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Serce Podhala 
Bezpłatny kwartalnik Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania 

im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Wydawca: Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl

Przedstawiamy Wam kolejne wydanie 
„Serca Podhala”. W najnowszym nu-
merze znajdą Państwo m. in. materiały 

opisujące liczne przedsięwzięcia, które 
miały miejsce w ostatnich tygodniach, 
sukcesy dzieci i młodzieży z naszej gmi-
ny, a także praktyczne porady dotyczące 
opieki zdrowotnej i badań profilaktycznych. 
Minione wakacje to także imprezy plene-
rowe, wyścigi kolarskie, gminna kolonia 
i wiele innych.

Przypominamy również o możliwości 
przesyłania artykułów i zdjęć do Redakcji 
„Serca Podhala” na adres: redakcja@sza-
flary.pl. 

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, 
które współtworzyły to wydanie, za ich trud 
i czas włożony w przygotowanie materiałów.

W nowym roku szkolnym wszystkim 
Uczniom życzymy, aby zdobywanie wiedzy 
było fascynującą przygodą, odkrywaniem 
nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem sie-
bie, rozwojem własnych uzdolnień i zain-
teresowań, Nauczycielom oraz wszystkim 
pracownikom szkół życzymy, by był to rok 
spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą 
i uznanie otoczenia, Rodzicom zaś życzymy, 
by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele 
nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Szanowni mieszkańcy gminy Szaflary!
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W historii gminy Szafla-
ry jest to pierwsza tak 
ogromna kwota dotacji. 

Dzięki temu, bez angażowania 
środków z budżetu gminy zo-
stanie wykonane zadanie. Dla 
porównania skali wielkości - 45 
mln zł to obecny cały budżet 
Gminy i najwyższa kwota do-
tacji dla tego typu inwestycji 
w Polsce. 

Gmina Szaflary wniosek 
o dofinansowanie na realizację 
tej inwestycji złożyła jeszcze 
w 2016 roku. Wniosek ten zo-
stał pozytywnie oceniony przez 
NFOŚiGW w Warszawie, a na-
stępnie zaakceptowany przez 
Ministra Ochrony Środowiska. 
Dofinansowanie wniosku sta-
nowi 100% kosztów kwalifi-
kowalnych inwestycji. Głębo-
kość planowanego odwiertu 
geotermalnego to 5300 metrów, 
a przewidywana temperatura 
w odwiercie to 130 stopni Cel-
sjusza. Inwestycja ta ma być 
źródłem ciepła geotermalnego 
i energii elektrycznej. Realiza-
cja tego zamierzenia pozwoli 
gminie Szaflary i miastu Nowy 
Targ na ogrzewanie domów 

i mieszkań wodą termalną. 
Powstanie odwiertu da wielką 
szanse na rozwój całej Gminy 
i niewątpliwie przyczyni się do 
polepszenia jakości życia jej 
mieszkańców. 

Umowę dotacji podpisał 
Wójt Rafał Szkaradziński 
i prezes NFOŚiGW Kazimierz 
Kujda, przy udziale Ministra 
Ochrony Środowiska Pana prof. 
Jana Szyszko. W uroczystości 
podpisania umowy dotacji 
wzięli udział również posło-
wie ziemi Podhalańskiej Anna 
Paluch i Edward Siarka oraz 
prezes Geotermii Podhalańskiej 
Wojciech Ignacok. 

Spośród pięciu gmin i puli 
środków do rozdania w wyso-
kości 107 mln zł gmina Szaflary  
otrzymała najwyższe dofinan-
sowanie, prawie połowę całej 
puli, bo aż 45 mln zł. Są to 

gigantyczne pieniądze a zara-
zem wielkie wsparcie dla gminy 
Szaflary, bo ta inwestycja zasili 
majątek gminy. Jak to trafnie 
ujął Pan prof. Jan Szyszko 
Minister Środowiska, „Polska 
siedzi na wielkim piecu geo-
termalnym, do którego trzeba 
tylko się podłączyć” i my jako 
gmina, z tej możliwości właśnie 
korzystamy. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do realizacji tak 
ważnego przedsięwzięcia dla 
gminy Szaflary i liczymy na 
dalsze wsparcie i współpracę 
w tym oraz innych działaniach.

Kolejne informacje oraz 
postępy z realizacji działań 
związanych z odwiertem, 
w tym z projektowania sieci 
będą Państwu przekazywane 
w najbliższych terminach. 

Gmina Szaflary z rekordową 
dotacją w wysokości 45 mln zł!

Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński w dniu 26.09.2017 r. w Warszawie 
podpisał umowę, dzięki której gmina Szaflary otrzymała 45 mln zł dotacji 
na wykonanie najgłębszego w Polsce odwiertu geotermalnego. 

Gmina Szaflary 
otrzymała 
dofinansowanie 
na wymianę 
starych kotłów 
węglowych

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Szaflary otrzy-
mała dofinansowa-
nie na wymianę sta-

rych kotłów węglowych 
w programach RPO RPO 
443 (wymiana kotłów 
na paliwa stałe). Dota-
cja na program wynosi 
657 365,72 zł.

U wszystkich miesz-
kańców z listy podstawo-
wej odbędą się dwie wizje 
lokalne z uczestnictwem 
uprawnionych audytorów 
działających z ramienia 
Urzędu Marszałkowskie-
go celem wykonania oce-
ny energetycznej. 

Wójt Gminy Szaflary 
zaprasza wszystkich 
mieszkańców gminy 

na spotkania informacyj-
ne w sprawie możliwości 
otrzymania dofinansowa-
nia do odnawialnych źró-
deł energii tj.: fotowoltaiki, 
kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła.

Spotkania odbędą się :
• Dnia 06.10.2017 r. 

(piątek) o godzinie 
19:00 w budynku 
OSP w Maruszynie.

• Dnia 16.10.2017 r. 
(poniedziałek) o godzinie 
19:00 w budynku 
OSP w Szaflarach.
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Podczas pobytu koloniści po-
dobnie jak kadra wychowaw-
ców mieli co robić. Każdy 

dzień obfitował w ciekawe za-
jęcia, wycieczki czy konkursy. 
Nawet deszczowe dni, a było 
ich na szczęście niewiele, nie 
przeszkodziły w dobrej zabawie. 

Uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawcami spędzali czas 
na wymyślaniu nazw dla swoich 
grup, przygotowywaniu plaka-
tów i piosenek prezentujących 
daną grupę czy plażowaniu nad 
Jeziorem Lidzbarskim, które od-
dalone było od obozu zaledwie 
10 min.

Uczestników podzielono tak-
że na dwie duże grupy – star-
szych i młodszych. Gdy jedna 
grupa spędzała czas z wycho-
wawcami w Lidzbarku, pozosta-
li koloniści zwiedzali pobliskie 
ciekawe miejsca. Każda z grup 
w kolejnych dniach miała moż-
liwość zwiedzenia „Miasta 
piernika i Kopernika” – czyli 
Torunia. Na początek wycieczki 
poznawali oni wraz z przewod-
nikiem miasto, ten zaś opowia-
dał im ciekawe historie z nim 
związane – np. skąd wzięła się 
jego nazwa oraz kto go strzeże. 
Po zwiedzaniu wszyscy wzięli 
udział w warsztatach, na których 
mogli samodzielnie przygotować 
pierniki, które później wypieka-
no w piecach na pamiątkę wizy-
ty w Muzeum Piernika. Każda 
z grup miała także czas wolny 
na zakupy. 

Kolejnym miejscem, które 
zwiedzali uczestnicy kolonii 
był Grunwald i Muzeum, które 
przybliżyło uczniom historię Bi-

twy pod Grunwaldem. Wstępem 
do tej wycieczki było oglądanie 
filmu „Krzyżacy” na świetlicy, 
w ośrodku. Olsztynek to kolejny 
cel podróży kolonistów. Znajduje 
się tam największy w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim Park 
Etnograficzny, czyli Muzeum 
Budownictwa Ludowego. Pod-
czas tej wizyty można było nie 

tylko zobaczyć liczne drewniane 
budowle z czterech historycz-
nych regionów Prus Wschod-
nich: Warmii, Mazur, Powiśla 
oraz terenów Litwy, ale także 
obejrzeć na żywo strzyżenie 
owiec. Podzieleni na grupy ko-
loniści mieli też okazję spędzić 
czas na basenie w pobliskim 
ośrodku wypoczynkowym. 

Kolonia to nie tylko zaba-
wa ale także i rywalizacja. Dla 
wszystkich grup zorganizowa-
no turnieje sportowe. Najstarsi 
zmierzyli się w meczu siatków-
ki, chłopcy z młodszej grupy 
rozegrali Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Kierownika Obozu, 
a dziewczęta spróbowały swoich 
sił w torze przeszkód. Kolejnym 
konkursem był konkurs plastycz-
ny, w którym uczestnicy przy-
gotowywali karykatury swoich 
wychowawców. Komisja miała 
nie lada wyzwanie, by wybrać 
spośród wszystkich prac te naj-
lepsze.

Oprócz przyjemności, były 
także obowiązki, każdy kolonista 
musiał dbać o porządek. Komi-
sja wybrana spośród kadry wy-
chowawców sprawdzała domki, 
w których mieszkali koloniści 
pod względem czystości. Wybra-
no dwie najlepsze grupy, które za 
trud otrzymały drobne upominki. 

Na półmetku kolonii każ-
dy z uczestników musiał także 
przejść chrzest by móc zostać pa-
sowanym na kolonistę Lidzbar-
ku. Uczniowie musieli m.in. 
przejść na kolanach po piasku 
z wodą, przeczołgać się pod ko-
cem, przespacerować boso po 
szyszkach, spróbować magicznej 
mikstury czy pocałować kolano 
króla i królowej. Na zakończenie, 
w nagrodę za wytrwałość zorga-
nizowano dla nich dyskotekę.

Wszyscy uczestnicy, Ci młod-
si i Ci starsi świetnie się bawili 
i nie chcieli wyjeżdżać. Za rok 
kolejna kolonia, oby była tak 
samo udana.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Na kolonii fajnie jest!
Prawie 200 uczniów z gminy Szaflary wzięło udział w tegorocznej kolonii na 
Mazurach, organizowanej przez Urząd Gminy Szaflary. Po całonocnej przeprawie 
autokarowej wszyscy bezpiecznie dotarli na miejsce, czyli do Lidzbarka Welskiego. 
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Komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Budzyk 
– przewodnicząca Komisji 

– prac. MODR, Joanna Palka – 
przedstawicielka Rady Gminy 
Szaflary oraz Barbara Wolański – 
Animator kultury, oceniła ogrody 
pod kątem estetyki, zagospoda-
rowania zielenią, nakładu pracy 
w utrzymaniu ogrody, a także 
ogólnego wrażenia. 

Zamierzeniem tego konkur-
su jest, aby mieszkańcy dbali 
o swoje posesje i otoczenie, 

a jednocześnie dawali dobry 
przykład innym. Pięknych ogro-
dów w gminie Szaflary jest coraz 
więcej. Większość ogrodników 
pasjonatów dba o swój zielony 
zakątek, starając się o zachowa-
nie prywatności. 

W tym roku pierwsze miejsce 
w posesjach jednorodzinnych 
przyznano: 
I miejsce: Maria i Czesław Łatek 

Szaflary ul. Orkana 37 
II miejsce: Janina Cachro Szafla-

ry ul. A. Suskiego 45B

III miejsce: Jan i Anna Handzel 
Szaflary ul. Zakopiańska 48 
Posesje przyzagrodowe: 

I miejsce: Krystyna Strama Bań-
ska Niżna ul. Papieska 63 

II miejsce: Marta Ścisłowicz Za-
skale ul. Kard. K. Wojtyły 66 

III miejsce: Aniela Król Zaskale 
ul. Kościelna 2 
Nagrody w konkursie zostały 

ufundowane przez gminę Szafla-
ry. Są to bony pieniężne o war-
tości: za I miejsce kwota 500,00 
zł, za II miejsce kwota 300,00 

zł, za III miejsce kwota 200,00 
zł. Wręczenie nagród obyło się 
podczas wrześniowej sesji Rady 
Gminy. Nagrody zwycięzcom 
wręczał Wójt Gminy.

Dzięki zaangażowaniu na-
szej lokalnej społeczności 
zmienia się na lepsze wize-
runek całej gminy dlatego już 
teraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w IV edycji konkursu 
na najpiękniejszy ogród gminy 
Szaflary.

Tekst i fot. Barbara Wolański

Konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Szaflary rozstrzygnięty!
Już po raz 3 w gminie Szaflary odbył się konkurs na najpiękniejszy ogród.

III miejsce – Aniela Król, 
ul. Kościelna 2, Zaskale

Miejsce III – Jan i Anna Handzel, 
ul. Zakopiańska 48, Szaflary

Miejsce II – Janina Cachro, 
ul. A. Suskiego 45B, Szaflary

Miejsce II – Marta Ścisłowicz, 
ul. Kard. K. Wojtyły 66, Zaskale

Miejsce I – Marian i Czesława Łatek, 
ul. Orkana 37, Szaflary

Miejsce I – Krystyna Strama, 
ul. Papieska 63, Bańska Niżna
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Dzięki systemowi infor-
mowania SMS można 
otrzymywać krótkie wia-

domości tekstowe wysyłane 
przez Urząd Gminy Szaflary 
oraz Gminne Centrum Kul-
tury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach dotyczące m.in.: 
bezpłatnych badań lekarskich 
i programów zdrowotnych, 
terminów odbiorów odpadów 
czy powiadomień o przerwach 
w dostawie wody czy prądu. 
Będą także komunikaty o waż-
nych imprezach kulturalnych, 
sportowych, warsztatach i in-
nych ważnych wydarzeniach 
w gminie. System działa już 
od maja, bardzo dobrze spraw-
dził się podczas organizowanej 
przez Urząd Gminy Szaflary 
kolonii gminnej.

Do systemu może zapisać 
się każdy Mieszkaniec Gmi-
ny, który chciałby otrzymywać 
w/w informacje na swój telefon 
komórkowy 

UWAGA: Osoby zarejestro-
wane w systemie otrzymują wia-
domości SMS nie ponosząc żad-
nych opłat. Każdy mieszkaniec 
może w dowolnej chwili wyreje-
strować się z systemu ponownie 
wysyłając SMS. W tym momen-
cie jego numer automatycznie 
zostanie usunięty z systemu.

System z założenia ma cha-
rakter informacyjny. Udzielenie 
odpowiedzi nie jest konieczne, 
ale jest możliwe. Komunikacja 
zwrotna odbywa się również po-
przez SMS. 

Zapisani do systemu użyt-
kownicy nie muszą się martwić, 

że zostaną zasypani ogromną 
ilością spamu i bezużytecznych 
reklam. – SMSy będą dotyczy-
ły wyłącznie określonych przy 
rejestracji tematów, ich czę-
stotliwość nie będzie uciążliwa 
dla odbiorcy, skupimy się na 
najważniejszych komunikatach.

Jak się zapisać?

Zasady zapisywania się do 
Systemu określa Regulamin 
dostępny na stronie www.sza-
flary.pl oraz www.gckpit.szafla-
ry.pl. Są trzy sposoby:
1) Wystarczy wysłać SMS w tre-

ści podając: 
 Imię i nazwisko oraz 

„Wyrażam zgodę na 
otrzymywanie bezpłat-
nych powiadomień SMS 
dot. działań gminy Sza-
flary. Kategoria powia-
domień: UG, GOPS, GC-
KPiT, Kwartalnik, sport, 
Ośrodek Zdrowia.” (moż-
na wybrać kilka kategorii) 
na numer 661-005-087

2) wypełnić formularz dostępny 
na stronie www.szaflary.pl 
oraz www.gckpit.szaflary.pl

3) wypełnić papierowy for-
mularz dostępny w biurze 
GCKPiT oraz w budynku 
Urzędu Gminy

System działa już od maja, bardzo dobrze sprawdził 
się podczas organizowanej przez Urząd Gminy 
Szaflary kolonii gminnej.

Powiadomienia SMS

Lp. Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

1. Dawid 01.06.2017 r.

2. Emilia 01.06.2017 r.

3. Bartłomiej 06.06.2017 r.

4. Milena 16.06.2017 r.

5. Amelia 19.06.2017 r.

6. Laura 23.06.2017 r.

7. Jan 23.06.2017 r.

8. Emilia 25.06.2017 r.

9. Oliwia 27.06.2017 r.

10. Józef 30.06.2017 r.

11. Zofia 30.06.2017 r.

12. Wiktoria 23.07.2017 r.

13. Wojciech 24.07.2017 r.

14. Amelia 25.07.2017 r.

15. Jakub 31.07.2017 r.

16. Emilia 01.08.2017 r.

17. Oliwia 04.08.2017 r.

18 Piotr 09.08.2017 r.

19. Filip 17.08.2017 r.

20. Klaudia 25.08.2017 r.

21. Damian 28.08.2017 r.

Zestawienie dzieci 
urodzonych w okresie 
od 1 czerwca 2017 r. 
do 31 siernia 2017 r.

ZAMELDOWANYCH  
NA TERENIE  

GMINY SZAFLARY
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ODESZLI OD NAS 
 W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2017 R. DO 31 SIERPNIA 2017 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1
Waksmundzki 
Stanisław

1929 01.06.2017 r. Szaflary

2 Malacina Jan 1934 03.06.2017 r. Skrzypne

3 Bartoszek Zofia 1937 05.06.2017 r. Maruszyna

4 Strama Zofia 1924 12.06.2017 r. Skrzypne

5 Jucha Andrzej 1933 13.06.2017 r. Szaflary

6
Borkowska 
Władysława

1939 13.06.2017 r. Bańska Niżna

7 Kąś Władysław 1947 16.06.2017 r. Zaskale

8 Król Stanisław 1936 18.06.2017 r. Bór

9 Jagoda Władysława 1950 18.06.2017 r. Bańska Niżna

10 Janik Marianna 1926 19.06.2017 r. Skrzypne

11 Żukowska Maria 1958 25.06.2017 r. Bańska Wyżna

12 Antończak Katarzyna 1935 28.06.2017 r. Szaflary

13 Gacek Stanisław 1920 04.07.2017 r. Szaflary

14 Żiraldo Bogusław 1949 06.07.2017 r. Zaskale

15 Sikoń Aniela 1939 09.07.2017 r. Bańska Wyżna

16 Repa Stanisław 1932 10.07.2017 r. Bańska Wyżna

17 Waluś Józef 1933 10.07.2017 r. Szaflary

18 Szaflarski Wojciech 1961 10.07.2017 r. Szaflary

19 Pańszczyk Zofia 1928 12.07.2017 r. Zaskale

20. Mrugała Janina 1942 14.07.2017 r. Szaflary

21. Krajewski Piotr 1956 14.07.2017 r. Maruszyna

22. Jarząbek Ludwina 1934 22.07.2017 r. Bańska Wyżna

23. Kowalczyk Stanisława 1938 22.07.2017 r. Szaflary

24. Stanek Anna 1930 26.07.2017 r. Maruszyna

25. Król Andrzej 1940 03.08.2017 r. Zaskale

26. Petuchów Maria 1934 06.08.2017 r. Szaflary

27. Wąsik Józef 1934 08.08.2017 r. Szaflary

28. Klich Zbigniew 1944 08.08.2017 r. Szaflary

29. Piszczór Helena 1947 16.08.2017 r. Szaflary

30. Michelli Helena 1937 17.08.2017 r. Bańska Wyżna

31. Chrobak Władysław 1940 18.08.2017 r. Bór

32. Kalata Stanisław 1936 21.08.2017 r. Szaflary

33. Cudzich Daniel 1994 26.08.2017 r. Bańska Niżna

34. Walkosz Władysław 1935 28.08.2017 r. Zaskale

35. Stanek Józef 1948 28.08.2017 r. Szaflary

Ślubowanie przed Wójtem Gminy Rafa-
łem Szkaradzińskim, w dniu 28 sierpnia 
2017 r. c osobiście złożyli nauczyciele 

z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Szaflarach: Mariola Pajerska 
i Konrad Dygoń, nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej w Borze Bożena Bąk oraz 
nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej Joanna 
Żółtek-Babiarz.

Wójt Gminy Rafał Szkaradziński wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisła-
wem Wąsikiem pogratulowali awansu nowo 
mianowanym nauczycielom i życzyli im 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz 
w życiu prywatnym. 

Opr.: Alicja Pilny

Awans zawodowy nauczycieli
Cztery osoby uzyskały stopień nauczyciela mianowanego ze szkół 
prowadzonych przez gminę Szaflary i otrzymały „Akt nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.
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Dziękując za te możliwość 
spotkania z czytelnikami 
chcę się podzielić kilkoma 

pierwszymi wrażeniami. Mam 
nadzieję, że jakoś pożyteczny-
mi. Po prawie 30 latach życia 
w Krakowie wejście w samo 
serce i centrum Podhala daje 
na pewno nowe wrażenia. Choć 
góry nie są mi obce. I góralska 
mentalność jest też jakoś moją. 
Tylko, że chodzi o góry niższe. 
Pochodzę bowiem z Beskidów. 

