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P
„Quest z Augustynem
Suskim po Szaflarach”

N

a okładce kwartalnika znajdziecie Państwo quest do wycięcia i zachowania.
Jest to rodzaj gry terenowej, która
w ciekawy i nowatorski sposób przedstawia
historię Szaflar. Wycięty quest stanowi kartę wyprawy, składającą się ze wskazówek,
które przeprowadzą gracza po miejscowości prezentując najciekawsze jej walory.
Efektem końcowym przejścia trasy questu jest odnalezienie “skarbu” – pieczątki
z Sercem Podhala i jej odbicie w odpowiednim miejscu broszury. Zachęcamy do
rozwiązania questu i poznania ciekawostek
i niezwykłych miejsc Szaflar.
Jest on dostępny także w wersji elektronicznej do pobrania na stronie GCKPiT.
Quest został stworzony przy współpracy
Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, Fundacji
Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Gminnego
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach, w ramach projektu “Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz
swojego regionu” dofinansowany z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
– Wolontariat dla dziedzictwa.

rzedstawiamy Państwu drugi już numer kwartalnika „Serce Podhala”.
Mamy nadzieję, że zawarte w nim
artykuły okażą się przyjemną lekturą na
zimowe wieczory.
W najnowszym numerze znajdą Państwo
m. in. materiały opisujące liczne przedsięwzięcia, które miały miejsce w ostanich
tygodniach, sukcesy dzieci i młodzieży
z naszej gminy oraz praktyczne porady
i informacje na temat opieki zdrowotnej,
dowodów osobistych czy podatków.
Chcielibyśmy, aby kwartalnik Serce
Podhala był czasopismem zajmującym się
nie tylko bieżącymi sprawami mieszkańców, ale również przekazującym tradycję
i piękno gminy Szaflary.

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które współtworzyły to wydanie, za
ich trud i czas włożony w przygotowanie
materiałów.
Wraz z nadchodzącymi Świętami
Bożego Narodzenia składamy Państwu
serdeczne życzenia spokoju, życzliwości, rodzinnych rozmów przy wigilijnym stole i zapału do działania
w nadchodzącym 2017 roku. Niech
ten magiczny czas wypełni atmosfera
radości i pozytywnych wrażeń. Niech
betlejemska gwiazda ogrzewa Wasze
serca żarem miłości, nadziei i pokoju
przez cały rok.
Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Szaflary,
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-ego grudnia minęły dokładnie dwa lata od kiedy
otrzymałem od Państwa
mandat zaufania.
W tym czasie zrealizowano wiele innowacyjnych projektów w naszej
Gminie oraz rozpoczęto
prace nad inwestycjami
kluczowymi dla poprawy
jakości życia mieszkańców.
Dzięki świeżemu spojrzeniu
na wiele spraw, racjonalnej go-

Wszystkim mieszkańcom Gminy Szaflary
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół oraz
wszelkiej pomyślności, sukcesów i spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Kwartalnik Gminy Szaflary

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński
2

spodarce finansowej, oszczędnościom i pozyskaniu zewnętrznych
funduszy, Gmina Szaflary zgromadziła środki na realizację nowych
inwestycji. To dopiero półmetek
kadencji i jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego
przed nami kolejne dwa
lata naprawdę ciężkiej pracy. Dziękuję
mieszkańcom Gminy
Szaflary za okazane zaufanie i dotychczasową
wzorową współpracę
w sprawach Gminy.
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński
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„Strefa Zdrowia w Gminie Szaflary”
Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach w trosce o dobro swoich
wszystkich pacjentów zorganizował darmową zdrowotną akcję profilaktyczną
pn.„ Strefa Zdrowia w Gminie Szaflary”.

C

elem profilaktyki zdrowotnej, jest zapobieganie
chorobie przed jej rozwinięciem poprzez kontrolowanie
przyczyn i czynników ryzyka.
Podstawowymi działaniami zapobiegawczymi przeciwdziałającymi wystąpieniu choroby
lub jej wczesnym wykryciu
jest wykonywanie badań profilaktycznych dlatego też Samodzielna

Akcja odbyła się dnia
26.11.2016 r. tj. sobota w godzinach od 8:00 do 12:00 w budynku Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
W ramach akcji zostały przeprowadzone darmowe badania
dla wszystkich chętnych Pacjentów zadeklarowanych do naszego Ośrodka Zdrowia.
Przeprowadzone bezpłatne
badania obejmowały badanie

poziomu cukru, badanie ciśnienia
tętniczego, profesjonalny przegląd stomatologiczny dla dzieci
i dorosłych, komputerowe badanie wzroku oraz badanie słuchu.
Łączna liczba Pacjentów,
którzy skorzystali z bezpłatnych badań to 81 osób, w tym
20 osób korzystających z badania
poziomu cukru i ciśnienia, 25
osób korzystających z komputerowego badania wzroku, 28

3

osób korzystających z badania
słuchu, 8 osób korzystających
z profesjonalnego przeglądu stomatologicznego.
Personel medyczny wykonujący badania dołożył wszelkich
starań, aby korzystający z ich
usług Pacjenci byli w pełni usatysfakcjonowani.
Działania Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach z zakresu
ochrony zdrowia mają zdefiniowane cele zdrowotne, do realizacji których dążą poprzez organizowanie akcji prozdrowotnych,
dla swoich Pacjentów- mieszkańców gminy Szaflary. Działania te wpływają na podniesienie
świadomości i zainteresowania
ludzi własnym zdrowiem i potrzebą dbania o nie, co poprawia ogólny stan zdrowotności
populacji.
W 2017 roku planowana jest
II edycja zdrowotnej akcji profilaktycznej pn. „ Strefa Zdrowia w Gminie Szaflary – edycja
2017 ” do udziału, w której już
serdecznie zapraszamy.
Opr. Natalia Bylina
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Służba Zdrowia w Gminie Szaflary
ZAKRES USŁUG OŚRODKA
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek
Zdrowia w Szaflarach ( zwany dalej: Ośrodek Zdrowia ) jest publicznym zakładem
podstawowej opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do
rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego oraz zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organem
założycielskim Zakładu jest Rada Gminy
Szaflary.
Zadaniami Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach są:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(zwana dalej: POZ ) osobom zadeklarowanym do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej
w Samodzielnym Publicznym Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Szaflarach,
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Stomatologii, Porad Ginekologiczno- Położniczych.
Świadczenia te obejmują:
• badanie i poradę lekarską,
• leczenie,
• opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad
noworodkiem,
• prowadzenie specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki lekarskiej w zakresie
ginekologii i położnictwa,
• opiekę nad zdrowym dzieckiem,
• badanie diagnostyczne, w tym z analityką medyczną,
• poradnictwo pielęgnacyjne osobom

chorym i niepełnosprawnym,
• orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
• zapobieganie powstawaniu urazów
i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne określone
w kalendarzu szczepień,
• czynności techniczne z zakresu protetyki,
• czynności z zakresu zaopatrzenia
w środki pomocnicze,
• szerzenie oświaty zdrowotnej
• promocja zdrowia i profilaktyka chorób.
Świadczenia POZ udzielane są pacjentom,
którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę
i położną POZ. Takiego wyboru dokonuje

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW
OŚRODKA ZDROWIA
POKÓJ
PIĘTRO

GABINET
LEKARSKI

LEKARZ

1
PIĘTRO

LEK. MED. HANNA
GABINET LEKARSKI BŁĘKA
PEDIATRA

1
PARTER

LEK. MED. ANDRZEJ
TYSZKA
GABINET LEKARSKI DERMATOLOGWENEROLOG
LEKARZ OGÓLNY

5
PARTER

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

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

POKÓJ
PIĘTRO
WIZYTY
PRZYJMUJE
DOMOWE
8.00-13.00 13.00-15.35
13.00-18.00 10.25-13.00
13.00-15.00
8.00-13.00 13.00-15.35
8.00-13.00 13.00-15.35
11.00-13.00
13.00-18.00 10.25-13.00
8.00-13.00 13.00-15.35
11.30-17.00 17.00-19.05
8.00-13.00 13.00-15.35
11.30-17.00 17.00-19.05
8.00-13.00 13.00-15.35
13.00-18.00 10.25-13.00
8.00-13.00 13.00-15.35
8.00-13.00 10.25-13.00
8.00-13.00 13.00-15.35
13.00-18.00 10.25-13.00
8.00-13.00 13.00-15.35

1
PARTER

2
PARTER

4
PARTER

4
PARTER
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GABINET
LEKARSKI

GABINET
GINEKOLOGICZNY

się poprzez złożenie w placówce ochrony
zdrowia DEKLARACJI WYBORU.
Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Szaflary, którzy chcieliby
korzystać z profesjonalnych i fachowych
usług medycznych proponowanych przez
nasz ośrodek zdrowia serdecznie zapraszamy
do składania deklaracji do ośrodka zdrowia
- rejestracja.
GODZINY OTWARCIA W DNI
POWSZEDNIE
Usługi medyczne POZ są wykonywane w godzinach podstawowej działalności
świadczeniodawców POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do
19:00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych
LEKARZ

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

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

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
PONIEDZIAŁEK
LEK. MED. JAN
WTOREK
GAWLAK
ŚRODA
GABINET LEKARSKI SPEC. CHORÓB
CZWARTEK
WEWNĘTRZNYCH
1 I 3 PIĄTEK M-C
SPEC. MED. RODZINNEJ
2 I 4 PIĄTEK M-C
DIABETOLOG
PORADY W
LEK. ALICJA ZWIJACZ- 1 i 3 PIĄTEK
ZAKRESIE
ZAWADA
M-CA
CUKRZYCY
LEK. STOM.
GABINET
TYMOTEUSZ
STOMATOLOGICZNY
DEREBAS

7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-17.00

WIZYTY
DOMOWE

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

dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent ma
także zapewnione wizyty domowe.

