału,
czyli 15 stycznia 2017r. Szczegóły wkrótce…
Wszelkie informacje na temat imprezy towarzyszącej
zbiórce publicznej będą umieszczane
na bieżąco na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
w Rabie Wyżnej
oraz funpage’u sztabu (na Facebooku)
Wszystkich mieszkańców gminy prosimy o wyrozumiałość
i wsparcie naszej akcji 15 stycznia 2017 r. gramy
w Rabie Wyżnej dla dzieci i seniorów !!!

Wieści Rabiańskie nr 6/2016

D ziecko i c yberprzemoc –
pozna j z jawisko , dowiedz
się , jak możesz pomóc !
Cyberprzemoc to rodzaj przemocy z wykorzystywaniem
mediów elektronicznych, najczęściej internetu i telefonów komórkowych. Problem cyberprzemocy może dotykać nawet
połowy nastolatków.
Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się:
– wyzywanie, straszenie czy poniżanie przy użyciu internetu
lub telefonu,
– robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody i ich publikacja w sieci,
– podszywanie się pod kogoś ( kradzież tożsamości).
Gdy twoje dziecko jest ofiara cyberprzemocy – udziel
mu wsparcia:
– zapewnij, że dobrze zrobiło, zgłaszając problem,
– podkreśl, iż nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec
niego i że można liczyć na Twoją pomoc,
– poproś, aby dziecko nie kontaktowało się ze sprawcą
przemocy,
– w szczególnych przypadkach może być konieczna pomoc
psychologiczna lub prawna. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej – udzielanej ofiarom
przemocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej.
Ustal okoliczności zdarzenia:
– nie kasujcie wiadomości w telefonie,
– należy zrobić zw. Zrzuty ekranu (print screen) komunikatorów, stron internetowych, czatów i wkleić do dokumentu
tekstowego,
– wydrukować e-maile i zarchiwizować wszystkie inne pliki,
które mogą pozwolić na wykrycie sprawcy i udowodnić mu
stosowanie cyberprzemocy.

Twoje dziecko jest ofiara lub świadkiem hejtu
i potrzebuje pomocy?
Skontaktuj się z infolinią telefonu zaufania
dla dzieci i młodzieży
(codziennie od 12.00 -22.00)
116 111
W przypadku naruszenia naszych dóbr osobistych w sieci
można zwrócić się do policji ( np. w związku z art.212 Kodeksu
Karnego, czyli zniesławieniem, albo art.190 KK – groźba karalna, art.216 KK -znieważenie)
opracowanie GOPS Raba Wyżna

wieści z gminy
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Ś więto O dzyskania
N iepodległości

Z imowe

utrzymanie dróg
Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
Skawa - F.H.U.P Miśkowiec Wojciech 34713 Skawa 171 a

Uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej. Uświetniły ją poczty sztandarowe, rabiańska orkiestra dęta OSP, chóry Watra i Kantylena oraz zespół góralski Mała Armia Janosika.

Raba Wyżna - F.H.U. Kowalczyk 34-721
Raba Wyżna 165
Rokiciny Podhalańskie - F.H.P.U. „PAŁASZ”
Bogusław Pałasz 34-721 Raba Wyżna,
Rokiciny Podhalańskie 190
Bukowina Osiedle i Harkabuz - Zakład
Usług Stolarskich Magdalena Sarniak
Podsarnie 41 a, 34-721 Raba Wyżna
Podsarnie - Murarstwo Bachula Józef
Podsarnie 50, 34-721 Raba Wyżna
Sieniawa - Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Dziwisz,34-721 Raba Wyżna 406 a
Bielanka i „górna część” Raby Wyżnej –
Zakład Usług Leśnych Henryk Węglarczyk Spytkowice 265
Realizację zadania nadzorują:
Jan Sarniak - kierownik ZGKiM
i Dariusz Kowalczyk.
Informacje kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Raba Wyżna 55,
tel: 18 26 88 950

W drugiej części uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie wystąpili w spektaklu patriotycznym 10 listopada 1918 - urodziny prababci, według scenariusza i reżyserii pani Ilony Traczyk-Bożek. Scena została ucharakteryzowana na salonik z początku XX wieku, w którym pewna rodzina świętuje urodziny prababci. Uroczystość staje się okazją do wspomnienia
ludzi i wydarzeń sprzed wielu lat. Oprawę muzyczną zapewniła pani Marcelina
Urbaniak i Orawskie Smyki.
G. Stachura