Tytuł nawiązuje do widoku 
jaki mam z okna mieszkania. Jest 
tam weranda bardzo przeszklo-
na. Z doskonałym widokiem na 
całą okolice. A ponad dachami 
na wierzchołki Tatr. Widać jak 
na dłoni całą okolicę kościoła. 

Ostatnio najczęstsze pytanie 
jakie słyszę to: „I jak tam jest?” 
To też jest pytanie o widok. Choć 
nie tylko z okna mieszkania. Moja 
najkrótsza odpowiedź brzmi: 
„Jest inaczej”. I od razu dodaję, 
żeby nie było wątpliwości, że 
to inaczej ma sens pozytywny. 
Przede wszystkim zastałem pa-
rafię tętniącą życiem. I to życiem 
w całym jego bogactwie. Parafię, 
która pod pasterskim przewodem 
poprzedniego proboszcza Ks. An-
drzeja Kamińskiego wykonała 
ogromną pracę. Tę, którą widać, 
gdy patrzy się na odnowiony ko-
ściół i plebanię z placem zabaw 
dla dzieci. Ale jest też praca du-
chowa. Gdy trwa codzienna ado-
racja Najświętszego Sakramentu. 
I codzienna Koronka do Miłosier-
dzia Bożego. To rzadkość w pa-
rafii o charakterze wiejskim. To 
radośnie bolące ręce przy ilości 
rozdawanych Komunii Świętych. 
I niezwykły dar figury Madonny 
Szaflarskiej. Nasze własne, może 
małe ale bliskie sanktuarium. Jed-
nak z całkowicie realnymi darami 
i cudami łaski. A dla mnie osobi-
ście jest to spotkanie z ciepłym 
i pełnym zaufania (kiedy nie 
wiadomo co się po nowym pro-
boszczu spodziewać) przyjęciem 
ludzi. Spotkanie ludzi dla których 
troska o parafię, o dobro wspólne 

nie jest sloganem ale prawdzi-
wą pasją. Tak jest w Szaflarach 
i w doskonale zorganizowanej 
wspólnocie żyjącej w Borze. 
I choć nie mam doświadczenia 
w zostawaniu proboszczem to 
chyba tak to przyjęcie powinno 
wyglądać. I takiego przyjęcia 
innym kapłanom mogę tylko 
życzyć. 

W tym poczuciu, że jest ina-
czej kryje się niesamowite do-
świadczenia całej różnorodno-
ści życia. Jak ten widok z okna 
proboszczowskiego mieszkania. 
Po jednej stronie plac zabaw 
z dmuchanym zamkiem i cią-
głą wrzawą dzieci. Po drugiej 
kaplica pogrzebowa. W ostat-
nich tygodniach z częstą obec-
nością ciał zmarłych parafian. 
I doglądanie jak się bawią dzieci, 
rozstrzygając ich różne spory. 
I tuż obok doglądanie czy nasza 
chłodnia na ciała zmarłych działa 
dobrze. To obrazuje skalę ludz-
kiego życia z całym bogactwem 
doznań i przeżyć od narodzin do 
śmierci. A nawet dzięki Bogu 
poza śmierć. I najważniejsze, że 
Kościół, parafia jest w samym 
centrum tego życia. I wszystko 
ostatecznie dzieje się tak blisko 
obecności Boga i ku niej pro-
wadzi. 

To „jest inaczej”, jest także 
troską o to by to życie, jak to 
życie, było podtrzymywane 
i wzrastało. Szukanie dróg by 
codzienna adoracja przyciągała 
nowe osoby. My nie możemy 
liczyć na umiejscowienie przy 
dworcu i na rynku miasta. Na 
to, że z tłumu ludzi zawsze ktoś 
przyjdzie. To troska jak dotrzeć 
do ludzi, którzy świątynię dziś 
omijają. I do młodych, którzy 
wyglądają na zagubionych a na-
wet niszczących swoje życie, 
gdy patrzymy na to co robią i co 
piją. Jak współdziałać w wielu 
wspólnych miejscach i dziełach 
z władzami samorządowymi. Ta 
współpraca dotyczy dobra tych 
samych osób i spraw nad któ-
rymi pochyla się i wójt i sołtys, 
i strażacy, i Związek Podhalan. 

To także zwykłe problemy re-
montowo-budowlane z których 
także składa się życie. Trzeba 
remontować kaplicę na cmenta-
rzu i przystosować ją do potrzeb 
liturgicznych. Przygotować re-
mont ogrodzenia, które się zesta-
rzało. Reagować na usterki małe 
i duże. Gdy przecieka dach i gdy 
pękają nam serca największych 
dzwonów. I co ważne by tymi 
wszystkimi działaniami dzielić 
się z innymi. Wiedza o remon-

tach, o sposobach wytwarzania 
gontu, o elektronice dzwonów, 
o konserwacji fasady potrzebu-
je wiedzy innych. Nie ksiądz 
ale inni są specjalistami i mają 
doświadczenie i wiedzę. I by 
w tym wszystkim nie zapomnieć 
o istocie kapłańskiej misji. Dla-
tego też przed nami jest wybór 
nowej rady parafialnej. By była 
reprezentacją całej wspólnoty. 
I pomagała odkrywać jak bar-
dzo parafia czyli Kościół, który 
wierzy i pielgrzymuje na tym 
najbliższym nam miejscu ziemi 
jest dobrem wspólnym. Trwa tyle 
pokoleń. A dziś jej przyszłość jest 
w naszych rekach. To ułatwia 
pokorne zajęcia swego miejsca 
w tym łańcuchu. Podjęcie od-
powiedzialności za swoją misję. 
Przecież mentalność góralska 
tak bardzo zbudowana jest na 
tradycji. Na kontynuacji dzieła 
przodków. Na poczuciu ojcowi-
zny, którą nam dano i zadano. 

Świadomość, że jestem 230 
księdzem w historii parafii od 
1610 roku bardzo pomaga zająć 
swoje miejsce. Poczuć, że jest się 
tylko i aż częścią w tej niezwykłej 
sztafecie wiary i życia. Dziękując 
za tę możliwość podzielenia się 
spojrzeniem z okna proboszcza 
czynię to z nadzieją zaproszenia 
wielu do udziału w tym widoku. 
Spojrzenia na życie tego miejsca 
na ziemi, które jest nam dane. 
Na wspólnotę pielgrzymki wiary 
jaką jest parafia. I może też to 
by spojrzenie proboszcza jed-
nej z wielu podhalańskich parafii 
mogło być pomocne wszystkim. 
Bo wszyscy mamy swoją ojco-
wiznę, swoje miejsce na ziemi. 
I wszyscy żyjemy we wspólno-
cie rodziny i wspólnocie wia-
ry w Boga. Jesteśmy kolejnym 
łańcuchem w tym nurcie życia. 
Z całą długą tradycją i przeszło-
ścią. Z imionami i twarzami na-
szych przodków. Tych żyjących 
i tych, którzy już zakończyli 
ziemską drogę. I teraz jest nasz 
czas życia i pracy dla jej dobra 
dzisiaj i w przyszłości.

Widok z okna proboszcza
Może najpierw się przedstawię. Ks. Kazimierz Duraj. Ksiądz od 31 lat.  
I od niemal trzech miesięcy proboszcz w Szaflarach. 
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Nasza Uczelnia jako je-
dyna z 36 państwowych 
wyższych szkół zawo-

dowych w Polsce ma w swojej 
nazwie przymiotnik „Podhalań-
ska”. Podhalańska Uczelnia jest 
w sposób naturalny związana z re-
gionem, ale kształcimy również 
studentów z obszaru, który prze-
kracza nawet tę „orkanowską” de-
finicję Podhala „od Limanowsz-
czyzny po Babią Górę”. W naszej 
Podhalańskiej Wyższej kształcimy 
studentów z kraju, a także  z zagra-
nicy. Ta różnorodność i bogactwo 
kultury otaczającego nas regionu 
jest nieocenioną wartością dodaną, 
którą wnoszą do Uczelni studenci, 
kadra dydaktyczna i pracownicy 
administracji. Bogactwo to chce-
my rozwijać i wykorzystywać je 
dla wspólnego dobra. To nasza 
misja. W rankingu Szkół Wyż-
szych Zawodowych zajmujemy 
aktualnie 6 lokatę.

Do misji tej należy kształcenie 
(w wybranych przez studentów 
zawodach) na jak najwyższym 
poziomie, w twórczej harmo-
nii między wiarą, a rozumem. 

Kształcenie i formacja inteli-
gencji wiernej wartościom du-
chowym oraz współtworzenie 
kultury narodowej w duchu 
wierności tysiącpięćdziesięcio-
letniego dziedzictwa Polski.

Jesteśmy Szkołą Wyższą 
w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Naszą codziennością jest dzia-
łalność dydaktyczno-naukowa, 
prowadzenie badań naukowych 
i upowszechnianie ich wyników 
w ramach specjalności zawodo-
wych, które oferujemy. Jak każde 
środowisko naukowe odnotowu-
jemy sukcesy, które dają nam po-
wody do dumy, gdyż nieustannie 
się rozwijamy.  Brak sukcesów 
zaś staramy się wykorzystać jako 

lekcję na przyszłość. Od 16 lat 
zgłębiamy i rozwijamy te dys-
cypliny i teorie naukowe, które 
są przedmiotem zainteresowania 
w regionie, z którym jesteśmy 
integralnie związani.

W Podhalańskiej Alma Mater 
proponujemy następujące kierun-
ki: pielęgniarstwo, fizjoterapia, 
kosmetologia, ratownictwo me-
dyczne, polonistyka – specjal-
ność dziennikarska, anglistyka, 
turystyka, architektura, gospo-
darka przestrzenna, inżynieria 
środowiska. 

W tym roku otrzymaliśmy 
zgodę MNiSW na prowadze-
nie studiów w Podhalańskim 
Ośrodku Nauk Ekonomicznych 
(PONE), jednostce wspólnej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie i Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Targu. 

Rozpoczęliśmy rekrutację na kie-
runek:  finanse i rachunkowość – 
specjalność: rachunkowość i do-
radztwo podatkowe oraz finanse 
i ekonomia biznesu (w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej). 

Od ubiegłego roku akade-
mickiego prowadzimy kierunek 
pielęgniarstwo – studia pierwsze-
go stopnia licencjackie 3-letnie 
o profilu praktycznym w Brzesku.

Kandydaci, którzy wybiorą 
studia w Brzesku, będą realizowa-
li zajęcia dydaktyczne w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku przy ul. Okulickiego 
2, natomiast zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe w pla-
cówkach leczniczych, głównie 
w Szpitalu Powiatowym w Brze-
sku przy ul. Kościuszki 68. 

Przyszłość Narodu, Kościoła 
i ludzkości bez wątpienia zależy 
w znacznej mierze od wycho-
wania młodzieży. Zapraszam  
chętnych do podjęcia studiów 
na Uczelni, która od 17 lat jest  
wizytówką Podhala i pozwala 
na wyrobienie uniwersalizmu 
spojrzenia, otwartego na nowe 
horyzonty, nowe kultury, przy 
zachowaniu i poszanowaniu na-
szych tradycyjnych, europejskich 
i chrześcijańskich wartości.

Ks. dr hab. Stanisław Gulak 
profesor PPWSZ

Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy

Słowo Rektora Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
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Doczekaliśmy się Oddziału Związku 
Podhalan w Maruszynie

Związek Podhalan, to organizacja z długoletnią tradycją, skupiająca górali 
pielęgnujących swoją odrębność kulturową i obyczajową oraz sympatyków 
związanych z subregionami zamieszkałymi przez górali polskich. 

Do zacnego grona ponad ośmiu tysię-
cy członków dołączyła społeczność 
z Maruszyny, powołując nowy Oddział 

Związku Podhalan w Maruszynie. Inicjatora-
mi było 38 osób, które 26-go marca 2017 r. 
przybyło do budynku Remizy OSP w Maru-
szynie, gdzie odbyło się pierwsze zebranie 
założycielsko-wyborcze. Podczas zebrania 
została omówiona między innymi struktu-
ra działania Związku Podhalan, odczytano 
„Wskazania dla Synów Podhala” Władysła-
wa Orkana, a także wybrano władze nowego 
oddziału. W skład zarządu weszli:
Prezes: Krystyna Rychtarczytk-Szczypta
I Wiceprezes: Anna Rol
II Wiceprezes: Andrzej Strama
Skarbnik: Ludwika Cudzich
Sekretarz: Grażyna Fatla
I Chorąży: Małgorzata Nawalaniec
II Chorąży: Maria Monika Rychtarczyk
Członek: Janusz Rol
Członek: Tadeusz Zubek
Członek: Anna Mrowca
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Przewodnicząca: Anna Repa

Zastępca przewodniczącej: Maria Strama
Sekretarz: Danuta Strama
Członek Komisji: Jan Królczyk
Członek Komisji: Jadwiga Karpiel
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
Przewodniczący: Marcin Strama
Zastępca przewodniczącego: Anna Królczyk
Sekretarz: Anna Strama
Czlonek Sądu Koleżeńskiego: Elżbieta Łu-
kaszczyk
Członek Sądu Koleżeńskiego: Krystyna 
Babiarz

Dnia 16 czerwca Zarząd Główny Związku 
Podhalan w Polsce zatwierdził powstanie 
Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie, 
zaś 23 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste ślu-
bowanie członków oddziału. Po uroczystej 
Mszy Św. odbyły się posiady, gdzie z rąk 
Stanisławy Trebuni-Staszel członkowie od-
działu odebrali legitymacje członkowskie. 
Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: 
ks. Prałat Franciszek Juchas, Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński z małżonką, 
Józef Staszel, przedstawiciele oddziałów 
z: Szaflar, Czerwiennego, Zaskala. Gorące 

podziękowania za udzieloną pomoc przy 
zakładaniu oddziału kierujemy do v-ce pre-
zesa Związku Podhalan w Polsce – Marty 
Zagórskiej i Oddziału związku Podhalan 
w Szaflarach, na ręce prezesa Jadwigi Stanek. 

Oddział Związku Podhalan w Maruszynie 
liczy obecnie 43 członków, jego przedsta-
wiciele biorą aktywny udział w lokalnych 
wydarzeniach i uroczystościach takich jak : 
48 Zjazd Podhalan, Karpackie Targi Produktu 
Górskiego, konferencja-popularnonaukowa 
,,300-lat-Derenku”, Dożynki w Czarnym Du-
najcu, w Ludźmierzu i Miętustwie, POLKI 
FOLKI VII & Rekord Guinnessa. Oddział 
posiada też stronę na facebooku, gdzie znaj-
duje się aktualna galeria zdjeć. 

Serdecznie zapraszamy do naszego Od-
działu wszystkich chętnych, którzy razem 
z nami podejmą działania na rzecz podtrzy-
mania tradycji i kultury regionalnej zgodnie 
z przesłaniem Władysława Orkana:

„Tradycja jest Twoją godnością, Twoją 
dumą, Twoim szlachectwem (…) Dbaj o za-
chowanie spuścizny Twych ojców”

Oddział Związku Podhalan w Maruszynie
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Uroczystość zorganizowana 
przez Urząd Stanu Cywil-
nego odbyła się 20 września 

2017 r. w Karczmie „ZADYMA” 
w Szaflarach. Podczas spotkania 
wójt Rafał Szkaradziński prze-
kazał jubilatom życzenia wraz 
z medalami od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Życzenia złożył 
również, Przewodniczący Rady 

Gminy Szaflary Pan Stanisław 
Wąsik i Z-ca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Barbara Ko-
walczyk. Jubilatom zostały wrę-
czone również okolicznościowe 
dyplomy, kwiaty i upominki.

Jubilaci wysłuchali też Mar-
sza Mendelssohna, potem był 
wspólny toast, pamiątkowe zdję-
cia i poczęstunek.

W związku z tym, że nie 
wszyscy jubilaci mogli uczest-
niczyć w uroczystościach, Wójt, 
oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny wraz z Z-cą Kierownika USC 
osobiście odwiedzili jubilatów 
którzy w tym roku obchodzą 
Diamentowe Gody.

Opr.: Barbara Kowalczyk,  
Fot.: Natalia Romasz

Złote i Diamentowe Gody
13 par małżeńskich z gminy Szaflary odebrało z rąk wójta gminy medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W tym roku medalami 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie zostali 
oDznaczeni:
• Helena i Stanisław 

Bafiowie, Bańska Niżna
• Zofia i Mieczysław 

Bugarowie, Skrzypne
• Helena i Władysław 

Chrobakowie, Bór
• Maria i Władysław 

Cudzichowie, Maruszyna
• Maria i Jan Fatlowie, 

Maruszyna
• Janina i Jan Kamińscy, 

Szaflary
• Maria i Władysław 

Luberdowie, Skrzypne
• Maria i Jan Mardułowie, 

Skrzypne
• Aniela i Piotr Pardołowie, 

Skrzypne
• Janina i Józef Toporowie, 

Bańska Niżna
• Helena i Józef Wilczkowie, 

Szaflary 
• Anna i Władysław 

Wilkusowie, Bańska Niżna
• Aniela i Józef 

Zwijaczowie, Bańska 
Wyżna

DyPloM za 60 lat 
Małżeństwa otrzyMali
• Helena i Wojciech 

Gałdynowie, Szaflary
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Oprócz: wymiany podłogi 
w sali oddziałów zero-
wych, malowania tego po-

mieszczenia, wymiany wykła-
dziny podłogowej i malowania 
biblioteki szkolnej została po-
malowana cała klatka schodo-
wa od parteru do II piętra oraz 
wszystkie drzwi i korytarz na II 
piętrze, jak również jedna sala 
lekcyjna. Duża część w/w inwe-
stycji została wykonana syste-

mem gospodarczym. Koszt prac 
malarskich został pokryty z wy-
pracowanych w czasie festynu 
szkolnego środków a materiał 
został zakupiony ze środków bu-
dżetu szkoły oraz wypracowany 
w ramach wynajmu małej sali 
gimnastycznej w miesiącu sierp-
niu. Pomoce dydaktyczne, które 
ozdobiły korytarz naszej szkoły 
zostały zakupione ze środków 
Rady Szkoły.

Stowarzyszenie NaSa Bańska 
Wyżna oraz Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 

w Szaflarach serdecznie zapraszają 
na bezpłatne zajęcia
* z baletu dla dzieci od lat 3 w po-

niedziałki od godz. 13:00–14:00 
w Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej

* z tańca współczesnego dla dzieci 
od lat 7 w poniedziałki od godz. 
14:00–15:00 w Zespole Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
w Bańskiej Wyżnej
Zajęcia prowadzone będą przez 

Panią Magdalenę Konopek – in-
struktorkę baletu, absolwentkę Stu-
dia Baletowego Opery Krakowskiej, 
tancerkę Art Color Ballet i Studia 
Sztuki Tańca. Zajęcia są bezpłatne 
i realizowane będą dzięki finanso-
wemu wsparciu gminy Szaflary.

Wszelkie informacje i zapisy pod 
numerem telefonu 784355775. 

Balet oraz taniec współczesny dla dzieci!

Prace remontowe w SP w Szaflarach
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Dobra wiadomość dla miesz-
kańców Gminy Szaflary. 
Gmina Szaflary planuje 

wyposażyć Urząd w terminal 
płatniczy w ramach programu 
realizowanego przez Minister-
stwo Rozwoju dotyczącego upo-
wszechniania płatności bezgo-
tówkowych w urzędach. Oprócz 
płatności dokonywanych gotów-
ką w kasie urzędu lub przelewa-
mi na konto, już niedługo poja-
wi się jeszcze jedna możliwość 
dokonywania różnych wpłat na 
rzecz gminy kartą płatniczą. 
Płatności będzie można dokonać 
również w formie zbliżeniowej. 
Wpłacający kartą jak również 
Urząd Gminy nie będzie ponosić 
żadnych kosztów prowizji. 

Oprócz w/w usługi Gmi-
na Szaflary planuje również 
wprowadzić możliwość wpłat 
telefonem bezpośrednio na sta-
nowiskach w Wydziałach Urzę-
du. Usługa ta jest bezkosztowa 
zarówno dla Urzędu jak i dla 
mieszkańca. Dzięki tej usłudze 
nie będzie już konieczności od-
syłania do kasy, w celu zapłaty 
kartą, czy gotówką.

Ponadto Urząd chce również 
uruchomić system szybkich 
płatności on-line. System ten 
pozwala na realizację płatności 
w Urzędzie bez wychodzenia 
z domu. Oprac. Anna Golonka

Dofinansowanie budowy 
w kwocie 1 470 000 zł. To 
środki pochodzące z Fun-

duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej będące „zewnętrznym 
zastrzykiem” idącej pełną parą 
budowy.