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG
MEDYCZNYCH

KONTAKT DO OŚRODKA
ZDROWIA

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek
Zdrowia w Szaflarach świadczy usługi medyczne najwyższej jakości łącząc je z kompleksową diagnostyką i wysoką jakością
obsługi.
NASZE ZALETY TO:
• Brak kolejek - nasi Pacjenci przyjmowani
są praktycznie bezpośrednio po zarejestrowaniu.
• Brak ograniczeń badań diagnostycznych - lekarze nie są ograniczani co do
liczby wykonanych badań diagnostycznych, posiadamy własne USG .
• Posiadamy własne USG wyposażone

» Rejestracja
• tel. 18 261 13 10
• tel. 18 275 47 76
»» Gabinet stomatologiczny
• tel. 18 261 13 12
» Gabinet pielęgniarki środowiskoworodzinnej
• tel. 18 261 13 14
» Gabinet ginekologiczno-położniczy
i położnej
• tel. 18 261 13 17

Festyn Strażacki w Szaflarach
Pierwszy w historii festyn strażacki zorganizowano
4-ego września na Błoniach Szaflarzańskich

P

odczas festynu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięli druhowie
z zaprzyjaźnionych jednostek, w tym strażacy
ze Słowacji. Pogoda sprzyjała zabawie, licznie
przybyli widzowie mieli możliwość skorzystania
ze wszystkich atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. Zaproszone firmy zaprezentowały
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, odbył się także pokaz
użycia gaśnic, zawody w których rywalizowali
dorośli, w tym kobiety.
Festyn zorganizowano z okazji jubileuszu
130-lecia powstania jednostki. Pokazom, zawodom i dobrej zabawie towarzyszyła wystawa
pamiątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, można było także zobaczyć prezentację
multimedialną upamiętniającą działalność OSP.
Na zakończenie wystąpili strażacy z Maruszyny
w sztuce Wandy Czubernatowej „Strażacy lubią
wodę lać”.
Opr. Natalia Staszel
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w pełny zakres głowic, aby zapewnić Pacjentom najwyższą z możliwie dostępnych
w naszym Ośrodku Zdrowia ofert badań
diagnostycznych.
Pobieranie krwi na miejscu- wykonujemy pobieranie krwi do badań diagnostycznych w Ośrodku Zdrowia.
Codzienny dostęp do pediatry - lekarze
pediatra przyjmuje codziennie, a dostęp
do niego jest bezproblemowy, co ma zapewnić najlepszą troskę o naszych najmłodszych Pacjentów.
Miła, profesjonalna i fachowa obsługa
personelu medycznego.
Komfort - usługi realizowane są w wyremontowanym w latach 2012-2013 budynku o wysokim standardzie wykończenia,
z licznymi udogodnieniami dla Pacjentów.

Kierownik Ośrodka Zdrowia wraz ze swoim zespołem lekarzy, pielęgniarek, położnej
oraz pracowników obsługi dołożą wszelkich
starań, aby zwiększać jakość świadczonych
przez Ośrodek Zdrowia usług medycznych
w celu zapewnienia jak najlepszej opieki
medycznej dla naszych Pacjentów.
OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA
Nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę
lekarską i pielęgniarską dla naszych Pacjentów zapewnia ALLMEDICA Nowy Targ,
ul. Kolejowa 31 w dni powszednie od 18:00
do 8:00 oraz soboty, niedziele i święta przez
całą dobę.
tel. 18 265 74 88
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Poświęcenie wozu strażackiego w Zaskalu
Nowy wóz strażacki uroczyście
poświęcony i ochrzczony a zasłużeni
strażacy uhonorowani medalami

P

o okolicznościowej mszy
świętej w kościele pw. Św.
Wojciecha zaproszeni strażacy z pocztami sztandarowymi wraz z zaproszonymi gośćmi
i przedstawicielami gminy oraz
mieszkańcami przemaszerowali
na plac przy remizie OSP w Zaskalu, gdzie odbyły się główne
uroczystości poprowadzone
przez prezesa OSP Zaskale –
Jacka Króla.
Goście, którzy zaszczycili
swoją obecnością tą uroczystość to między innymi:
poseł RP Anna Paluch,
wicestarosta Władysław
Tylka, radni powiatowi,
radni gminy, władze powiatowe OSP, władze
Państwowej Straży Pożarnej, osoby zasłużone
dla OSP, a także wójt
gminy Szaflary, Rafał
Szkaradziński.
Uroczystego poświęcenia samochodu
dokonał ks. Ryszard
Gaweł z parafii pw.
Św. Wojciecha w Zaskalu a chrzestnymi
zostali: Adam Ścisłowicz i Halina
Król.

Daniel Cetera, Piotr Domalik,
Andrzej Kopiński, Krzysztof
Gacek, Maciej Fąfrowicz, Rafał Kalata,Bartłomiej Stanek,
Tadeusz Gromala, Krystyna
Król- Kalata, Katarzyna Sowa
Okolicznościowymi dyplomami
i medalami za zasługi dla pożarnictwa została odznaczona
młodzieżowa drużyna pożarnicza w której skład wchodzą:
Józef Król, Rafał Buroń, Piotr
Ciszek, Daniel Domalik, Kamil
Bzdyk, Bartłomiej Rzadkosz, Jakub Waliczek,Tomasz Walasik,
Jakub Stanek, Filip Wojtasiak,
Ania Król.
Okolicznościowymi dyplomami za zasługi dla pożarnictwa zostali wyróżnieni
druhny i druhowie : Ireneusz

Uroczystość była okazją do
uhonorowania zasłużonych druhów i druhen.
Złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie : Rafał Łęczycki
i Tylka Jan.
Srebrnym medalem za zasługi
dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Andrzej Król,
Paweł Gacek i Jan Stanek.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali
odznaczeni druhowie i druhny:

Szczęch, Daniel Zapała, Tomasz Bukowski, Jan Bukowski,
Szymon Wojtasiak, Sebastian
Cebulski, Piotr Lis, Wojciech
Babiarz, Paweł Rafacz, Krzysztof Fąfrowicz, Wojciech Król,
Jacek Król, Mateusz Domalik,
Władysław Cetera, Stanisław
Murzański, Józefa Białoń,
Krystyna Mrugała, Teresa Rafacz, Maria Kopińska, Magdalena Król, Katarzyna Król.
Za zasługi dla pożarnictwa
figurką Św. Floriana została
wyróżniona honorowa druhna
Aniela Król.
Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano również
osoby wspierające OSP w Zaskalu: Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Ksiądz proboszcz Ryszard Gaweł, Ksiądz
Piotr Fąfrowicz,
Ksiądz Tomasz
Białoń, Chrzestni
samochodu: Adam
Ścisłowicz i Halina Król, Spółka
Leśna w Zaskalu,
Sołtys wsi Andrzej
Tylka, Radny wsi
Grzegorz Gacek,
Pan Adam Waras,
Aspirant Szczepan
Barnaś i Pan Piotr
Jankowiak.
Opr i fot.
Basia Wolański
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Złote i Diamentowe Gody
13 par małżeńskich z gminy Szaflary odebrało z rąk wójta
gminy medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

U

roczystość zorganizowana
przez Urząd Stanu Cywilnego odbyła się 17 listopada
2016 r. w Karczmie „Przy Moście” w Szaflarach.
Podczas spotkania wójt Rafał
Szkaradziński przekazał 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 Kowalczyk.
Jubilatom zostały wręczone również okolicznościowe dyplomy,
kwiaty i upominki.
W tym roku medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
zostali odznaczeni:
1) Maria i Jan Borkowscy Bańska Niżna
2) Helena i Stanisław Bukowscy - Maruszyna
3) Maria i Władysław Buńdowie - Maruszyna

4) Helena i Stanisław Cudzichowie - Maruszyna
5) Janina i Stanisław Dudowie
– Szaflary
6) Marianna i Stanisław Gackowie - Zaskale
7) Julia i Józef Jurczakowie Szaflary
8) Helena i Stanisław Kustwanowie - Bór
9) Łucja i Józef Marusarzowie
- Maruszyna
10) Zofia i Stanisław Stankowie
- Zaskale
11) Agnieszka i Bolesław
Staszlowie - Szaflary
12) Aniela i Wojciech Zalińscy
- Bańska Wyżna
13) Anna i Władysław Zubkowie - Maruszyna
Dyplomy za 60 lat małżeństwa
otrzymali
1. Maria i Andrzej Stramowie Bańska Niżna
2. Zofia i Jan Manistowie - Szaflary

3. Anna i Leon Mardułowie Szaflary
4. Helena i Andrzej Pawlikowscy
- Bańska Niżna

Jubilaci wspólnie wnieśli toast słuchając Marsza Mendelssohna, a po pamiątkowym zdjęciu
zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.
W związku z tym, że nie wszyscy jubilaci mogli uczestniczyć
w uroczystościach, Wójt, oraz
Przewodniczący Rady Gminy
i Z-ca Kierownika USC osobiście rozwieźli medale, dyplomy
i upominki do domów jubilatów.
Opr. Barbara Kowalczyk

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI ZIMĄ!

APEL DO
MIESZKAŃCÓW

GOPS

J

esienno-zimową porą na wychłodzenie
organizmu są szczególnie narażone osoby
starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi
czynnościami. Jeśli znamy kogoś starszego,
chorego, mieszkającego samotnie zapytajmy, czy nie potrzebuje naszej pomocy.
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Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę
i będzie bezpieczna. O trudnej sytuacji
sąsiada czy znajomego możemy powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wystarczy tylko jeden telefon pod numer
GOPS w Szaflarach 18-26-123-29

AKTUANOŚCI

„Chciał żyć”

N

iedługo dane mu było
pełnić funkcję sołtysa
Skrzypnego. Stanisław
Kubicki sołtys, radny ale
przede wszystkim wspaniały
i kochający tata.
Był dla mnie wzorem,
zawsze podziwiałam jego
cierpliwość i zaangażowanie w sprawy dotyczące
mieszkańców.
Przez cały czas obserwując go i niejednokrotnie
wspierając, mogę z czystym
sumieniem powiedzieć, że
ta praca była dla niego bardzo ważna.
Cieszył się gdy udało mu
się coś zrobić dla dobra
mieszkańców.
Jako córka jestem z niego bardzo dumna, zawsze
dzielił się ze mną swoimi
spostrzeżeniami. Gdy choroba dotykała go coraz bardziej prosił mnie o pomoc.
Wielokrotnie mówił ,,Asiu
musimy jakoś to przetrwać
zanim wyzdrowieję’’.
Do końca miał nadzieje, w szpitalu pytał o różne
sprawy, które pomagałam
mu załatwić i przypominał
mi, że jest jeszcze wiele innych.
Chciałam bardzo podziękować mieszkańcom
Skrzypnego jak i pracownikom gminy a w szczególności panu wójtowi Rafałowi
Szkaradzińskiemu za wsparcie i pomoc w ciężkich
chwilach choroby, za cierpliwość i wyrozumiałość.
Joanna Palka

Kwartalnik Gminy Szaflary

Święty Mikołaj w gminie Szaflary
Jak przystało na prawdziwego świętego
przybył do nas ubrany we wspaniały
strój biskupi z mitrą i pastorałem.
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grudnia 2016 r. Urząd Gminy
Szaflary witał niezwykłego
gościa, przybyłego z bardzo
daleka, bowiem w tym dniu swoją obecnością zaszczycił go sam
Święty Mikołaj, na zaproszenie
GKRPA. Jak przystało na prawdziwego świętego przybył do nas
ubrany we wspaniały strój biskupi z mitrą i pastorałem.

