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Mamy przyjemność oddać w 
Państwa ręce pierwszy numer 
nowego lokalnego kwartalnika 

„Serce Podhala”, w którym znajdzie-
cie Państwo najświeższe wiadomości 
z gminy Szaflary. Niewątpliwym atu-
tem tego czasopisma jest to, że każdy 
z czytelników będzie mógł zaopatrzyć 
się w egzemplarz całkowicie za dar-
mo. „Serce Podhala” będzie dostępne 
w budynkach użyteczności publicznej 
tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki w 
Szaflarach, Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Szaflarach, Samodzielnym 
Gminnym Ośrodku Zdrowia, Szkołach 
oraz w lokalnych sklepach i punktach 
usługowych. 

Dodatkowym atutem jest również 
to, iż to Państwo będziecie mogli być 
współautorami tego lokalnego czaso-
pisma. Zwracamy się więc do Was, 
drodzy Mieszkańcy gminy o nadsy-

łanie artykułów i zdjęć do Redakcji 
„Serca Podhala” na adres: redak-
cja@szaflary.pl. Naszym celem jest 
zbudowanie pisma współtworzonego 
przez mieszkańców. Prośbę tę kieru-
jemy przede wszystkim do sołtysów i 
rad sołeckich, prezesów organizacji 
i szefów grup nieformalnych, przed-
siębiorców, ale również do każde-
go kto chciałby na łamach naszego 
wspólnego czasopisma poinformo-
wać, pochwalić się lub zwrócić uwagę 
lokalnej społeczności na istotne fakty. 
Każde zdanie się liczy i każda myśl 
jest cenna, dlatego wykorzystajmy 
narzędzie jakim jest prasa, by działać 
i mówić o naszych sprawach! Liczymy 
na Państwa i zapraszamy do współ-
tworzenia naszego czasopisma. 

Czytajcie i polecajcie sąsiadom!
Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Drodzy 
mieszkańcy 
gminy 
Szaflary!
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Koleją szybciej i wygodniej

Spotkanie miało na celu usta-
lenie wspólnego stanowi-
ska zainteresowanych gmin 

w sprawie rozwoju i poprawy 
transportu kolejowego i uzupeł-
nienia go transportem autobuso-
wym. Marszałek województwa 
wymaga, aby przedstawiciele 
gmin wypowiedzieli się i pod-
jęli decyzje zanim rozważy do-
finansowanie modernizacji linii 
kolejowych w regionie. 

Na spotkaniu obecni byli: 
Naczelnik Wydziału Minister-
stwa Infrastruktury i Budownic-
twa Radosław Poczynek, poseł 
Edward Siarka, Dyrektor PKP 
PLK S.A Z-d Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu Włodzimierz 
Zębol, Przewozy Regionalne 
Oddział Małopolski Andrzej 
Siemieński, Naczelnik Skanse-
nu Taboru w Chabówce Maciej 
Panasiewicz, Starosta Tatrzański 
Piotr Bąk, Starosta Nowotarski 
Krzysztof Faber, członek zarządu 
powiatu Bogusław Waksmundz-
ki, Wójt Gminy Nowy Targ Jan 
Smarduch, Wójt Gminy Biały 
Dunajec Andrzej Nowak, Wójt 
Gminy Poronin Bronisław Stoch, 
Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński, Z-ca Burmistrza 
Miasta Nowy Targ Waldemar 
Wojtaszek, Z-ca Burmistrza 
Rabki-Zdroju Robert Wójciak, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Szaflary Stanisław Wąsik, Na-
czelnik Urzędu Miasta Zakopane 
Wojciech Stankiewicz, członek 
zarządu tatrzańskiego Andrzej 
Laszczyk, przedstawiciel ZDG 
TOR Paweł Rydzyński. 

Wójt Gminy Szaflary, Rafał 
Szkaradziński zaprezentował 
obecną sytuację, podkreślając, 
że nie ma alternatywy dla trans-
portu samochodowego, który 
jest głównie wykorzystywany na 
Podhalu. Nie istnieje też współ-
praca pomiędzy koleją a trans-
portem autobusowym a 60% 
transportu samochodowego na 
Zakopiance generują mieszkań-
cy. Usprawnienie i moderniza-
cja linii kolejowej stworzyłaby 

atrakcyjną ofertę przewozową 
zarówno dla mieszkańców jak 
i turystów. Przy współpracy 
10 samorządów, którym zależy 
na zmniejszeniu barier komu-
nikacyjnych i zanieczyszczenia 
na terenie Podhala projekt jest 
możliwy do zrealizowania. 

Paweł Rydzyński z ZDR 
TOR, natomiast, uświadomił ze-
branym, że porozumienie gmin 
w celu organizowania transportu 
kolejowego na szczeblu lokal-
nym jest według prawa dozwo-
lone, chociaż rzadko stosowane. 
Najczęściej używaną praktyką 
jest przekazywanie wsparcia 
finansowego samorządowi wo-
jewódzkiemu, który organizuje 
transport kolejowy na danym 
terenie. Gdyby udało się zawią-
zać koalicję w celu organizacji 
transportu na szczeblu lokalnym 
byłaby to pionierska inicjatywa 
na szczeblu ogólnopolskim. 

Stan konstrukcyjny linii 
kolejowych bez ograniczeń 
prędkości wg. Włodzimierza 
Zembola, PKP PKL S.A. Dwie 
nowe przecznice, które zosta-
ną oddane w przyszłym roku, 

skrócą czas przejazdu o około 
40 minut. Planowana jest także 
przecznica w Chabówce, któ-
ra pozwoli przyspieszyć połą-
czenia Rabka-Zdrój Zakopane 
o kilkanaście minut. Realne jest 
połączenie Kraków-Zakopane 
poniżej 2 godzin. 

Andrze j  S iemieński 
z Przewozów Regionalnych 
sp. z o.o twierdzi, że urucho-
mienie dodatkowych połączeń 
nie stanowi problemu, a kwestia 
pozyskania klienteli potrwa kil-
ka miesięcy, więc nie należy się 
zrażać. Pochwalił też pomysł 
współpracy gmin podhalańskich 
w zakresie rozwoju transportu 
kolejowego. 

Opracowanie koncepcji ro-
boczej Rabka-Zdrój – Zakopane 
wyniesie 50 tys. złotych netto. 
Kwota ta będzie podzielona po-
między zainteresowane projek-
tem gminy, czyli w sumie 10 sa-
morządów. Po zaakceptowaniu 
poprawek opracowania przez 
wszystkich zainteresowanych 
dokument ukazujący wszyst-
kie potrzebne inwestycje byłby 
gotowy już za 60 dni. Po uzy-

skaniu potrzebnej dokumentacji 
samorządy zwrócą się o wsparcie 
finansowe do marszałka woje-
wództwa. 

Pierwsze marzenia o kolei ob-
sługującej ten rejon Polski poja-
wiały się już 1974 roku. Kolejne, 
również niezrealizowane, prze-
widywały konieczność drogich 
rozwiązań i dodatkowych stacji 
kolejowych. Tym razem koncep-
cja wprowadza inne rozwiązania, 
nad którymi warto się pochylić, 
a które pozwolą zmniejszyć ruch 
samochodowy i zmodernizować 
przystanki i niektóre skrzyżowa-
nia, np. z ul. Ludźmierską w No-
wym Targu, gdzie planowane jest 
utworzenie skrzyżowania bezko-
lizyjnego. Projekt przebudowy 
skrzyżowania nie byłby możliwy 
samodzielnie. 

Transport publiczny, które-
go kręgosłupem byłaby kolej 
usprawniłby życie mieszkań-
ców i poprawił warunki tury-
styczne w regionie a co za tym 
idzie stworzyłby możliwość 
konkurowania z innymi regio-
nami turystycznymi w kraju i za 
granicą. ●

Konferencja nt. koncepcji uruchomienia „Podhalańskiego Transportu 
Kolejowego” odbyła się w Urzędzie Gminy Szaflary 10-ego sierpnia br.

Uczestnicy konferencji dot. koncepcji uruchomienia „Podhalańskiego Transportu 
Kolejowego"
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W dniu 25 lipca 2016 r. życzenia 
Szanownej Jubilatce złożyli: 
Wójt Gminy Szaflary Rafał 

Szkaradziński, Z-ca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Pani 
Barbara Kowalczyk, przekazu-
jąc na ręce Pani Marianny bukiet 
kwiatów,  upominek oraz życzenia: 
„Dostojnej Jubilatce w setną roczni-
cę urodzin składam serdeczne gra-
tulacje oraz najlepsze życzenia 
dalszych długich lat w zdrowiu 
i szczęściu rodzinnym.” Listy gratu-
lacyjne przesłali także Prezes Rady 
Ministrów Beata Szydło i Wojewo-
da Małopolski Józef Pilch.

Urodzinowe życzenia złożył 
również Kierownik Placówki Tere-
nowej KRUS w Nowym Sączu Pan 
Tadeusz Zaremba, który wręczył 
Jubilatce kwiaty oraz list gratula-
cyjny od Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, z wia-
domością o przyznaniu świadczenia 
ustawowego z tytułu osiągnięcia 
100 lat życia.

Opiekę nad Panią Marianną spra-
wuje wnuczka Pani Helena Strama.

Pani Mariannie gratulujemy tego 
pięknego Jubileuszu, jednocześnie 
życzymy dużo zdrowia, by każdy 
kolejny dzień był radosny, pełen 
życzliwości i miłości osób najbliż-
szych. Opr. Barbara Kowalczyk

Od listopada 2015 roku 
trwają prace przy remon-
cie boiska w Szaflarach. 

Koszt remontu przekroczy 400 
tysięcy złotych. Fundusze na 
remont w kwocie 270 tys. zło-
tych pozyskane zostały w for-
mie pożyczki z gminy Szaflary, 
pozostałą sumę pożycza klubo-
wi Dariusz Baboń. 

W pracach remontowych, 
oszczędzając sporo środków 
finansowych, pracowali wszy-
scy zawodnicy LKS Szaflary 
na czele z trenerami Konra-

dem Dygoniem i Stanisławem 
Budzykiem oraz Krzysztofem 
Zięmbińskim. Dariusz Baboń 
opłacał także dwóch swoich 
pracowników, pracujących na 
boisku sponsorując około 30 
„dniówek”. Prace geodezyjne 
nieodpłatnie wykonał Wojciech 
Lubelski a Jan Gałdyn wypo-
życzył ładowarkę i wózek wi-
dłowy. Przy układaniu nowej 
murawy pomagał także Wójt 
Rafał Szkaradziński. Skarbnik 
klubu LKS Szaflary, Stanisław 
Baboń, twierdzi, że w ramach 

prac przepracowano społecznie 
około 1500 godzin. 

Trwają jeszcze prace ko-
smetyczne, które powinny 
się zakończyć na przełomie 
sierpnia i września. Uroczyste 
otwarcie połączone z zawo-

dami o Puchar Wójta Gminy 
Szaflary oraz rewanżowym 
meczem Old Boys Szaflary 
z TJ ŠK Podbiel planowane 
jest 18-ego września.

Opr. GCKPiT

Jubileusz 100-lecia urodzin

Boisko z prawdziwego zdarzenia

Stulatka, Pani Marianna Barnaś z Maruszyny obchodziła 
swój jubileusz 23-ego lipca. 