B a jkowe M ikoła jki

fot. arch. GOK

Malowanie świątecznych bombek, sztuczny
śnieg, bańki mydlane oraz przede wszystkim spotkanie ze Świętym Mikołajem i bajkowymi postaciami, zapewnili organizatorzy spotkania, które odbyło się 3 grudnia w Domu Strażaka w Rabie Wyżnej. Wśród rozbawionych maluchów, doskonale czuli się również ich rodzice, którzy chętnie angażowali się w zabawę. Po spotkaniu z Mikołajem dzieciaki wypuściły w niebo podświetlone balony, rozjaśniając Mu drogę powrotną. Każdy wyszedł z upominkiem i szerokim uśmiechem
na twarzy.
G. Stachura
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N a jpiękniejszy ogród w gminie R aba W yżna
Pierwsza edycja konkursu zgromadziła miłośników pięknych kwiatów i roślin, którzy swój czas wolny spędzają na
pielęgnacji przydomowego ogrodu. Konkurs zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej we
współpracy z panią Sylwią Matejczyk oraz z komisją konkursową w skład której weszli: pan Marian Wojdyła, pani Teresa Rusnak, pani Sylwia Krauzowicz
oraz pani Małgorzata Szarlej. Wyróżnił najpiękniejsze i najciekawsze
ogrody, zachęcając równocześnie
do pielęgnacji ogrodów. W okresie wakacyjnym komisja konkursowa odwiedziła właścicieli domostw,
którzy zgłosili się do konkursu zwracając uwagę na pomysłowość w zakresie dekoracji ogrodu oraz estetykę, dzięki którym wypracowany zostanie nawyk dbania o własną posesję i ogród. W trakcie gali na scenie
zaprezentowały się wokalistki ze studia Young Stars: Paulina
Filipiec, Jolanta Gil oraz Dominika Szyszka, a także Agnieszka
Grzybacz i gość specjalny Beata Lerach, jedna z najwybitniejszych polskich wykonawczyń piosenki artystycznej.
Grand Prix konkursu otrzymała pani Maria Dziadek.
Laureaci pierwszego miejsca: państwo Urszula i Piotr
Pietrzakowie, państwo Dorota i Piotr Urbaniakowie, pani Maria Pociecha, pani Emilia Antolak oraz pan Tadeusz Żądlak. Laureatów udekorował Andrzej Dziwisz, wójt gminy Raba Wyżna.
Laureaci drugiego miejsca: pani Krystyna Rapacz, Państwo
Zofia i Mateusz Papierzowie, państwo Katarzyna i Krzysztof Chrobakowie, pani Sylwia Szczepaniak oraz pani Joanna

Pruś. Nagrodzonym statuetkę wręczyła pani Teresa Rusnak.
Laureaci trzeciego miejsca: pani Maria Harkabuz, pani Małgorzata Bielarczyk, pani Jolanta Sawina oraz pani Celina Rapacz. Statuetkę nagrodzonym za trzecie miejsce wręczyła
pani Sylwia Krauzowicz.
Przyznane zostały również wyróżnienia w kategorii:
Ogród przyjazny dzieciom - pani
Izabela Matuszek i pani Joanna Rapacz; w kategorii: rodzący się ogród
- pani Danuta Kościelniak i pani
Agnieszka Drąg; w kategorii ogród
kwiatowo-wyczynowy - pani Edyta Pałasz; w kategorii: oryginalne
kompozycje - pani Teresa Bochnak;
w kategorii: tradycja i nowoczesność - pani Genowefa Czyszczoń;
w kategorii: kompozycje kwiatowe pani Stanisława Kowalczyk; w kategorii: motyli ogród - pani Zofia Gruca; w kategorii ziołowy zakątek - pani Maria Chromy; w kategorii: w zgodzie z naturą - pani Józefa Dyrcz; w kategorii: ład
i estetyka - pani Justyna Szymczyk i pani Helena Antolak. Wyróżnionych udekorował pan Marian Wojdyła, przewodniczący komisji konkursowej, który podsumował pierwszą edycję
konkursu na najpiękniejszy ogród.
Podczas gali wystąpił także kabaret z Cezarym Skrockim
i Rafałem Nowakiem.
Przy organizacji koncertu pracowały również: Ania Pałasz, Monika Papierz, Sandra Siepak i Natalia Węglarczyk.
G. Stachura
fot. Piotr Kuczaj