Swoim przybyciem uszczęśliwił ponad 100 dzieci z terenu
gminy, które tak licznie przyszły
do Urzędu wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci bardzo chętnie
odpowiadały na pytania, które im
zadawał, a na koniec bardzo chętnie pozowały z Nim do zdjęć.
Przybyłych gości przywitał
serdecznie i poczęstował słodko-

ściami Wójt Gminy Rafał Szkaradziński, który nie miał wątpliwości, że wszystkie dzieci były
grzeczne i z pewnością zasłużyły
na swój prezent. Przyznał, że on
sam również, w okolicach tego
wyjątkowego dnia stara się być
bardzo grzeczny.
Wójt Gminy dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom,
w tym członkom Gminnej Komisji, a także pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznych mikołajek.
Opr. Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Zadłużenie Gminy Szaflary

D

rodzy mieszkańcy Gminy
Szaflary, chciałbym poinformować Państwa, iż obejmując stanowisko Wójta Gminy
Szaflary, jako Gmina mieliśmy
do spłaty ponad 9 mln zł z tytułu
pobranych wcześniej kredytów
i pożyczek na realizowane przez
poprzedników inwestycje. Przez
te dwa lata zostało spłacone
prawie 3 mln zł bez zaciągania
nowych kredytów i tym samym
poziom zadłużenia Gminy został
obniżony o prawie 33%. Obecne
zadłużenie Gminy jest na poziomie nieco ponad 6 mln zł. Jest
to dla Nas wspólny sukces, bo
przecież pieniądze na spłatę tych
kredytów pochodzą z Naszej
wspólnej kieszeni. W tym roku
wystąpiłem również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem
o częściowe umorzenie kwoty
pożyczki, która była pobrana w roku 2011 w wysokości
349.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szaflary.
We wrześniu tego roku otrzymałem pozytywną odpowiedź
i pożyczka ta została umorzona
w wysokości prawie 70.000,00
zł. Umorzenie to również dodatkowo wpływa na obniżenie
poziomu zadłużenia Gminy.
Oprócz obniżenia zadłużenia staramy się również dobrze
gospodarować środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, zakładając lokaty z wysokim oprocentowaniem. Warunki
tych lokat, w tym również wy-
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sokość ich oprocentowania są
każdorazowo negocjowane
z bankiem. W 2015 roku środki z lokat zasiliły Nam budżet
Gminy o dodatkowe 32.000 zł
a w tym roku na chwilę obecną
wysokość dochodów z lokat
bankowych kształtuje się na
poziomie 50.000 zł. Są to dodatkowe środki, które Gmina
może przeznaczyć na różne inwestycje.
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ORAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2017 ROK

Na 2017 rok planowana
łączna kwota do dyspozycji
sołectw to 728.046,51 zł.

W

ramach tej kwoty wyodrębnione są środki
pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie
186.896,51 zł oraz środki do
dyspozycji sołectwa w kwocie
541.150,00 zł, które zostały
przekazane sołectwu zgodnie z przeliczeniem na liczbę mieszkańców w danym
sołectwie (tj. kwota 50 zł na
każdego mieszkańca).
Dzięki takiemu funduszowi
każde sołectwo ma możliwość
wyboru zadania do realizacji,
które według mieszkańców
jest najbardziej oczekiwanym zadaniem. Ponadto wyodrębnienie poszczególnych
zadań wskazanych przez
mieszkańców jest dla mnie,
jako Wójta Gminy wskazówką
w jakim kierunku inwestycyjnym mamy iść aby spełnić ich
oczekiwania. Tak naprawdę
to każde sołectwo wie najleLp.

Sołectwo

piej jaka droga jest konieczna
do remontu czy przebudowy,
gdzie jest potrzebne dodatkowe oświetlenie, chodniki czy
też gdzie są wymagane jeszcze
inne remonty. Jak widać na
zestawieniu poniżej w niektórych sołectwach brak jest
dla mnie takich wskazówek
inwestycyjnych, ale być może
to dlatego, że w danym sołectwie już wszystko jest zrobione i mieszkańcy nie oczekują
kolejnych inwestycji i środki
sołectwa przeznaczają na inne
cele kulturalno-rozrywkowe
i inne.
Szanowni mieszkańcy
chciałem Wam również serdecznie podziękować za tak
liczne uczestnictwo w zebraniach wiejskich i już dzisiaj
zapraszam Was na kolejne zebrania przy jeszcze większej
frekwencji.
Rafał Szkaradziński

Nazwa zadania

19.651,31 zł

Oświetlenie uliczne

9.000,00 zł

Lampy oświetleniowe ul. Jana Pawła II
- sołectwo Bór

1.550,00 zł
44.901,31 zł

Budowa wodociągu w Maruszynie

27.874,20 zł

Wykonanie dywaniku asfaltowego oś
Cisonie w miejscowości Maruszyna

15.000,00 zł

Wykonanie operatu geodezyjnego drogi w
stronę rezerwatu przyrody nieżywionej od
strony ul. Wspólnej

7.300,00 zł

Wykonanie drogi żwirowej oś. Janiki

6.000,00 zł

Wykonanie drogi żwirowej ul. Stopki

15.000,00 zł

Remont obelisku przy remizie OSP

7.000,00 zł

Remont zbiorników przeciwpożarowych

3.500,00 zł

Oświetlenie uliczne

30.000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ul. Za Żor - sołectwo
Maruszyna

15.000,00 zł

Razem 126.674,20 zł

5.

Skrzypne

Skropienie poboczy emulsją bitumiczną ul.
Wierchowa

30.000,00 zł

Zabezpieczenie brzegu przy potoku okolice
posesji Józefa Jarząbka ul. Kościelna

7.950,00 zł

Dofinansowanie ZHP i zespołu regionalnego

3.000,00 zł
14.000,00 zł

1.500,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Kościelnej (4-5 lamp)
oraz ul. Wierchowej

27.874,20 zł

Oświetlenie uliczne

25.000,00 zł

Razem

82.824,20

Budowa oświetlenia ul. Papieska w stronę
Bańskiej Wyżnej w ramach funduszu
sołeckiego

27.874,20 zł

Razem
Oznakowanie numeracyjne ulic

6.

10.000,00 zł

Szaflary

88.174,20 zł
5.000,00 zł

Wykonanie drogi przy Świerkowym Wierchu
Bańska
Wyżna

Położenie warstwy asfaltowej na ul. Polnej
i Leśnej

Oświetlenie uliczne

Dofinansowanie zespołu regionalnego

2.

4. Maruszyna

23.800,00 zł

Dofinansowanie konkursu „Kto tu rządzi”
Bańska
Niżna

Bór

14.700,00 zł

Razem

Kwota

Budowa chodnika na ul. Topory

1.

3.

Dopłata do MZK

Remont dróg polnych

27.874,20 zł

Działalność przeciwpożarowa kulturalnooświatowa i rozrywkowa

28.000,00 zł

Działalność sportowa -rozwijanie kultury
fizycznej sportu i turystyki

86.200,00 zł

Oświetlenie uliczne

60.000,00 zł
Razem 202.074,20 zł

10.000,00 zł
5.950,00 zł

Remont remizy OSP Bańska Wyżna

23.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

11.000,00 zł

Wykonanie oświetlenia drogi do Słonka i
drogi na cmentarz

27.874,20 zł

Razem

Budowa parkingu przy cmentarzu

7.

Zaskale

Dofinansowanie MZK

35.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

14.000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego „Droga na
Cmentarz”

27.874,20 zł

Działalność sportowa na rzecz społeczności
wsi

23.700,00 zł

Razem 100.574,20 zł

82.824,20 zł
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 ROKU
ORAZ INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
WARTOŚĆ
INWESTYCJI

LP

ZADANIA

1.

Budowa oświetlenia ulicznego
w Bańskiej Wyżna ul. Pitoniówka

77 905,64

2.

Przebudowa istniejącego boiska
na plac rekreacyjno-edukacyjny
przy publicznym ZSPiG w Maruszynie Górnej

89 006,53

3.

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania
w miejscowości Bańska Niżna

27 921,00

4.

Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wraz
z budową obiektu inżynierskiego
na potoku Mały Rogoźnik
w Skrzypnem i Maruszynie

61 131,00

5.

Przebudowa istniejącego boiska
na plac rekreacyjno-edukacyjny
oraz budowa obiektów małej
architektury przy publicznym OSP
w Bańskiej Wyżnej

298 097,97

6.

Modernizacja drogi gminnej
nr K364808 ul. Kościelna w Zaskalu – budowa chodników

416 098,73

Modernizacja drogi gminnej
ul. St. Kostki na działce ewid.8260
w Maruszynie

86 799,10

7.

8.

Modernizacja drogi gminnej
„Boczna” na działce ewid.
Nr 8512/2 położonej w Szaflarach

9.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku
„Czerwony Potok” w Borze

Modernizacja drogi gminnej
10 nr K364780 ul. Św. Józefa
w Skrzypnem

11.