LKS Szaflary już o krok od rozegrania 
pierwszego meczu na nowym boisku. 
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Po przydzieleniu do grup i wy-
chowawców, koloniści udali 
się na peron. Dla większo-

ści uczestników kolonii była to 
ogromna frajda, gdyż była to 
pierwsza w życiu podróż po-
ciągiem.

Po zapakowaniu wszystkich 
bagaży, zajęciu miejsc i pożegna-
niu się z rodzicami, o 17.24 po-
ciąg wyruszył w drogę. Kolo-
nistów czekała długa podróż 
– 17 godzinna, ale wszyscy 
podekscytowani wyjazdem, nie 
myśleli jak długo pojadą. W swo-
ich przedziałach mieli czas na 
poznanie kolegów, koleżanek, 
a także wychowawców. Nikt nie 
myślał o spaniu, gdyż każdemu 
towarzyszyły duże emocje i roz-
myślania o tym, jak spędzi czas 
na kolonii.

W poniedziałek 15 sierpnia 
ok. godziny 10 pociąg dojechał 
na stację Sławno. Po wyjściu 
z pociągu uczestnicy kolonii 
udali się do autokarów, którymi 
zostali dowiezieni do Jarosław-
ca, do Ośrodka Wypoczynko-
wego „Barka”. Tam kolonistów 
przywitał Pan Stefan i zaprosił 
na śniadanie. Po posiłku wszy-
scy zostali zakwaterowani do 

domków, w których mieli spę-
dzić najbliższe dni. Tego same-
go dnia, cała 200 osobowa grupa 
udała się do kościoła. W czasie 
powrotu, koloniści poznawali 

miasto, ważne miejsca, gdyż 
wiedzieli, że będzie konkurs 
wiedzy o Jarosławcu.

Kolejne dni kolonii były 
równie atrakcyjne. We wtorek, 

po obiedzie, na uczestników, 
którzy po raz pierwszy byli na 
kolonii został przygotowany 
chrzest. Czekała ich nie lada 
przeprawa. Każdemu udało 
się wypełnić zadania i zostali 
przyjęci przez Neptuna do gru-
py pełnoprawnych kolonistów. 
W następnych dniach wszyscy 
podziwiali panoramę miasta 
i morza, z latarni morskiej, która 
była wysoka na ponad 33 me-
try.  Kolejną atrakcją była wy-
cieczka do Ustki i rejs statkiem 
„Dragon”na otwartym morzu. 
Była to ogromna frajda, a dla  
starszej  grupy również nie lada 
wyzwanie, gdyż, miała ona oka-
zję przekonać się co to znaczy 
bujanie statkiem na morzu. 
Jednak wszyscy cali i zdrowi 
powrócili na ląd.

Ogromną popularnością 
cieszyło się również Muzeum 
Bursztynu. Każdy zwiedzający 
– mały i duży, mógł usłyszeć 
i zobaczyć skąd tak naprawdę 
bierze się bursztyn.

Każdy dzień kolonistów zo-
stał zaplanowany, aby nikt się nie 
nudził. Wszyscy mieli nadzieję, 
że skorzystają z kąpieli morskich 
oraz słonecznych. »

W niedzielę 14 sierpnia 2016 r. całkiem spora gromadka – 200 dzieci i młodzieży 
ze szkół z Gminy Szaflary wraz ze swoimi wychowawcami zebrała się na stacji 
PKP w Szaflarach, aby udać się w podróż nad morze – do Jarosławca.
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ADOPCJA PSA Z BONUSEM
Gmina Szaflary oferuje zwrot kosztów utrzymania psa 
w wysokości 250 złotych po udokumentowaniu adopcji 
zwierzaka ze Schroniska w Nowym Targu. 

Inicjatywa ta jest zgodna z przyjętym Progra-
mem Opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności na terenie 

Gminy Szaflary i zachęca w ten sposób do 
przygarniania zwierząt ze schroniska. 

Adoptować psa może osoba pełnoletnia, 
posiadająca dowód tożsamości z adresem 
zameldowania, po podpisaniu umowy adop-
cyjnej. Aktualne zdjęcia zwierząt dostępnych 
do adopcji dostępne są na profilu facebo-

ok’owym schroniska (https://www.facebook.com/
schronisko.nowytarg/?fref=ts). Właściciele nie 
są w stanie umieszczać na nim zdjęć wszystkich 
przebywających tam zwierząt, dlatego najlepiej 
jest udać się do schroniska osobiście. 

Szczegółowe informacje w tm zakresie do-
stępne są w Urzędzie Gminy Szaflary, pokój nr 
8,  tel 18-26-123-17- Inspektor Adam Mucha lub 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary

 Opr. GCKPiT

Pogoda podczas pobytu nie 
rozpieszczała, jednak nikt nie 
narzekał. Dzieci i młodzież mia-
ła okazję, aby podczas space-
rów brzegiem morza wdychać 
jod. Zbierali muszelki, a czę-
sto zdarzało się znaleźć i małe 
bursztyny.

W kolejnych dniach były 
zaplanowane konkursy wiedzy 
o Jarosławcu, budowli z piasku 
czy konkursy plastyczne. Przez 
cały czas trwania kolonii prze-
prowadzany był konkurs czysto-
ści. Mieszkańcy domków musieli 
się mieć na baczności i trzymać 
w nich porządek, gdyż komisje 
sprawdzały domki o różnych 
porach.

Na uczestników kolonii cze-
kały również zajęcia sportowe, 

taneczne, basen, które cieszy-
ły się ogromna popularnością. 
Organizowane były również 
dyskoteki, które były głów-
na atrakcją kolonii. Wszyscy 
bawili się świetnie i rano nie 
czuli zmęczenia, kiedy wy-
chowawczynie robiły pobud-
kę i przeprowadzały poranne 
ćwiczenia.

We czwartek grupa dziewcząt 
udała się z wychowawcami do 
kaplicy. Tam przygotowała pięk-
ną oprawę muzyczną, podczas 
wprowadzenia relikwii Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

W sobotę czekało na wszyst-
kich ognisko, podczas którego 
każda z grup zaprezentowała 
swój program artystyczny. Jed-
ną z grup niestety deszcz zmu-

sił, aby wrócili do domków. 
Następnego dnia wszystkim 
zostały wręczone nagrody za 
konkursy plastyczne, czysto-
ści, budowli z piasku. Pamiątki 
zostały ufundowane przez Urząd 
Gminy Szaflary.

Pobyt w Jarosławcu dobiegał 
końca. W poniedziałek 22 sierp-
nia cała 200 osobowa grupa zo-
stała zaproszona przez Pana Ste-
fana – właściciela ośrodka – na 
pyszne lody.

Po obiedzie wszyscy udali się 
na plaże, aby jeszcze raz podzi-
wiać piękne widoki i pożegnać 
się z morzem. Po posiłku czekało 
na wszystkich pakowanie i po-
rządkowanie domków.

Po zjedzeniu pysznej kolacji 
i otrzymaniu suchego prowian-

tu na drogę koloniści udali się 
autokarami do Sławna.

O 21.30 na stację PKP podje-
chał pociąg, który zabrał wszyst-
kich uczestników wypoczynku 
w drogę powrotną do Szaflar. 
Każdy z łezką w oku wspomi-
nał wspaniałe chwile spędzone 
nad morzem.

23 sierpnia o godzinie 13.30 
koloniści szczęśliwie dojechali 
do Szaflar, gdzie czekali stęsk-
nieni rodzice i rodzeństwo.

Uczestnicy kolonii wraz z ka-
drą dziękują Urzędowi Gminy 
Szaflary za umożliwienie wyjaz-
du nad morze i przeżycia wspa-
niałych chwil i przygód w grupie 
koleżanek, kolegów.

Opr. Dorota Sikoń, 
Dyrektor SP w Borze
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Warsztaty odbywały się 
w Bożej Zagrodzie przy 
kościele parafialnym 

w Szaflarach w każdy wtorek 
i czwartek i były doskonałą al-
ternatywą na twórcze spędzenie 
czasu wolnego najmłodszych 
mieszkańców oraz turystów 

przebywających na terenie 
gminy.

Każde dziecko uczestniczące 
w warsztatach miało okazje roz-
wijania zdolności artystycznych, 
kształtowania umiejętności wy-
powiadania się poprzez sztukę 
różnymi technikami plastycz-
nymi, rozwijania motywacji do 
działań twórczych jak również 
do samodzielnej twórczości.

Dzieci próbowały wyrazić 
siebie między innymi w cera-
mice tworząc własne wyroby 

z gliny, wykonując kartkę oko-
licznościową dla najbliższej 
osoby, tworząc grę planszową 
czy też malując martwą naturę.

Twórczą aktywność dziecka 
należy wspierać i rozwijać na 
każdym etapie jego rozwoju, 
jest ona bowiem jedną z waż-

niejszych form działalności 
dziecka w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Funkcją sztuki jest 
nauczenie dziecka wrażliwości, 
poczucia estetyki, twórczego 
myślenia. Dziecko z pomocą 
sztuki ujawnia co widzi, czu-
je i myśli. Jest ono najbardziej 
wrażliwym twórcą rzeczy pięk-
nych i niepowtarzalnych. Należy 
doceniać i wspierać jego pasję 
lub zabawę sztuką, bez względu 

czy jest to rysunek, malarstwo 
czy inna forma przekazu.

Pamiętając, że w każdym 
dziecku kryją się zdolności, siła 
wyobraźni i kreatywność, pro-
wadząca wakacyjne warsztaty 
Aneta Zięba starała stymulować 
rozwój tych zdolności. Na ostat-
nich zajęciach dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy uczestnic-
twa w warsztatach.

Opr. GCKPiT

Sztuka powstaje wtedy, gdy 
wyobraźnia nabiera rozumu

Bezpłatne wakacyjne warsztaty 
plastyczne zorganizowane przez 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach cieszyły się 
dużym zainteresowaniem młodych 
twórców.

7

nr. 1/2016 GCKPiT



OPIS INWESTYCJI I ZADAŃ REALIZOWANYCH 
PRZEZ GMINĘ SZAFLARY W 2016 ROKU 

INWESTYCJE I ZADANIA ZAPISANE W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK
OPIS NAZWA ZADANIA

1 Planowane rozpoczęcie inwestycji: I połowa 2017r. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwe-
stycji w ramach Programu WFOŚiGW. Budowa wodociągu w Maruszynie.

2

Budowa chodnika wzdłuż „Zakopianki” na terenie gminy Szaflary na całej długości odcinka od granicy z miastem Nowy 
Targ do Białego Dunajca została wpisana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w marcu 2016 roku na listę Zadań 
z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Planowane rozpoczęcie inwe-
stycji: I połowa 2017r. 

Budowa chodnika wzdłuż Zakopianki (droga krajowa 47).

3 Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane wykonanie zadania: październik 2016r. Przygotowanie projektu przebudowy ul. Orkana 
w Szaflarach. 

4 Przetarg na projekt zostanie ogłoszony we wrześniu 2016r. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację 
inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt budowy chodnika os. Nowe w Szaflarach - 1600 
m.

5 Realizacja zadania jest zlecona i zostanie wykonana do końca września 2016 r. Dokumentacja modernizacji mostu na Potoku Furczań-
skim Szaflary.