Umowę przekazał Wójtowi 
Rafałowi Szkaradzińskiemu Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Edward Siarka.

Uroczyste przekazanie umo-
wy było okazją do złożenia po-
dziękowań Panu Wójtowi przez 
młodzież szkolną i mieszkań-
ców Skrzypnego za budowę sali 
gimnastycznej i inne inicjatywy 
służące poprawie bezpieczeń-
stwa i funkcjonowania lokalnej 
społeczności.

W maleńkiej, bardzo skrom-
niutkiej salce do ćwiczeń gim-
nastycznych (która nota bene 
pokazała przybyłym Gościom 
jak pilna jest potrzeba oddania 
do użytku normalnej sali gim-
nastycznej) oprócz Pana Posła 
i Pana Wójta zebrali się miesz-
kańcy Skrzypnego, nauczycie-
le, rodzice, delegacja uczniów, 
reprezentanci sportowców 

i radni Rady Gminy Szaflary. 
W uroczystości uczestniczył 
również wicestarosta Powia-
tu Nowotarskiego Władysław 
Tylka, przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Wąsik, ksiądz 
proboszcz Adam Biłka i sołtys 
Wojciech Piszczór. Nie zabra-
kło także miłych wrażeń ar-
tystycznych – dzięki gromko 
oklaskiwanym występom ka-
peli i tancerzy pod opieką Pana 
Czesława Joniaka oraz śpiewom 

uczennic i uczniów pod kierow-
nictwem Pani Moniki Peciak.

Na marginesie warto dodać, 
że rewelacyjny postęp prac na 
budowie sali gimnastycznej 
wskazuje, że termin zakończe-
nia inwestycji – koniec sierpnia 
2018 r. zostanie dotrzymany (na 
co z niecierpliwością czekają 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Skzypnem i cała lokalna spo-
łeczność mieszkańców.

E-płatności 
w Urzędzie 
Gminy 
Szaflary

Już wkrótce będzie 
można płacić w kasie 
Urzędu Gminy kartą 
płatnicząW czwartkowe popołudnie 21 września 2017 r. w Szkole 

Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem miało miejsce 
uroczyste przekazanie umowy pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki 
RP, a gminą Szaflary dotyczącej dofinansowania budowy sali 
gimnastycznej w Skrzypnem. 

Uroczyste przekazanie dofinansowania na 
budowę Sali Gimnastycznej w Skrzypnem
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15 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej 

wraz z nauczycielami, zaopa-
trzeni w worki na zbiórkę śmieci 
i jednorazowe rękawic, już po 
raz kolejny uczestniczyli w akcji 
ekologicznej „Sprzątanie Świa-
ta” organizowanej przez Funda-
cję Nasza Ziemia. Tegoroczna 
akcja przebiegała pod hasłem 
„Nie ma śmieci-są surowce”.

 Głównym celem akcji było 
rozbudzenie świadomości ekolo-
gicznej uczniów i odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne. 
Idea rozumiana jest jako łańcuch 
działań, którego początkiem jest 
tworzenie odpadów, ich selek-
tywna zbiórka i kończący ją 
recykling. 

 Akcję rozpoczęto pogadan-
ką na temat zasad bezpieczeń-

stwa oraz głównych celów ak-
cji. Wszystkie klasy pozytywnie 
zmotywowane szczytnym celem, 
miały wyznaczone tereny, które 
solidnie posprzątano. Klasa I i III 
sprzątały ul.Papieską w stronę 
kościoła i w stronę ronda auto-
busowego. Klasa IV zajęła się 

poboczami dróg w okolicach 
ul.Topory. Klasa VI, VII, I i II 
gimnazjum sprzątały tereny bar-

dziej oddalone od szkoły. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie akcja prze-
biegła bardzo szybko i spraw-
nie, a efekty pracy wszystkich 
uczniów były zadowalające. 
Uczniowie zebrali głównie: pa-
pier, plastik (różnego rodzaju 
i wielkości torebki, butelki), 
szkło (głównie butelki) i puszki 
aluminiowe. Worki ze śmieciami 
zostały zebrane w wyznaczonych 
miejscach. 

 Wszyscy uczestnicy tego-
rocznej akcji „Sprzątania świa-
ta” wyrazili nadzieję, że ich praca 
nie pójdzie na marne, a kolejna 
będzie mniej obfita w poroz-
rzucane śmieci. Czynny udział 
w akcji dał im do zrozumienia, że 
należy dbać o swoje środowisko, 
o czystość otoczenia i jakie mogą 
być negatywne skutki zaniechania 
tych działań w przyszłości.

Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) to ogólnodostępne 
plenerowe miejsca sportu, 

rekreacji i odpoczynku, w skład 
których wejdą: urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, sprawnościowy 
plac zabaw dla dzieci, strefa re-
laksu i gier, zagospodarowanie 

zieleni. Strefy mają sprzyjać inte-
gracji społecznej poprzez wspól-
ne podejmowanie aktywności 
fizycznej i być skierowane do 
różnych grup wiekowych. Obiek-
ty zlokalizowane w bliskim są-
siedztwie, zaprojektowane z dba-
łością o integracyjny charakter 

przestrzeni, mają szansę stać się 
miejscem pierwszej aktywno-
ści fizycznej dla dzieci, rodzin 
oraz osób starszych. Start naboru 
wniosków do programu plano-
wany jest na styczeń 2018 roku. 
Gorąco zachęcamy mieszkań-
ców do włączeniu się w reali-
zacje oferowanego programu 
poprzez wskazanie propozycji 

lokalizacji planowanego obiek-
tu. Ważnym jest aby miejsca te 
były najkorzystniejsze, dostępne 
i przede wszystkim bezpieczne. 
Możemy brać pod uwagę lokali-
zacje na działkach prywatnych 
pod warunkiem długoletnich 
umów darmowego użyczenia, 
w przypadku akceptacji orga-
nów dotujących. 

Otwarte Strefy Aktywności
Gmina Szaflary w najbliższym czasie planuje wystartować w rządowym 
programie w budowie otwartych stref aktywności. Program finansowany 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sprawozdanie z Wielkiej Społecznej Akcji na 
Rzecz Poszanowania Środowiska-Polska 2017
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Prawie 180 uczestników wy-
startowało w 14 kategoriach 
podzielonych m.in. ze wzglę-

du na wiek i płeć. Deszczowa 
aura nie zniechęciła ich do przy-
jazdu i rywalizacji na wymagają-
cej trasie. Długość jednego okrą-
żenia wynosiła 15,8 km. Dystans 
uzależniony był od przynależ-
ności do kategorii wiekowej. 
Najmłodsza grupa miała do po-
konania łącznie 95km. Najstar-
szym zawodnikiem, a zarazem 
Mistrzem Polski w Maruszynie 
po raz drugi został Jerzy Drew-
nik z Poznania, który w styczniu 

skończył 84 lata.

Na trasie nad bezpieczeń-
stwem kolarzy czuwali druhowie 
OSP z gminy Szaflary, policjanci 
oraz ratownicy medyczni. 

W trakcie dekoracji zawod-
ników przygrywał zespół regio-
nalny, a dziewczyny w strojach 
regionalnych swoja obecnością 
uatrakcyjniły ceremonię wręcza-
nia nagród. 

Medale i nagrody wręczali 
Wójt Gminy Rafał Szkaradziński 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Wąsik. Gmina dofinan-
sowała wydarzenie kwotą 8.000 zł.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

Górskie mistrzostwa 
Polski w kolarstwie 
szosowym

Już po raz drugi na terenie gminy Szaflary 
odbyły się Górskie Mistrzostwa Polski 
Masters w kolarstwie szosowym. 2 września 
do Maruszyny zjechali kolarze z całego kraju 
by powalczyć o koszulkę i tytuł Mistrza Polski.
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Inwestycja niewątpliwie przy-
czyni się do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych. Pierwszy 

odcinek położony jest przy ul. 
Kościelnej od remizy do kościo-
ła natomiast zakres drugiego od-
cinka obejmuje część Zaskala 
od remizy do szkoły wzdłuż ul. 
K.K. Wojtyły. Budowa chod-
nika wraz z wykonaniem od-
wodnienia ul. Kościelnej oraz 

odwodnienie części ul. Św. 
Wojciecha i ul. Za Wodą kosz-
towała gminny budżet 480 tys. 
zł., natomiast budowa chodnika 
wzdłuż ul. K.K. Wojtyły była re-
alizowana wspólnie z Powiatem 
Nowotarskim i kosztowała 315 
872 zł. z czego gmina Szaflary 
dofinansowała połowę inwesty-
cji kwotą 157 936 zł.

Opr.: Sławomir Furca

Jest to pierwszy etap prze-
budowy placu przed szkołą. 
W wakacje rozpoczęto prze-

budowę pozostałej części placu 
w wyniku którego, powstanie 
miejsce wypoczynku i obsługi 
rowerowego ruchu turystycznego 
z punktem widokowym wyposa-
żonym w lunetę. Powstanie także 
część rekreacyjna wyposażona 
w siłownię zewnętrzną oraz nowe 
miejsca parkingowe. Na drugą 
część inwestycji, która oprócz 
przebudowy placu przyszkolnego 
obejmuje także znakowanie szla-
ków rowerowych, przygotowanie 

przewodnika turystycznego oraz 
działania promocyjne gmina Sza-
flary pozyskała 350 tys. zł dofi-
nansowania z Euroregionu Tatry 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska-Słowacja 2014–2020.

Opr.: Sławomir Furca

Maruszyna – nowe boisko 
szkolne oddane do użytku

Bańska Wyżna  
– bezpiecznie i z widokiem

Zaskale – bezpieczniej 
w centrum wsi, budowa nowych 
chodników zakończona

Przy szkole w Maruszynie zostało oddane do 
użytku nowe boisko sportowe. Koszt inwestycji 
wyniósł 93 tys. zł.

Kolejna infrastruktura sportowo – rekreacyjna 
w gminie Szaflary oddana do użytku 

Budowa dwóch nowych odcinków chodnika 
w centrum wsi Zaskale o dł. 1 km została 
zakończona.

W wakacje oddane do użyt-
ku zostało nowe boisko 
sportowe oraz plac rekre-

acyjny wyposażony w siłownię 
zewnętrzną oraz miejsce z wi-
dokiem na panoramę Tatr. Nowe 
boisko sportowe z bezpieczną 
nawierzchnią poliuretanową oraz 
plac rekreacyjny będzie przede 
wszystkim służyło podczas roku 
szkolnego uczniom, ale także 
pozostałym mieszkańcom i od-
wiedzającym gminę turystom. 
Inwestycja kosztowała 319 tys. zł 
i w całości została sfinansowana 
z budżetu gminy.

Opr.: Sławomir Furca
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Gmina Szaflary w tym roku 
pozyskała prawie 3 mln zł 
dofinansowania na dodat-

kowe wyposażenie dla szkół 
według zgłaszanych potrzeb 
przez dyrektorów, w tym przede 
wszystkim doposażone zostaną 
pracownie informatyczne, mate-
matyczne i przyrodnicze a także 
będą prowadzone dodatkowe 
zajęcia dla uczniów. Sale lek-
cyjne oraz pracownie kompute-
rowe będą posiadały wysokiej 
jakości sprzęt, narzędzia i ma-
teriały oraz pomoce dydaktycz-
ne Pracownie matematyczne 
i przyrodnicze zostaną wypo-
sażone w sprzęt niezbędny do 
przeprowadzania doświadczeń, 
eksperymentów i obserwacji. 
W ramach projektu planowane 

są również dodatkowe zajęcia 
dla dzieci w ramach obszaru 
matematycznego, przyrodnicze-
go oraz informatycznego. Będą 
to zajęcia wyrównawcze oraz 
rozwijające zdolności uczniów. 
Zajęcia te rozpoczną się już od 
października.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 2 896 836,20 zł, a kwota 
wnioskowanego dofinansowania 
to 2 751 994,39 zł. Z dofinanso-
wania mogły skorzystać tylko 
te szkoły w których wyniki ze 
sprawdzianów po szóstej kla-
sie i ubiegłorocznych wyników 
egzaminu gimnazjalnego były 
niezadawalające. W przypadków 
zespołów szkół dofinansowanie 
było o tyle łatwiej uzyskać bo 
brany był wynik w podziale na 

szkołę podstawową i gimnazjum. 
W naszych szkołach kształtowało 
się to w większości na przemian, 
czyli jak gimnazjum słabiej napi-
sało to podstawówka lepiej i tym 
sposobem każdy zespół szkół 
skorzysta z dofinansowania. Je-
dyną szkołą, która nie zakwalifi-
kowała się do projektu jest szkoła 
w Borze. Wyniki w tej szkole 
ze sprawdzianów były bardzo 
wysokie, dlatego nie można było 
wnioskować o dofinansowanie, 
gdyż projekt skierowany był do 
szkół gdzie te wyniki były niskie.

Szkoła w Borze jednak nie 
została pozostawiona sama so-
bie i w tym roku został złożony 
wniosek do projektu „Aktywna 
Tablica” w ramach którego rów-
nież można uzyskać wsparcie 
finansowe na dodatkowe wypo-
sażenie szkoły.

Opr.: Anna Golonka

Szanowni 
Mieszkańcy,

Skorygowany w ciągu pierw-
szego półrocza 2017 roku budżet 
gminy został wykonany w zakre-
sie dochodów na poziomie 23 415 
784,23 zł (tj. 51,53% wykonania 
planu) a w zakresie wydatków 
w kwocie 19 867 644,99zł (tj. 
39,23% wykonania planu). Osta-
tecznie budżet gminy na koniec 
czerwca 2017 roku zamknął 
się nadwyżką w wysokości (+) 
3 548 139,24 zł. Wynik ten jest jed-
nak chwilowy, gdyż zaplanowane 
w budżecie gminy na 2017 rok 
środki na sfinansowanie kosztów 
rozpoczętych inwestycji i koszty 
zadań planowanych do realizacji 
w drugiej połowie 2017 roku będą 
uruchamiane w drugim półroczu 

zgodnie z zawartymi umowami 
z wykonawcami zleconych robót.

Przedstawione dane finanso-
we mają swoje odzwierciedlenie 
w opisanych szczegółowo za-
daniach budżetowych. Niektóre 
z nich rozpoczęliśmy, a niektóre 
przygotowaliśmy do przyszłej 
realizacji. Wśród wielu priory-
tetów i efektów naszych działań 
należy szczególnie wymienić: 
modernizację infrastruktury 
drogowej, budowa przyszkol-
nych placów rekreacyjno-spor-
towych, rozbudowa oświetleń 
ulicznych, budowa Sali gimna-
stycznej w Skrzypnem, budo-
wa nowych chodników w Ma-
ruszynie, w Bańskiej Niżnej, 
w Bańskiej Wyżnej, w Zaskalu 
i Skrzypnem oraz nowych ście-
żek rowerowych a także wiele 

innych, równie ważnych dla 
mieszkańców zadań.

Realizacja tych zadań wyma-
gała współpracy i aktywności 
pracowników Urzędu Gminy, 
sołtysów, stowarzyszeń, grup 
mieszkańców, jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Dziękuję 
wszystkim za współpracę.

Zapraszamy się do zapozna-
nia się z informacją z wykonania 
budżetu Gminy za I półrocze na 
stronie Urzędu Gminy Szafla-
ry www.szaflary.pl. Dokument 
ten doskonale obrazuje zakres, 
ilość oraz skalę podejmowanych 
przedsięwzięć przez Urząd Gmi-
ny w ubiegłym półroczu.

Zachęcam Państwa do lektury 
sprawozdania.

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

3 mln dla szkół
Gmina Szaflary z prawie 3 mln dofinansowaniem 
na rozwój i doposażenie bazy dydaktycznej swoich 
szkół oraz na zajęcia dodatkowe dla uczniów

Drodzy Rodzice 
i opiekunowie,

W odpowiedzi na zgła-
szane przez Was po-
trzeby od 04.09.2017r. 

rozpoczęły swoją działalność 
świetlice gminne prowadzo-
ne w każdej szkole. Świetlice 
czynne są zgodnie z harmo-
nogramem pracy świetlic, 
który ustala Dyrektor Szkoły 
Podstawowej na podstawie 
planów pracy dostarczanych 
przez instruktorów. Instrukto-
rzy podają godziny otwarcia 
świetlicy do publicznej wia-
domości poprzez umieszcze-
nie informacji przy wejściu 
do świetlicy.

W zajęciach świetlic gmin-
nych ma możliwość uczestni-
czenia każde dziecko z terenu 
danej wsi (dopuszcza się uczest-
nictwo dzieci z terenu Gminy) 
w wieku szkolnym. Przyjęcia 
odbywają się na podstawie de-
klaracji rodziców o wyrażeniu 
zgody na udział w zajęciach 
świetlicowych.

Oprócz opieki świetlica 
zapewnia dzieciom dobrą 
zabawę, atrakcyjne zajęcia 
plastyczne, muzyczne i spor-
towe. Wychowawcami są na-
uczyciele. Dzieci mogą też 
uzyskać pomoc w odrabianiu 
lekcji, co odciąży rodziców 
i zapewni więcej wolnego, 
wspólnego czasu w domu. 
Opiekunowie w świetlicy 
dołożą wszelkich starań, aby 
podopieczni dobrze się bawili 
oraz rozwijali swoje zaintere-
sowania i pasje.

Serdecznie zapraszam do 
nowoutworzonych świetlic 
gminnych.

Rafał Szkradziński
Wójt Gminy Szaflary

Realizacja budżetu  
Gminy Szaflary  
za I półrocze 2017 roku Zapraszamy 

do świetlic 
gminnych
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To musisz wiedzieć, 
żeby przygotować
się na zmiany

Kraków – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania węgla złej jakości i wilgotnego drewna

Kraków – od 1 września 2019
Całkowity zakaz spalania węgla i drewna
w kotłach, piecach i kominkach

Małopolska poza Krakowem – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz wilgotnego drewna

Nowe kotły, piece i kominki na węgiel lub drewno muszą spełniać
wymagania ekoprojektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Broszura została przygotowana w ramach realizacji 
projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy 
wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej 

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: 
pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, 
inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony 
środowiska.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia 
kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: 
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub 
inny dokument.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami 
np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W 
ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację 
produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz 
cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa 
jakości!

Kontrola

Informacje o uchwałach antysmogowych dla Krakowa i Małopolski:
powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Antysmogowe ABC – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
uchwał antysmogowych:

www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
Lista kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu:

powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 
Pomocy udzielają także Ekodoradcy w gminach. Listę kontaktową znajdziesz na stronie:

powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy

Napisz do nas na: powietrze@umwm.pl
lub zadzwoń: 12 63 03 100

Więcej informacjii

»
Masz dodatkowe pytania?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Każdego roku na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem przedwcześnie 
umiera ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski. Ale oddychanie powietrzem 
zawierającym szkodliwe pyły zwiększa też ryzyko zawału serca, udaru mózgu, 
nadciśnienia, nowotworów, zaostrzenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc, obumarcia płodu, bezpłodności czy choroby Alzheimera. Szacuje się, że tylko 
w województwie małopolskim koszty związane z leczeniem chorób wywołanych 
smogiem oraz nieobecnością chorych w pracy wynoszą nawet 3 mld zł rocznie. 
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce jest pół miliona kotłów 
na węgiel lub drewno. Większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe, tzw. 
„kopciuchy”, które emitują do powietrza ogromne ilości pyłów czy rakotwórczego 
benzo[a]pirenu.

To one są najważniejszym powodem tego, że ponad 98% mieszkańców naszego 
regionu oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza 
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie 
rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego poziom w małopolskich miejscowościach jest 
wielokrotnie wyższy niż norma.
Dlatego wprowadzenie uchwał antysmogowych w Małopolsce to konieczność. 
Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza. W efekcie poprawi 
się także nasze zdrowie. 

Po co nam uchwały antysmogowe?
!?

?

!

!

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej 
i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji 
pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków 
azotu, a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu urządzenia 
grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń
Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze upewnij się u sprzedawcy lub 
producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania 
ekoprojektu. Pamiętaj o wyborze kotła z automatycznym podawaniem paliwa bez 
możliwości stosowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących 
drewno).