12.

13.

Remont i modernizacja drogi
Osiedle Brzyzek

133 034,47

14.

Modernizacja drogi gminnej
ul. Długa w Borze

25 778,71

15.

Modernizacja drogi gminnej
„Pitoniówka” w Bańskiej Wyżnej

14 891,40

16.

Termomodernizacja budynku
ZSPiG w Bańskiej Wyżnej

17.

Wymiana pokrycia dachowego na
budynku garażu OSP w Skrzypnem oraz na budynku domu
nauczyciela w Zaskalu

26 200,00

18.

Budowa oświetlenia ulicznego,
Bańska Niżna, ul. Kantorówka

47 710,95

19.

Dostawa i montaż agregatu
prądotwórczego dla Przedszkola
Gminnego w Szaflarach

23 247,00

20.

Wymiana instalacji C.O. instalacji
ciepłej wody wraz z remontem
łazienki i garażu w budynku
Remizy OSP w Szaflarach

110 000,00

21.

Modernizacja kotłowni w ZSPiG
w Szaflarach

17 088,05

22.

Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę obiektów
rekreacyjno-edukacyjnych
w Bańskiej Wyżnej

11 070,00

55 229,98

64 684,75

23.

284 480,27

Opracowanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej budowy wodociągu wraz
z stacją uzdatniania wody z przepompownią oraz wodomatem
w Maruszynie wraz z uzyskaniem
zgodnie z obowiązującą Ustawą
Prawo Budowlane ostatecznej
zgody umożliwiającej realizację
i eksploatację przedsięwzięcia”

73 308,00

Renowacja-modernizacja obiektu
mostowego (kładki) na potoku
Biały Dunajec w Szaflarach

99 140,58

24.

25.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa
ZSPIG w Skrzypnem o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi oraz budowa
boiska sportowego wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej
wraz z infrastrukturą techniczną
i urządzeniami budowlanymi
wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę
Wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej zamierzeń
budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę, polegających na: budowie obiektów rekreacyjno-edukacyjnych w Bańskiej
Niżnej, Zaskale i Borze
Montaż opraw oświetlenia
ulicznego wraz z przewodem
oświetleniowym na istniejących
słupach energetycznych sieci eNN
w m-ci Bór

776 365,37

26.

Utwardzenie placu kostką przy
Remizie OSP w Skrzypnem

13 846,57

27.

Wymiana 5 słupów oświetleniowych przy budynku Urzędu
Gminy w Szaflarach oraz remont
zasilania tych słupów

32 557,03

28.

Zakup używanego samochodu
pożarniczego i wyposażenie go
w nową zabudowę pożarniczą
dla OSP Zaskale

400 000,00

29.

Opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę
i przebudowę budynków szkół
podstawowych i gimnazjum
ZSPiG Szaflary B. Niżna, B. Wyżna,
Maruszyna Górna, Skrzypne,
Zaskale, SP Bór

61 500,00

30.

Przygotowanie dokumentacji
projektowej- Przebudowa drogi
gminnej ul. Jana Pawła II - Maruszyna w zakresie ciągu pieszego
i utwardzenia poboczy

41 697,00

31.

Przygotowanie dokumentacji
projektowej - Przebudowa drogi
gminnej ul. Kościelna - Zaskale
w zakresie ciągu pieszego i utwardzenia poboczy.

20 787,00

32.

Opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Szaflary na lata
2016-2022”

22 140,00

33.

Zakup dokumentacji wraz
z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych – projekt
odwiertów geotermalnych

65 447,15

34.

Przygotowanie koncepcji wyznaczenia tras rowerowych na terenie
Gminy Szaflary

12 000,00

35.

Dokumentacje projektowe
budowy oświetlenia: boisko
w Zakalu, oś. Za Żor w Maruszynie,
Za cmentarzem w Bańskiej Wyżnej,
ul. Wierchowa w Skrzypnem,
ul. Do Słonka w Bańskiej Wyżnej

37 000,00

36.

Podbudowa drogi do cmentarza
w Maruszynie

41 000,00

37.

Dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na budowę chodników
w Bańskiej Wyżnej

313.000,00

93 000,00

18 450,00

9 280,99

RAZEM

4.000.895,24

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

Serce Podhala

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

Bezpłatny kwartalnik
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Nauczyciele i uczniowie nagrodzeni
Wójt gminy Szaflary, Rafał Szkaradziński, nagrodził
nauczycieli i uczniów za rok szkolny 2016/2017.

N

agrodzeni uczniowie to
osoby z bardzo dobrymi
wynikami na sprawdzianie szóstoklasistów, egzaminach
gimnazjalnych oraz laureaci
konkursów organizowanych
przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
»» Nagrodzeni po sprawdzianie
w Szkole Podstawowej:
Agnieszka Buńda - uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej
Martyna Guziak – uczennica
Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szaflarach
Karina Luberda – uczennica
Szkoły Podstawowej w Borze
Martyna Mrugała – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu
Kacper Sikoń – uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skrzypnem
Martin Trebunia – uczeń
Zespołu Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w Bańskiej
Wyżnej
Wiktoria Zapotoczna –
uczennica Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Maruszynie Górnej
Alicja Żukowska – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej
Wyżnej
»» Nagrodzeni po egzaminie
Gimnazjalnym:
Piotr Japoł – uczeń Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu
Barbara Kamińska – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
Stanisław Kwak – uczeń
Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skrzypnem
Kamil Krzysztofek – uczeń
Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szaflarach
Adrian Szarek – uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skrzypnem
Adrian Waluś – uczeń Ze-

społu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szaflarach
»» Nagrodzony Laureat konkursu organizowanego
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:
Antoni Cierniak – uczeń
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej
Niżnej
Wszyscy nagrodzeni
uczniowie otrzymali bon
o wartości 300 zł.
»» Nauczyciele zostali nagrodzeni za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
W gronie wyróżnionych
nauczycieli znaleźli się:
Agnieszka Cierniak – Nauczyciel Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Bańskiej Niżnej,
Bożena Ziętal – Nauczyciel
Zespołu Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w Bańskiej
Wyżnej,
Wioletta Luberda – Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Borze,
Renata Zagól – Nauczyciel
Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Maruszynie
Dolnej,
Beata Serwatowicz – Nauczyciel Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Maruszynie Górnej,
Anna Waluś – Nauczyciel
Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Skrzypnem,
Kinga Krzysztofek – Nauczyciel Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Szaflarach,
Bogusława Czyż – Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu,
Władysława Szczechowicz –
Nauczyciel Gminnego Przedszkola z Szaflar.
Wójt Gminy Szaflary przyznał
nagrody dla nauczycieli w wysokości 850 złotych, które wręczył na sesji Rady Gminy w dniu
24 października 2016 r.
Opr. Alicja Pilny

PORÓWNANIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2016 ROK GMINY SZAFLARY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI
Wyszczególnienie

Stawki max Stawki max
2016
2017
(zł/1m²)
(zł/1m²)

Szaflary
(zł/1m²)

Biały
Dunajec
(zł/1m²)

Poronin
(zł/1m²)

Bukowina
Tatrzańska
(zł/1m²)

Gmina
Nowy Targ
(zł/1m²)

Miasto
Nowy Targ
(zł/1m²)

Czarny
Dunajec
(zł/1m²)

Grunty związane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej

0,89

0,89

0,54

0,89

0,80

0,76

0,74

0,89

0,79

Grunty pozostałe

0,47

0,47

0,14

0,23

0,35

0,40

0,22

0,45

0,14

Budynki mieszkalne

0,75

0,75

0,57

0,69

0,75

0,70

0,65

0,75

0,53

Budynki związane z działalnością
gospodarczą

22,86

22,66

17,74

19,64

18,71

18,40

16,00

20,33

14,50

Budynki związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych

4,65

4,61

4,65

4,65

4,65

4,65

4,65

4,65

3,91

Budynki pozostałe

7,68

7,62

3,72

4,85

4,54

7,68

5,00

7,68

3,48

Budynki letniskowe

7,66
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Kwartalnik Gminy Szaflary

Utylizacja azbestu
526 ton azbestu mniej w gminie Szaflary
– podsumowanie „programu szwajcarskiego”.

„JUŻ PŁYWAM”

W GMINIE SZAFLARY

450-ciu uczniów z gminy
Szaflary brało udział
w projekcie nauki
pływania „Już Pływam
– edycja 2016”.

P

rojekt finansowany był ze środków
Województwa Małopolskiego, Gminy Szaflary oraz Rodziców dzieci
biorących w nim udział. Celem projektu
było zagospodarowanie czasu wolnego, wszechstronny rozwój oraz promowanie aktywności ruchowej u dzieci.
Zajęcia odbywały się po lekcjach na
Pływalni Miejskiej w Nowym Targu,
prowadzili je wykwalifikowani instruktorzy. Dzieci miały szansę rozwinąć
swoje umiejętności pływackie, lub
w przypadku niektórych nauczyć się
pływać. Realizacja projektu przebiegała
w 2 etapach. Zajęcia w pierwszej turze
trwały od 15.03 do 02.06, natomiast
drugi etap rozpoczął się 12.09 a ostanie
zajęcia odbyły się 25.11.2016 roku.
Projekt zakładał przewóz dzieci
i opiekunów spod szkół na Pływalnię Miejską i z powrotem, wynajem
torów do nauki pływania, zatrudnienie instruktorów nauki pływania oraz
opiekunów. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do soboty, według uzgodnionego z MCSiR harmonogramu – dla
każdej grupy po 20h zajęć. Opiekę nad
dziećmi w poszczególne dni sprawowali nauczyciele: z Zaskala, Maruszyny
Górnej, Bańskiej Niżnej i Bańskiej
Wyżnej. Opiekę nad pozostałymi grupami sprawowali przeszkoleni pracownicy GCKPiT w Szaflarach w ramach
godzin pracy.
Gmina Szaflary planuje przystąpienie do projektu w kolejnych latach,
cieszy się on bowiem dużym zainteresowaniem oraz przychylnością ze strony rodziców, nauczycieli oraz dzieci.
Opr. Natalia Staszel

P

od koniec 2015 roku gmina Szaflary została przyjęta do „programu szwajcarskiego” Swiss Contribution mającego na
celu pomoc finansową w usuwaniu wyrobów
azbestowych z terenu naszej gminy. Pomoc
polega na rozbiciu kosztów związanych ze
ściągnięciem, załadunkiem, transportem
oraz unieszkodliwieniem azbestu pomiędzy
stroną szwajcarską - 85% a Gminą Szaflary - 15%. Była to wyjątkowa okazja dla
naszych mieszkańców aby pozbyć się rakotwórczego azbestu nie ponosząc przy tym
żadnych kosztów. Ponadto dla najuboższych
przewidziano pomoc rzeczową w postaci
bezpłatnej dostawy blachy na pokrycie zabudowań mieszkalnych.
W listopadzie 2015 roku ogłoszono nabór wniosków osób chętnych do przekazania
azbestu jako gruzu „z ziemi” lub azbestu
znajdującego się jeszcze na dachu celem jego
ściągnięcia oraz zabrania. Zainteresowanie
ankietą było spore i ustalono, że na terenie
Gminy Szaflary można zabrać 150 ton gruzu
oraz trzeba usunąć z dachów 120 ton.
Na wiosnę 2016 roku otrzymano od gminy
wiodącej „programu szwajcarskiego” jaką
jest Gmina Szczucin formularze, które mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu ze
swojej posesji musieli wypełnić albo była
możliwość zabrania azbestu.