6 Przetarg na projekt zostanie ogłoszony we wrześniu 2016 r. Planowane wykonanie projektu: I kwartał 2018r. Rozpoczęcie 
inwestycji w 2018 roku.

Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem na ul. 
Piłsudskiego w Zaskalu.

7 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację zadania. Planowana realizacja inwestycji: do 
końca 2016 roku.

Budowa chodnika w Zaskalu na ul. Kościelnej, I etap - 
420m.

8
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: 15 wrzesień 2016r. natomiast wykonanie inwestycji: 2017 
rok. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej.

Projekt budowy chodnika na ul. Jana Pawła II w Maruszy-
nie - 1345m.

9 Zadanie jest realizowane razem z projektem ul. Jana Pawła II w Maruszynie. Planowane wykonanie projektu: 15 wrzesień 
2016r., natomiast wykonanie inwestycji: 2017 rok.

Projekt oraz wykonanie odwodnienia na os. Byliny 
i Stanki Maruszyna.

10 Dobiegają końca czynności prowadzące do uregulowania stanu właścicielskiego, co umożliwi rozpoczęcie prac projektowych. Projekt i budowa parkingu przy szkole w Maruszynie Dolnej.

11 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację zadania. Planowana realizacja inwestycji: do 
końca 2016 roku. Wykonanie odwodnienia ul. Długiej – Bór.

12 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację zadania. Planowana realizacja inwestycji: do 
końca 2016 roku. Wykonanie odwodnienia ul. Kościelnej i Rolnej – Bór.

13 Zadanie zostało zrealizowane Modernizacja części rowów i odwodnienie przy ul. 
Kantorówka - Bańska Niżna.

14

Zostało zlecone wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topory do drogi krajowej DK47 (co umożliwi podział 
działek i przekazanie na rzecz Gminy gruntu na ten cel). Realizacja projektu, obejmującego budowę chodnika wzdłuż ul. 
Topory, uzależniona jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez PPK Sp. z.o.o., związanych z rozbudową 
kanalizacji na tej ulicy. Obecnie czekamy na projekt rozbudowy kanalizacji. Projekt chodnika wzdłuż ul. Topory będzie wy-
konywany wraz z projektem w/w ciągu łączącego ul. Topory – DK47. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

w wykonania chodnika na całej długości ul. Topory - 
Bańska Niżna.

15 Przetarg na projekt zostanie ogłoszony we wrześniu 2016r. Planowane wykonanie projektu: I kwartał 2018r. Rozpoczęcie 
inwestycji w 2018 roku.

Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Gie-
latówka - Bańska Wyżna.

Wizualizacja projektowanej Sali gimnastycznej przy 
ZSPiG w Szaflarach
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16 Przetarg na projekt zostanie ogłoszony we wrześniu 2016r. Planowane wykonanie projektu: I kwartał 2018r. Rozpoczęcie 
inwestycji w 2018 roku.

Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Ka-
płonówka - Bańska Wyżna.

17 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację zadania. Planowana realizacja inwestycji: do 
końca 2016 roku. Wykonanie zatoczki przy ul. Pitoniówka - Bańska Wyżna.

18 Wybrany został wykonawca na realizację projektu wraz z decyzją ZRID. Planowane wykonanie projektu: I kwartał 2018r. Wykonanie projektu budowy drogi łączącej ul. Bułkową 
w Maruszynie z drogą Od Lipy w miejscowości Skrzypne.

19 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację zadania. Planowana realizacja inwestycji: do 
końca 2016 roku.

Modernizacja drogi gminnej w Skrzypnem - ul. Św. Józefa 
(od ul. Św. Jadwigi Królowej do granicy z Maruszyną).

20 Zadanie zostało zgłoszone w starostwie i jest na etapie przetargu. Realizacja inwestycji do końca 2016 roku. Modernizacja mostu na Małym Rogoźniku k/kościoła.

21 Zadanie zostało zgłoszone w starostwie i jest na etapie przetargu. Realizacja zadania do końca 2016 roku. Modernizacja mostu na Potoku Skrzypne.

22 Zadanie zostało zgłoszone w starostwie i jest na etapie przetargu. Realizacja zadania do końca 2016 roku. Modernizacja drogi na Sądel – Szaflary.

23 Zadanie zostało zrealizowane. Opracowanie tras rowerowych w gminie.

24 Przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Wykonanie projektu planowane jest do końca 2016 roku. Modernizacja 
planowana jest na 2017 rok.

Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie 
Gminy.

25 Transakcja wstrzymana przez właścicieli nieruchomości. Zakup działki w Bańskiej Wyżnej obok szkoły.

26
Zadanie w trakcie oceny wniosku o dofinasowanie e-usługi, informatyzacji oraz wymiany oprogramowania i sprzętu 
w Urzędzie Gminy. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Udział własny (15%) do projektu RPO e-usługi, 
informatyzacji oraz wymiany oprogramowania i sprzętu 
w Urzędzie Gminy.

27 Brak zgody właściciela działki sąsiedniej (niniejsza zgoda konieczna jest do zgłoszenia robót oraz wejścia w teren na czas 
wykonywania inwestycji). 

Dokumentacja związana z termomodernizacją budynku 
OSP w Maruszynie.

28 Zadanie obecnie jest uzgadniane z Zarządem OSP. Wymiana podłogi w budynku OSP Bańska Niżna.

29 Zadanie inwestycyjne obecnie znajduje się w trakcie realizacji. Wymiana pokrycia dachowego nad garażem przy remizie 
OSP - Skrzypne.

30 Zadanie zostało zrealizowane. Położenie kostki brukowej przy OSP – Skrzypne.

31 Zadanie zostało zrealizowane. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaskale.

32
Zadanie w trakcie realizacji. Termin oddania kompletnego projektu wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę: listopad 
2016r. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego. 

Projekt budowy hali wielofunkcyjnej i przebudowy 
istniejącej sali gimnastycznej przy ZSPiG w Szaflarach.

33
Obecnie opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły, obejmujący między innymi budowę sali gim-
nastycznej. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG Maruszy-
nie Górnej.

34 Zadanie jest po przetargu. Realizacja inwestycji do końca 2016 roku. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację inwestycji w ramach Programu WFOŚiGW lub Funduszu norweskiego. Termomodernizacja budynku szkoły w Bańskiej Wyżnej.

35 Przetarg unieważniony z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty. Ogłoszony jest nowy przetarg. Przebudowa lokali mieszkaniowych w szkole na salę 
komputerową - Bańska Wyżna.

36
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Planowane jest pozyskanie dodatko-
wych środków na realizację inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infra-
struktury sportowej.

Projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG – 
Skrzypne.

Wizualizacja sali gimnastycznej przy ZSPiG – Skrzypne
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37 Zadanie jest na końcowym etapie prac projektowych. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Przebudowa oddziałów przedszkolnych - projekt wraz 
z realizacją.

38 Zadanie zostało zrealizowane Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Przed-
szkola w Szaflarach.

39 Zadanie jest na etapie uzyskania zgody w starostwie, umożliwiającej realizację inwestycji. Przetarg planowany jest w paź-
dzierniku br. Realizacja zadania do końca 2016 roku.

Wykonanie oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej 
i Augustyna Suskiego w Szaflarach.

40 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Projekt na wykonanie oświetlenia na boisku gminnym 
w Zaskalu.

41 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Projekt na wykonanie oświetlenia na oś. Za Żor – 
Maruszyna.

42 Zadanie zostało zrealizowane Rozbudowa oświetlenia na os. Zawodzie i Jana Pawła 
II – Bór.

43 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Wykonanie oświetlenia na os. Kantorówka - Bańska 
Niżna.

44 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Projekt na wykonanie oświetlenia drogi Do Słonka - 
Bańska Wyżna.

45 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Projekt wykonania oświetlenia drogi na cmentarz - 
Bańska Wyżna.

46 Uzyskano Pozwolenie na budowę. Przetarg planowany jest we wrześniu 2016 roku. Realizacja inwestycji do końca 2016 roku. Montaż oświetlenia na os. Pitoniówka - Bańska Wyżna.

47 Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu: do końca 2016 roku. Projekt oświetlenia na ul. Wierchowej – Skrzypne.

48 Zadanie inwestycyjne obecnie znajduje się w trakcie przetargu. Modernizacja kładki na potoku Biały Dunajec w Szafla-
rach.

49 Udzielona przez Gminę pożyczka umożliwiła realizację zadania przez LKS Szaflary. Przebudowa boiska piłkarskiego w Szaflarach.

50

Planowana jest przebudowa boisk w Bańskiej Wyżnej i Maruszynie Górnej na obiekty rekreacyjno-edukacyjne. Zadanie, 
dotyczące Bańskiej Wyżnej, jest obecnie w trakcie przygotowania przetargu na wykonanie inwestycji, natomiast część 
związana z realizacją zadania przy szkole w Maruszynie Górnej jest już zgłoszona w starostwie. Realizacja zadania pla-
nowana jest do końca 2016 roku. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK.

Przebudowa 2 przyszkolnych boisk.

51 Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego. Wykonanie programu rewitalizacji.

Dodatkowe inwestycje i zadania, które nie były zapisane w budżecie bieżącego roku a zostały podjęte w 2016 r.
52 Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2016 roku. Przebudowa ul. Zakopiańska-boczna.

53 Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja jest realizowana i będzie dofinansowana w ramach Programu Małopolskie 
Remizy 2016.

Modernizacja remizy w Szaflarach w ramach Programu 
„Małopolskie Remizy 2016”.

▲Projekt zagospodarowania terenu przy szkole w Zaskalu

Projekt zagospodarowania terenu przy szkole w Maruszynie►
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54 Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu na podstawie opracowanej koncepcji w 2017 roku. Projekt połączenia ul. Jana Pawła II z ul. Leśną i os. 
Zawodzie – Bór.

55 Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2016 roku. Częściowa przebudowa ul. Kościelnej – Skrzypne.

56
Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu na podstawie opracowanej koncepcji w 2017 roku. Pla-
nowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. 

Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topory 
do zakopianki (DK47) – Bańska Niżna.

57 Konieczność odlesienia działki, co umożliwi zgłoszenie robót w starostwie oraz wykonanie nakładki asfaltowej. Przebudowa ul. Sportowej – Zaskale.

58 Realizacja zadania planowana jest do końca 2016 roku. Przebudowa drogi na cmentarz – Zaskale.

59 Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Wymiana dachu – dom nauczyciela w Zaskalu.

60 Obecnie przygotowana jest dokumentacja do zgłoszenia w starostwie. Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Zaskalu.

61 Obecnie przygotowana jest dokumentacja do zgłoszenia w starostwie. Przebudowa drogi gminnej -ul. Werona w Zaskalu.

62 Zadanie zgłoszone w starostwie. Realizacja zadania planowana jest do końca 2016 roku. Przebudowa drogi - ul. St. Kostki w Maruszynie.

63 Został wyłoniony wykonawca prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Planowane wykonanie: I kwartał 2018 
roku.

Projekt na przebudowę skrzyżowania ul. Papieskiej, Migle 
i Kantorówka w Bańskiej Niżnej.

64 Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację inwestycji. Termin rozpoczęcia inwestycji: I po-
łowa 2017r.

Przebudowa gminnej drogi ul. Polna – Tewikiel w Sza-
flarach.