M iędzynarodowy sukces w J iu -J itsu
Grupa 14 zawodników z Podhalańskiej Akademii Sztuk Walk Jiu-Jitsu EdArt, działająca na terenie Raby Wyżnej reprezentowała Podhale na Międzynarodowych Zawodach Jiu-Jitsu Goshin Ryu w Swindon w Anglii. Nasi zawodnicy spisali się znakomicie zajmując wysokie lokaty.
Pierwsza grupa wagowa:
I miejsce - Dawid Szpernoga / Niedzica
II miejce - Julia Kurańda / Raba Wyżna
III miejsce - Klaudia Lipkowska / Raba Wyżna
IV miejsce - Szymon Lipkowski / Raba Wyżna
V miejsce - Maciej Jarończyk / Czarny Dunajec
Druga grupa wagowa:
II miejsce - Julia Wojeńska / Niedzica
III miejsce - Wiktoria Wajda / Czarny Dunajec
Grupa EdArt brała udział również w zawodach Kata Jiu-Jitsu Goshin – Ryu w Szczebrzeszynie, gdzie I miejsce zajęła Julia Kurańda, natomiast II miejsca zdobył Damian Bartkowski.
G. Stachura
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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
sierż. Krzysztof Romanowski
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
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„Trzeba być dobrym jak chleb…” - te słowa przyświecały
uczestnikom kolejnej edycji konkursu plastycznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Św. Brata Alberta
w Skawie. Do oceny wpłynęło 21 prac, które oceniała komisja
konkursowa pod przewodnictwem Pani Anny Piaskowy – dyrektora GOK w Rabie Wyżnej.
Kategoria klas I -III
I miejsce Oliwier Niedojad ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie,
II miejsce Amelia Stolarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Św. Brata Alberta w Skawie
III miejsce Alicja Kłacz ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św.
Brata Alberta w Skawie
Kategoria klas IV-VI
I miejsce Anna Majchrzak z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Rokicin Podhalańskich,
II miejsce Jakub Ślaga ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św.
Brata Alberta w Skawie,
III miejsce zajęły Natalia Wójciak z Zespołu Szkół w Skawie oraz Zuzanna Palarczyk ze Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Bielance.
Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz. Rodzice przygotowali w tym dniu słodki
poczęstunek.
G. Stachura

fot. arch. SP Skawa 3
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Uroczystość wspólnego Jubileuszu 70-lecia
Przedszkola Gminnego, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego w Sieniawie zgromadziła mieszkańców, absolwentów i obecnych wychowanków przedszkola. Nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych w osobach Pana Krzysztofa Fabra, Starosty Powiatu
nowotarskiego, a także Wójta Gminy Raba Wyżna Pana Andrzeja Dziwisza, władz Kuratorium
Oświaty i radnych gminnych. Uroczystość rozpoczęła Msza św, w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym Niepokalanego Serca NMP,
po której odbyła się część oficjalna, którą oficjalnie otworzyła Pani Barbara Antolak, dyrektor przedszkola.
W dalszej części spotkania Pani Barbara
Antolak przybliżyła historię placówki, a byli wychowankowie wspominali przedszkole sprzed
kilkudziesięciu lat. W części artystycznej wystąpili absolwenci, a wśród nich dorośli, młodzież, uczniowie szkoły podstawowej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Jubileuszowy tort pokrojony został przy dźwiękach gromkiego „Sto lat”.. Również przedstawiciele Kółka Rolniczego oraz
Koła Gospodyń Wiejskich wspominali działania na rzecz miejscowości w minionych latach.
G. Stachura
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P odsumowanie działalności świetlicowej

Świetlica „Quo vadis” w Sieniawie

Świetlica „Emaus” w Rabie Wyżnej

Szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i młodzieży oraz doborowa kadra nauczycieli – wolontariuszy, to gwarancja dobrej zabawy i ciekawego spędzenia czasu wolnego. Dwie świetlice w Rabie Wyżnej i Sieniawie, podsumowały właśnie całoroczną pracę,
prezentując umiejętności, jakie dzieci i młodzież nabyły w trakcie roku. Spotkaniom towarzyszyły wystawy prac plastycznych,
występy muzyczne i teatralne oraz aukcje.
Świetlica „Quo Vadis” w Sieniawie oraz świetlica „Emaus” w Rabie Wyżnej realizowały swoje zadania ze środków Gminy Raba
Wyżna, współfinansowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
G. Stachura

O rawskie „S kubarki ”
Skubanie pierza to zwyczaj, który na Orawie przekazywany jest od
lat. Tegoroczne spotkanie w Harkabuzie
współorganizowane przez
Stowarzyszenie „Czarna Orawa” oraz
Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Harkabuzie, zintegrowało całą
społeczność, a także zaproszonych
gości. W spotkaniu wziął udział Wójt
Pan Andrzej Dziwisz, Dyrektor szkoły podstawowej wraz z gronem pedagogicznym oraz goście z Jaworzna i Ukrainy. Nie zwiodły również stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie Orawianki z Podsarnia, Stowarzyszenie Gospodyń z Podwilka, Stowarzyszenie Aktywni Rabianie z Raby Wyżnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Harkabuzie zaprezentowali gwarową inscenizację, po czym wszyscy wspólnie zasiedli do skubania pierza, w trakcie którego
przygrywała kapela góralska, a starsi opowiadali ciekawe historie. Na zakończenie pełnego niespodzianek wieczoru, panie ze
stowarzyszenia „Czarna Orawa” przygotowały pyszne domowe pączki.
G. Stachura
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