Zbierano wnioski w trzech kategoriach:
• azbest znajdujący się na ziemi
jako – gruz,
• azbest znajdujący się na dachu
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych,
• pomoc rzeczowa - bezpłatna dostawa
blachy do pokrycia zabudowań mieszkalnych.
Najkrótszy termin dostarczania wniosków
dotyczył pomocy rzeczowej i obejmowała ona mieszkańców o niskich dochodach
poniżej 500 zł/osobę/miesiąc, którzy mieli
pokryte azbestem zabudowania mieszkalne. Do pomocy rzeczowej zgłosiło się 23
mieszkańców.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się usuwanie gruzu, czyli zdemontowanego azbestu, który zalegał na posesjach.
Pomimo sondażowych obliczeń, które przewidywały 120 ton azbestu znajdującego się
na terenie Gminy Szaflary w rzeczywistości
wpłynęły zgłoszenia na usunięcie łącznie
300 ton.
Do demontażu azbestu ze swoich dachów
zarówno nad zabudowaniami mieszkalnymi jak
i nad zabudowaniami gospodarczymi zgłosiło
się 39 mieszkańców, całkowity tonaż azbestu
jaki był do ściągnięcia wyniósł 156 ton.

GEOTERMIA SZANSĄ DLA GMINY

Najgłębszy w Polsce odwiert geotermalny w gminie Szaflary.

W

odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński zawarł porozumienie
z MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i Geotermią
Podhalańską S.A., które pozwoli na rozwój
sieci ciepłowniczej na terenie Nowego Targu
i Gminy Szaflary.
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W Gminie Szaflary powstanie najgłębszy
w Polsce odwiert geotermalny. Będzie on
miał 5300 metrów głębokości, a spodziewana temperatura źródła wyniesie 130 0C.
Środki na budowę odwiertu w wysokości
ok. 50 mln złotych pochodzić będą w całości
z dofinansowania Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który popiera i wspiera całą inwestycję.
Gmina Szaflary złożyła wniosek
o dotację i będzie właścicielem
odwiertu.
W uroczystym podpisaniu
porozumienia wziął udział wiceprezes zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur
Michalski oraz posłanka Anna

nr 2/2016
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Dostęp do e-usług publicznych
w Gminie Szaflary
Wnioski o pomoc rzeczową rozpatruje wiodąca gmina,
Gmina Szczucin. Na 23 złożone
wnioski z terenu Gminy Szaflary 22 wnioski zaakceptowano.
Mieszkańcy po wybraniu koloru
otrzymali blachę trapezową. Dostarczono łącznie 4000 m2 blachy
oraz usunięto z przekrywanych
domów usunięto 70 ton azbestu.
W 2016 roku z terenu Gminy
Szaflary usunięto 526 ton azbestu. Swiss Contribution pokrył
koszty z tym związane w 85 %
natomiast Gmina Szaflary
w 15 %, natomiast mieszkańcy
naszej gminy nie ponosili żadnych kosztów z tym związanych.
Do tej pory w latach od 2012
do 2015 z terenu Gminy Szaflary
usunięto 147 ton.
Od 2012 roku do 2014 roku
Gmina Szaflary pokrywała 50%
kosztów związanych z trans-

portem i unieszkodliwianiem
azbestu, a w 2015 roku Gmina
Szaflary pokrywała 75% tych
kosztów. Pozostałą część pokrywali mieszkańcy Gminy Szaflary.
W październiku 2016 roku
otrzymaliśmy informację, że
Swiss Contribution posiada jeszcze środki finansowe i istnieje
możliwość ubiegania się o pomoc rzeczową w postaci blachy
trapezowej do pokrycia zarówno
zabudowań mieszkalnych jak
i gospodarczych.
W naszej gminie wpłynęły 64
wnioski na łączną ilość 20 000
m2 blachy. Podobnie jak na wiosnę oceną wniosków oraz ich
akceptacją zajmuje się Gmina
Szczucin, która zaakceptowała
35 wniosków na łączną ilość
blachy, która zostanie dostarczona mieszkańcom wynoszącą
9530 m2.
Opr. Adam Mucha

Paluch. Miasto Nowy Targ reprezentował burmistrz Grzegorz
Watycha, Gminę Szaflary wójt
Rafał Szkaradziński, MPEC
Nowy Targ prezes Grzegorz
Ratter, a Geotermię Podhalańską prezes Wojciech Ignacok.
Na gruncie porozumienia
planowana jest rozbudowa sieci
geotermalnej i budowa magistrali w kierunku Szaflar oraz
Nowego Targu, co umożliwi
ogrzewanie domów i mieszkań
na tym terenie wodami termalnymi. Na etapie projektowania
magistrali mieszkańcy będą proszeni o wyrażanie chęci podłączania się do sieci ciepłowniczej.
Inwestycja umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale również
energii elektrycznej. Szacunkowo, po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej, wykonanie odwiertu zajmie około 6-7 miesięcy,
a uzyskanie wszystkich koncesji i pozwoleń potrwa około
dwóch lat.
Zdaniem Artura Michalskiego, prezesa NFOŚiGW nie ma
lepszego odnawialnego źródła
energii niż geotermia, która jest
źródłem najczystszym, bezemisyjnym i bezodpadowym.
Przewiduje się, że właśnie
dzięki wykorzystaniu tych źródeł
energii nastąpi znaczna poprawa
stanu środowiska naturalnego
oraz powietrza w rejonie Gminy Szaflary i Nowego Targu, ze
względu na redukcję niskiej emisji. Inwestycja wpłynie zatem
korzystnie zarówno na zdrowie
mieszkańców jak i przyczyni się
do odejścia od wizerunku spowitego smogiem Podhala.
Opr. Monika Holuk-Augustyn

G

mina Szaflary w roku
bieżącym na podstawie
złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Rozwój
dostępu do e-usług publicznych
w Gminie Szaflary”. Wartość całości projektu to kwota
588.633,40 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi
424.195,05 zł. Projekt planowany jest do realizacji w latach
2016-2018. Realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców
prowadzona jest obecnie przez
Gminę Szaflary w dominującym
stopniu w sposób tradycyjny lub
z wykorzystaniem e-usług o niskim poziomie dojrzałości. Dzięki realizacji projektu zwiększy
się liczba atrakcyjnych e-usług
publicznych świadczonych przez
Gminę Szaflary, w tym usług
spersonalizowanych co przyczyni się do zwiększenia liczby osób z nich korzystających.
Usprawnienie i upowszechnienie
elektronicznej formy dostępu do
usług administracji publicznej,
jest szansą stworzenia „urzędu
bardziej przyjaznego klientowi”.
Dzięki realizacji powyższego
projektu podatnik będzie miał
możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z podatkami przez Internet a także
będzie miał możliwość dokonywania płatności elektronicznych
za wybrane wierzytelności jak
również uzyskanie łatwego dostępu do e-usług dostępnych na
ePUAP – portal będzie przekierowywał bezpośrednio do konkretnych formularzy udostępnionych
na platformie krajowej. Podatnik
będzie miał ponadto dostęp do
aktualnych informacji o stanie
zobowiązań podatkowych wobec gminy; jak również będzie
miał możliwość dostępu do aktualnych informacji o zobowią-
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zaniach niezależnie od miejsca
pobytu i wykorzystywanych
urządzeń (komputer, smartfon,
tablet).
W projekcie zaplanowano
również wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego, który
umożliwi klientom dostęp drogą
elektroniczną do wysokiej jakości usług publicznych w sprawach podatków lokalnych;
portal informacyjno-płatniczy,
poprzez integrację z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi
Urzędu, jak również wdrożenie
elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który umożliwi generowanie dokumentów
w wygodnej elektronicznej formie i ich dostarczenie do odbiorcy niemal natychmiast po
jego wysłaniu, co spowoduje
wyraźne skrócenie czasu obiegu dokumentów i tym samym
umożliwi urzędowi sprawniejsze świadczenie usług.
W odpowiedzi na potrzeby
sygnalizowane przez mieszkańców projekt zakłada udostępnienie na ePUAP łącznie 28
e-usług publicznych co umożliwi
klientom załatwianie większej
liczby spraw drogą elektroniczną.
Cyfryzacja Urzędu Gminy
Szaflary wpłynie pozytywnie
na zwiększenie wydajności
urzędu, ograniczenie czasu realizacji poszczególnych spraw,
czy zmniejszenie kosztów administracyjnych. Projekt stanowi także odpowiedź na potrzeby
osób niepełnosprawnych, które
to dzięki wdrożonym e-usługom będą mogli załatwiać sprawy urzędowe szybciej, bez konieczności wychodzenia z domu
oraz oczekiwania w poczekalni w warunkach nie do końca
przystosowanych do ich potrzeb
i możliwości.
Opr. Anna Golonka

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Kwartalnik Gminy Szaflary

TERMINY SKŁADANIA INFORMACJI
I DEKLARACJI PODATKOWYCH
P
odatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są obowiązani składać
organowi podatkowemu, właściwemu ze
względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą
rady gminy:
»» OSOBY FIZYCZNE
• informacje w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
• informacje gruntach (IR-1)
• informacje o lasach (IL-1)
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub od zaistnienia zdarzenia powodującego
zmianę wysokości opodatkowania. W chwili
obecnej do złożenia informacji podatkowych
na terenie Gminy Szaflary zobowiązani są
mieszkańcy miejscowości w których dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków tj.: Bańska Niżna, Bór i Skrzypne.
»» OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, W TYM SPÓŁKI
NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ składają:
• deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1) w terminie do dnia 31
stycznia roku podatkowego
• deklaracje na podatek rolny (DR-1)
w terminie do dnia 15 stycznia
• deklaracje na podatek leśny (DL-1)
w terminie do dnia 15 stycznia
A jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub od zaistnienia zdarzenia powodującego
zmianę wysokości opodatkowania.
»» PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
• deklaracje na podatek od środków
transportowych (DT-1) należy składać w terminie do dnia 15 lutego
roku podatkowego i o każdej
zmianie informować w terminie
14 dni od zaistnienia.
Na rok 2017 stawki w podatku od
środków transportowych pozostają
bez zmian.