65

Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację inwestycji. Zadanie to zostało zgłoszone do 
wniosku w ramach PROW. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku. Koszt kwalifikowany może być poniesiony dopiero po 
podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania i w związku z tym do momentu oceny wniosku nie jest możliwe rozpoczę-
cie inwestycji. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Przebudowa gminnej drogi ul. Polna i ul. Leśna w Borze.

66

Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację inwestycji. Zadanie to zostało zgłoszone do 
wniosku w ramach PROW. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku. Koszt kwalifikowany może być poniesiony dopiero po 
podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania i w związku z tym do momentu oceny wniosku nie jest możliwe rozpoczę-
cie inwestycji. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Przebudowa dróg gminnych: ul. Rola Galicowa, ul. 
Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Kościelna, ul. Pod Górą w miej-
scowości Szaflary.

67

Został wykonany projekt wraz ze zgłoszeniem umożliwiającym realizację inwestycji. Zadanie to zostało zgłoszone do wniosku 
w ramach PROW. Obecnie oczekujemy na ocenę wniosku. Koszt kwalifikowany może być poniesiony dopiero po podpisaniu 
umowy o dofinansowaniu zadania i w związku z tym do momentu oceny wniosku nie jest możliwe rozpoczęcie inwestycji. 
Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowa ul. Orkana I etap, od ul. A. Suskiego do ul. 
Bocznej w Szaflarach.

68

Obecnie prowadzone są prace projektowe, dotyczące rozbudowy kanalizacji. W zakresie projektu planowana jest rozbudo-
wa sieci w ramach grawitacyjnej zlewni, pozwalająca zwiększyć liczbę mieszkańców, korzystających z kanalizacji sanitar-
nej do 915 osób. Projekt obejmuje wykonanie przyłączy zamieszkałych budynków w obrębie istniejącej sieci (oś. Stanki, oś 
Byliny, ul. Jana Pawła II, św. Jana Kantego, ul. Orkana,) rozbudowę sieci na osiedlu Janiki oraz rozbudowę sieci na ulicy Jana 
Pawła II do początku ulicy. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozbudowa kanalizacji w Maruszynie.

Projekt 
zagospodarowania 

terenu przy 
szkole w Borze

11

nr. 1/2016 INWESTYCJE



INWESTYCJE I ZADANIA ZAPISANE W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK
OPIS NAZWA ZADANIA

69

Obecnie podpisane zostało stosowne porozumienie z firmą projektującą Maruszynę odnośnie zwiększenia zakresu 
do zaprojektowania w Maruszynie (od istniejącej oczyszczalni do os. Cisonie) oraz w Zaskalu (od os. Cisonie do 
głównego kolektora w Szaflarach). Równolegle opracowywany jest obecnie SIWZ dla pozostałego zakresu projek-
towania kanalizacji w Zaskalu, który powinien być gotowy do końca sierpnia. Ogłoszenie przetargu na projekto-
wanie pozostałej części kanalizacji w Zaskalu planowane jest na IV kwartał 2016 roku. Planowane jest pozyskanie 
dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa kanalizacji w Zaskalu.

70 Obecnie projektowana jest rozbudowa kanalizacji na ul. Topory od nr 28 do granicy z Gminą Biały Dunajec. Planowane jest 
pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach Programu WFOŚiGW. Rozbudowa kanalizacji w Bańskiej Niżnej.

71
Obecnie opracowywana jest koncepcja na budowę kanalizacji w Bańskiej Wyżnej zakładająca podłączenie jej do projekto-
wanego kolektora w Bańskiej Niżnej na ul. Topory. Planowane jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwe-
stycji w ramach Programu WFOŚiGW.

Budowa kanalizacji w Bańskiej Wyżnej.

72

Przygotowana została koncepcja na budowę kanalizacji w stronę Gronkowa. Po negatywnej odpowiedzi ze strony Gminy 
Nowy Targ w sprawie podłączenia miejscowości Bór do kolektora w Gronkowie i oczyszczalni w Łopusznej prowadzone 
są prace nad koncepcją podłączenia Boru do głównego kolektora w Szaflarach. Planowane jest pozyskanie dodatkowych 
środków na realizację inwestycji w ramach Programu WFOŚiGW.

Budowa kanalizacji w Borze.

73 Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac projektowych (zmiana sposobu użytkowania wraz projektem konserwator-
skim). Planowane jest dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Renowacja chałupy Anny Doruli w Szaflarach.

74
Obecnie przygotowane są już projekty na przebudowę przyszkolnych boisk na obiekty rekreacyjno-edukacyjne. Doku-
mentacja została zgłoszona do starostwa. Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok. Planowane jest dofinansowanie 
inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Projekt przebudowy istniejących boisk na obiekty 
rekreacyjno-edukacyjnych przy szkołach w Borze, Zaskalu 
oraz Bańskiej Niżnej.

75
Obecnie wykonywane są prace projektowe dotyczące budowy chodnika w wymienionych miejscowościach. Realizacja 
zadań planowana jest na 2017 oraz 2018 rok. Planowane jest dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miej-
scowościach Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Zaskale 
i Skrzypne.

76
Planowane jest opracowywanie koncepcji zagospodarowania ternu na podstawie którego zostanie wykonany projekt 
budowy parku. Zakończenie prac projektowych: I połowa 2017 roku. Inwestycja będzie realizowana i dofinansowana w ra-
mach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A PL-SK. 

Budowa parku przy kościele parafialnym w Szaflarach.

77 Obecnie trwa modernizacja w miejscowości Maruszyna. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Maruszynie.

78 W tym roku zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca modernizacji w Szaflarach i Bańskiej Wyżnej - realizacja 
od stycznia 2017.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Szafla-
rach i Bańskiej Wyżnej.

79
Obecnie prowadzona jest komunalizacja wszystkich możliwych dróg gminnych w miejscowości Bór i Skrzypne. Przygoto-
wywana jest dokumentacja do komunalizacji dróg w Maruszynie. Komunalizacja dróg gminnych.

80 Obecnie trwa aktualizacja Studium UiKZP w Bańskiej Niżnej. Planowany termin realizacji - do końca 2016 roku. Aktualizacja Studium UiKZP.

Projekt 
zagospodarowania 
terenu przy szkole 
w Bańskiej Niżnej
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Dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie XI” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie przy Stowarzyszeniu 
Rozwoju Orawy w Jabłonce.

Regulamin szkolenia grupowego
prowadzonego przez Pozytywny Ośrodek Szkolenia Psów Salwdog 

dnia 9 października 2016 roku
1. Właściciel psa jest zobowiązany do 

posiadania książeczki zdrowia psa 
z aktualnymi szczepieniami i do do-
starczenia książeczki szczepień, która 
będzie sprawdzana przez dr wetery-
narii w dzień szkolenia. Szczepienia 
na wściekliznę OBOWIĄZKOWE. 
W przypadku szczepienia na wście-
kliznę po raz pierw szy, obowiązuje 
okres kwarantanny 14 dni, tj. pies 
musi być zaszczepiony najpóźniej 23 
września. 

2. Pies powinien być wprowadzony na 
teren szkole nia na smyczy.

3. Psy są spuszczane ze smyczy tylko 
i wyłącznie na polecenie trenera, 
ewentualnie w trakcie przerwy poza 
miejscem szkolenia.

4. Za samowolne spuszczenie psa ze 
smyczy odpo wiada właściciel.

5. Właściciel jest zobowiązany do sprzą-
tania po swo im psie, oraz do posiada-
nia akcesoriów “psiej toale ty”.

6. Psy są kontrolowane przez właścicieli 
i instrukto rów, za ewentualne szkody 
wyrządzone przez psa lub uszczerbek 
na zdrowiu samego psa odpowiada 
właściciel (odpowiedzialność cywilna 
z tytułu posia dania zwierzęcia - Zgod-
nie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilne-
go: „Kto zwierzę chowa albo się 
nim posługu je, zobowiązany 
jest do naprawienia wyrzą-
dzonej przez nie szkody, 
niezależnie od tego, czy 
było pod jego nadzorem, 
czy też zabłąkało się lub 
uciekło (...)”).

7. Właściciel psa w trakcie 
szkolenia zapewnia mu 
wodę do picia.

8. Organizator na szkoleniach zapewnia 
opiekę me dyczną.

9. Psy dorosłe przejawiające agresję lub 
lękliwość przyjmowane są na szkole-
nia po konsultacjach z tre nerem (Pro-
simy o zgłaszanie przy rejestracji).

10. Właściciel lub osoba - przewodnik 
psa oraz osoby towarzyszące i dzieci 
zobowiązane są do ubio ru sportowe-
go: długie spodnie i wygodne zakryte 
obuwie.

11. Za pozostawione rzeczy odpowiada 
właściciel psa.

12. Właściciel psa, kiedy jego pies 
pogryzł człowieka lub innego psa 
odpowiada za szkody i pokrywa 
wszelkie koszty związane z leczeniem 
(odpowiedzial ność cywilna z tytułu 
posiadania zwierzęcia).

13. Właściciel psa zobowiązuje się do 
przestrzegania regulaminu na spotka-
niu szkolenio- wym.

14. Jeżeli pies jest agresywny, przed roz-
poczęciem szkolenia powinien przejść 
terapię behawioralną, in struktorzy 
mogą umówić indywidualne spotkania 
w tym celu.

15. Na szkoleniu nie stosujemy metod 
awersyj nych (bicie, używanie kolczat-
ki lub obroży elektrycz nej itp.) 

16. Trenując, stosujemy się do poleceń 
trenera i nie robimy krzywdy psu, 
przy trzecim upomnieniu trenu jący są 
automatycznie wydalani z zajęć bez 
zwrotu poniesionych kosztów. 

17.  Na zajęciach należy posiadać: 
smycz, obrożę (lub szelki), miskę 
na wodę, wodę, smakołyki dla psa, 
kliker, zabawkę psa. Do szkolenia 
psa nie nadają się smycze typu 
flexi oraz krótkie smycze skórzane. 
Wskazane są smycze o długości 
min. 1,5 m.

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na wyko-
rzystanie wi zerunku w mediach, pro-
filach społecznościowych i stronach 
internetowych.

Grupy szkoleniowe:
0. Dziecko i pies – szkolenie po-

czątkowe dla dzieci zainteresowanych 
szkoleniem swojego psa.

1. Szczenięta: 4 – 9 miesięcy
2. Młode psy: 9-18 miesięcy
3. Psy dorosłe 18 +

Wstępna rejestracja uczestników
tel.: 18 27 547 23 

e-mail: gckpit@szaflary.pl
Zgłoszenia osobiście w biurze Gmin-

nego Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach przy ulicy 

Zakopiańskiej 18 do dnia  
7 października.

TEMATYKA
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Poznajemy 
psi świat

Gminne Centrum 
Kultury, Promocji 
i Turystyki w ramach 
projektu „Działaj 
lokalnie” przeprowadzi 
kolejne spotkania 
z cyklu „Poznaj mój 
świat – twój przyjaciel 
pies” na terenie 
szkół podstawowych 
w Gminie Szaflary.

Przedwakacyjne spotkania 
okazały się niemałym 
sukcesem i cieszyły się 

sporym zainteresowaniem, 
dlatego będą kontynuowane. 
Dodatkowo zorganizowane 
zostanie spotkanie dla wi-
dzów dorosłych (3 paździer-
nik, godz: 17:00, Sala Obrad 
UG Szaflary), wraz z wykła-
dem na temat psów rasowych 
a także, przy współpracy 
z wydziałem Ochrony Środo-
wiska, wykład Adama Muchy 
na temat nowego programu 
dofinansowania adopcji psów 
ze schroniska. 