Listę kotłów i kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu można również 
znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 

Co to są wymagania ekoprojektu?i

miałów, mułów i flotów węglowych (czyli paliw, gdzie drobnego węgla 
kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-5 mm - jest więcej niż 5%),
węgla złej jakości (dopuszczalny jest węgiel, którego wartość opałowa 
wynosi co najmniej 26 MJ/kg, zawartość popiołu nie może być większa niż 
10%, a zawartość siarki nie może przekraczać 0,8%),
wilgotnego drewna (o wilgotności powyżej 20%),

Co zmieni się w Krakowie?
od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku nie wolno spalać
w kotłach, piecach i kominkach:

Od 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania
węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach

Co zmieni się w Małopolsce (poza Krakowem)?

jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to 
po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie 
spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automa-
tyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego 
(za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno),

od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów i flotów węglowych (paliw, 
gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-3 mm - jest 
więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% 
(drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów 
co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić. Stary 
kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej 
opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz 
go wymienić do końca 2026 roku,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go 
używać bezterminowo,
w przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie 
dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania 
ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji 
technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie 
spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia 
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.
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Każdego roku na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem przedwcześnie 
umiera ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski. Ale oddychanie powietrzem 
zawierającym szkodliwe pyły zwiększa też ryzyko zawału serca, udaru mózgu, 
nadciśnienia, nowotworów, zaostrzenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc, obumarcia płodu, bezpłodności czy choroby Alzheimera. Szacuje się, że tylko 
w województwie małopolskim koszty związane z leczeniem chorób wywołanych 
smogiem oraz nieobecnością chorych w pracy wynoszą nawet 3 mld zł rocznie. 
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce jest pół miliona kotłów 
na węgiel lub drewno. Większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe, tzw. 
„kopciuchy”, które emitują do powietrza ogromne ilości pyłów czy rakotwórczego 
benzo[a]pirenu.

To one są najważniejszym powodem tego, że ponad 98% mieszkańców naszego 
regionu oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza 
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie 
rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego poziom w małopolskich miejscowościach jest 
wielokrotnie wyższy niż norma.
Dlatego wprowadzenie uchwał antysmogowych w Małopolsce to konieczność. 
Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza. W efekcie poprawi 
się także nasze zdrowie. 
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Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej 
i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji 
pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków 
azotu, a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu urządzenia 
grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń
Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze upewnij się u sprzedawcy lub 
producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania 
ekoprojektu. Pamiętaj o wyborze kotła z automatycznym podawaniem paliwa bez 
możliwości stosowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących 
drewno).

Listę kotłów i kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu można również 
znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 
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miałów, mułów i flotów węglowych (czyli paliw, gdzie drobnego węgla 
kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-5 mm - jest więcej niż 5%),
węgla złej jakości (dopuszczalny jest węgiel, którego wartość opałowa 
wynosi co najmniej 26 MJ/kg, zawartość popiołu nie może być większa niż 
10%, a zawartość siarki nie może przekraczać 0,8%),
wilgotnego drewna (o wilgotności powyżej 20%),

Co zmieni się w Krakowie?
od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku nie wolno spalać
w kotłach, piecach i kominkach:

Od 1 września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania
węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach

Co zmieni się w Małopolsce (poza Krakowem)?

jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to 
po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie 
spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automa-
tyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego 
(za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno),

od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów i flotów węglowych (paliw, 
gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-3 mm - jest 
więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% 
(drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów 
co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić. Stary 
kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej 
opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz 
go wymienić do końca 2026 roku,
jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go 
używać bezterminowo,
w przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie 
dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania 
ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji 
technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie 
spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia 
redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.
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To musisz wiedzieć, 
żeby przygotować
się na zmiany

Kraków – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania węgla złej jakości i wilgotnego drewna

Kraków – od 1 września 2019
Całkowity zakaz spalania węgla i drewna
w kotłach, piecach i kominkach

Małopolska poza Krakowem – od 1 lipca 2017
Zakaz spalania mułów i flotów węglowych oraz wilgotnego drewna

Nowe kotły, piece i kominki na węgiel lub drewno muszą spełniać
wymagania ekoprojektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Broszura została przygotowana w ramach realizacji 
projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy 
wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej 

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić: 
pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, 
inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony 
środowiska.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia 
kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: 
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub 
inny dokument.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami 
np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub świadectwem jakości. W 
ramach obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną informację 
produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz 
cenie. Przy zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa 
jakości!

Kontrola

Informacje o uchwałach antysmogowych dla Krakowa i Małopolski:
powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Antysmogowe ABC – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
uchwał antysmogowych:

www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
Lista kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu:

powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 
Pomocy udzielają także Ekodoradcy w gminach. Listę kontaktową znajdziesz na stronie:

powietrze.malopolska.pl/ekodoradcy

Napisz do nas na: powietrze@umwm.pl
lub zadzwoń: 12 63 03 100

Więcej informacjii

»
Masz dodatkowe pytania?
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Ogrzewasz 
dom? 

Sprawdź 
zmiany 
związane 
z uchwałą 
antysmogową

Szanowni 
Państwo

Informujemy, iż od dnia 
1 lipca 2017 r. wszystkie 
nowo eksploatowane kotły 

i kominki muszą spełniać wy-
magania ekoprojektu w za-
kresie emisji zanieczyszczeń 
i efektywności energetycznej. 
Regulacja ta wynika z przyję-
tej przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego uchwa-
ły nr XXXII/452/17 z dnia 
23 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie 
paliw. Ze szczególnymi wy-
maganiami przedmiotowej 
uchwały zapoznać można się 
na stronie internetowej www.
powietrze.malopolska.pl/an-
tysmogowa.

Zgodnie z przepisami 
Prawo ochrony środowiska 
wójt, burmistrz i prezydent 
miasta mają kompetencje do 
prowadzenia kontroli prze-
strzegania przez mieszkań-
ców przepisów o ochronie 
środowiska, w tym wyma-
gań uchwały sejmiku wo-
jewództwa małopolskiego 
wydanej na podstawie art. 96 
Poś i stanowiącej akt prawa 
miejscowego.

Więcej informacji związa-
nych z przedmiotową uchwa-
łą możecie Państwo uzyskać 
w pokoju nr 8a Urzędu Gmi-
ny Szaflary lub pod numerem 
telefonu 18 26 123 34.

Obecnie zakończyła się 
budowa chodników 
w centrum wsi Skrzypne 

i Bańska Wyżna, w Maruszy-
nie od szkoły do mostu oraz 
w Bańskiej Niżnej od cmen-
tarza w dół prace są w trakcie 
realizacji. Jeszcze w wakacje 
rozpoczęła się także przebudo-
wa ul. Polnej i Leśnej w Borze 
oraz pierwszej części ul. Orka-
na w Szaflarach od mostu do 
ul. Nadwodniej za zakrętem. 
Równolegle prowadzone są 
inwestycje związane z budo-

wą infrastruktury rekreacyj-
no-sportowej. Nowe boiska 
sportowe i place rekreacyjne 
przy szkole w Bańskiej Niż-
nej i Zaskalu oraz przy re-
mizie w Bańskiej Wyżnej są 
już gotowe, a pierwszy etap 
budowy sali gimnastycz-
nej z boiskiem sportowym 
i placem rekreacyjnym przy 
szkole w Skrzypnem dobiega 
końca. W sumie w 2017 roku 
gmina Szaflary planuje wy-
dać na inwestycje około 10 
mln złotych, za które m.in. 

wybudowane zostanie ponad 
2 km nowych dróg, niemal 5 
km chodników, 4 nowe bo-
iska sportowe, 3 place rekre-
acyjne z siłownią zewnętrzną 
oraz przebudowane zostały już 
2 mosty, a wymiana asfaltu 
dotyczyć będzie 4 km dróg. 
Wszystkie te inwestycje przy-
czynią się do poprawy wize-
runku naszej gminy i poprawę 
jakości życia naszych miesz-
kańców i odwiedzających nas 
turystów z całej Polski.

Opr.: Sławomir Furca

Lato pełne inwestycji 
w gminie Szaflary

Podczas tegorocznych wakacji w każdym sołectwie 
prowadzone były prace budowlane, które poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększą 
atrakcyjność turystyczną naszej gminy.

Skrzypne

Bańska Wyżna

Zaskale

Bańska Wyżna
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W okresie ferii zaadaptowa-
no opuszczone mieszkanie 
służbowe na 2 sale lekcyj-

ne z łazienką. Pozwoliło to na 
pozyskanie dodatkowych sal do 
nauki dla uczniów i zorganizo-
wanie od września drugiego od-
działu przedszkolnego. . Dzięki 
zrozumieniu mieszkańców i cięż-
kiej pracy Pani Dyrektor w tym 
roku szkolnym udało się otwo-
rzyć dwa oddziały przedszkolne 
dla 33 dzieci. Jest to największa 
ilość w oddziałach przedszkol-
nych spośród wszystkich szkół 
na terenie naszej gminy.
Wykonano także:
 » częściowe ocieplenie budyn-

ku szkoły, 
 » zaizolowano i ocieplono 

fundamenty, 
 » pomalowano dach,

 » wymieniono okna w całej 
szkole,

 » zmodernizowano kotłownię, 
wymieniono stare piece 
węglowe na kocioł nowej 
generacji opalany peletem.

Ponadto w okresie wakacji:
 » wymienione zostały lampy 

w szkole na nowoczesne 
oświetlenie ledowe,

 » pomalowano sufity w całej 
szkole,

 » wymieniono płytki, umy-
walki i baterie do umywalek 
we wszystkich klasach,

 » wykonano cyrkulację, 
w celu doprowadzenia cie-
płej wody do klas,

 » zamontowano dodatko-
wy grzejnik w bibliotece 
i dołożono żeberek do już 
istniejących kaloryferów.

We własnym zakresie szkoła 
wyremontowała pomieszcze-
nie gospodarcze do przecho-
wywania środków czystości. 
W celu poprawy higienicznych 
warunków uczniom w szkole, 
w każdej klasie zostały zamon-
towane naścienne pojemniki na 

ręczniki papierowe oraz mydło. 
Pojemniki na ręczniki papie-
rowe zostały pozyskane bez-
płatnie przez panią dyrektor, 
natomiast pojemniki na mydło 
oraz papier toaletowy zakupio-
no za pieniądze ze sprzedaży 
surowców wtórnych.

Poznajmy nieco szkołę w Bańskiej Wyżnej
W szkole w Bańskiej Wyżnej w wykonano szereg prac poprawiających warunki, 
w których uczą się nasze dzieci oraz warunki pracy nauczycieli.

Prace wykonane w szkole w trakcie wakacji i roku szkolnego

Zmodernizowano kotłownię –
wymieniono stare piece węglowe 
na kocioł nowej generacji 
opalany peletem

Wymieniono okna 
w budynku szkoły

Pomalowano dach na 
budynku szkoły

Wymieniono lampy w całym budynku szkoły na nowoczesne 
oświetlenie ledowe, pomalowano sufity

Zaadaptowano na 2 sale lekcyjne z łazienką
i wyremontowano opuszczone mieszkanie służbowe

Niestety prace musiały 
zostać przerwane z przyczyn 
niezależnych od inwestora

Częściowo ocieplono 
budynek szkoły z zewnątrz
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Szkoła z najlepszymi wynikami 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkole w Bańskiej Wyżnej

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język angielski

 » Historia i wiedza o społeczeństwie  » Język polski

 » Przedmioty przyrodnicze  » Matematyka

 » Poziom podstawowy  » Poziom rozszerzony

Stanin 6 Stanin 8

Stanin 7 Stanin 7

Stanin 5
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Zajęcia odbywały się w wa-
kacje, w remizie OSP Sza-
flary. Mali kucharze pod 

okiem Roberta Stanka – szefa 
kuchni i nauczyciela z ZSC-
KR w Nowym Targu przygo-
towywali pyszne desery, musy 
owocowe, kremówki i pączki. 
W menu znalazły się także ory-
ginalne przystawki, zupy oraz 
dania z kuchni włoskiej. Udało 
im się także ulepić domowe pie-
rogi i zrobić prawdziwą włoską 
pizzę! 

Warsztaty odbywały się w ra-
mach realizacji projektu „Aka-
demia Małego Kucharza”. Pro-
jekt dofinansowano ze środków 
Programu Działaj Lokalnie X 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodek Działaj 
Lokalnie przy Stowarzyszeniu 
Rozwoju Orawy w Jabłonce. 

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

Mali kucharze na start!
„Akademia Małego Kucharza” to 
międzypokoleniowe warsztaty kulinarne 
zorganizowane przez Gminne Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach. 
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Obecnie Centrum zatrudnia 
trzech animatorów kultury 
pracujących łącznie w wy-

miarze 2,5 etatu oraz 15 instruk-
torów, którzy prowadzą m.in. 
próby zespołów regionalnych, 
zajęcia nauki gry na instrumen-
tach tradycyjnych jak skrzypce, 
basy, zajęcia nauki gry na gitarze, 
naukę śpiewu, zajęcia taneczne 
oraz zajęcia plastyczne a także 
próby Gminnej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. 

Warsztaty i zajęcia, któ-
re w bieżącym roku zostały 
przeprowadzone były przede 
wszystkim odpowiedzią na po-
trzeby dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Konkursy, w których 
brała udział młodzież miały 

rozwijać ich twórcze myśle-
nie. Zorganizowany został 
m.in. konkurs plastyczno-eko-
logiczny „Surowce Wtórne”, 
w którym uczniowie szkół 
podstawowych mieli za zadanie 
przygotować pracę plastyczną 
kreatywnie wykorzystującą 
surowce wtórne. Dla zwycięz-
ców zorganizowano wyjazd 
do Ogrodu Doświadczeń im. 
Stanisława Lema w Krakowie. 

Szereg warsztatów o różnej 
tematyce, miały za zadanie po-
móc rozwinąć nowe umiejętności 
i techniki plastyczne. Podczas 
warsztatów wielkanocnych 
uczestnicy przygotowywali wła-
snoręcznie ozdoby z siana, które 
później zabrali ze sobą do domu. 

Także minione wakacje były 
dla dzieci i młodzieży bardzo 
pracowite, zorganizowaliśmy 
bowiem dla nich warsztaty kuli-
narne. Odbywały się one w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szaflarach. Dzieci i ich rodzi-
ce spotkali się tam na dziesięciu 
warsztatach, na których pozna-
wali ciekawe przepisy. Zajęcia 
udało się przeprowadzić dzięki 
realizacji projektu „Akademia 
Małego Kucharza” finansowane-
go z programu Działaj Lokalnie 
X. Kwota dofinansowania wy-
niosła 4300zł. Dla wytrwałych 
przygotowaliśmy ostatnie cztery 
spotkania we wrześniu. Mamy 
nadzieję, że zdobyte na warszta-
tach umiejętności, mali kucharze 

będą dalej doskonalić pod okiem 
rodziców i dziadków.

Dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym udało nam się, 
również zorganizować wyjazd 
dla dorosłych na przedstawie-
nie teatralne. Projekt „Dzień 
z teatrem” został zrealizowany 
dzięki dofinansowaniu Podhalań-
skiej Lokalnej Grupy Działania, 
a uczestnicy wzięli udział w spek-
taklu „Klimakterium 2 – czyli 
menopauzy szał”, w kinie Kijów.

Organizując imprezy ple-
nerowe czy koncerty muzycz-
ne staramy się opierać na tych 
formach artystycznych, które są 
przejawem oryginalnej inwen-
cji twórczej. Zespoły regionalne 
działające przy GCKPiT w Sza-

Drugie urodziny GCKPiT
Kolejny rok ciężkiej pracy, wielu ciekawych wydarzeń oraz zrealizowanych 
projektów za nami. Staramy się i będziemy starać, aby nasze przedsięwzięcia 
docierały do jak największej liczby osób i były interesujące dla wszystkich, 
a przede wszystkim, aby oferta Gminnego Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Szaflarach nieustannie była poszerzana.
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flarach oraz uczestnicy warsz-
tatów śpiewu i gry na gitarze 
czy perkusji chętnie uczestniczą 
w festynach i imprezach na te-
renie naszej gminy. Aktywnie 
uczestniczą również w impre-
zach o randze wojewódzkiej czy 
ogólnopolskiej. W minionym 
roku zorganizowaliśmy m.in. II 
Majówkę w Sercu Podhala. Pod-
czas Majówki odbył się Turniej 
Sołecki o Puchar Wójta Gminy 
oraz Gminny Przegląd Piosen-
ki Angielskiej. Byliśmy także 
współorganizatorem takich wy-
darzeń jak: Parada Gazdowska, 
VII Dzień Górala w Maruszynie, 
II Festyn Strażacki w Szaflarach, 
VII Saflarzańsko Watra, Gminny 
Przegląd Zespołów Regionalnych 
w Szaflarach czy VI Podhalańska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Na terenie gminy Szaflary 
odbyło się także kilka imprez 
sportowych o zasięgu ogólnopol-
skim, w których GCKPiT miało 
także swój udział m.in.: Maraton 
Podhalański, Małopolski Wyścig 
Górski, Tatra Road Race, 74. 
Tour de Pologne oraz Górskie 
Mistrzostwa Polski w kolarstwie 
szosowym.

Działalność GCKPiT w Sza-
flarach to nie tylko imprezy, 
warsztaty czy wyjazdy. Zaj-
mujemy się także promocją 
naszego regionu, jego walorów 
turystycznych i krajobrazowych 
współpracując przy tym z przed-
siębiorcami, stowarzyszeniami 
i lokalną społecznością. Ofertę 
turystyczną naszej gminy pre-
zentowaliśmy na Małopolskiej 
Giełdzie Agroturystycznej 

w Krakowie, która odbyła się 
w kwietniu br.

Wraz z Urzędem Gminy Sza-
flary realizujemy także projekty 
popularyzujące sport wśród naj-
młodszych – „Jeżdżę z głową” 
i „Już pływam” dofinansowane 
ze środków Województwa Ma-
łopolskiego. Działania w ramach 
w/w projektów koordynowało 
GCKPiT w Szaflarach. Ponadto 
podczas realizacji projektu „Już 
Pływam” pracownicy GCKPiT 
sprawowali opiekę nad poszcze-
gólnymi grupami, w ramach go-
dzin pracy.

Ogrody gminy Szaflary to 
konkurs, który Centrum reali-
zuje także z inicjatywy i wspólnie 
z Urzędem Gminy Szaflary. 

Wydajemy również kwartal-
nik Serce Podhala – bezpłatne 

pismo, w którym mieszkańcy 
mogą odnaleźć informacje lo-
kalne i ogłoszenia, a także wia-
domości na temat wszelkich 
wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych odbywających się na 
naszym terenie.

GCKPiT jest otwarte na 
wszelkie inicjatywy wypływa-
jące nie tylko od mieszkańców 
gminy czy lokalnych instytucji, 
ale również na propozycje współ-
pracy płynące z zewnątrz. 

Zapraszamy do obserwowa-
nia dalszych kroków GCKPiT 
na naszej stronie internetowej, 
profilu facebookowym oraz ka-
nale YouTube. Mamy nadzieję, 
że kolejny rok będzie obfitował 
w jeszcze ciekawsze wydarze-
nia i przedsięwzięcia z naszym 
udziałem.  Opr.: Natalia Romasz
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W zajęciach półkolonii 
uczestniczyło 78 dzieci, 
w tym 49 z naszej gminy. 

W ramach projektu dzieci miały 
zapewnioną opiekę wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej, 
wyżywienie (drugie śniadanie 
i obiad), opiekę medyczną, 
transport, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów i ubez-
pieczenie.

Uczestnicy półkolonii
skorzystali z bogatego
programu zajęć i atrakcji,
takich jak:
 » wycieczka autokarowo-piesza 

na Kalatówki z przewodni-
kiem tatrzańskim,

 » wycieczka autokarowa do 
Niedzicy: zwiedzanie zam-
ku, zapory Czorsztyńskiej, 
zabawy nad Jeziorem Czorsz-
tyńskim, zajęcia w parku li-
nowym,

 » wycieczka autokarowa do 
Rabki: zabawy w Rabkolan-
dzie, zwiedzanie Parku Zdro-
jowego, spacer wokół tężni,

 » wycieczka autokarowa do Za-
kopanego pt. „Historia i ro-
mantyka Zakopanego”,

 » warsztaty edukacyjne w Zako-
panem – Muzeum Tatrzańskie 
„Ptaki tatrzańskie” i Muzeum 
K. Makuszyńskiego gra tere-
nowa „Rozruszać Koziołka 
Matołka”,

 » wodne atrakcje w Termach 
„Gorący Potok” w Szaflarach,

 » seans filmowy w kinie „Tatry” 
w Nowym Targu,

 » wizyta w Muzeum Podhalań-
skim w Nowym Targu,

 » warsztaty z hip-hopu z in-
struktorem tańca,

 » zajęcia gimnastyczne „Ciało 
i duch” z trenerami sporto-
wymi,

 » gra terenowa „Poszukiwacze 
skarbów”,

 » zajęcia plastyczne,
 » gry i zabawy, konkursy,
 » prelekcje na temat zasad bez-

pieczeństwa w gospodarstwie 
domowym, szkodliwości uży-
wek, zdrowego trybu życia 
i zdrowego żywienia.
Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy poprzez swo-
je zaangażowanie i wkład pracy 
przyczynili się do organizacji 
tego wypoczynku.