Rady Gminy Szaflary z dnia 24 października
2016 roku, które określono na następującym
poziomie:
od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m²
powierzchni;
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od
1 m² powierzchni;
• niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych
na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
– 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

»» STAWKI PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI
W 2017 ROKU
W 2017 roku będą
obowiązywać stawki
uchwalone Uchwałą
Nr XXIX/196/2016
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• od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,74 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
• związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,72 zł od
1m² powierzchni użytkowej;
• od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Druki i uchwały podatkowe dostępne są
na stronie internetowej
szaflary.pl w zakładce
Podatki i opłaty.
Opr. Krystyna Strama
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Dowody osobiste – informacje
Formalności związane z dowodami osobistymi należy załatwiać
w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój 18, w Urzędzie Gminy Szaflary.
Dowód osobisty
– informacja o dokumencie
Dowód osobisty to dokument,
który potwierdza tożsamość oraz
polskie obywatelstwo. Każdy
pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód
osobisty. Dowód osobisty może
mieć również osoba, która nie
ukończyła jeszcze 18 lat ( na
przykład jeśli chce podróżować
za granicę do krajów, w których
nie jest wymagany paszport
między innymi do krajów Unii
Europejskiej ).
Upływ terminu ważności dowodów osobistych
Urząd Gminy Szaflary informuje, iż w bieżącym 2016 roku
upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych
w 2006 roku.
Dowody osobiste wydane przed 2006 rokiem straciły
ważność i powinny być już wymienione.
Jak sprawdzić kiedy kończy się termin
ważności dowodu osobistego?

Wszystkie
dowody osobiste wydawane
są z określonym terminem
ważności.

Każdy posiadacz dowodu
osobistego może sam
sprawdzić kiedy upływa ten
termin, gdyż jest on wskazany
w prawym dolnym rogu
dowodu osobistego.
Uwaga!
Osoby, które przed 1 marca
2015 r. złożyły wniosek o wydanie dowodu osobistego mając
ukończone 65 lat, posiadają dowody osobiste wydane na czas

Wzór dowodu osobistego
wydawanego do
28 lutego 2015 r.
z określonym terminem
ważności

nieoznaczony i osoby te nie
muszą dokonywać ponownej
wymiany dowodu osobistego. W prawym dolnym rogu
zamiast daty będzie wpisane
nieoznaczony

Wzór dowodu osobistego
wydawanego po 1 marca
2015 r.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem
jego terminu ważności.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego składa się osobiście.
Również sam dokument odbiera się osobiście.
Jeżeli w przypadku choroby,
niepełnosprawności lub innej nie
dającej się pokonać przeszkody,
wnioskodawca nie będzie mógł
złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy,
pracownik gminy przyjmie ten
formularz w miejscu pobytu
wnioskodawcy, a dowód osobisty
będzie mógł odebrać w gminie
pełnomocnik.

Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy
wzór dowodu osobistego.
Nowy dowód osobisty służy
tylko do potwierdzania tożsamości oraz obywatelstwa polskiego, nie zawiera informacji
o adresie zameldowania, kolorze
oczu i wzroście, nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Dowód osobisty jest ważny
przez okres 10 lat, z wyjątkiem
dowodu osobistego wydawanego
dzieciom poniżej 5 roku życia,
który ważny jest przez okres 5 lat.
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W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny numer telefonu 18 26 123-16
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można
złożyć w dowolnej gminie
w kraju, lub drogą elektroniczną.
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wydanie dowodu osobistego
następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku. Ustawowy
miesięczny termin oczekiwania na wydanie
dowodu osobistego może
być krótszy
w zależności
od możliwości
produkcyjnych
Centrum Personalizacji Dokumentów.
Zgubiłeś dowód osobisty.
Co dalej?
Najważniejsze: utrata dowodu osobistego powinna
zostać niezwłocznie zgłoszona
w dowolnym organie gminy,
a w przypadku utraty dowodu
osobistego poza granicami kraju
w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast
unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję
bezpieczeństwa posiadaczowi
dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami
w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. W urzędzie
gminy otrzymamy zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
ważne do czasu wydania nowego
dowodu osobistego, nie dłużej
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jednak niż przez 2 miesiące. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa
osoby, która utraciła dowód
osobisty, fakt ten należy zgłosić
do banku celem zastrzeżenia
skradzionego czy też zagubionego dowodu osobistego.

Informacje o konsekwencjach
wynikających z posługiwania
się unieważnionym dowodem
osobistym
W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli
polskich dowodami osobistymi,
które zostały zgłoszone jako
utracone a potem odnalezione,

przekazujemy informację o konsekwencjach posługiwania się
takimi dokumentami.
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony
w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.),
poza tym informacja o utracie
i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywania do Systemu Informacyjnego Schengen, a także
wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem
osobistym zgłoszonym jako
utracony może więc powodować negatywne konsekwencje
dla jego posiadacza podczas
przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych
na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony
w systemie na skutek zgłoszenia
utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie
rogu) przez co sprawiać może
wrażenie dokumentu ważnego,
niemniej dokument ten nie służy
już do potwierdzania tożsamości
i przekraczania granic państw.
Wobec powyższego, należy
mieć świadomość, że unieważ-
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nionym dowodem osobistym
nie można się posługiwać!
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którym
upływa termin ważności dowodu osobistego o zgłaszanie
się do Urzędu Gminy Szaflary
pokój nr 18 w celu złożenia
wniosku o wydanie nowego
dowodu osobistego.
Do wniosku należy dołączyć 1 fotografię wykonaną
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
Przypominamy, że fotografia
wykorzystywana w dowodzie
osobistym jest taka sama jak
ta, która obowiązuje w paszportach.
Opr. Anna Dygoń

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na zakup oleju
napędowego używanego do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT
1. W 2017 r. producent rolny
może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego
(w tym dzierżawcy) wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej do wysokości
limitu zwrotu określonego na
2017 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2017 r. do 28
lutego 2017 r. producent
składa wniosek o zwrot
podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia
2017 r.,
b) od 1 sierpnia 2017 r. do
31 sierpnia 2017 r. producent składa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami)

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
przedmiot współposiadania,
zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę (zgoda będzie
wyrażana we wniosku i nie
dotyczy współmałżonków).
5. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywa-

potwierdzającymi zakup
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 lutego 2017 r. do 31 lipca
2017 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, będącą
posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku rolnym uważa się
obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne
lub jako grunty zadrzewione
lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem
gruntów zajętych
na prowadzenie
działalności
gospodarczej
innej niż
działalność
rolnicza.
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nego do produkcji rolnej (Dz.
U. poz. 789) i jest również
dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego
oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl), a także udostępniony
w urzędach gmin do kopiowania (Urząd Gminy Szaflary:
pokój nr 7)
Informacje na temat zwrotu
podatku akcyzowego dostępne są
na stronie internetowej szaflary.
pl w zakładce Podatki i opłaty.
Opr. Anna Mrowca
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2017, I PÓŁROCZE
Sołectwa:
Szaflary
styczeń
Data
04.01.2017

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X

11.01.2017
18.01.2017

X

25.01.2017
luty
Data
01.02.2017

Data
01.03.2017

X

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X
X

Data

Segregowane
i niesegregowane

05.04.2017
X

19.04.2017
26.04.2017

X

maj

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

03.05.2017
X

17.05.2017
X

31.05.2017

07.06.2017

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X

14.06.2017
21.06.2017
28.06.2017

05.01.2017
X

X

01.02.2017
08.02.2017
15.02.2017
22.02.2017

19.01.2017
X

26.01.2017

02.02.2017
X

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

01.03.2017
08.03.2017
15.03.2017
22.03.2017
29.03.2017
kwiecień
Data
05.04.2017
12.04.2017
19.04.2017
26.04.2017

16.02.2017

X

Segregowane
i niesegregowane
X

07.06.2017
14.06.2017
21.06.2017
28.06.2017

X

Segregowane
i niesegregowane
X
X

30.03.2017

X

kwiecień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane
X

20.04.2017

kwiecień
Data
06.04.2017
13.04.2017
20.04.2017
27.04.2017

Data

Segregowane
i niesegregowane

X

czerwiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

08.06.2017

X

15.06.2017
29.06.2017
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02.03.2017
09.03.2017
16.03.2017
23.03.2017
30.03.2017