Kulminacyjnym punktem 
będzie plenerowe, grupowe 
szkolenie psów pod okiem tre-
nera Jerzego Salawy zaplano-
wane na 9-ego października. 
W szkoleniu mogą brać udział 
właściciele wraz ze swoimi 
psami po uprzednim zareje-
strowaniu się w Gminnym 
Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki i zaopatrzeniu 
w pakiet startowy. Dodatko-
wych informacji udziela GC-
KPiT pod numerem telefonu 
18-27-547-23. 

Serdecznie zachęcamy do 
udziału w szkoleniu w celu 
poznania podstaw szkolenia 
pozytywnego i nabycia no-
wych doświadczeń w kontak-
tach z psami. 

Patronat nad organizowa-
nym szkoleniem objął Związek 
Kynologiczny Oddział Nowy 
Targ. 

Ilość miejsc ograniczona!
Oprac. GCKPiT

Nabór inicjatyw był poprze-
dzony badaniem ankieto-
wym (łącznie zebrano 

127 ankiet) oraz spotkania-
mi z mieszkańcami z każdej 
miejscowości Gminy Szaflary 
(8 spotkań). Działania te były 
konieczne do stworzenia Dia-
gnozy potrzeb i oczekiwań 
społeczności lokalnej w naszej 
gminie.

W dniu 22 czerwca 2016 
r. w Sali obrad Urzędu Gmi-
ny Szaflary (ul. Zakopiańska 
18) o godz. 10:00. odbyło się 
spotkanie, w sprawie wyboru 
inicjatyw lokalnych, które będą 
realizowane na terenie Gminy 
Szaflary. W spotkaniu wzię-
li udział członkowie Komisji 
Konkursowej oraz pomysło-
dawcy zgłoszonych inicjatyw. 
Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach - Maciej Szostak 
powołał Komisję Konkursową 
w skład której weszli:
• Anna Miodyńska – koor-

dynator programu Dom 
Kultury +

• Renata Martyniak – koordy-
nator projektu „Nowe inicja-
tywy – Nowe możliwości”,

• Katarzyna Pacholska – So-
lawa – specjalista ds. projek-
tów, osoba odpowiedzialna 
za opracowanie diagnozy 
potrzeb, 

• Natalia Staszel– animator 
kultury, pracownik GCKPiT 
w Szaflarach 
W wyniku konkursu wpły-

nęło 5 inicjatyw:
1. „Rowerowo - kulturowy za-

wrót głowy”,
2. „Poznajemy, odkrywamy 

doświadczamy… - zajęcia 
edukacyjno - kulturowe”,

3. „Z robotyką za pan brat… 
– zajęcia techniczne wyko-
rzystujące zasoby lokalnego 
dziedzictwa kulturowego”,

4. „Kulturalnie i sportowo – 
quest historyczny na rol-
kach”,

5. „Międzypokoleniowe warsz-
taty rękodzielnicze”.
Jurorzy zapoznali się ze 

wszystkimi inicjatywami lokal-
nymi, które wpłynęły do GC-

KPiT w Szaflarach oraz wysłu-
chali pomysłodawców, którzy 
w skrócie przedstawili zarysy 
swoich projektów. Inicjatywy 
zostały zgłoszone przez osoby 
w różnym wieku i wszystkie 
działania skierowane są do sze-
rokiego grona odbiorców. 

W trakcie wspólnej dysku-
sji i zgody wszystkich stron na 
pewne ustępstwa i modyfikacje 
inicjatyw, a także w niektórych 
przypadkach usunięcie części 
kosztów, wybrano wszystkie 
pięć inicjatyw do dofinanso-
wania i realizacji w Gminie 
Szaflary zgodnie z Regulami-
nem Konkursu na Inicjatywy 
Lokalne.

Informacje dotyczące po-
szczególnych inicjatyw będą 
także dostępne w siedzibie 
GCKPiT w Szaflarach. 

Lista dofinansowanych 
inicjatyw, zgłoszonych w ra-
mach Programu Dom Kultu-
ry+ Inicjatywy Lokalne 2016, 
realizowanego przez GCKPiT 
w Szaflarach.

Opr. GCKPiT

WYBRALIŚMY INICJATYWY!
W dniu 21 czerwca 2016 roku Gminne Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach zakończyło 
nabór przyjmowania pomysłów/inicjatyw w ramach 
konkursu na inicjatywy lokalne w ramach Programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. 

LP NAZWA INICJATYWY KWOTA DOFINANSOWANIA

1. „Rowerowo - kulturowy zawrót głowy” 5 700,00 zł

2. „Poznajemy, odkrywamy doświadczamy… - zajęcia 
edukacyjno - kulturowe” 3 000,00 zł

3.
Z robotyką za pan brat… - zajęcia techniczne  
wykorzystujące zasoby  lokalnego dziedzictwa 
kulturowego”

4 500,00 zł

4. "Kulturalnie i sportowo - quest historyczny na rolkach" 3 100,00 zł

5. "Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze" 4 500,00 zł
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szaflarach jest jednostką organi-
zacyjną Gminy Szaflary, powołaną 
do wykonywania zadań własnych 

i zleconych Gminy. Podstawowym zadaniem 
Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej 
pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym 
i czasowo przebywającym na terenie gminy 
Szaflary, znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, której wykorzystując własne zasoby 
i możliwości nie są w stanie pokonać.

Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby ży-
ciowe osób i rodzin, w szczególności poprzez 
umożliwienie im życia w warunkach odpowia-
dających godności człowieka, podejmowanie 
działań zmierzających do życiowego usamo-
dzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sza-
flarach znajduje się w budynku Urzędu Gminy, 
przy ul. Zakopiańskiej 18. Obejmuje trzy działy:

Dział Świadczeń Rodzinnych 
– tel. 18-26-123-28:
Realizuje zadania z zakresu:

• przyjmowania wniosków i wypłacania świad-
czeń rodzinnych, w tym: zasiłków rodzin-
nych, jednorazowych zapomóg z tyt. uro-
dzenia się dziecka (becikowe), świadczeń 
rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, 
świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych 
zasiłków opiekuńczych, 

• przyjmowania wniosków i wypłacania świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego, oraz pro-
wadzenia postępowań z dłużnikami alimen-
tacyjnymi.
Dział świadczeń wychowawczych 
– tel. 18-26-123-26:
Realizuje zadania określone ustawą 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
tj. przyjmowanie wniosków i wypłacanie świad-
czeń 500+.

Dział Pomocy Środowiskowej
– tel. 18-26-123-29:
Realizuje zadania z zakresu: 

• przyznawania pomocy finansowej (zasiłki 
stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, 
wynagrodzenie należne opiekunowi z ty-
tułu sprawowania opieki przyznane przez 
sąd i inne określone w ustawie o pomocy 
społecznej), 

• niefinansowej (praca socjalna, opłaca-
nie składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, posiłek, odpłatność za dożywianie 
dzieci w szkołach, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, po-
radnictwo specjalistyczne, kierowanie do 
DPS i inne określone w ustawie o pomocy 
społecznej),

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
• przyznawania i wypłacania dodatków miesz-

kaniowych oraz dodatków energetycznych, 
• przyznawania świadczeń zdrowotnych finan-

sowanych ze środków publicznych, 
• przyjmowania wniosków oraz wydawania 

Kart Dużej Rodziny,
• przyjmowania wniosków o świadczenia po-

mocy materialnej w sprawach o charakterze 
socjalnym (stypendia szkolne),

• pomocy asystenta rodziny,
• wydawania skierowań do uzyskania pomocy 

w ramach Rządowego Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa.

Ośrodek realizuje zadania związane z wy-
chowywaniem w trzeźwości, przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi na terenie Gminy Szaflary, w tym 
obsługi biurowo-administracyjnej Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
a także zadania określone ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szanowni Państwo!

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwa-
ły z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 

Dużej Rodziny”, widzę potrzebę wsparcia rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Szaflary.

Informuję i zachęcam podmioty, a w szcze-
gólności przedsiębiorców do włączenia się 
do ogólnopolskiego programu Karta Dużej 
Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie 
zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny. Deklaru-
jąc przystąpienie do ww. programu zyskujecie 
Państwo miano Instytucji Przyjaznej 
Rodzinie. Tym samym możecie uży-
wać w materiałach informacyjnych 
i reklamowych znaku: ,,Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”. 

Oferując zniżki na swoje produkty 
i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne 

rodziny mieszkające na terenie naszej Gminy, a jednocześnie 
zyskacie nowych, stałych klientów. Poza możliwością kreowa-
nia w ten sposób atrakcyjnego wizerunku społecznego, jako 
firmy przyjaznej rodzinom, zyskacie Państwo szansę zwiększe-
nia zainteresowania ofertą Waszej firmy. 

Wasze propozycje, skierowane do rodzin wielodziet-
nych, będą rozpropagowane i reklamowane, co z pew-
nością przyczyni się do rozpoznawalności firmy 
w środowisku lokalnym oraz na terenie całego kraju.

Dlatego też zachęcam do przystąpienia do progra-
mu przedsiębiorców z terenu gminy Szaflary, którym 

leży na sercu dobro polskich rodzin podejmującym 
trud wychowania większej liczby dzieci.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Partnerem programu Karta Dużej Ro-
dziny można zostać poprzez wypełnienie 

elektronicznej deklaracji dostępnej pod 
adresem: 

www.empatia.mpips.gov.pl/web 
/piu/formularz-zgloszenia-kdr

Apel Wójta Gminy o włączenie się w realizację  
programu Karta Dużej Rodziny

skierowany do przedsiębiorców i firm działających na terenie Gminy Szaflary
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Kompletne wnioski złożone 
w okresie przejściowym 
tj. 01 kwietnia 2016 r. 

do 01 lipca 2016 r. zostały 
rozpatrzone w trybie decyzji 
administracyjnych, a należne 
świadczenia zostały wypłaco-
ne z wyrównaniem. Obecnie 
wpływające wnioski są roz-
patrywane i wypłacane 
na bieżąco.

W przypad-
ku wniosków 
złożonych po 
1 lipca 2016 
obowiązuje zasada, że w przy-
padku kompletnego wniosku 
złożonego do 10 dnia mie-
siąca włącznie, wydanie de-
cyzji i wypłata świadczenia 
wychowawczego za ten 
miesiąc nastąpi do końca 
tego miesiąca. Wniosek 
złożony po 10 dniu danego 
miesiąca oznacza, że gmin-
ny organ wyda decyzję i wy-
płaci świadczenie najpóźniej 
do ostatniego dnia kolejnego 
miesiąca, z wyrównaniem za 
cały miesiąc w którym wnio-
sek został złożony. Do progra-
mu można dołączyć w dowol-
nym momencie.

Świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500 zł ro-
dzice otrzymają niezależnie 
od dochodu na drugie i ko-
lejne dzieci do ukończenia 
przez nie 18 roku życia. 
W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto 
na osobę wsparcie otrzyma 
rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko.