Opr.: Alicja Garbacz

Podsumowanie Półkolonii
W ramach realizacji programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci 
rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w dniach od 
17.08.2017 do 28.08.2017 została zorganizowana półkolonia. Jej organizatorem była 
Tatrzańska Izba Gospodarcza. Gmina Szaflary wsparła przedsięwzięcie finansowo.
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Wyjazd został zorganizowa-
ny i sfinansowany przez 
Gminę Szaflary – Gminną 

Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Sza-
flarach.

Pobyt na obozie zaczął się 
w dniu 8 sierpnia, kiedy to 
o godz. 900 uczestnicy wyjechali 
spod Kościoła pw. Św. Andrzeja 
Apostoła w Szaflarach. Podróż 
z przerwami trwała ok. 6 go-
dzin. Podczas pobytu na obozie 
uczestnicy oprócz samego wypo-
czynku, zajęć profilaktycznych 
i zabaw na świeżym powietrzu 
uczestniczyli w wielu wyciecz-
kach, m.in. do Myczkowiec, 
gdzie oglądali makiety obiektów 
sakralnych oraz Mini Zoo. 
Zwiedzono Muzeum Kultury 
Bojków w Myczkowie. Dzień 
15 sierpnia, z uwagi na swój 
świąteczny charakter obozo-
wicze przeżyli w sposób uro-
czysty w Kalwarii Pacławskiej, 
gdzie oprócz uczestnictwa we 
mszy świętej mieli możliwość 
obejrzenie przepięknej świątyni 
w której znajduje się i czczo-
ny jest cudowny obraz Matki 
Bożej. Przed obrazem tym, 
w czasach bardzo trudnych mo-

dlili się między innymi hetmani 
Stanisław Żółkiewski i Stefan 
Czarniecki, Książę Jarema Wi-
śniowiecki, oraz królowie: Jan 
Kazimierz i Jan III Sobieski. 
W drodze powrotnej przejeżdża-
li przez znaną z historii miej-
scowość Arłamów. Brali udział 
we wspaniałej wycieczce Pętlą 
Bieszczadzką, która w swoim 
programie obejmowała takie cie-
kawe miejsca jak: Przełęcz Wyż-
niańska i Schronisko Pod Małą 
Rawką, przejazd trasą Cerkwii, 
Klasztor w Komańczy, w którym 
znajduje się izba pamięci Kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz ka-
pliczka Matki Boskiej Leśnej, 
zagroda żubrów w Mucz-

nem. Odwiedzono również Hutę 
Szkła w Krośnie, w trakcie zwie-
dzania przewodnik opowiadał jak 
powstało szkło i kto je wynalazł, 
można było zobaczyć różne na-
rzędzia do wykonywania figurek 
ze szkła, a niektórzy uczestnicy 
własnoręcznie formowali bańki 
szklane lub odciskali pieczątki. 
Zobaczyli na własne oczy jak się 
maluje szkło, większość dziecia-
ków chętnie kupowała piękne 
ozdoby jako pamiątki dla swoich 
rodziców. Zorganizowano także 
rejs statkiem po „Bieszczadzkim 
morzu”, który to jest niewątpli-
wie jedną z największych atrak-
cji turystycznych nad Zalewem 

Solińskim. Nie zabrakło rów-
nież wspaniałych zabaw nad 
lokalnym wodospadem, a także 
kąpieli wodno – słonecznych. 
Niewątpliwą zasługą tak uda-
nego wypoczynku był fakt, iż 
odbywał się on właśnie w Ru-
dence, w Ośrodku, w którym 
panowała prawdziwa rodzinna 
atmosfera. Dzięki Kierownictwu 
i Personelowi Ośrodka „Zielony 
Cień” w Rudence, a zwłaszcza 
Pani Dyrektor Danucie Konop-
ce, która była animatorem wielu 
organizowanych przedsięwzięć 
i przez 24 godziny na dobę była 
do dyspozycji, służąc radą, inspi-
racją i pomocą uczestnicy prze-
żyli ten czas w sposób bardzo 
udany. 

Dzięki profesjonalizmowi 
kadry obozowej, podczas wy-
poczynku uczestnicy bawili 
się znakomicie i bezpiecznie, 
a doświadczenie kierowcy po-
zwoliło wszystkim zdrowo 
i szczęśliwie wrócić do domu 
w dniu 19.08.2017r., gdzie spod 
Kościoła w Szaflarach zostali 
odebrani przez stęsknionych 
rodziców lub opiekunów.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA
Katarzyna Sowa

Podsumowanie obozu profilaktyczno 
wypoczynkowego w Rudence

W dniach od 8 do 19 sierpnia 2017 r. dzieci i młodzież z Gminy Szaflary odpoczywały 
na obozie profilaktyczno wypoczynkowym w Rudence, pow. Lesko (w Bieszczadach). 
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Obecnie przyznane świad-
czenia kończą się w dniu 
30 września 2017 r. 

Wnioski na nowy okres zasił-
kowy będzie można składać 
od 1 sierpnia 2017 roku w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Szaflarach, 
ul. Zakopiańska 18, pok. 5, 
lub za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej lub przez internet. 
E-wniosek o świadczenie wy-
chowawcze będzie można zło-
żyć za pomocą portalu www.
empatia.mrpips.gov.pl, PUE 
ZUS oraz bankowości elek-
tronicznej.

DO WNIOSKU NA PIERW-
SZE DZIECKO ZAŁĄCZAMY 
DOCHODY Z 2016 ROKU 
z uwzględnieniem bieżącej sy-
tuacji w przypadku uzyskania 
lub utraty dochodu

Uwaga: Aby zachować 
ciągłość wypłaty dla osób 
pobierających już świad-
czenia 500+, wniosek 
należy złożyć do dnia 
31października 2017 r.

Natomiast w przypadku zło-
żenia wniosku po wskazanym 
okresie, prawo do świadczenia 
zostanie przyznane i wypłaco-
ne począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami.

Szczegółowe informacje na 
temat Programu Rodzina 

„500+” udzielane są:
pod nr telefonu
18 26 123 26

osobiście w siedzibie 
GOPS pok. 5

Informacje udzielane
są w godzinach 

urzędowania Ośrodka:
poniedziałek: 8:00 do 15:00

wtorek–czwartek:  
8:00 do 16:00

piątek: 8:00 do 15.00

Ważne zmiany
w świadczeniach
wychowawczych 500+

1. Każdy, kto zgłosi utratę do-
chodu spowodowaną rozwią-
zaniem umowy o pracę lub 
zmianą warunków wynagro-
dzenia lub wyrejestrowaniem 
działalności gospodarczej, bę-
dzie po 3 miesiącach spraw-
dzany.

 Jeśli okaże się, że przed 
upływem 3 miesięcy, z tym 
samym pracodawcą podpisał 
jakąkolwiek umowę (również 
całkowicie zmieniającą wa-
runki zatrudnienia i wysokość 
dochodu, dotyczy to również 
umów krótkoterminowych), 
lub ponownie założył dzia-
łalność gospodarczą, będzie 
to traktowane jak ciągłość 
zatrudnienia. Czyli dochód 
osiągany z pierwszej umowy 
(w przypadku uzyskania no-
wej pracy) lub z roku bazo-
wego będzie nadal wliczany 
w starej wysokości.

 Uwaga: w przypadku pobiera-
nia 500 + po utracie dochodu, 
gdy nastąpi ponowne zatrud-
nienie, jak w powyższym opi-
sie, i zostanie przekroczone 
kryterium dochodowe, po-
brane świadczenia uważane 

są za nienależne i podlegają 
zwrotowi wraz z ustawowymi 
odsetkami.

2. W przypadku osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
rozliczaną na ryczałcie lub 
na karcie podatkowej, wyso-
kość dochodu nie będzie już 
oświadczana przez stronę, 
natomiast będzie ogłaszana 
przez Ministerstwo w „Mo-
nitorze Polskim” do dnia 
01 sierpnia każdego roku, 
i w takiej wysokości będzie 
uwzględniana przy wyliczaniu 
dochodu rodziny. Dodatkowo 
koniecznym będzie załącze-
nie zaświadczenia Naczelnika 
Urzędy Skarbowego.

3. Do dochodu od dnia 
01.10.2017 r. będą wliczane 
również stypendia finansowa-
ne ze środków z Unii Europej-
skiej.

4. W przypadku osób deklarują-
cych samotne wychowywanie, 
koniecznym będzie okazanie 
wyroku sądu przyznającego 
alimenty na wnioskowane 
dzieci (również w przypadku 
wniosków bez dochodu).

Dla osób pracujących
za granicą :

1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. 
wnioski przekazywane obec-
nie do Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego przez 
Regionalne Ośrodki Polityki 
Społecznej, będą przekazane 
Wojewodzie Małopolskiemu 
i przez Urząd Wojewódzki 
będą rozpatrywane.

 Uwaga: W przypadku osób 
rozwiedzionych, żyjących 
w separacji lub rozłączeniu, 
jeżeli były współmałżonek 
pracuje za granicą koniecz-
nym jest zgłoszenie tego 
we wniosku o świadczenia 
500+ na nowy okres zasił-
kowy.

2. Wszystkie wnioski (również 
bez dochodu) będą weryfiko-
wane w systemie „empatia” 
pod kątem posiadania prawa 
do opieki zdrowotnej w Pol-
sce, uczęszczania dzieci do 
szkoły i składania rozliczeń 
w Urzędzie Skarbowym.

3. W przypadku wątpliwości do-
tyczących spełnienia warun-
ku zamieszkiwania w Polsce 
osób wnioskujących o 500+, 
będą wzywane one do osobi-
stego stawiennictwa.

 » Ważne terminy:
• Składanie nowych wnio-

sków od 01.08.2017 r. do 
30.10.2017 r.

• Okres obowiązywania 
nowego okresu zasiłko-
wego od 01.10.2017 r. do 
30.09.2018 r.

• Wysokość dochodu 
z gospodarstwa rolnego 
ustalany przez GUS do 
30.09.2017 r.

• Wysokość dochodu z dzia-
łalność gospodarczej (ry-
czałt, karta podatkowa) do 
01.08.2017 r.

Nowy okres zasiłkowy Programu „Rodzina 500+”
Wniosek o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko będzie musiał złożyć każdy 
zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także 
ci, którzy już z niego korzystają.
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O godz. 9.00 uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele zebrali 
się na korytarzu I piętra, po-

nieważ warunki atmosferyczne 
(deszcz i chłód) nie pozwoliły 
tym razem na zainaugurowanie 
roku na boisku szkolnym. Uro-
czystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru szkoły i od-
śpiewania hymnu narodowego.

Zanim do tego doszło, 
uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele uczestniczyli we Mszy 
św. w naszym parafialnym 
kościele, a rozważania księ-
dza proboszcza Kazimierza 
Duraja były związane z pyta-
niem: „Czy Pan Jezus chodził 
do szkoły?” Obecni z cieka-
wością oczekiwali odpowie-

dzi na to pytanie. W szkole 
wszystkich zebranych powi-
tała dyrektor Iwona Lesner, in-
formując, że do 21 oddziałów 
klasowych będzie uczęszczać 
w nowym roku szkolnym oko-
ło 370 uczniów. W związku 
z reformą oświaty nasza szkoła 
wraca do nazwy obowiązującej 
do roku 1999 i będzie nosić na-

zwę „Szkoła Podstawowa im. 
Augustyna Suskiego”. Chociaż 
pogoda towarzysząca rozpo-
częciu roku nie była najlepsza, 
to jednak dominował nastrój 
optymizmu. Oby taki nastrój 
dominował w całym roku 
szkolnym.

Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: Kinga Krzysztofek

Nowy rok szkolny w Szkole 
Podstawowej w Szaflarach

4 września w Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach 
rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/18.

28

Kwartalnik Gminy SzaflaryHISTORIA I EDUKACJA



Zleciła pierwsze w naszej hi-
storii tłumaczenie Księgi 
Psalmów na język polski 

(zachował się po dziś dzień 
egzemplarz tego dzieła zna-
ny jako Psałterz floriańskii). 
Fundowała wiele nowych ko-
ściołów oraz uposażała już ist-
niejące klasztory. Św. Jadwiga 
uprawiała działalność charyta-
tywną. Opiekowała się szpita-
lami. Wykazywała wrażliwość 
nie tylko na biedę materialną, 
ale stawała również w obronie 
ludzkiej godności. W testamen-
cie zapisała swój majątek Aka-
demii Krakowskiej. Po śmierci 
Jadwigę otoczono kultem. 31 
maja 1979 Jadwiga została 
beatyfikowana przez zatwier-
dzenie kultu, a kanonizowana 
8 czerwca 1997. W obu przy-
padkach osobiście Jan Paweł II 
ogłosił ją odpowiednio błogo-
sławioną i świętą.

Każda z klas pod kierunkiem 
wychowawców przypomniała 
sobie życiorys Św. Jadwigi 
Królowej oraz zapoznała się 
z licznymi legendami na temat 
naszej patronki. Klasy 0–III 
przygotowały ilustrację do wy-
branej legendy o Św. Jadwidze, 
w klasach IV–VI powstały pla-
katy obrazujące życie Świętej, 
a klasy I–III gimnazjum mogły 
sprawdzić swoją wiedzę na 

temat naszej patronki poprzez 
rozwiązanie quizu.

8 czerwca postanowiliśmy 
uczcić naszą patronkę spędza-
jąc ten dzień aktywnie. Spo-
łeczność naszej szkoły wzię-
ła udział w uroczystej mszy 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Tatr na Wiktorów-

kach. Sanktuarium znajduje się 
na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Rusinowej Pola-
ny na wysokości około 1200 
m.n.p.m. Bezpośrednio przy 
nim przebiega szlak turystycz-
ny oznaczony kolorem niebie-
skim z Zazadniej na Rusinową 

Polanę. Podczas mszy św. ks. 
Adam Biłka w trakcie kaza-
nia nawiązał do życia naszej 
patronki oraz do zasad jakimi 
kierowała się w życiu. W spo-
sób szczególny Św. Jadwiga 
Królowa powinna być dla nas 
wszystkich wzorem. Na koniec 
mszy w malowniczej scenerii 
sanktuarium rozbrzmiał hymn 
szkoły. Po modlitwie wszyscy 
udaliśmy się na piknik na Ru-
sinowej Polanie. Widoki zapie-
rały dech w piersiach. Starsi 
uczniowie mogli podziwiać 
panoramę Tatr z Gęsiej Szyi.

Wszyscy wspaniale się bawi-
li, miło i radośnie spędzili ten 
świąteczny, słoneczny dzień.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom za pomoc 
i zaangażowanie.

Opr. i fot.: Izabela  
Mierzyńska-Zaczyńska

8 czerwca wspomnienie Św. Jadwigi 
Królowej patronki szkoły w Skrzypnem

Patronka Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem Św. Jadwiga 
Królowa to postać niezwykła. Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski.
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Od wiosny 2017r. zamówie-
nie gminy Szaflary realizuje 
Firma Budowlana Sikora. 

Niemal w przeciągu pięciu mie-
sięcy powstały całe mury wraz 
z konstrukcją dachu długo wy-
czekiwanej profesjonalnej sali 
gimnastycznej.

Prezentujemy wstępną fo-
torelację z budowy. Zdjęcia, 
które Państwo widzą niebawem 
przejdą do historii. Z cierpliwo-
ścią czekamy na wykończenie 
wnętrz, pełne wyposażenie oraz 
pierwsze mecze i akademie w no-
wej sali.

Opr. i fot.: Maria Cisoń

Budowa Sali Gimnastycznej w Skrzypnem
Niebawem spełni 
się jedno z marzeń 
nauczycieli 
i uczniów Szkoły 
Podstawowej 
w Skrzypnem

Lipiec 2017 Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017 Maj 2017

Kwiecień 2017
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Dwa biwaki i strona internetowa  
dzięki funduszom FIO 2017

Dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej  
Kraków oraz Województwa Małopolskiego, w okresie wakacyjnym Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” 
z Maruszyny zorganizowało dwa biwaki pod namiotami.

Jeden w Niedzicy dla mło-
dzieży, a drugi dla dzieci 
w Czarnym Dunajcu. Poza 

opłaceniem tych wyjazdów, 
dzięki pracy wolontariuszy i do-
finansowaniu dokonano zakupu 
namiotów o bardzo dobrej jako-
ści – posłużą one do realizacji 
jeszcze wielu wyjazdów. Dofi-
nansowanie objęło też wirtualny 
serwer, na którym przez dwa 
lata będzie mogła być przecho-
wywana nowa strona Stowa-
rzyszenia – zapraszamy do jej 
obejrzenia: www.czujczuwaj.
podhale.pl

Było nam niezwykle miło, że 
również i w tym roku obec-
nością swoją zaszczycili nas 

zacni Goście na czele z Wice-
starostą Powiatu Nowotarskiego 
Władysławem Tylką oraz Wój-
tem Gminy Szaflary Rafałem 
Skaradzińskim, Sołtysem Wsi 
Wojciechem Piszczórem oraz 
ks. Proboszczem Adamem Biłką.

Ucztę kulturalną zapewni-
li nam uczniowie klasy II oraz 
zespół „Skrzypnianki”, nie za-

brakło też występu szkolnego 
zespołu regionalnego „Mali 
Skrzypnianie” z przedstawie-
niem którym wywalczyli Srebrne 
Kierpce na tegorocznym Festi-
walu Zespołów Góralskich.

Festyn to okazja do wręczenia 
kart rowerowych dla uczniów 
klas IV z rąk samego Wójta.

Ten dzień to również przedłu-
żenie dnia dziecka, dzięki moż-
liwości skorzystania z atrakcji: 
dmuchańców, malowania twarzy, 

zaplatania kolorowych warko-
czyków.

Składamy serdeczne podzię-
kowania prężnie działającej 
Radzie Rodziców a zwłaszcza 
przewodniczącej Grażynie Fatli 
oraz Radnej Joannie Palce za zor-
ganizowanie atrakcji dla dzieci. 

Dziękujemy również Dyrektoro-
wi Władysławowi Zacharze za 
zaprezentowanie swoich rzeźb.

Serdecznie podziękowania 
kierujemy dla dzieci i młodzieży 
oraz przybyłych gości. Zaprasza-
my ponownie za rok.

Opr. i fot.: Maria Cisoń

Festyn Rodzinny w Skrzypnem 18 czerwca 2017 r.
Kolejny już raz Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej 
w Skrzypnem zaprosiła mieszkańców do wspólnego spędzenia niedzieli na Festynie Rodzinnym. 
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Szkolna społeczność pożegna-
ła swojego dotychczasowego 
Dyrektora Henryka Chroba-

ka. Podczas pożegnania skiero-
wano do niego wiele ciepłych 
słów i podziękowań za współ-
pracę, wsparcie i zaangażowanie. 
Sam Dyrektor także zabrał głos 
i przekazał wdzięczność za te 
wspólne lata pracy i nauki. Na-
wiązał do wartości i zasad jakimi 
kierowała się w swoim życiu Pa-
tronka naszej szkoły Św. Jadwiga 
Królowa, życząc wszystkim ze-
branym, aby umieli na co dzień 
czerpać wzorce z tej niezwykłej 
postaci. Jednocześnie na ręce 
Brygidy Strzęp, która zastąpi go 
na stanowisku dyrektora ZSPiG 
w Skrzypnem, złożył obraz ma-
lowany na szkle przedstawiający 
Św. Jadwigę Królową.

Podczas uroczystości wy-
różniono uczniów klas IV–VI 
Szkoły Podstawowej oraz I–III 
Gimnazjum, którzy uzyska-
li najwyższe wyniki w nauce. 
Wyróżnionych uczniów nagra-
dzali Dyrektor Henryk Chrobak 
oraz wychowawcy. Wręczono 
także 12 świadectw ukończenia 
Gimnazjum. Karolina Zarycka 

uczennica klasy III gimnazjum 
otrzymała statuetkę Najlepszego 
Absolwenta za wysokie wyniki 
w nauce oraz zaangażowanie 
w życie szkoły. Wręczono także 
nagrody książkowe za wzorowe 
czytelnictwo oraz pracę w Samo-
rządzie Uczniowskim.

Po ceremonii zakończenia roku 
szkolnego 2016/2017 uczniowie 
udali się do swoich sal na ostatnie 
przedwakacyjne spotkania. Na 
forum klasy otrzymali z rąk wy-
chowawców świadectwa.

Opr. i fot.:  
Izabela Mierzyńska-Zaczyńska

Zakończenie roku szkolnego 
2016/2017 w Skrzypnem

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 miało w Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Skrzypnem sentymentalny wydźwięk

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pedagodzy, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Państwu 
najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za 
odpowiedzialną pracę na rzecz rozwoju umysłów i serc młodego 
pokolenia. Gorąco dziękujemy Państwu za zaangażowanie 
w pracę oświatową.