Data

25.05.2017

X

X

Segregowane
i niesegregowane

Rodzaj odpadów

X

X

Data

maj

18.05.2017

X

X

Rodzaj odpadów

maj

22.06.2017

X

marzec

X

11.05.2017

X

02.02.2017
09.02.2017
16.02.2017
23.02.2017

27.04.2017

04.05.2017

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane

05.01.2017
12.01.2017
19.01.2017
26.01.2017

Segregowane
i niesegregowane

Data

13.04.2017

Segregowane
i niesegregowane

Data

06.04.2017

X

Data

Segregowane
i niesegregowane
X

23.03.2017

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

16.03.2017

styczeń

luty

09.03.2017

X

Sołectwa:
Maruszyna, Skrzypne

Rodzaj odpadów

marzec

02.03.2017

Rodzaj odpadów
Segregowane
Data
i niesegregowane
Zbiórka w piątek z powodu
05.05.2017 święta w dniu 03 maja
X
10.05.2017
17.05.2017
X
24.05.2017
31.05.2017
X

Data

X

23.02.2017

maj

czerwiec

Segregowane
i niesegregowane
X

09.02.2017

X

marzec

Rodzaj odpadów

12.01.2017

Data

Rodzaj odpadów

Data

04.01.2017
11.01.2017
18.01.2017
25.01.2017

Segregowane
i niesegregowane

kwiecień

czerwiec

Data

Data

X

24.05.2017

Segregowane
i niesegregowane

Segregowane
i niesegregowane
X

29.03.2017

10.05.2017

Data

luty

22.03.2017

12.04.2017

styczeń

Rodzaj odpadów

08.03.2017
15.03.2017

Rodzaj odpadów

luty

22.02.2017
marzec

styczeń

Rodzaj odpadów

08.02.2017
15.02.2017

Sołectwa:
Bór, Zaskale

Sołectwa:
Bańska Niżna, Bańska Wyżna

04.05.2017
11.05.2017
18.05.2017
25.05.2017
czerwiec
Data
01.06.2017
08.06.2017
16.06.2017
22.06.2017
29.06.2017

X
X

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X
X
Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X
X
Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X
Zbiórka w piątek z powodu
święta w dniu 15.06.
X
X
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Ogród Anny Kuśmierzak (wiosna)

Ogród Anny Kuśmierzak (jesień)

Ogrody Gminy Szaflary
Wyniki II edycji konkursu „Ogrody Gminy Szaflary”
przedstawiono na sesji Rady Gminy 24-ego października.

K

omisja w składzie: Małgorzata Budzyk – przewodnicząca Komisji – prac. MODR,
Józef Walkosz – przedstawiciel
Rady Gminy Szaflary, Elżbieta Migiel – inspektor Urzędu
Gminy Szaflary oceniała ogrody pod względem ogólnej estetyki, kompozycji roślinnych
i doboru takich roślin, dzięki
którym ogród ozdobiony jest
przez cały okres wegetacji, jak
również pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.
Członkowie komisji mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ pomysłowości w aranżacji swoich
posesji naszym mieszkańcom nie
brakowało. Komisja miała okazję
podziwiać przepiękne kolorowe
rabaty, krzewy, pnącza, jak również małą architekturę ogrodową.
Celem konkursu była promocja

»» W kategorii posesje zagrodowe/rolnicze:
I miejsce – przyznano Pani
Justynie Gacek zam. Zaskale
ul. Kościelna 50 – 193 pkt
II miejsce – Pani Annie Marek zam. Szaflary ul. Augustyna Suskiego 115 – 187 pkt
III miejsce – Pani Anieli Król
zam. Zaskale ul. Kościelna 2
– 180 pkt
»» W kategorii posesje jednorodzinne:
I miejsce – Pani Annie Kuśmierzak zam. Skrzypne
ul. Św. Jadwigi Królowej
114 – 197 pkt
II miejsce – Pani Zofii Marusarz zam. Skrzypne ul. Św. Jadwigi Królowej145 – 189 pkt
III miejsce Pani Dorocie Furczoń zam. Szaflary ul. Aug.
Suskiego 41A – 184 pkt

pomysłowości oraz ciekawych
rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców
Gminy Szaflary w swoich ogrodach, poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród, a także wyłonienie
i nagrodzenie najpiękniejszych
ogrodów z terenu naszej gminy.
Wybór był naprawdę trudny.
W konkursie brały udział:
»» w kategorii posesji zagrodowych – 3 gospodarstwa,
»» w kategorii posesji jednorodzinnych – 8 posesji
»» po dokonaniu oceny w dniach
20 czerwca 2016r. oraz 26 września 2016r. ogrodów przydomowych zgłoszonych do konkursu, Komisja postanowiła
przyznać następujące miejsca:

Ogród Justyny Gacek (wiosna)
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Laureaci konkursu otrzymali bony pieniężne o wartości: za I miejsce kwota
500,00 zł, za II miejsce kwota 300,00 zł, za III miejsce
kwota 200,00 zł.
Pozostali uczestnicy
konkursu (w kolejności
alfabetycznej):
»» Helena Buksa zam. Szaflary
ul. Rola Galicowa 29,
»» Maria Granat zam. Zaskale
ul. Sportowa 2,
»» Zofia Pająk zam. Zaskale
ul. Za Wodą 11,
»» Maria Rol-Maternia zam. Maruszyna ul. Stanki 56,
»» Anna Rol-Szkaradzińska zam.
Bańska Niżna ul. Na Brzegu
21
otrzymali dyplomy z podziękowaniami za wkład pracy w urządzenie ogrodu, podniesienie
walorów estetycznych Gminy
Szaflary, życzenia oraz piękny
album „Gmina Szaflary w obiektywie”.

Ogród Justyny Gacek (jesień)

Opr.: Elżbieta Migiel
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Nowe Inicjatywy
– Nowe Możliwości
w Gminie Szaflary
Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego
Centrum Kultury na realizację zadania
pn. „Nowe Inicjatywy – Nowe Możliwości”. Projekt realizowany jest w ramach
programu Dom Kultury +.

P

ierwszym etapem było zorganizowanie spotkań z mieszkańcami gminy podczas których zbierano opinie na temat
oczekiwań społeczności lokalnej.
Wybrano aż pięć inicjatyw, które w kolejnych miesiącach były
realizowane na terenie Gminy
Szaflary.
Międzypokoleniowe Warsztaty Rękodzielnicze – to warsztaty rękodzieła podczas których
dzieci, młodzież, a także ich
rodzice czy nauczyciele mogli
poznawać nowe techniki plastyczne; uczniowie mogli m.in.
przygotować zakładki do książek zdobione metodą decoupage,
nauczyć się malować na szkle
specjalnymi farbami czy przygotować kartki okolicznościowe. Warsztaty odbywały się od
września do listopada, w każdej
szkole w Gminie Szaflary.
Kolejną inicjatywą realizowaną w ramach projektu były
zajęcia robotyki. Zakupiono dwa
zestawy klocków Lego Mindstorms, z których korzystali
uczestnicy warsztatów. Celem
projektu było zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu robotyki, informatyki, elektroniki, matematyki.
Zajęcia te odbyły się w szkołach
w Maruszynie Górnej, Maruszynie Dolnej i Zaskalu.
„Poznajemy, odkrywamy,
doświadczamy” - kolejna ini-

cjatywa na którą składały się
m.in. pokazy chemiczne, wzięli
w nich udział uczniowie szkół
w Bańskiej Niżnej oraz Borze,
prowadzone były przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu
Jagiellońskiego; w ramach tej
inicjatywy zorganizowano także spotkania z lokalnym twórcą ludowym – Panem Józefem
Cachro, który jest znanym na terenie Podhala rzeźbiarzem, spotkali się z nim uczniowie szkół
w Bańskiej Wyżnej, Skrzypnem
i Szaflarach.
Nowe Inicjatywy – Nowe
Możliwości to także zajęcia
sportowe, jednymi z nich były
treningi jazdy na rolkach, uczniowie wszystkich szkół w Gminie
Szaflary mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach. Podsumowaniem były zawody rolkowe
sprawdzające nabyte przez nich
umiejętności.
W ramach projektu odbył
się także piknik rowerowy, pod
nazwą „Rowerowo-kulturowy
zawrót głowy” finansowany
także ze środków Narodowego
Centrum Kultury. Była to już
3 edycja pikniku rowerowego
w Szaflarach, która z każdym
rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym
roku w zawodach wzięło udział
około 100 zawodników z Gminy
Szaflary i nie tylko.
Opr. Natalia Staszel
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SZAFLARY TOUR 2016

Zawodnicy z Gminy Szaflary, Czarnego Dunajca, Ratułowa, Nowego
Targu, Raby Wyżnej, Chabówki oraz Lipnicy Wielkiej wśród miejscowych
uczestników 3 Pikniku Rowerowego.

O

rganizatorem tegorocznego pikniku rowerowego
pn „Rowerowo-kulturowy
zawrót głowy” było Gminne
Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach. Projekt
był dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ i Inicjatywy Lokalne 2016.
W poprzednich latach piknik organizowany był przez Stowarzyszenie „Dla Rozwoju Gminy
Szaflary”, które w tym roku było
partnerem wydarzenia. Ponadto
patronat nad wydarzeniem objął
Czesław Lang – organizator prestiżowego wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne. Zespół Lang
Team przekazał także nagrody
oraz upominki dla wszystkich

uczestników pikniku w postaci
gadżetów: smyczy, koszulek.
Celem pikniku było rozpowszechnienie aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu wśród
wszystkich mieszkańców gminy Szaflary oraz promocja zasobów historycznych, kulturowych
i krajobrazowych gminy. Dzieci
i młodzież w szczególności, miały okazję wypracowania zasad
zdrowego współzawodnictwa.
Po uroczystym rozdaniu nagród odbył się także konkurs
z nagrodami, w którym mogli
wziąć udział wszyscy uczestnicy pikniku. Do wygrania były
vouchery do Gorącego Potoku,
do Karczmy Zadyma, Parku Miniatur, do Parku Rozrywki Spiska

Kraina w Niedzicy oraz bidony
i chusty. Nagrodą główną był
rower przekazany przez Wójta
Gminy, Rafała Szkaradzińskiego.
Szczęśliwym zwycięzcą został
Szymon Baranowski z Szaflar.
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tego
wydarzenia, tj. księdzu proboszczowi Andrzejowi Kamińskiemu
za udostępnienie placu parafialnego, Przewodniczącemu Rady
Gminy Szaflary – Stanisławowi
Wąsikowi, strażakom z OSP
Bańska Wyżna, Bańska Niżna,
Maruszyna, Bór, Szaflary i Zaskale, harcerzom ze Skrzypne-
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go wraz z ich opiekunką Marią
Cisoń, a także wolontariuszom
z Szaflar.
Dziękujemy także sponsorom
tj. Karczma Zadyma, Gorący
Potok, Karczma przy Moście,
Spiska Kraina w Niedzicy, Lang
Team za przekazane nagrody
oraz patrom medialnym naszego
wydarzenia tj Podhale Region,
Podhale24, TV Podhale, 24tp.
pl, Góral Info
Największe podziękowania
kierujemy jednak do Krystiana
Piróga za koordynację przejazdów rowerowych oraz członkom
Nowotarskiego Klubu Kolarskiego za współpracę.
Opr. Natalia Romasz
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Nie atakuj mnie!
Spotkania realizowane w ramach
projektu „Pieskie życie w Szaflarach”
edukujące dzieci i młodzież z terenu
gminy spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem.