Wnioski o świadczenie 
500+ przyjmowane są z kom-
pletem dokumentów w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Szaflarach, 
pok. 5:
• poniedziałek 8.00-17.00
• wtorek-czwartek 08.00-

16.00
• piątek 8.00-15.00

Ważne dla osób aktyw-
nych zawodowo za granicą:

Świadczenie wychowawcze 
jest świadczeniem rodzinnym 
w rozumieniu przepisów unij-
nych. Oznacza to, że w przy-
padku osób, które będą ubie-

gały się o to świadczenie, 
a bądź one same, bądź człon-
kowie ich rodzin przebywają 
na terenie innego, niż Polska 
kraju Unii Europejskiej, Eu-
ropejskiego Obszaru Gospo-
darczego lub Szwajcarii, na 
etapie ustalania, czy w spra-
wie mają zastosowanie prze-
pisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego 
zastosowanie ma procedura 
analogiczna, jak w przypadku 
wniosków o świadczenia ro-
dzinne. Zachęcamy wszystkie 
osoby których członek rodziny 
pracuje za granicą o składa-
nie wniosków o świadczenia 

wychowawcze, ponieważ 
w przypadku niezłożenia ta-
kiego wniosku, a w przypad-
ku pobierania świadczenia 
zagranicznego może ono być 
traktowane jako świadczenie 
nienależnie pobrane. W spra-
wach, w których marszałek 
województwa ustali, że mają 

zastosowanie przepisy 
o koordynacji sys-

temów zabezpie-
czenia społecz-
nego, jednakże 
ustawodawstwo 

polskie nie ma zastosowania 
na zasadzie pierwszeństwa, 
wniosek zostanie przekazany 
do instytucji kraju, którego 
ustawodawstwo ma zasto-
sowanie na zasadzie pierw-

szeństwa. Jeżeli na terenie 
tego kraju na to samo dziec-
ko, za ten sam okres, za który 
dana osoba złożyła wniosek 
w Polsce, zostanie przyznane 
świadczenie rodzinne będące 
odpowiednikiem świadczenia 
wychowawczego, zgodnie 
z przepisami unijnymi świad-
czenie na terenie Polski zosta-
nie pomniejszone o kwotę tego 
świadczenia zagranicznego 
w przeliczeniu na złotówki.

W sprawach, w których 
ustawodawstwo polskie ma za-
stosowanie na zasadzie pierw-
szeństwa i na terenie Polski 
zostanie przyznane świadcze-
nie wychowawcze, wniosek 
również zostanie przekazany 
za granicę. W przypadku usta-
lenia przez instytucję zagra-
niczną, że na terenie jej kraju, 
na to samo dziecko, za ten sam 
okres przysługuje świadcze-
nie odpowiadające polskiemu 
świadczeniu wychowawcze-
mu, po przeliczeniu polskiego 
świadczenia na EURO, świad-
czenie zagraniczne zostanie 
pomniejszone o kwotę świad-
czenia polskiego.

Oprac. GOPS

Stypendia 
socjalne
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
informuje, że 
wnioski o udzielenie 
pomocy materialnej 
o charakterze 
socjalnym, tzw. 
stypendia szkolne, 
można składać 
od 1–15 września 
2016 roku 
w siedzibie GOPS.

W przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych i kolegiów pra-
cowników służb społecznych 
– wnioski można składać do 
dnia 15 października 2016 
roku w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ulicy Zakopiańskiej 18, 
34-424 Szaflary, pok. Nr 3, 
od poniedziałku do czwartku 
od godz. 8:00 do 16:00 oraz 
w piątek od 8:00 do 15:00.

 
Podstawowe informacje 

dotyczące zasad udzielania 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym w formie sty-
pendiów i zasiłków szkolnych 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Szaflary.

Zgodnie z:
– Ustawą z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. 2015, poz. 2156, 
2016r poz. 35, 64 195, 668)

– oraz Uchwałą Nr X/65/2015 
Rady Gminy Szaflary 
z dnia 19 czerwca 2015 r.  
w sprawie uchwalenia re-
gulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Szaflary. 

Opr. GOPS

500+ sprawnie i szybko
Realizacja programu „Rodzina 500+” zgodnie 
z planem i na bieżąco w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej.
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W roku szkolnym 2015/2016 
w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum 

w Bańskiej Wyżnej realizowano 
innowację pedagogiczną z języka 
angielskiego pod nazwą „Rozwój 
kompetencji językowych i kre-
atywności uczniów z wykorzy-
staniem platformy komunikacyj-
nej e - Twinning w nauczaniu 
języka angielskiego”. 

Innowacja prowadzona była 
w ramach międzynarodowego 
projektu „Międzykulturowa mo-
zaika – łączenie kultur poprzez 
języki”. Projekt był ściśle zwią-
zany z programem Erasmus+, 
programem Unii Europejskiej 
wspierającym edukację. Inno-
wację realizowała nauczycielka 
języka angielskiego Agnieszka 
Fiedor-Sulka wraz z grupą 11 
uczniów z klas VI SP oraz I-III 
Gimnazjum na zajęciach języka 
angielskiego. Praca innowacyjna 
uczniów nad projektem pomaga-
ła uczniom doskonalić praktycz-
ne posługiwanie się językiem 
obcym. Uczniowie nawiązywali 
kontakty z rówieśnikami z innych 
krajów, min. z Grecji, Portugalii, 
Hiszpanii, mieli okazję wymienić 
się swoimi poglądami na forum, 
przedstawić im wypracowane 
przez siebie materiały, np. fil-
my wideo, plakaty, kreskówki 
i zdjęcia. Praca nad projektem 
trwała od grudnia do maja 2016 
r., i w trakcie tych kilku miesięcy 
uczniowie wykonali różnorodne 
zadania m.in.:
• wykonali prezentację drużyny 

e-Twinning w formie filmu 
wideo,

• stworzyli kreskówki przedsta-
wiające tradycje świąteczne 
w Polsce, 

• zmontowali film wideo przed-
stawiający naszych uczniów 
składających życzenia w języ-
ku angielskim i polskim oraz 
zdjęcia z podziękowaniem za 
otrzymane kartki świąteczne, 

• wymiana życzenia świąteczne 
z uczniami z innych krajów na 
wspólnym palecie,

• przygotowali krótki opis 
siebie i swoich zaintere-
sowań na wspólnej tabli-
cy – linoit,

• wykonali nowoczesną 
prezentację – wycieczka 
po najciekawszych miej-
scach w Polsce,

• stworzyli trójwymiarową 
wirtualną galerię przy-
bliżającą najciekawsze 
dzieła sztuki i literatury 
polskiej,

• wykreowali padlet pre-
zentujący najwybitniej-
szych Polaków i ich dokona-
nia,

• nakręcili programy kulinarne 
przedstawiające sposób przy-
gotowania prostych polskich 
potraw,

• wykonali komiksy obrazujące 
najciekawsze polskie legendy.

Powyższe zadania miały na 
celu przede wszystkim rozbudze-
nie motywacji do nauki języka 
angielskiego oraz podniesienie 
kompetencji językowych w za-

kresie umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim. Zamie-
rzeniem innowacji było także po-
kazanie uczniom jak uczyć się 
języka w kreatywny sposób, jak 
sprawnie pracować w zespole 
oraz jak uczyć się od siebie na-
wzajem. Jednym z priorytetów 
było wzbogacenie wiedzy na 
temat kultury, tradycji i języka 
własnego oraz innych krajów 
biorących udział w projekcie, 
a także promowanie komunika-
cji międzykulturowej. Innowacja 

miała również na celu udo-
skonalenie umiejętności po-
sługiwania się technologiami 
informatycznymi, informa-
cyjnymi i komunikacyjnymi 
oraz nabycie umiejętności 
korzystania z platformy ko-
munikacyjnej e – Twinning.

Wypracowane materiały 
można zobaczyć po zalo-
gowaniu na stronie inter-
netowej https://twinspace.
etwinning.net, a także na 
stronie Kuratorium Oświa-
ty w Krakowie w zakładce 

Dobre praktyki.
Atrakcyjne środki dydak-

tyczne, a jednocześnie współ-
praca z równolatkami, z któ-
rymi można było kontaktować 
się wyłącznie w języku obcym, 
umożliwiły uczniom uczenie się 
poprzez działanie oraz sprawiły, 
że śmielej posługują się językiem 
obcym. Różnorodne działania 
pobudziły kreatywność uczniów 
i zwiększyły zainteresowanie na-
uką języka obcego.

Opr. Agnieszka Fiedor - Sulka

„Międzykulturowa mozaika” 
– innowacyjny projekt z języka angielskiego realizowany w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej
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Uroczyste obchody rozpoczę-
ły się wspólną Koronką do 
Bożego Miłosierdzia w ko-

ściele parafialnym w Szaflarach. 
Po niej pod pomnikiem Augu-
styna Suskiego reprezentacje 
zespołów regionalnych złożyły 
wieniec oraz znicze, a Pani Ja-
dwiga Trebunia-Tutka wyrecyto-
wała wiersz. Następnie korowód, 
w rytm góralskiej muzyki prze-
maszerował na Błonia. 

W ramach VI Saflarzańskiej 
Watry odbył się także Gminny 
Przegląd Zespołów Regional-
nych. Na scenie zaprezentowało 

się osiem zespołów: „Borzanie”, 
„Niźnobańscanie”, „Zyngierki”, 
„Mali Marusynianie”, „Mali 
Skrzypnianie”, „Watra”, „Mali 
Saflarzanie” i „Mali Zaskala-
nie”, ocenianych przez Komisję 
Artystyczną w składzie: Julian 
Kowalczyk – V-ce Prezes Związ-
ku Podhalan w Polsce, Agata 
Bentkowska – Prezes Związku 
Podhalan oddział Biały Dunajec 
oraz Maciej Szostak – Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach.

Na uczestników czekał także 
szereg atrakcji, m.in. gry i zaba-

wy dla dzieci, jazda konna oraz 
loteria, w której nagrodą był 
rower górski przekazany przez 
Wójta Gminy Szaflary. Szczę-
śliwym zwycięzcą został Jakub 
Marusarz z Bańskiej Niżnej. 

Po losowaniu i podsumowaniu 
Przeglądu organizatorzy, na czele 
z księdzem proboszczem i dzie-
kanem Andrzejem Kamińskim, 
rozpalili Watrę. Zabawa taneczna 
z zespołem „Bartki” trwała do 
późnych godzin nocnych.

Organizatorzy już dziś zapra-
szają na kolejna Saflarzańską 
Watrę za rok.

Oprac. GCKPiT

Występ zespołu „Zochylina” z Boru w Urszulinie

Podczas półgodzinnego występu poka-
zaliśmy śpiew i taniec górali podhalań-
skich. Największym zainteresowaniem 

jak to zazwyczaj cieszył się bojowy taniec 
mężczyzn – zbój. Energią i żywiołowo-
ścią na scenie pokazaliśmy że tradycja na 
Podhalu jest wciąż żywa i jest dużo mło-
dych osób, które ją podtrzymują i czerpią 
z tego ogromną radość.