Życzymy cierpliwości i wrażliwości, tak aby Państwa służba 
kształtowała postawy młodych ludzi i wpływała na ich dobre 
życiowe wybory. 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Szaflary
oraz

Przewodniczący Rady Gminy
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Po krótkiej części artystycznej, 
pełnej humoru, ale i refleksji, 
padły słowa: „Dziś nadeszła 

pora rozstania z nauczyciela-
mi, przyjaciółmi, latami, które 
na zawsze pozostaną w tych 
murach. Każdy z nas zostawi 
w tych murach cząstkę siebie. 
Dziś nasze serca przepełnia nie 
tylko radość z ukończenia gim-
nazjum, ale i smutek z powodu 
rozstania z tym wszystkim, co 
stanowiło istotę naszego życia 

w ostatnich latach. I choć nie-
raz przysparzaliśmy wielu zmar-
twień naszej wychowawczyni 
i nauczycielom, chcielibyśmy, 
aby w ich pamięci pozostały 
tylko dobre chwile.”

Były i słowa skierowane do 
rodziców „Przepraszamy za to,że 
nie zawsze spełnialiśmy Wasze 
oczekiwania, może nasze świa-
dectwa nie są takie, o jakich ma-
rzyliście, ale przyjdzie czas, że 
będziecie z nas dumni...”

Jacy byli Ci trzecio-gimnazja-
liści? Może niech na to pytanie 
odpowie fragment wiersza napi-
sanego przez jednego z uczniów 
– Adasia:
„2001 rocnik to wspaniały 
przecie,
przez syćkik naucycieli zawse 
wykwolony,
szczególnie za grzecność 
i pilnom nauke,
za nasom scyrość i casym głupote.
Tak naprowde to syćka juz idom,

kozdy w swojom strone,
ale my bedziemy wspominać,
nasom piyknom skołe.
A Paniom wychowawczynie 
przeprosomy straśnie,
za te syćkie złości i łzy przez 
nos włośnie,
siy Pani trafiło....
za to zachowanie to pódziemy 
w piekło,
ale my Paniom kochomy, niek 
Pani pamiynto.”....

Opr. i fot.: Halina Szulc

W Maruszynie dalszy ciąg nauki gry na gitarze

Wolontaryjnym realizatorem 
projektu jest Stowarzysze-
nia „Czuj!Czuwaj!”, a za-

jęcia odbywają się w pomiesz-
czeniach udostępnionych przez 
szkołę w Maruszynie Dolnej. 
W obecnym roku zmianie uległ 
tylko dzień, w którym prowadzo-
ne są zajęcia. Grupy uczestników 
nadal pozostają takie same. Nie 
zmienił się też nauczyciel – jest 
nim Pan Piotr Urzędowski. Dzię-
kujemy mu za to, że mimo pię-
cioosobowych grup i tak udaje 
mu się prowadzić zajęcia w spo-
sób bardzo zindywidualizowany.

W nowym roku szkolnym wznowiono zajęcia nauki gry na gitarze 
w Maruszynie, finansuje je Urząd Gminy Szaflary. 

Pożegnanie klasy III gimnazjum
21 czerwca w szkole ZSPiG w Skrzypnem odbyła się uroczystość pożegnania 
uczniów klasy III g, na którą zostali zaproszeni Dyrektor wraz z gronem 
pedagogicznym, uczniowie z klasy II g, rodzice absolwentów no i oczywiście nie 
mogło zabraknąć najważniejszych w tym dniu osób – uczniów kl.III g.
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Dotacja wynosi 39000 zł 
i zgodnie z pomysłem 
młodzieży, przeznaczona 

jest na projekt o nazwie: „Biu-
roszyna – młodzieżowe biuro 
imprez i wyjazdów w Maru-
szynie”. Projekt ma trwać 15 
miesięcy i obejmuje 24 uczest-
ników w wieku od 13 do 19 lat 
– zamieszkujących w różnych 
częściach Maruszyny. Projekt 
ma charakter edukacyjno-in-
tegracyjny, a uczestnicy mają 
na własnej skórze doświadczać 
jak funkcjonuje społeczeństwo, 
uczyć się odpowiedzialności, 
skutecznego planowania, two-
rzenia harmonogramów, wyzna-
czania celów, zjednywania sobie 
innych i współpracy w grupach 
(składających się z odmiennych 
charakterów). Natomiast patrząc 
od strony praktycznej projekt po-
lega na tym, że młodzi samo-
dzielnie zorganizują 10 imprez 
(dla środowiska lokalnego) oraz 
11 wyjazdów (dla samych sie-
bie). Samodzielna organizacja 

obejmie takie czynności jak: 
załatwianie przewoźników, ca-
teringu, ubezpieczeń, noclegów, 
biletów wstępu w różne miej-
sca, wybór opiekunów, tworze-
nie dokumentacji i poszukiwa-
nie dodatkowych sponsorów... 
A w przypadku imprez: załatwia-
nie odpowiednich miejsc, zapra-
szanie gości, zorganizowanie 
poczęstunków i zabaw, wykup 
licencji, wypożyczanie sprzętu, 
oraz przede wszystkim prowa-
dzenie tych imprez, czyli np. 

festynu, balu bądź dyskoteki. Po-
nadto projekt zakłada wykonanie 
wielu czynności informatycz-
nych, bankowych i rozliczenio-
wych, a także rozmowy z oso-
bami decyzyjnymi. Na przykład 
składanie dokumentów w urzę-
dach, samodzielne wykonywanie 
zakupów (płacenie przelewem 
lub kartą). Bardzo duża część 
komunikacji pomiędzy człon-
kami grup zadaniowych, odby-
wa się przy pomocy jednego 
z portalów społecznościowych. 

W minionych miesiącach mło-
dzieży udało się załatwić sporo 
spraw organizacyjnych, zakupić 
większość sprzętu elektronicz-
nego i muzycznego oraz zorga-
nizować trzy wyjazdy (w tym 
jeden dwudniowy). Wszystkie te 
zadania przyniosły im wiele pro-
blemów i stresów, ale z drugiej 
strony zdobyli dużo cennych do-
świadczeń, dzięki którym za kil-
ka lat łatwiej wejdą w dorosłość. 
Ciekawostką jest to, że projekt 
dopuszcza możliwość popełnia-
nia wszelkiego rodzaju błędów 
przez uczestników – nawet fi-
nansowych, ale są oni zobowią-
zani do podejmowania prób jak 
najlepszej naprawy tego co się 
nie udało... Młodzieży życzymy 
dużo wytrwałości, jak najwięk-
szego rozwoju i dobrej zabawy. 
A do lokalnych przedsiębiorców 
i przedstawicieli władz, zwraca-
my się z prośbą o wyrozumiałe 
traktowanie młodych delegatów, 
którzy przyjdą w sprawach ni-
niejszego projektu.

Ogólnopolski program 
„Równać Szanse” 
w Maruszynie

Dzięki kilkumiesięcznym staraniom 
młodzieży z Maruszyny i wolontariuszom 
Stowarzyszenia „Czuj!Czuwaj!”, z początkiem 
lipca udało się uzyskać dofinansowanie 
w ogólnopolskim Programie „Równać Szanse” 
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanym przez Polską Fundacje 
Dzieci i Młodzieży.
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Wtedy na Polskę bez wypo-
wiedzenia wojny napadli 
Rosjanie. Był to „cios no-

żem w plecy” Julia Kubicz oraz 
Anna Bocheńska przygotowały 
audycje radiową przypominającą 
o tym wydarzeniu. Uczniowie 
wysłuchali patriotycznej pieśni 
Jana Pietrzaka „Żeby Polska…” 
i wierszy o rozłące i tęsknocie 
rodzin polskich za Ojczyzną. 
Nauczyciel historii Dariusz To-
karski wyświetlił prezentację 
multimedialną.  (KJT)

PAMIĘTAMY o 17 września 1939 r.
Zaskalanie upamiętnili tragiczną w polskiej historii datę: 17 września 1939 r. 
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Innowacja odbywała się w ra-
mach zajęć z historii, przyrody 
i zajęć pozalekcyjnych. W trak-

cie zajęć uczniowie poznawali 
swoją miejscowość, jej historię, 
florę i faunę, ciekawe miejsca 
oraz znanych twórców ludowych.

Celem innowacji było po-
znanie dziedzictwa kulturowego 
własnej miejscowości i szkoły, 
kształtowanie poczucia przywią-
zania do korzeni i tradycji „Małej 
Ojczyzny”.

Jednym z pierwszych zadań 
było przeprowadzenie konkur-
su związanego z 1050 rocznicą 
chrztu Polski. W ramach tego 
działania uczniowie wykonali 
albumiki pt. „Mój chrzest” oraz 
prezentację planszową na temat 
rocznicy chrztu Polski.

Uczniowie kl. IV i V wykonali 
lalki – górala i góralki, natomiast 
uczniowie kl. VI makietę izby 
góralskiej.

Bardzo ciekawym doświad-
czeniem dla uczniów było rów-
nież przygotowanie z pomocą 
rodziców potraw regionalnych. 
Była kwaśnica, chleb ze smalcem, 
bryndza, oscypecki, oraz moskole.

Kolejnym zadaniem było spo-
tkanie z rzeźbiarzem ludowym 
panem Władysławem Zacharą /

byłym wieloletnim dyrektorem 
szkoły. Uczniowie poznali taj-
niki pracy z drewnem, narzędzia 
rzeźbiarskie, samodzielnie mogli 
spróbować swoich sił w obróbce 
drewna.

W naszej szkole gościliśmy 
również pana Józefa Cachro 
z Szaflar. Dzieci słuchały opo-
wieści rzeźbiarza o jego pasji 
z wielkim zaciekawieniem.

Uczniowie brali również 
udział w warsztatach rękodzie-
ła. Na zajęcia wykonywali kartki 
okolicznościowe oraz zakładki 
do książek metodą decoupage.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty pt. 
„Cudeńka z siana” zorganizo-
wane przez GCKPiT w Szafla-
rach, podczas których ucznio-
wie mieli możliwość poznania 

techniki wykonania zajączka 
wielkanocnego i leśnego lud-
ka z siana. Zajęcia te sprawiły 
uczniom wiele radości i satys-
fakcji z samodzielnie wykona-
nych postaci.

W ramach innowacji ucznio-
wie odbyli wycieczkę po Skrzyp-
nem celem obserwacji przyrody 
i zapoznania się z kapliczkami 
i stylem góralskim w budow-
nictwie.

Zwieńczeniem innowacji była 
wycieczka do skansenu w Zu-
brzycy. Uczniowie wzięli udział 
w zajęciach pt. „Od ziarna do 
chleba”, gdzie mogli zobaczyć 
jak dawniej młócono cepami, 
czyścili ziarno na przetakach, 
zarabiali ciasto i piekli mosko-
le. Zwiedzali również skansen 
i poznali tartak, folusz, kuźnię , 
olejarnię, piękne ule i oczywiście 
dwór Moniaków.

Zajęcia organizowane dla 
uczniów były atrakcyjne i dzie-
ci z wielkim zaangażowaniem 
brały w nich udział. Zdobyli wie-
le ważnych informacji o swojej 
miejscowości i regionie, posze-
rzyli swoją wiedzę o nowe do-
świadczenia i umiejętności.

Opr.: Halina Szulc  
i Brygida Strzęp

Innowacja „Moja mała Ojczyzna”
Innowacja „Moja mała Ojczyzna” realizowana była w ZSPiG im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

Świetlica szkolna w Szaflarach w nowej odsłonie
Podczas tegorocznych wakacji grupa 
rodziców uczniów szkoły w Szaflarach 
wyremontowała świetlicę szkolną.

Fundusze na remont pocho-
dziły z balu karnawałowe-
go, który był organizowa-

ny w lutym tego roku oraz 
z Urzędu Gminy Szaflary. 
Rodzice wykonywali prace 
remontowe w formie wolon-
tariatu. W czasie remontu 
gruntownie została zmoderni-
zowana podłoga, wymieniono 
osprzęt elektryczny, grzejni-
ki, odnowiono i pomalowano 
ściany. Dodatkowo w bardzo 

ciekawy sposób zaaranżowano 
wnętrze świetlicy i zakupiono 
nowe wyposażenie. 

Wszystkim którzy przy-
czynili się do wyremonto-
wania szkolnej świetlicy 
składamy serdeczne po-
dziękowania. Dzięki takim 
akcjom możemy wspólnie 
zrobić więcej dla dzieci w na-
szych szkołach.

Rodzice dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach
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Dzięki dwóm dotacjom przy-
znanym przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji w ramach realizacji 
Programu Integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014–
2020, z początkiem sierpnia Sto-
warzyszenie „Czuj!Czuwaj!” 

rozpoczęło prowadzenie zajęć 
z dwóch projektów dla dwóch 
grup wiekowych, liczących po 
12 uczestników. Do każdej gru-
py uczęszcza jednakowa ilość 
Romów i Polaków. Po rozpo-
częciu roku szkolnego zajęć jest 
już mniej i każda z grup uczest-

niczy w 4 godzinach tygodnio-
wo. Dzięki dotacjom zakupiono 
sprzęt sportowy i bardzo dużo 
ciekawych gier planszowych. 
Projekt sportowy ma za zadanie 
kształcić nawyk dbałości o swoje 
zdrowie, a zajęcia świetlicowe 
mają za zadanie rozwijać umie-

jętności rachunkowe i ekono-
miczne – właśnie przy pomocy 
gier planszowych. Członkowie 
Stowarzyszenia dziękują dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Dolnej za udo-
stępnienie pomieszczeń i pomoc 
w organizacji.

Sport i gry planszowe – dwa projekty integracyjne w Maruszynie

Park, który powstać ma w Sza-
flarach na terenie w pobliżu 
kościoła, w którym znajdą 

się ogrody, związany będzie 
z tematyką cysterską, aby upa-
miętnić to, że w średniowieczu 
mnisi tego zakonu obecni byli 
na podhalańskich ziemiach. 
W konkursie mogli wziąć udział 
uczniowie gimnazjum i 6 klasy 
szkoły podstawowej. Uczniowie 
w ramach dwóch spotkań robo-
czych zostali zapoznani z tema-
tyką cysterską oraz przyrodniczą. 
Dowiedzieli się na czym polegała 
specyfika zakonu cysterskiego: 
ich wkład w rozwój rolnictwa 
i szeroko pojętej agrokultu-
ry. Poznali tajniki cysterskiej 
duchowości i pracy fizycznej 
a także ściśle powiązane z nimi 
takie dziedziny jak: architektura, 
sztuka sakralna, stroje, kontakty 
ze społeczeństwem świeckim, 
osadnictwo oraz handel i gałęzie 
przemysłu jakich byli ewident-
nymi prekursorami zwłaszcza 
w macierzystych klasztorach 
w Europie Zachodniej. Na bazie 

tej wiedzy uczniowie mieli za-
projektować konkretne wystawy 
w pawilonach na konkretny wy-
brany przez siebie temat. Osta-
tecznie I miejsce i nagrodę 300 
zł za pracę otrzymała Julia Kalata 
uczennica klasy 6a SP, która za-
planowała pawilon z postaciami 
mnichów w strojach zakonnych.

Warto się angażować!
Uczniowie szkoły w Szaflarach, w maju i w czerwcu 2017 roku, zostali 
zachęceni do wzięcia udziału w konkursie na projekt pawilonów 
w zaplanowanej aranżacji ogrodów spacerowych na terenie Szaflar.
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Ostatnio odbyliśmy cykl spo-
tkań w czerwcu, na których 
uczniowie, zaznajomieni 

już z zestawami po jesiennych 
zajęciach, mogli puścić wodze 
fantazji i samemu wymyślić 
i zbudować zdalnie sterowaną 
lub zaprogramowaną jednostkę. 
Warto odnotować, że zajęcia takie 
nie tylko służą zabawie naszych 
podopiecznych, ale też znako-
micie rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną, zdolności manu-
alne i kreatywność. Budowanie 
mechanizmów i robotów z kloc-
ków pozwala na wielostronne 
podejście do rozwiązywania pro-
blemów konstrukcyjnych, kształ-
tuje zdolność do przełamywania 
schematów. Cel naszej pracy to 

pokazanie uczniom, że roboty-
ka może być nie tylko przygodą 
czy hobby, ale w przyszłości za-
wodem z perspektywami. Nie 
ukrywamy jednak, że mamy przy 
tym sporo dobrej zabawy! We 
wrześniu ruszamy z zajęciami 
dla klasy trzeciej Szkoły Pod-
stawowej w Maruszynie Gór-
nej. Zajęcia prowadzi Konrad 
Kuźmiński z wykorzystaniem 
zestawów Lego Mindstorm uży-
czonych przez Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach. Udział uczniów 
jest całkowicie bezpłatny i reali-
zowany w ramach zajęć dodat-
kowych, rozszerzających ofertę 
edukacyjną szkoły.

Opr. i fot.: Konrad Kuźmiński

Misja – Robotyka!
Nowy rok szkolny wystartował i w tym miejscu warto wspomnieć, że wzorem 
ubiegłego przeprowadzimy dla uczniów naszej szkoły szereg zajęć z budowy 
robotów w oparciu o zestawy Lego Mindstorm EV3.
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Uroczyste obchody rozpo-
częły się wspólną Koron-
ką do Bożego Miłosierdzia 

w kościele parafialnym w Sza-
flarach. Po niej pod pomnikiem 
Augustyna Suskiego delegacje 
zespołów regionalnych złożyły 
wieńce oraz znicze. 

Następnie korowód, w rytm 
góralskiej muzyki przemasze-
rował na Błonia Szaflarzań-
skie. Tam na uczestników 
Watry czekał szereg atrakcji. 
Wśród nich gry i zabawy dla 
dzieci, zjeżdżalnie, przejazdy 

na kucykach oraz strefa ga-
stronomiczna. 

W ramach VII Saflarzańskiej 
Watry odbył się także Gminny 
Przegląd Zespołów Regionalnych. 
Na scenie zaprezentowało się 
dziewięć zespołów: „Borzanie”, 
„Zochylina” z Boru „Niźnobań-
scanie”, „Zyngierki” z Maruszy-
ny Dolnej, „Mali Marusynianie” 
z Maruszyny Górnej, „Mali 
Skrzypnianie”, „Watra” z Bań-
skiej Wyżnej, „Mali Saflarzanie” 
i „Mali Zaskalanie”. Oceniała ich 
Komisja Artystyczna w składzie: 

Andrzej Skupień – Prezes Związ-
ku Podhalan w Polsce, Kazimierz 
Bielak – Sekretarz Prezydium 
Związku Podhalan w Polsce, 
Grzegorz Czepelak – Chorąży 
Prezydium Związku Podhalan 
w Polsce oraz Rafał Szkaradziń-
ski – Wójt Gminy Szaflary.

Tegoroczną Watrę swoją 
obecnością uświetnili także go-
ście, wśród nich kapelan Związ-
ku Podhalan ks. Władysław 
Zązel oraz Królowa Związku 
Podhalan w Północnej Amery-
ce 2016 Sylwia Kozielec. Na 

scenie z gościnnym występem 
zaprezentował się także zespół 
„Kiyrpecki z Łącka”.

Po podsumowaniu Przeglą-
du organizatorzy, na czele z ks. 
Władysławem Zązlem, rozpalili 
Watrę. Wieczorem zaś, zebrani 
bawili się przy muzyce zespołu 
Bartki. Imprezę prowadzili Marta 
Zagórska oraz Andrzej Chudoba.

Impreza mogła się odbyć 
dzięki finansowaniu z Gminy 
Szaflary.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Barbara Wolański

VII SAFLARZAŃSKO WATRA
Już po raz siódmy Szaflarzanie bawili się na Saflarzańskiej Watrze. Towarzyszył 
jej jak co roku Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych.
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Od 10–27 sierpnia odbywa-
ły się tam tradycyjne Mię-
dzynarodowe Targi Sztuki 

Ludowej, podczas których zapre-
zentował się zespół „Zochylina”. 

Scena pod Wieżą Ratuszową 
zgromadziła wielu miłośników 
folkloru oraz muzyki ludowej 
z całej Polski, ale także przed-

stawicieli naszych zagranicznych 
sąsiadów: Słowacji, Ukrainy, Ru-
munii i Węgier.

Zespół z Boru już po raz drugi 
swoją obecnością uświetnił ob-
chody Dni Ziemi Nowotarskiej 
organizowane w ramach Targów.

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Janusz Gaculak

Swoje umiejętności zaprezen-
towało 43 gawędziarzy, 59 
instrumentalistów, 26 śpie-

waków solistów, 40 grup śpie-
waczych, 3 starostów weselnych, 
1 drużba weselny oraz 2 pary 
pytacy z dziesięciu województw: 
lubelskiego, lubuskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, mazo-
wieckiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, śląskiego, świę-

tokrzyskiego, wielkopolskiego 
oraz ze Słowacji.

Podczas przesłuchań konkur-
sowych, z sukcesem, zaprezento-
wali się także Szaflarzanie.

W konkursie gawędziarzy 
jedno z pierwszych miejsc zdo-
była Dorota Adamczyk z Sza-
flar, wraz z dodatkową nagrodą 
specjalną im. Franciszka Hodo-
rowicza-Sewcowego, w postaci 
dyplomu za interpretację oraz 
wyjątkowe walory poznawcze 
i edukacyjne zaprezentowanej 
gawędy.

Anna Dzierżęga (Szaflary) 
oraz Jadwiga Trebunia-Tutka 
(Szaflary) zdobyły równorzędne 
trzecie miejsca.

W kategorii młodzieżowej 
gawędziarzy pierwsze miejsce 
zdobyła Karolina Fąfrowicz 

z Szaflar, drugie miejsce otrzy-
mała Izabela Ciszek (Szaflary).

W kategorii młodzieżowej 
śpiewu solowego pierwsze 
miejsce zdobyła Natalia Szostak 
z Bańskiej Wyżnej.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i życzy-
my dalszych sukcesów!

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Wojciech Kubina/

Bukowiańskie Centrum Kultury 
„Dom Ludowy”

Sukcesy Szaflarzan na 51. Sabałowych Bajaniach 
W Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 10–12 sierpnia odbył 
się Festiwalu Folkloru Polskiego 51. „Sabałowych Bajań”.

41. Międzynarodowe Targi Sztuki 
Ludowej w Krakowie z Zochyliną z Boru
Sierpień to miesiąc kiedy na Rynku w Krakowie wiele się dzieje. 
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Kolarze oprócz przejazdu 
przez Bór, Szaflary, Skrzypne 
i Bańską Niżną mieli także 

do pokonania, trudny i znany 
z poprzedniej edycji, podjazd 
na Pitoniówkę. Na Premii Lot-
nej w Szaflarach (ul. Orkana na 
wysokości Ośrodka Zdrowia) jak 
i na pozostałych odcinkach kola-
rzy dopingowali licznie przybyli 
kibice. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za obecność oraz za 
doping.

Gmina Szaflary oraz Gmin-
ne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach dziękuje 
także dyrekcji ZSPiG w Bańskiej 
Wyżnej, właścicielom skle-
pu „U Beaty” w Szaflarach za 
wsparcie przy organizacji Pre-
mii Lotnej, pracownikom Urzędu 
Gminy za pomoc w przygoto-
waniu miejsca Premii Lotnej, 
strażakom OSP z gminy Sza-
flary, którzy zabezpieczali trasy 
wyścigu oraz wszystkim którzy 
pomogli przy organizacji tego 
wydarzenia.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

zapewniony ciepły posiłek, oraz 
opiekę dwóch wykwalifikowa-
nych trenerów. W ramach projek-
tu przeprowadzono także wykład 
dla uczestników poprowadzony 
przez licencjonowanych sędziów 
piłkarskich na temat właściwych 
zasad gry w piłkę nożną. Po wy-
kładzie zostały także omówione 
negatywne skutki stosowania 
narkotyków i alkoholu. Po wy-

kładach przeprowadzono kon-
kurs z nagrodami niespodzian-
kami wśród najaktywniejszych 
dzieci. Na zakończenie został 
zorganizowany festyn i mecz 
rodzice kontra dzieci w każdej 
grupie wiekowej, który przyniósł 
wiele radości jednym i drugim.

Projekt był współfinansowany 
ze środków gminy Szaflary.

Wakacje z Piłką Nożną
Dzieci z gminy Szaflary ponownie 
uczestniczyły w piłkarskim obozie 
dochodzeniowym w dniach 7–13.08.2017 r.

Gmina Szaflary na trasie 74. Toru de Pologne
Dwa ostatnie etapy 74. Tour de Pologne odbyły się m.in. na terenie gminy Szaflary

Stowarzyszenie „Dla Rozwoju 
Gminy Szaflary”, podobnie 
jak u ubiegłym roku, zorga-

nizowało obóz dochodzeniowy 

pn.: „Wakacje z piłką nożną”. 
Brało w nim udział czterdzieścio-
ro dzieci z terenu gminy Szafla-
ry. Uczestnicy codziennie mieli 
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Jak co roku wyścig gromadzi 
wielu miłośników kolarstwa 
z Polski i z zagranicy, wśród 

których znaleźli się goście z Nie-
miec, Ukrainy, Rosji, Szwecji, 
Ameryki, Węgier, Norwegii, Ho-
landii, Wielkiej Brytanii, Francji 
oraz Portugalii.

W tym roku zawodnicy 
walczyli na dwóch dystansach 
FUN – 55km i PRO – 122km 
o przewyższeniu 3200m. Trasa 
PRO przebiegała m.in. przez 
Skrzypne, Pitoniówkę, Bańską 
Wyżną i Niżną, Szaflary oraz 
Maruszynę. Na obu trasach 
pojawiło się łącznie ponad 650 
śmiałków, zarówno mężczyzn 
jak i kobiet. Dla wszystkich 
startujących zawodników była 
to walka ze samym sobą, ze 
swoimi słabościami.

Wymagająca trasa prowadziła 
przez malownicze tereny m.in. 
wprost na podjazd na Pitoniów-

kę, gdzie zlokalizowana była 
jedna z premii specjalnych, na 
której zawodnicy walczyli o Pu-
char Wójta Gminy Szaflary oraz 
premia górska THULE, gdzie 
zwycięzcy nagradzani byli do-
datkowymi punktami w ogólnej 
klasyfikacji.

Meta wyścigu zlokalizowana 
była na terenie Hotelu Mercure 
Kasprowy w Zakopanem.

Organizatorem Tatra Road 
Race jest Tatra Cycling Events 
S.C. na czele z Krystianem Pi-
rógiem oraz Cezarym Szafrań-
cem. Kładą oni nacisk przede 
wszystkim na bezpieczeństwo 
na trasie i przygotowanie dróg. 
Głównym celem wyścigu jest 
propagowanie zdrowego trybu 
życia, aktywnego wypoczynku, 
turystyki i rekreacji oraz propa-
gowanie kolarstwa i turystyki 
rowerowej.

Opr. i fot.: Natalia Romasz

Hard as hell czyli Tatra Road Race 2017
Szaflarzańskimi szosami przejechał najtrudniejszy kolarski wyścig amatorów 
w Polsce, Tatra Road Race. Była to już III edycja zmagań.
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Patronat nad turniejem objął 
Sekretarz Stanu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Jarosław 

Stawiarski. Trzydniowe zmaga-
nia odbywały się na pięknie przy-
gotowanej murawie Ludowego 
Klubu Sportowego w Szaflarach, 
a o taki stan rzeczy zadbali dzia-
łacze tego klubu. Turniej dofinan-
sowany był przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków 
finansowych Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej polegające-
go na rozwijaniu sportu dzieci 
i młodzieży w ramach Programu 
„Sport Wszystkich Dzieci”.

W turnieju udział wzięło oko-
ło 200 zawodników z polskich 
i zagranicznych klubów z Ukra-
iny oraz Słowacji. Prócz grania 

w piłkę nożną był czas na skorzy-
stanie z atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów turnieju jak 
np. wodna zabawa w Termach 
Gorący Potok.

Po rozegraniu kilkudziesięciu 
spotkań wyłoniono zwycięzcę 
turnieju, którym okazał się ze-
spół FK Lokomotiva Trnava ze 
Słowacji. Na podium znaleźli się 
również zawodnicy AP Podhala 
Nowy Targ oraz Juventus Aca-
demy Piekary Śląskie . Przed 
wręczeniem nagród Wójt Rafał 
Szkaradziński odczytał list oko-
licznościowy w imieniu Posła na 
Sejm Edwarda Siarki skierowa-
ny do Zarządu i członków Klubu 
LKS Szaflary a przesłany przez 
Sekretarza Stanu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki Jarosława 
Stawiarskiego. Nagrody oraz 
puchary dla wszystkich drużyn 
wręczali Wicestarosta Starosta 
Powiatu Nowotarskiego Wła-
dysław Tylka, Wójt Gminy Sza-
flary Rafał Szkaradziński oraz 
Prezes LKS Szaflary Mateusz 
Jarząbek

Jak podkreślali trenerzy 
uczestniczących w turnieju 
drużyn, turniej stał na wysokim 
poziomie organizacyjnym oraz 
sportowym Wszyscy uczestnicy 

podkreślali, że w wielką ocho-
tą wrócą do Szaflar za rok na 
drugą edycję turnieju. Słowa 
uznania należą się organizato-
rom , a w szczególności Wójtowi 
Gminy Szaflary Panu Rafałowi 
Szkaradzińskiemu oraz działa-
czom klubu LKS Szaflary. Była 
to znakomita promocja naszej 
Gminy – powiedział na zakoń-
czenie turnieju prezes klubu LKS 
Szaflary – Mateusz Jarząbek.

Opr.: Mateusz Jarząbek
Prezes Klubu LKS Szaflary

Ministerstwo Sportu wspiera LKS Szaflary
I Międzynarodowy Turniej piłki nożnej dzieci o Puchar Wójta Gminy Szaflary 
odbył się w dniach 8–10 września w Szaflarach.
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W tym czasie rozegrali kil-
ka sparingów ze swoimi 
rówieśnikami z Libuszy, 

którzy w zakończonych w maju 
mistrzostwach Polski młodzików 
zajęli 9. miejsce.

Takie konfrontacje ze szko-
leniowego punktu widzenia 
są bezcenne. Nasi zawodnicy 
w każdym meczu ustępowali 
swoim rywalom, jednak wiele 
fragmentów było bardzo wy-
równanych. Trener Kazimierz 
Dygoń zyskał bardzo bogaty 
materiał do dalszej pracy, tym 
bardziej, iż większość meczów 

została utrwalona za pomocą 
kamery.

Niejako przy okazji konfron-
tacji młodzików rozgrywane 
były również sparingi dzieci 
i dziewcząt. Nasi uczniowie (16 
chłopców i 4 dziewczęta) bardzo 
wiele na tym skorzystali.

Warto też dodać, że pobyt na 
Ziemi Gorlickiej został wzboga-
cony o zwiedzanie. Tym razem 
uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
Zagrodę Maziarską w Łosiu oraz 
cmentarz wojenny nr 123 w Łu-
żnej na wzgórzu Pustki.

Opr.: Jarosław Szlęk

W Ultramaratonie Górskim 
Mistrzostwa Polski „3 
x Śnieżka = 1 x Mont 

Blanc” – Magdalena wybiegała 
sobie II miejsce (czas 3.30.04) za 
Dominiką Stelmach z Warszawy.

I miejsce z czasem 
1:57:21:95 uzyskała w Półma-
ratonie Gór Stołowych organi-
zowanym w Pasterce. Maraton 
ten jest na liście oficjalnych 
imprez biegowych asygnowa-
nych przez International Trial-
-Running Association i punkty 
na nim zdobyte kwalifikują 
się do wyścigu Ultra Trail du 
Mont Blanc.

Jednym z większych osią-
gnięć jest IV miejsce w kategorii 
Open kobiet z czasem 00:45:32 
ze stratą 00:11:35 w Pucharze 
Świata Vertical we Francji. 
Warto zauważyć, że w swojej 
kategorii wiekowej Magdalena 
zajęła trzecie miejsce. Nie mniej 
ważne jest 6 miejsce z czasem 
2:44:08 w organizowanym po 

raz dwudziesty Pucharze Świata 
Dolomites Sky Race we Wło-
szech.

Poprawiając rekord trasy 
o około 10 minut Magdalena 
zwyciężyła w Pucharze Sło-
wacji Skyrunning – Tatranská 
Šelma Vertical 2017. Trasę 
o długości 7 km i przewyższeniu 

ponad 1400 metrów pokonała 
ona z czasem 1:13:45.

Jeszcze w tym roku Mag-
dalena Kozielska wybiera 
się na Mistrzostwa Europy 
w Hiszpanii oraz Mistrzostwa 
Europy Vertical we Włoszech. 
W dalszych planach ma starty 
na nartorolkach a także zimą na 

biegówkach w Pucharze Europy 
i Pucharze Świata oraz udział 
w Mistrzostwach Polski w ski 
alpinizmie.

Serdecznie gratulujemy tak 
wspaniałych osiągnięć i czeka-
my na dalsze.

Opr.: Barbara Wolański
Fot.: arch./Megi Kozielska

Bezcenne sparingi z 9. drużyną w Polsce
Piłkarze ręczni UKS Świt Adecco Szaflary od 31 lipca do 12 sierpnia przebywali 
w Libuszy na zaproszenie miejscowego klubu Wiertmet.

Kolejne sukcesy Magdaleny Kozielskiej
Zawodniczka z Bańskiej Niżnej 
w szczytowej formie, na koncie 
coraz więcej osiągnięć.
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Pomimo deszczowej pogody 
zawody były przeprowadzo-
ne sprawnie i w sportowej 

atmosferze. Władze gminy były 
reprezentowane przez Stanisława 
Wąsika – przewodniczącego rady 
gminy, Janusza Jurzca – wice-
przewodniczącego rady gminy, 
Annę Golonkę – skarbnika gminy, 
Sławomira Furcę – doradcę wójta 
oraz radnych gminy. Zawodników 
dopingiem wsparł również radny 
powiatowy Jacek Król.

Turniej rozegrano w systemie 
pucharowym na zasadzie 2x20 
minut.

 » Półfinały :
LKS „Skalni” Zaskale I–LKS 
Szaflary II 2:1
LKS „Skalni” Zaskale II–
LKS Szaflary I 1:6

 » Finał :
LKS „Skalni” Zaskale I–LKS 
Szaflary I 1:1w karnych lep-
sze LKS Szaflary I
Mecz o III miejsce: LKS 
„Skalni” Zaskale II–LKS 
Szaflary II 1:5

 » Wyróżnienia :
Najlepszy napastnik – Lach 
Tomasz LKS Szaflary I
Najlepszy bramkarz – Zhuk 
Wasyl LKS Szaflary I
Najlepszy zawodnik – Król 
Marcin LKS „Skalni” Zaskale

Wszystkie startujące ze-
społy otrzymały dyplomy, 
puchary oraz nagrody pie-
niężne na zakup sprzętu 
sportowego a w/w zawodni-
cy dyplomy i puchary. Po-
ziom rozgrywanych meczy, 
umiejętności piłkarskie za-
wodników stały na wysokim 
poziomie.

 » Skład drużyn:
LKS „Skalni” Zaskale I: Ci-
soń A, Prokop M, Czajkow-
ski M, Łęczycki M, Stanek B, 
Gacek G, Gacek N, Potrząsaj 
R, Truty K, Sarniak D, Zagata 
A, Król M, Walkosz M, Łę-
czycki K.
LKS „Skalni” Zaskale II: 
Chrobak K, Bużek R, Ga-

cek P, Strama S, Szczęch 
I, Walasik K, Malec S, Sta-
choń J, Mrowca P, Udziela, 
Ożański Sz.
LKS Szaflary I: Zhuk W, 
Baboń D, Kamiński F, Ka-
miński P, Hreśka M, Ko-
walczuk B, Ligudziński T, 
Mrugała A, Mucha A, Lach T, 
Strama M, Gałdyn J, Otreba 
M, Mularek B.
LKS Szaflary II: Marek B, 
Łukaszczyk A, Marusarz M, 
Dziedzina K, Magiera D, Fur-
czoń J, Walkosz P, Bibro S, 
Gruszka M, Bachleda-Żarski 
Sz, Joniak J, Pawlikowski D. 

Szaflarski A, Kułach Ł, Gil 
B, Wąsik M.

Serdeczne podziękowania 
dla Wójta Gminy Szaflary Ra-
fała Szkaradzińskiego i gminy 
Szaflary za sfinansowanie tur-
nieju, zawodnikom, trenerom, 
działaczom za udział i pomoc 
w organizacji zawodów, opiekę 
medyczną z Ośrodka Zdrowia 
Szaflary, sędziom z PPPN Nowy 
Targ, firmie Pakfol Nowy Targ, 
a w szczególności klubowi LKS 
„Skalni” Zaskale za zorganizo-
wanie całości turnieju na swoim 
terenie. Opr.: Andrzej Tylka

Turniej piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Szaflary 2017

Na boisku piłkarskim LKS „Skalni” po raz kolejny spotkali się miłośnicy piłki 
nożnej. 6 sierpnia na murawie do zmagań stanęły drużyny z czterech sołectw 
Zaskale oraz Szaflary.
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
GMINY SZAFLARY

ROK SZKOLNY 2017/2018
PIERWSZY SEMESTR !!!

LP. DATA ZAWODY GMINNE ZAWODY OŚRODKA NOWY TARG ZAWODY POWIATOWE

1. 19.09.2017 
wtorek

Mini Piłka Nożna
Chłopców ID – Nowy Targ,  

9.00, stadion J. Piłsudskiego/MCSiR
(bez limitu) 

2. 20.09.2017
środa 

Piłka Nożna
Chłopców IMS – Nowy Targ,  

9.00, stadion J. Piłsudskiego/MCSiR
(bez limitu)

3. 25.09.2017
poniedziałek

Halowa Piłka Nożna Chłopców ID – Szaflary, 
g.9.00

4. 27.09.2017  
środa

Halowa Piłka Nożna Chłopców IMS – 
Szaflary, g.9.00

Drużynowe Biegi Przełajowe – Lotnisko w 
Nowym Targu godz.10.00

(bez limitów)

5. 28.09.2017
czwartek

Halowa Piłka Nożna Dziewcząt IMS – 
Szaflary 9.00

6. 29.09.2017
piątek

Sztafetowe Biegi Przełajowe – 
Lotnisko w Nowym Targu godz.10.00

(bez limitów)

7. 4.10.2017 
środa

Halowa Piłka Nożna Chłopców ID –  
Gronków, g. 9.00 

 (2 drużyny z gminy)

8. 05.10.2017
czwartek  

Halowa Piłka Nożna Dziewcząt ID – Gronków, 
g. 9.00  

(2 drużyny z gminy)

9. 6.10.2017  
piątek

Halowa Piłka Nożna Dziewcząt IMS –  
Czarny Dunajec

10. 9.10.2017 
poniedziałek

Halowa Piłka Nożna Chłopców IMS –  
Czarny Dunajec

11. 12.10.2017
czwartek

Halowa Piłka Nożna Dziewcząt ID – Szaflary, 
g.9.00

12. 19.10.2017 czwartek Halowa Piłka Nożna Dziewcząt ID-
Niedzica godz. 9.00

13. 20.10.2017 piątek Halowa Piłka Nożna Chłopców ID-
Niedzica godz. 9.00

14. 24.10.2017
wtorek

Koszykówka Dziewcząt IMS – 
Szaflary, g.9.00

15. 25.10.2017 środa Halowa Piłka Nożna Dziewcząt IMS – 
Maniowy godz. 9.00

16. 26.10.2017
czwartek

Halowa Piłka Nożna Chłopców IMS – 
Maniowy godz. 9.00

17. 27.10.2017 piątek Koszykówka Chłopców IMS – 
SP 6 ?
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LP. DATA ZAWODY GMINNE ZAWODY OŚRODKA NOWY TARG ZAWODY POWIATOWE

18. 30.10.2017
poniedziałek

Koszykówka Dziewcząt IMS – 
SP 6 ?