Tekst i fot: Janusz Gaculak

Zespół „Zochylina” z Boru 
zaprezentował się na scenie 
w ramach VIII Forum Kobiet 
Aktywnych w Urszulinie

Góralskie Święto w Szaflarach
Na Błoniach Szaflarzańskich odbyła się VI Saflarzańska Watra, a wraz z nią 
Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych. 
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W konkursie startowało po-
nad 20 solistów i około 
40 zespołów z 14 woje-

wództw, m.in. z Podhala, Kie-
lecczyzny i Podlasia. By wziąć 
udział w Turnieju należało 
przejść kwalifikacje. Uczest-
nicy zaprezentowali się jury 
w czterech kategoriach: soliści 
instrumentaliści, wokaliści oraz 
zespoły instrumentalne i śpiewa-
cze. Podczas przesłuchań mu-
zycy prezentowali dwa utwory. 

Pierwszy z nich wybierany był 
przez nich samych, drugi utwór 
to była odpowiedź na wylosowa-
ny spośród 50 wątek tematyczny. 
Jurorami byli: śpiewaczka Agata 
Harz, kulturoznawca prof. Bog-
dan Matławski oraz Krzysztof 
Trebunia-Tutka. 

Ideą konkursu jest podtrzy-
manie tradycji regionalnej, pa-
mięć historyczna oraz promocja 
polskiej muzyki opartej na źró-
dłach. Szczecin nie jest przypad-

kowym miejscem turnieju, bo to 
właśnie na Pomorze Zachodnie, 
po II wojnie światowej przybyli 
mieszkańcy z różnych stron kra-
ju, przywożąc własne, różnorod-
ne tradycje.

Do Turnieju w kategorii ze-
społy śpiewacze zakwalifiko-
wały się dziewczęta z zespołu 
„Skrzypnianki” w składzie: 
Anna Cudzich, Angelika Ma-
rusarz, Małgorzata Maciasz, 
Marzena Gubała, Sylwia Kwak, 

Justyna Marduła, Ewelina Pa-
jak, Andżelika Kwak i Ewelina 
Gubała. Opiekunem zespołu jest 
Monika Peciak. Na konkursie 
zaprezentowały folklor podha-
lański. Zaśpiewały wiązankę 
nut wierchowych oraz pieśń 
śpiewaną w Skrzypnem na po-
grzebach „Kie do nieba wiedom 
duse cystom” na nutę duchową, 
która była ich odpowiedzią na 
wylosowany wątek tematyczny:  
„zmarły człowiecze”.

Swoim śpiewem zdobyły 
wyróżnienie oraz duży aplauz 
publiczności. 

Opr. Monika Peciak

Targi rozpoczęły się od prze-
marszu zespołów pod wieżę 
ratuszową na Rynku Głów-

nym. Trwały one 18 dni, od 11 
do 28 sierpnia. 

Codziennie swoje umiejęt-
ności miały okazję zaprezento-
wać inne powiaty. Zespół „Zo-
chylina” z Boru reprezentował 
Gminę Szaflary, podczas dnia 
prezentacji powiatu nowotar-
skiego. 

Podczas Targów zaprezento-
wało się 40 wystawców oraz 800 
twórców i wykonawców, m.in. 
z Podhala, Spisza i Orawy. Go-
ścinnie wystąpiły także zespoły 
ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. 
Organizatorem Jubileuszowych 
Międzynarodowych Targów 
Sztuki Ludowej w Krakowie 
jest Fundacja „Cepelia” Polska 
Sztuka i Rękodzieło, zaś realiza-
torem Biuro Międzynarodowych 
Targów Sztuki Ludowej.

Zespół „Zochylina” z Boru 
zaprezentował się w Krakowie na 

40. Targach Sztuki Ludowej 21-
ego sierpnia. Podczas oficjalnego 
przemarszu wokół krakowskiego 
rynku, zespół miał okazję po-

kazać namiastkę swoich umie-
jętności. Właściwy występ, na 
którym młodzi artyści pochwalili 
się efektami pracy podczas prób, 

trwał już dłużej. Jak się okazało 
po reakcjach zgromadzonych wi-
dzów - nie były to zmarnowane 
godziny. Tekst i fot: Janusz Gaculak

Wyróżnienie „Skrzypnianek” na II Turnieju Muzyków 
Prawdziwych w Filharmonii w Szczecinie

W dniach 2-4 września w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie odbył się II Turniej Muzyków Prawdziwych.

40. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej odbyły się 
w Krakowie 21 sierpnia 2016 roku.

Zespół „Zochylina” na Targach 
Sztuki Ludowej w Krakowie
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W maju 2016 r. Podhalańska Lokalna 
Grupa Działania została wybrana 
do realizacji strategii rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczność w ra-
mach działania LEADER w PROW na lata 
2014-2020.

Według strategii rozwoju lokalnego dla 
obszaru gmin: Czarny Dunajec, Biały Duna-
jec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, Podhalań-
ska LGD będzie miała do rozdysponowania 
ponad 6,5 mln zł na:

• zakładanie działalności gospodarczych 
• rozwój działalności gospodarczych 
• wsparcie organizacji pozarządowych 

na realizację ich działań statutowych 
• inwestycje w niekomercyjną infrastruk-

turę turystyczno-rekreacyjną 
• inicjatywy wspierające ofertę spędzania 

wolnego czasu i inne 

Pierwsze nabory wniosków zostaną 
przeprowadzone już w październiku 
2016 r.!

Planowane nabory wniosków poprze-
dzą spotkania informacyjne, konsultacje 
terenowe na obszarze LGD oraz szko-
lenie dla mieszkańców w biurze LGD. 
O szczegółach, harmonogramie spotkań 
z mieszkańcami i bieżących aktuali-
zacjach obowiązujących dokumentów 
będziemy informować poprzez stronę 
internetową www.podhalanska.pl oraz Fa-
cebook.

Jesteś mieszkańcem lub przedsiębior-
cą prowadzącym działalność na obszarze 
gmin Podhalańskiej LGD? Masz pomysł 
na rozwój regionu, swojej organizacji lub 
firmy?

Przyjdź do biura LGD, skorzystaj 
z doradztwa pracowników i dowiedz 
się na jakich zasadach będzie możliwe 
uzyskanie dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i działania 
LEADER.

Biuro LGD mieści się w Białym Dunaj-
cu, ul. Jana Pawła II 308, czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00–15:00

Zapraszamy także do kontaktu i kon-
sultacji poprzez:
• funkcję chat online na stronie 

internetowej PLGD: www.podhalanska.pl 
• komunikator na fanpageu LGD na por-

talu Facebook 
• kontakt telefoniczny pod nr.: 18 20 

11 543 
• e-mail: info@podhalanska.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Roz woju 
Ob sza rów Wiejskich: Europa inwe stu jąca w ob-
szary wiejskie.” „Wspie ra nie włą czenia społe-
cznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. 
Operacja jest współ finansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania
będzie przyznawać unijne środki na lata 2016–2022 dla 
mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru Gmin: 
Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary 
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Na Pitoniówce w Bańskiej 
Wyżnej, na 102 kilome-
trze znajdowała się Premia 

Specjalna piątego, prestiżowego 
etapu wyścigu z Wieliczki do Za-
kopanego. Pitoniówka była jed-
nym z ciekawszych podjazdów 
podczas tegorocznego wyścigu. 

Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 
na trudnym podjeździe kolarzy 
dopingowali licznie przybyli ki-

bice wyposażeni w gadżety rekla-
mowe, na czele z Wójtem Gminy 
Szaflary – Rafałem Szkaradziń-
skim oraz Przewodniczącym Rady 
Gminy – Stanisławem Wąsikiem.

Tour de Pologne to wyścig 
organizowany od 1928 roku. 
Po przejęciu jego organizacji 
przez wicemistrza olimpijskie-
go z Moskwy, Czesława Langa, 
jest w pełni zawodowym wyści-
giem. Oprac. GCKPiT

73. Tour de Pologne w Szaflarach
Peleton 73. Tour de Pologne 
UCI World Tour przejechał przez 
Gminę Szaflary.
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Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodowym lub kra-

jowym, zgodnie z uchwałą nr VII/38/2015 
Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 
roku w sprawie ustanowienia stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy 
Szaflary dla osób fizycznych za osiągnię-
te wyniki sportowe, mogą być przyznane 
okresowe stypendia sportowe.

Do rozpatrzenia przedłożonych wnio-
sków o przyznanie stypendium sportowego 
w 2016 roku Wójt Gminy Szaflary, Zarzą-
dzeniem Nr 0050.11.2016 z dnia 16 marca 
2016 roku powołał Komisję Konkursową 
w składzie: Bogusława Paprocka, Janina 
Zabawa, Sławomir Furca.

Stypendia sportowe przyznawane są 
na pisemny wniosek zawodnika lub klubu 
sportowego (stowarzyszenia), którego jest 
członkiem, właściwego polskiego związ-
ku sportowego lub okręgowego związku 
sportowego, dyrektora placówki oświato-
wej (kulturalnej) z terenu Gminy Szaflary, 
rodzica lub prawnego opiekuna.

Do Urzędu Gminy w Szaflarach do dnia 
29.03.2016r. wpłynęło łącznie 6 wnio-
sków o przyznanie stypendium oraz 1 
wniosek o przyznanie nagrody. Na posie-
dzeniu w dniu 29 marca 2016 roku Komi-
sja Konkursowa dokonała oceny formalnej 
i merytorycznej zgromadzonych wniosków. 
Po przeanalizowaniu wniosków członkowie 
zaproponowali przyznanie stypendiów spor-
towych następującym zawodnikom:
1. Magdalena Kozielska – zawodniczka 

Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego Tatra 
Team w biegach narciarskich, zdobyw-
czyni wybitnych osiągnięć sportowych 
w sezonie 2015/2016: Mistrzostwa 
Polski Skyrunning, brązowego medalu 
Mistrzostw Polski w biegach górskich 
na krótkim dystansie, złotego medalu 
w Festiwalu Biegowym w Krynicy – 
Zdroju na dystansie 34 km, złotego me-
dalu Maratonu Gorce oraz ustanowienie 
nowego rekordu trasy, złotego medalu 
Biegu na Żar, 17 miejsca w Pucharze 
Świata w Skyrunning, srebrnego medalu 
Międzynarodowych Zawodów w Skial-
pinizmie w Vertical na Słowacji;

2. Zuzanna Pudzisz – zawodniczka Miej-
skiego Młodzieżowego Klubu Spor-
towego „Podhale” Nowy Targ w uni-
hokeju, wraz z drużyną wywalczyła 
w sezonie 2015: I miejsce w Finale 
Mistrzostw Polski w kategorii Młodzi-
czek, V-ce Mistrzostwo Polski w ka-

tegorii Juniorek Młodszych, I miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju w Brnie 
(Czechy), I miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju w Stupavie (Słowacja), 
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
w Płocicznie;

3. Ewa Budzyk – zawodniczka Miejskie-
go Młodzieżowego Klubu Sportowego 
„Podhale” Nowy Targ, reprezentująca 
barwy klubowe w żeńskiej drużynie ho-
keja na lodzie, która w sezonie 2013/2014 
została powołana do Kadry Narodowej 
Juniorek U 18 oraz zdobyła prestiżową 
nagrodę „Hokejowe Orły” przyznawaną 
przez Polski Związek Hokeja na Lodzie, 
zawodniczka z roku na rok odnosi co-
raz większe sukcesy, od dwóch sezo-
nów jest liderem w drużynie Klasyfika-
cji Kanadyjskiej oraz zajmuje miejsca 
w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskiej 
ekstralidze hokeja na lodzie w kategorii 
żeńskiej; odkrycie sezonu wśród zawod-
niczek w sezonie 2013/2014;

4. Wojciech Hajnos – wychowanek trenera 
Kazimierza Dygonia z klubu UKS Adec-
co Świt Szaflary, we wrześniu 2014 roku 
trafił do I klasy liceum ZSSiO w Gdań-
sku o profilu piłka ręczna, prowadzo-
nej przez trenera Leszka Biernackiego, 
w maju 2015 roku wraz z zespołem SPR 
Wybrzeże Gdańsk zdobył Mistrzostwo 
Polski w kategorii Junior Młodszy, został 
wybrany najlepszym prawoskrzydłowym 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 
powołany do Kadry Polski Juniorów, 
uczestnik wielu turniejów międzynaro-
dowych;

5. Renata Zapała – zawodniczka Klubu 
CKF Maximus w Czarnym Dunajcu 

w trójboju siłowym, jedna z najbardziej 
utytułowanych zawodniczek w Polsce, 
zdobywczyni w sezonie 2015: tytułu Mi-
strza Słowacji w Mistrzostwach Słowacji 
Federacji WUAP, I miejsca w Mistrzo-
stwach Świata Federacji WUAP w Łucku 
(Ukraina) w kategorii indywidualnej, 
Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Dru-
żynowe Mistrzostwo Świata w kategorii 
drużynowej, II miejsca w Victoria Cup 
w Trnavie (Czechy) w kategorii Open, 
I miejsca w Pucharze Balkan Cup w Ser-
bii, I miejsca oraz ustanowienia Rekordu 
Świata Federacji GPC w Pucharze Car-
patian w Trutnowie (Czechy), I miej-
sca oraz ustanowienia Rekordu Świata 
w Mistrzostwach Europy Federacji WPA 
w Łodzi;

6. Magdalena Zapała – zawodniczka Klu-
bu CKF Maximus w Czarnym Dunajcu 
w trójboju siłowym, w 2015 roku zdo-
bywczyni: I miejsca w Mistrzostwach 
Świata Federacji WUAP w Łucku (Ukra-
ina) jednocześnie ustanawiając Rekord 
Świata, Klubowe Mistrzostwo Świata 
oraz Drużynowe Mistrzostwo Świata, 
tytułu Mistrza Słowacji w Mistrzostwach 
Słowacji Federacji WUAP.

Wnioski o stypendia zgodnie z Regula-
minem należało złożyć w terminie do 10 
lutego 2016 roku. W związku z tym, iż 
wniosek Trenera Klubu TS „WISŁA” 
o wsparcie finansowe dla zawodników: Da-
wid Kubacki, Mateusz Jarosz, oraz Andrzej 
Szczechowicz – zawodników TS „WISŁA” 
w skokach narciarskich, wpłynął po terminie 
tj. w dniu 15.03.2016 roku, Komisja posta-
nowiła wniosek odrzucić. 

Informacja o Przyznanych i Wykorzystanych 
Stypendiach Sportowych w 2016 Roku 
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Obóz 
Dochodzący 
„Wakacje 
z Piłką Nożną”

Organizatorem obozu 
było Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Gminy Szaflary 
przy współfinansowaniu 
Gminy Szaflary

Obóz odbył się w dniach od 
8 do 12 sierpnia 2016 roku 
na terenie boiska sporto-

wego LKS w Szaflarach. Brało 
w nim udział ponad 40 chłopców 
w wieku 7-14 lat. Zajęcia były 
prowadzone przez wykwalifi-
kowanych trenerów. Starszych 
chłopców trenował pan Konrad 
Dygoń , młodszych pan Krzysz-
tof Palenik. 

Zajęcia zaczynały się o godz. 
9:00. na początek mieli tzw. roz-
ruch sportowy, później trening. 
O godz. 12:00 sportowcy szli na 
obiad do pobliskiej restauracji. 
Po posiłku lekki trening, gry i za-
bawy do godz. 17:00. Oprócz tre-
nerów cały czas dziećmi opieko-
wali się rodzice – wolontariusze. 
Ich zadaniem było pilnowanie 
dzieci, które w danym momencie 
nie trenowały, porządkowanie 
boiska sportowego i jego zaple-

cza, doprowadzanie dzieci na 
obiad, dostarczanie wody do pi-
cia. Wolontariusze organizowali 
także popołudniowe gry i zaba-
wy. Dnia 10.08.2016 z powo-
du deszczowej pogody zajęcia 
odbywały sie na hali sportowej  
przy ZSPiG w Szaflarach. Za 
udostępnienie obiektu dzięku-
jemy pani dyr. Iwonie Lesner. 
W tym dniu obiad był dowie-
ziony z restauracji i podany na 
stołówce szkoły przez rodziców. 

Na zakończenie obozu uczest-
nicy otrzymali w formie nagród 
stroje sportowe do trenowania na 
których znajdują się herb Gminy 
Szaflary i logo stowarzyszenia. 
W tym dniu został rozegrany 
mecz rodzice kontra dzieci. 
Całość  zakończyła się przy 
wspólnym grillu. Organizatorem 
obozu było Stowarzyszenie Dla 
Rozwoju Gminy Szaflary przy 
współfinansowaniu przez Urząd 
Gminy Szaflary.

Trasa wyścigu prowadziła 
z Zakopanego przez Maru-
szynę, Skrzypne, Bańską 

Wyżną, Bańską Niżną i Szaflary. 
W zawodach wzięło udział po-
nad 600 zawodników wśród nich 
kolarze z Polski i z zagranicy. 
Uczestnicy startowali na dwóch 
dystansach 133 km oraz 54 km. 
Trasa przebiegała przez przy-

siółek Pitoniówka, gdzie zlo-
kalizowana została meta Premii 
Górskiej mężczyzn oraz Premii 
Specjalnej kobiet i mężczyzn 
o Puchar Wójta Gminy Szafla-
ry. Był to jeden z trudniejszych 
odcinków w całym wyścigu. 
Dodatkowe utrudnienia kola-
rzom dostarczyła kapryśna po-
goda. Mimo tego, uczestników 

na trasie dopingowali przybyli 
kibice. 

Honorowy patronat nad wy-
ścigiem objął Wójt Gminy Sza-
flary Rafał Szkaradziński oraz 
Burmistrz Miasta Zakopane Le-
szek Dorula. Gmina Szaflary 
była jednym ze współorgani-
zatorów wydarzenia.

Oprac. GCKPiT

Tatra Road Race 2016
Uczestnicy II edycji Górskiego Wyścigu Kolarskiego dla 
Amatorów – Tatra Road Race na szaflarzańskich szlakach.
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Data Dzień 
tygodnia Szkoła Klasy Zbiórka Zajęcia Przyjazd Ilość grup Opieka

12.09.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

13.09.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

14.09.2016 r. środa
Maruszyna Dolna  
i Maruszyna Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

15.09.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

16.09.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

17.09.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

19.09.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

20.09.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

21.09.2016 r. środa
Maruszyna Dolna  
i Maruszyna Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

22.09.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

23.09.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

24.09.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

26.09.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

27.09.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

28.09.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

29.09.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

30.09.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

01.10.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

03.10.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

04.10.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

05.10.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

06.10.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

07.10.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

08.10.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

10.10.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

11.10.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

12.10.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

13.10.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

14.10.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

15.10.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

17.10.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

18.10.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

19.10.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

20.10.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

21.10.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

Harmonogram zajęć na basenach 
w ramach projektu „Już pływam”
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Data Dzień 
tygodnia Szkoła Klasy Zbiórka Zajęcia Przyjazd Ilość grup Opieka

22.10.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

24.10.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

25.10.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

26.10.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

27.10.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

28.10.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

29.10.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

31.10.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

02.11.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

03.11.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

04.11.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

05.11.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

07.11.2016r, poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

08.11.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

09.11.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

10.11.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

12.11.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

14.11.2016 r. poniedziałek Zaskale II, III i IV 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

15.11.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

16.11.2016 r. środa
Maruszyna Dolna i Maruszyna 
Górna

MD – V i VI MG – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

17.11.2016 r. czwartek Bór i Maruszyna Dolna Bór –III i VI MD – II i III 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

18.11.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT

19.11.2016 r. sobota Bańska Niżna i Bańska Wyżna BN – II i III  BW – II, III i IV 11:45 12:30–14:00 14:45 3 grupy nauczyciele

22.11.2016 r. wtorek Maruszyna Górna II, III, IV i V 13:15 14:00–15:30 16:00 3 grupy nauczyciele

25.11.2016 r. piątek Bór, Skrzypne i Zaskale Bór – II i IV Skrzypne – III Zaskale – VI 13:15 14:00–15:30 16:00 2 grupy GCKPiT
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 Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

 Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki 
w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 27-547-23
Godziny otwarcia: 9.00–17.00

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

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax - 18-26-123-29 
fax - 18-26-123-28 
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-
położniczy i położnej
18 26-113-17
Po godzinach pracy Ośrodka 
dyżur pełni: 

Godziny przyjęć w tabeli obok:

 ALLMEDICA Nowy Targ, 
ul. Kolejowa 31
w dni powszednie od 18:00 
do 8:00 oraz soboty, niedziele 
i święta przez całą dobę
18 26-574-88

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

GABINETY LEKARSKIE

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

 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) 

 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

SZKOŁY

 ZSPiG w Szaflarach
tel. 18 27-547-26

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

 ZSPiG w Bańskiej Niżnej 
tel. 18 27-548-21

 ZSPiG w Bańskiej Wyżnej 
tel. 18 27-548-98

 ZSPiG w Skrzypnem
tel. 18 27-558-76

 ZSPiG w Maruszynie Górnej
tel. 18 27-562-27

 ZSPiG w Maruszynie Dolnej 
tel. 18 27-548-28 

 ZSPiG w Zaskalu 
tel. 18 27-555-05

PRZEDSZKOLA

 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

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

5
PARTER

GABINET LEKARSKI
LEK. MED. MARZENA JANUSZ
SPEC. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
1 I 3 PIĄTEK M-C
2 I 4 PIĄTEK M-C

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

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
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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Pojazd został zakupiony 
w wyniku postępowania 
przetargowego. Wypo-

sażony jest m.in. w auto-
pompę, zbiornik na wodę 
o poj. 3000 l, lebiodkę do 
wyciągania samochodów, 
maszt oświetleniowy, wąż z 
szybkim natarciem oraz inny 
drobny sprzęt ratowniczy.

„Wartość pojazdu wraz 
z wyposażeniem wyniosła 
400 tys. zł. Środki na zakup 
samochodu pozyskano z 
budżetu Gminy Szaflary, w 

tym 50 tyś zł z czynszów 
pobieranych przez OSP 
Zaskale z tytułu wynajmu 
pomieszczeń”.

Uroczyste poświęcenie 
pojazdu odbędzie się jesie-
nią br. w parafii p.w. Św. 
Wojciecha w Zaskalu. 

Zarząd oraz druhowie 
OSP Zaskale serdecznie 
dziękują wszystkim orga-
nizacjom i osobom, które 
przyczyniły się do zreali-
zowania tego przedsię-
wzięcia.

Serce Podhala 
Bezpłatny kwartalnik
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

Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania 
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Przekazanie samochodu dla OSP Zaskale
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskalu pojawił się długo wyczekiwany 
samochód gaśniczo-pożarniczy marki MAN z napędem 4x4.
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