19. 8.11.2017
środa

Koszykówka Chłopców IMS – 
Szaflary, g.9.00

20. 23.11.2017 czwartek Minikoszykówka ID MIX –
Maruszyna Dolna, g.9.00 

21. 30.11.2017 czwartek Tenis Stołowy Indywidualny ID – N.Targ, 
Gorce, godz. 9.00 

22. 6.12.2017
środa

Tenis Stołowy Indywidualny IMS – N.Targ, 
Gorce, godz. 9.00

23. 7.12.2017
czwartek

Zabawy sprawnościowe dla dzieci z klas 1–3 SP
Szaflary, g.9.00

Tenis Stołowy Drużynowy ID – N.Targ, Gorce, 
godz. 9.00

24. 14.12.2017  
czwartek Pływanie – N. Targ – pływalnia godz. 9.00

25. 8.01.2018
poniedziałek

Koszykówka Chłopców ID – 

26. 10.01.2018
środa

Tenis Stołowy Indywidualny 
ID + IMS 

Szaflary, godz. 9.00

27. 19.01.2018
piątek

Koszykówka Dziewcząt ID – 

28. 23.01.2018
wtorek

Tenis Stołowy Drużynowy IMS – N.Targ, 
Gorce, godz. 9.00

Mini Koszykówka dziewcząt ID – Rabka Zdrój, 
SP 2 godz. 12.00

29. 24.01.2018
środa

Mini Koszykówka chłopców ID – Rabka Zdrój, 
SP 2 godz. 12.00

30. 26.01.2018
piątek

Mini Piłka Siatkowa dz./chł. ID – Czarny 
Dunajec godz. 9.00 

31. 31.01.2018 środa Koszykówka Dziewcząt IMS – 
Rabka Zdrój, hala I LO, g. 12.00

32. 02.02.2018
piątek

Piłka Siatkowa 
dz. IMS –

Czarny Dunajec godz. 9.00

Koszykówka Chłopców IMS – 
Rabka Zdrój, hala I LO, g. 12.00

33. 05.02.2018
poniedziałek

Mini Piłka Siatkowa ID MIX – Szaflary godz. 
9.00

Piłka Siatkowa 
chł. IMS –

Czarny Dunajec godz. 9.00

• Na wszystkich zawodach obowiązują zgłoszenia imienne, 
potwierdzone przez Dyrektora Szkoły. Brak przeciwwskazań 
lekarskich dla uczniów biorących udział w zawodach. Zawod-
nicy winni posiadać legitymacje szkolne i wymagana jest na 
wszystkich zawodach opieka wychowawcza nad zespołem.

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub 
zmiany terminu. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności 
zainteresowane szkoły zostaną wcześniej poinformowane.

• W przypadku trudnych warunków atmosferycznych obowiąz-
kiem szkoły, która zamierza uczestniczyć w zawodach jest 
upewnienie się o organizacji zawodów.

• Organizator uprzejmie prosi o dotrzymanie terminów zgło-
szeń do zawodów /co najmniej 15 minut przed zawodami/. 
Zgłoszenia powinny być czytelne.

• Dla zwycięskich drużyn oraz zawodników przewidziane są 
dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.
  

Koordynator ds. sportu

UWAGI KOŃCOWE
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ZAKRES USŁUG
OŚRODKA

Świadczenia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej udzielane 
są pacjentom, którzy wybrali 
lekarza, pielęgniarkę i położną. 
Takiego wyboru dokonuje się 
poprzez złożenie w placówce 
ochrony zdrowia DEKLARACJI 
WYBORU.

Wszystkich zainteresowa-
nych Mieszkańców gminy Sza-
flary, którzy chcieliby korzystać 
z profesjonalnych i fachowych 
usług medycznych propono-
wanych przez nasz Ośrodek 
Zdrowia serdecznie zaprasza-
my do składania deklaracji do 
Ośrodka Zdrowia – rejestracja.

JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH USŁUG
MEDYCZNYCH

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach świadczy usługi 
medyczne najwyższej jakości łą-
cząc je z kompleksową diagno-
styką i wysoką jakością obsługi.

NASZE ZALETY TO:

 » Brak kolejek – nasi Pacjenci 
przyjmowani są praktycznie 
bezpośrednio po zarejestro-
waniu.

 » Brak ograniczeń badań dia-
gnostycznych – lekarze nie są 
ograniczani co do liczby wy-
konanych badań diagnostycz-
nych, posiadamy własne USG .

 » Posiadamy własne USG 
wyposażone w pełny zakres 
głowic, aby zapewnić Pacjen-
tom najwyższą z możliwie do-
stępnych w naszym Ośrodku 
Zdrowia ofert badań diagno-
stycznych.

 » Pobieranie krwi na miejscu 
– wykonujemy pobieranie 
krwi do badań diagnostycz-
nych w Ośrodku Zdrowia.

 » Codzienny dostęp do pedia-
try – lekarze pediatra przyj-
muje codziennie, a dostęp do 
niego jest bezproblemowy, co 
ma zapewnić najlepszą troskę 

o naszych najmłodszych Pa-
cjentów.

 » Miła, profesjonalna i facho-
wa obsługa personelu me-
dycznego. 

 » Komfort – usługi realizowa-
ne są w wyremontowanym 
w latach 2012–2013 budynku 
o wysokim standardzie wy-
kończenia, z licznymi udo-
godnieniami dla Pacjentów.

Kierownik Ośrodka Zdrowia 
wraz ze swoim zespołem leka-
rzy, pielęgniarek, położnej oraz 
pracowników obsługi dołożą 
wszelkich starań, aby zwiększać 
jakość świadczonych przez Ośro-

dek Zdrowia usług medycznych 
w celu zapewnienia jak najlepszej 
opieki medycznej dla naszych Pa-
cjentów. Dlatego też, już w paź-
dzierniku będzie zorganizowana 
kolejna edycja akcji profilaktycz-
nej pn. „Strefa Zdrowia w Gminie 
Szaflary – edycja 2017” gdzie 
będzie można wykonać m.in. ba-
danie poziomu cukru, badanie 
ciśnienia tętniczego, profesjonal-
ny przegląd stomatologiczny dla 
dzieci i dorosłych, komputerowe 
badanie wzroku, badanie słuchu, 
badanie USG jamy brzusznej, tar-
czycy i inne. 

START JUŻ 
W PAŹDZIERNIKU!!! 

Samodzielny Publiczny Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia posiada 
w swoim wyposażeniu zaku-

pione w 2015 roku urządzenie 
do wykonywania badania USG, 
dzięki któremu pacjenci zyskali 
możliwość wykonania badania 
USG w naszym Ośrodku Zdro-
wia, a nie jak to wcześniej się 
odbywało w pracowniach 
USG m.in. w Nowym 
Targu czy Zakopanem. 
Zakupiony sprzęt zwięk-
szył możliwości diagno-
styczne i terapeutyczne 
ośrodka, ułatwił dostęp 
do badań, skrócił czas 
oczekiwania pacjen-
tów na ich wykonanie 
oraz poprawił wczesną dia-
gnostykę.

Dodatkowo we wrześniu br. 
zakupiono nowoczesną głowicę 
do USG typ CONVEX UST-
9123, która pozwoli na jeszcze 
lepsze i dokładniejsze wykona-
nie badań.

Lekarz radiolog zatrudniony 
w naszym Ośrodku Zdrowia 
jest dostępny dla wszystkich 

pacjentów w pierwszy 
i ostatni piątek danego 
miesiąca. 

Na badanie moż-
na zapisywać się 
telefonicznie pod 
numerem telefonu 
18-26-113-10 bądź 
osobiście w Re-
jestracji Ośrodka 
Zdrowia w Szafla-
rach.

BADANIA USG W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 
GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH

BEZPŁATNE 
SZCZEPIENIA PRZECIW 
WIRUSOWI HPV  
W GMINIE SZAFLARY

Gmina Szaflary wspólnie z Sa-
modzielnym Publicznym 
Gminnym Ośrodkiem Zdro-

wia w Szaflarach kontynuuje pro-
gram szczepień przeciwko rako-
wi szyjki macicy. W tym roku 
jest on skierowany do dziewcząt 
urodzonych w 2004 roku.

 We wrześniu odbędą się indy-
widualne spotkania informacyj-
ne dla rodziców oraz dziewcząt 
i chłopców, którzy chcieliby 
uzyskać więcej informacji na 
temat możliwości skorzystania 
z bezpłatnych szczepień przeciw 
wirusowi HPV

Gmina Szaflary realizuje 
program bezpłatnych szczepień 
przeciw HPV od 2015 roku –
zgodnie z uchwalonym przez 
Radę Gminy Szaflary progra-
mem zdrowotnym pn. „Program 
zdrowotny w zakresie profilakty-
ki zakażeń wirusem brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Szaflary na lata 2015–2017” 
Szczepionka ma chronić dziew-
częta przed zachorowaniem 
w późniejszym wieku na raka 
szyjki macicy, który jest wywoły-
wany przez niektóre typy wirusa 
brodawczaka ludzkiego – HPV. 

Udział w programie jest do-
browolny i wymaga pisemnej 
zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych. W programie mogą 
wziąć udział dziewczęta z rocz-
nika 2004, które są zameldowa-
nie na pobyt stały lub czasowy 
w gminie Szaflary.

Szczepienia będą przepro-
wadzone przez Samodzielny 
Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Szaflarach przez wy-
kwalifikowany personel medycz-
ny pracujący w naszym Ośrodku 
Zdrowia. Szczepionki będą po-
dawane w trzech dawkach. Pro-
gram szczepień przeciw rakowi 
szyjki macicy, zaplanowany na 
lata 2015–2017 jest realizowa-
ny ze środków budżetu gminy 
Szaflary.

48

Kwartalnik Gminy SzaflaryOŚRODEK ZDROWIA



Gmina Szaflary przy współ-
pracy z Krakowskim Szpi-
talem Specjalistycznym 

im. Jana Pawła II w Krako-
wie organizuję dla wszystkich 
chętnych mieszkanek gminy 
bezpłatne badania mammo-
graficzne. Badania będą wy-
konywane w ramach regional-
nego programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 przez wy-
kwalifikowanych pracowników 
Krakowskiego Szpitala Specja-
listycznego im. Jana Pawła II 
w Krakowie.

Program przewiduje:
 » Akcję profilaktyczno-infor-

macyjno-edukacyjną.
 » Naukę samobadania piersi.
 » Poczęstunek dla uczestniczek.

 » Wręczenie imiennego zapro-
szenia z dokładnymi danymi 
dotyczącymi badania.

 » Bezpłatny transport do Krako-
wa (tam i z powrotem).

 » Badanie mammograficzne.
 » Dodatkowo podczas przejaz-

du do Krakowa możliwy jest 
także godzinny postój w Ła-
giewnikach.

Badania obejmują:
 » Kobiety od 50 do 69 r.ż – ba-

danie raz na dwa lata
 » Kobiety od 50 do 69 r.ż. – ob-

ciążone rodzinnie – badanie 
raz w roku

Badania będą wykonywane 
bez skierowania od lekarza 
w ramach Profilaktycznego 
Programu Raka Piersi refundo-
wanego przez NFZ, aparatem 

cyfrowym wyposażonym w no-
woczesny detektor, który cechuje 
dużo niższa dawka promienio-
wania!!!

Deklaracje uczestnictwa 
w programie można wypełnić 
za pośrednictwem strony inter-
netowej gminy Szaflary oraz 
osobiście w budynku Urzędu 
Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 
18, pokój nr 18.

Wszelkie informacje dotyczą-
ce realizacji programu można 
uzyskać pod numerem telefonu 

18-26-123-18 – Urząd Gminy 
Szaflary oraz na stronie interne-
towej gminy Szaflary.

Co roku rak piersi zostaje 
wykryty u 12 000 Polek. Pra-
wie połowa z nich umiera, bo 
zbyt późno zgłosiły się do leka-
rza. Gdyby korzystały z badań 
profilaktycznych, mogłyby żyć! 
Rak piersi wcześniej wykryty jest 
niemal w 100% uleczalny!!!

Serdecznie zapraszamy do 
udziału.

Zapisy już od października !!!!

Samodzielny Publiczny Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia w Sza-
flarach jako Partner wspólnie 

z Podhalańskim Szpitalem Spe-
cjalistycznym w Nowym Targu 
realizują projekt „Popularyza-
cja badań kolonoskopowych 
i podniesienie świadomości 
w zakresie profilaktyki raka 
jelita grubego wśród mieszkań-
ców powiatu nowotarskiego” 
nr projektu RPMP.08.06.02-12-

0227/16 – w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020.

Rak jelita grubego należy do 
chorób cywilizacyjnych, podob-
nie jak cukrzyca, otyłość czy 
choroba niedokrwienna serca. 
Zajmuje drugie miejsce pod 
względem częstości występo-
wania nowotworów złośliwych 
w Polsce. Według danych Kra-

jowego Rejestru Nowotworów, 
liczba zachorowań na raka jelita 
grubego wynosi prawie 20 ty-
sięcy rocznie, z czego w woje-
wództwie małopolskim około 
1500. 

Wraz z rozwojem społe-
czeństwa można zauważyć 
tendencję do zmniejszenia ak-
tywności fizycznej, stosowania 
nieodpowiedniej diety (bogatej 
w tłuszcze zwierzęce i czerwone 
mięso, a ubogiej w błonnik) oraz 
nadużywania alkoholu i palenia 
tytoniu. Powyższe skłonności 
stanowią czynniki ryzyka roz-
woju raka jelita grubego, które 
można wyeliminować, zapobie-
gając zachorowaniu.

Najlepszym badaniem pozwa-
lającym na wykrycie nieprawi-
dłowych zmian w jelicie grubym 
jest kolonoskopia. 

Dzięki podjęciu decyzji 
o poddaniu się profilaktycznej 
kolonoskopii, istnieje duża szan-
sa na uniknięcie zachorowania na 
raka jelita grubego.

BEZPŁATNE BADANIE JE-
LITA GRUBEGO WYKO-
NANE W ZNIECZULENIU 
obejmują:
 » Osoby w wieku 50–65 lat
 » Osoby w wieku 40–49, które 

maja krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego

 » Osoby w wieku 25–49 z ro-
dzin, w których wystąpił dzie-
dziczny rak jelita nie związa-
ny z polipowatością 
Aby skorzystać z bezpłatne-

go badania należy udać się do 
swojego lekarza rodzinnego lub 
pobrać dokumenty dostępne na 
stronie internetowej www.rak-
niewybiera.pl 

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia zachę-
ca mieszkańców gminy Szaflary 
do dbania o swoje zdrowie i pod-
dania się bezpłatnym badaniom 
kolonoskopowym.

Wszelkie informacje na te-
mat projektu można uzyskać na 
stronie Internetowej Szpitala i na 
stronie www.rakniewybiera.pl 
oraz w Ośrodku Zdrowia w Sza-
flarach – u lekarza rodzinnego 
oraz pielęgniarek pracujących 
w Ośrodku.

ZRÓB MAMMOGRAFIĘ DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH

PROFILAKTYCZNA KOLONOSKOPIA 
MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!
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i
 Urząd Gminy Szaflary

ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

 » Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
sekretariat, pokój 10
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl

 » Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik, 
pokój 14
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl

 » Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl

 » Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl

 » Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl 

 » Referat planowania 
przestrzennego, 
budownictwa, gospodarki 
komunalnej i inwestycji 

Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała, 
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34 
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala 
@szaflary.pl

 » Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

 » Odpady
Grzegorz Dziadkowiec, 
pokój 7 
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

 » Referat Finansów 
(Podatki)

Z-ca Kier. Ref. Finansów 
Krystyna Strama, pokój 7
tel. 18-26-123-21
e-mail: podatki@szaflary.pl

 Gminne Centrum  
Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 27-547-23
e-mail: gckpit@szaflary.pl
Dyrektor Maciej Szostak
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek 8.00-
16.00

 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00-18.00  
wtorek: 9.00-17.00  
środa: 9.00-17.00  
czwartek: 9.00-17.00  
piątek: 9.00-17.00
 
 Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 
w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax: 18-26-123-29 
fax: 18-26-123-28 
Kierownik Helena Gach
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Godziny otwarcia: pon-pt: 7:30 
do 19:00
Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76

Gabinet stomatologiczny:  
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej: 
18 26-113-14

Gabinet ginekologiczno-po-
łożniczy i położnej: 
18 26-113-17

Po godzinach pracy Ośrodka 
dyżur pełni:

ALLMEDICA Nowy Targ,  
ul. Kolejowa 31,

w dni powszednie od 18:00 
do 8:00, oraz soboty, niedzie-
le i święta przez całą dobę, 
18 26-574-88

Godziny przyjęć w tabeli 
niżej.

GABINETY LEKARSKIE

 Matusiak-Hełmecka 
Katarzyna Gabinet 
Stomatologiczny
tel. 691 515 293 
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary

 Jachymiak-Matusiak 
Janina Gabinet 
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99 
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary

 Szczerba Małgorzata, 
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,  
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 18 275 47 28

 Prywatny Gabinet 
Lekarski lek. med. Henryk 
Matusiak 
Pediatra
Orkana 46 a
34-242 Szaflary 
tel.: +48 606 235 437, 
Placówka przyjmuje tylko dzieci. 
Godziny otwarcia:
pon. 16:00-18:00, 
czw. 16:00-18:00,  
(przypadki wyjątkowe  
po godz. 19.00)

APTEKI

 Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03 
ul. Orkana 37 d,  
34-424 Szaflary

 Apteki Całodobowe:
Apteka „Centrum” Rynek 25, 
Nowy Targ 
Apteka Prywatna Długa 27, 
Nowy Targ 

POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

1 
piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Hanna 
Błęka 
pediatra

Poniedziałek 
Wtorek 
Szczepienia 
Środa 
Szczepienia 
Czwartek 
Piątek

 8.00-13.00 
13.00-18.00 
13.00-15.00 
 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
11.00-13.00 
13.00-18.00

13.00-15.35 
10.25-13.00 
  
13.00-15.35 
  
13.00-15.35 
10.25-13.00

1 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Andrzej 
Tyszka 
dermatolog-wenerolog 
lekarz ogólny

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

 8.00-13.00 
11.30-17.00 
 8.00-13.00 
11.30-17.00 
 8.00-13.00

13.00-15.35 
17.00-19.05 
13.00-15.35 
17.00-19.05 
13.00-15.35

1 
parter

Gabinet 
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król 
specjalista ginekolog-
położnik 
Lek. med. Wojciech 
Król

Czwartek 
Piątek 
Poniedziałek

 7.30-11.30 
 7.30-11.30 
15.00-19.00

 

2 
parter

Gabinet 
stomatologiczny

Lek. stom. Tymoteusz 
Derebas

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00

 

4 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Jan Gawlak 
spec. chorób 
wewnętrznych 
spec. med. rodzinnej

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
1 i 3 piątek m-c 
2 i 4 piątek m-c

 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00 
13.00-18.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00

13.00-15.35 
13.00-15.35 
10.25-13.00 
10.25-13.00 
13.00-15.35 
10.25-13.00

4 
parter   Lek. Alicja Zwijacz-

Zawada 1 I 3 piątek m-c 13.00-17.00  
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Bańska Niżna

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

 » Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

 » Sklep wielobranżowy
Stopka Zofia
ul. Szlak Papieski 381

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy „ABC”
Stopka Helena
ul. Szlak Papieski 77 
(remiza OSP)

Bór

 » Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A 
(remiza OSP)

Maruszyna

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy „U Ułana”
Strama Anna
ul. Jana Pawła II 99

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Edyta Łochnicka
ul. Jana Pawła II 1
(remiza OSP)

 » Sklep rolno-spożywczo-
przemysłowy
Wilkus Władysław 
ul. Kosy 29

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy POKUSA
ul. Św. St. Kostki 91

Skrzypne

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Marek Gromala
ul. Św. J. Królowej 104

Szaflary

 » Sklep  
ogólnospożywczy 
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84

 » Sklep ogólnospożywczy 
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166 
(obok Gool Bistro)

 » FHU FĄFROWICZ
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy 
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106 
(obok kościoła)

 » Sklep spożywczo-
monopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Suska Helena, 
Suski Dariusz
ul. Orkana 23

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

 » Stacja Paliw  
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n

Zaskale

 » Sklep  
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88

 » Sklep  
wielobranżowy 
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67 
(remiza OSP)

 » Sklep Spożywczo 
Przemysłowy 
„U KUBUSIA”
ul. B. Werona 1 
(obok szkoły)

Tu nas znajdziesz

SZKOŁY

 Szkoła Podstawowa 
w Szaflarach
tel. 18 27-547-26

 Szkoła Podstawowa 
w Borze
tel. 18 27-544-43

 Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Niżnej 
tel. 18 27-548-21

 Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej 
tel. 18 27-548-98

 Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem
tel. 18 27-558-76

 Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Górnej
tel. 18 27-562-27

 Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Dolnej 
tel. 18 27-548-28 

 Szkoła Podstawowa 
w Zaskalu 
tel. 18 27-555-05

PRZEDSZKOLA/
ŻŁOBKI

 Gminne Przedszkole 
w Szaflarach 
tel. 18 27-547-77

 Przedszkole im. 
Aniołów Stróżów 
Zgromadzenia Służebnic 
Matki Dobrego Pasterza 
w Szaflarach
tel. kom. 506 139 503

 Przedszkole z Widokiem 
w Zaskalu 
tel. 18 275-53-87
kom. 604 151 447

 Opieka dzienna „Kraina 
Przygód” w Szaflarach
tel. kom. 728-318-951

INNE

 Hotel dla psów „Kudłata 
Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602 232 625

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach zatrudni leka-

rza posiadającego specjalizację 
z zakresu chorób wewnętrznych 
lub medycyny rodzinnej.

Oferujemy atrakcyjne warun-
ki pracy i płacy.

Istnieje możliwość wynajmu 
mieszkania w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach.

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o składanie ofert na ad-
res e-mail: kadryspgozszaflary@
interia.pl 

Praca dla lekarza w Ośrodku 
Zdrowia w Szaflarach
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