P

okazy przeprowadzone przez
Jerzego Salawę z Pozytywnego Ośrodka Szkolenia Psów
SalwDog przy współpracy z hodowlą Valarti z Zaskala miały
za zadanie pokazanie czworonogów jako istoty myślące, czujące
i posiadające swój własny język,
który nie jest do końca znany
przez ich właścicieli. Uczestnikom udzielono także informa-

cji o przepisach dotyczących
przetrzymywania i rozmnażania psów oraz kar stosowanych
w przypadku naruszeń.
Z wypowiedzi dzieci i nauczycieli wynika, że inicjatywa
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w postaci
tego projektu, korzystnie wpłynie
na sposób postrzegania czworonogów i ich traktowanie oraz

na podniesienie bezpieczeństwa
w kontaktach z psami. Możliwe,
że wzrośnie także zainteresowanie szkoleniem i wychowaniem
posiadanych psów co pośrednio
będzie miało wpływ na dobrostan
zwierząt.
Pokazy dla wszystkich Zespołów Szkół Podstawowych
i Gimnazjów na terenie gminy
Szaflary zostały pozytywnie
przyjęte w każdej placówce.
Niemałym zainteresowaniem
cieszyło się także grupowe szkolenie psów nieopodal Urzędu
Gminy Szaflary. Z uwagi na zainteresowanie Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
nawiązało kontakt ze Związkiem Kynologicznym Oddział
Nowy Targ w celu zorganizowania profesjonalnych szkoleń
na terenie gminy. Szkolenia

posłuszeństwa podstawowego
i przygotowania do zdania egzaminów BH planowane są od
kwietnia.
Spotkania zrealizowane zostały w ramach projektu “Pieskie
życie w Szaflarach” z programu
“Działaj Lokalnie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, która z kolei
realizowana jest przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
przy Stowarzyszeniu Rozwoju
Orawy w Jabłonce.
Hodowla Valarti serdecznie
dziękuje za możliwość uczestnictwa w projekcie. Była to doskonała okazja do socjalizacji
szczeniąt, Adele i Atosa, w środowisku szkolnym pełnym gwaru i zapachów.
Opr. Barbara Wolański

Zuzanna Jachymiak najlepsza
Reprezentacja gminy Szaflary na IV Powiatowym
Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Odrowążu.

9

listopada w Szkole Podstawowej
w Odrowążu odbył się IV Powiatowy
Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża, w którym
wzięło udział 319 uczestników z 33 szkół
podstawowych, przedszkoli i placówek
oświatowych, prezentujących się w 69
podmiotach wykonawczych w trzech kategoriach wiekowych. Wśród wykonawców
zaprezentowały się reprezentantki Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach – duet Oliwia Klich i Klaudia

Stanek oraz solistka Zuzanna Jachymiak,
przygotowane przez Piotra Urzędowskiego.
Dziewczynki chodzą na zajęcia muzyczne
organizowane przez GCKPiT w Szaflarach przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Zaskalu. Konkurs w Odrowążu
był dla nich okazją do wyrażenia swoich
patriotycznych uczuć, miłości do ojczyzny
i przywiązania do symboli narodowych,
co wzruszająco i pięknie pokazały swoim
ogromnym zaangażowaniem podczas przygotowań i występów.
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Zuzia za wykonanie pieśni „Matko o twarzy czarnej”, zdobyła pierwsze miejsce i 11
listopada wystąpiła w koncercie laureatów
w GCKPiT w Czarnym Dunajcu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opr. Piotr Urzędowski
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minne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach jest samorządową jednostką organizacyjną
powołana uchwałą Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca
2016 roku. Jest to instytucja
kultury działająca w oparciu
o ustawę z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega
na tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Realizowane
zadania maja na celu stworzenie
jak najlepszych warunków do
harmonijnego i wszechstronnego
rozwoju mieszkańców poprzez
edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości
kulturowych. Funkcję Dyrektora
GCKPiT w Szaflarach od pierwszego dnia jego działalności, tj.
od 31 sierpnia 2016 roku sprawuje Maciej Szostak – jednocześnie
prezes Podhalańskiej Lokalnej
Grupy Działania.
Obecnie Centrum zatrudnia 3
animatorów kultury pracujących
łącznie w wymiarze 2,5 etatu
oraz 18 instruktorów, którzy prowadzą m.in. próby zespołów regionalnych, zajęcia nauki gry na
instrumentach tradycyjnych jak
skrzypce, basy, zajęcia nauki gry
na gitarze, naukę śpiewu, zajęcia
taneczne oraz zajęcia plastyczne
a także próby Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Terenem
działalności Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki jest
gmina Szaflary. Centrum współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami, innymi ośrodkami kultury oraz przedsiębiorcami przy
realizacji wydarzeń, warsztatów
i innych uroczystości.
Nasza placówka otwarta jest
dla mieszkańców gminy 5 dni
w tygodniu, w godzinach od
9.00 – 17.00. Ponadto wszelkie
uroczystości i imprezy odbywają
się również w soboty i niedziele.
Staramy się naszą ofertę zajęć
oraz wydarzeń stale poszerzać
i dostosowywać do oczekiwań
społeczeństwa. Wszystko, co
dzieje się w Gminnym Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach śledzić można na
naszej stronie internetowej www.
gckpit.szaflary.pl oraz na profilu społecznościowym facebook,
gdzie zamieszczamy aktualne
informacje dotyczące naszych

Pierwsze urodziny GCKPiT
Podsumowanie rocznej działalności
Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach.
działań, zajęć cyklicznych oraz
wydarzeń, na które wszystkich
zapraszamy.
W przeciągu ostatnich miesięcy zorganizowano wiele
konkursów dla dzieci młodzieży i dorosłych: m.in. konkurs
plastyczno-fotograficzny „Jesień
w Gminie Szaflary”, w którym
wzięli udział uczniowie szkół
z naszej Gminy oraz konkurs
ekologiczny, gdzie uczestnicy
mieli za zadanie przygotować
prezentację multimedialną na
wybrany temat. Dla uczestników
konkursu ekologicznego zorganizowano wyjazd na warsztaty
ekologiczne do Krakowa. Zajęcia
prowadzili członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki a odbywały się w murach
Akademii Górniczo Hutniczej.
Na zakończenie, odwiedzili oni
Muzeum Lotnictwa Polskiego,
gdzie wraz z przewodnikiem
mieli okazję zobaczyć m.in. Papieski śmigłowiec.
Kolejny wyjazd do Krakowa
odbył się w kwietniu. Uczniowie
ze szkół w Gminie Szaflary wzięli tam udział w Spotkaniu Edukacyjno-Szkoleniowym “EKOLOGIKA” z cyklu “ZIELONA
POLSKA”, w Hali “Wisły”
Kraków. Na zakończenie przed
uczestnikami wystąpił popularny
zespół disco polo – Weekend.
W doborze form i treści zajęć
dla dzieci i młodzieży staramy
się zaspakajać potrzebę twórczej
aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
np. plastyką, muzyką, śpiewem,
nauką gry na instrumentach, tradycjami, co zwiększa szanse na
wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego
miejsca w grupie. Uczestnictwo
w zajęciach przyczynia się do
zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności
oraz wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez własną inwencję i zaangażowanie.
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Ponadto wspiera samodzielność,
kształtuje otwartość, aktywność
i kreatywność.
Zorganizowaliśmy szereg
warsztatów o różnej tematyce,
podczas których dzieci i młodzież
uczyły się pracy w grupach, poznawały różne techniki plastyczne
oraz zawierały nowe znajomości.
Warsztaty „Kany ta Afryka” były
tzw. Spotkaniem Poza Słowami
pomiędzy młodzieżą z Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej na
Podhalu i dziećmi z Mathare
Slums koło Nairobi. Podczas
warsztatów podjęto próbę odnalezienia jedności w różnorodności
etnicznej, kulturowej, społecznej, religijnej poprzez stworzenie wspólnego, symetrycznego
projektu artystycznego. Podczas warsztatów wielkanocnych
uczestnicy mogli z kolei przygotować własnoręcznie pisanki
zdobione techniką decoupage,
które później zabrali ze sobą do
domu. Wakacje to czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
zorganizowaliśmy więc dla nich
wakacyjne warsztaty plastyczne.
Odbywały się one w Bożej Zagrodzie przy kościele parafialnym
w Szaflarach. Dzieci spotykały
się tam dwa razy w tygodniu aby
wspólnie bawić się gliną, zdobić
kartki okolicznościowe czy np.
przygotować gry planszowe.
Zorganizowaliśmy także dwa
wernisaże, pierwszy z nich prezentował prace Wiktorii Gruszki, uczennicy ZSPiG w Zaskalu. Swoje prace zaprezentowała
podczas otwarcia nowej siedziby
GCKPiT (poprzedni posterunek
policji w Szaflarach), na który
zaproszeni zostali Wójt Gminy
Szaflary, Radni Gminy, pracownicy UG Szaflary oraz Dyrekcja
ZSPiG w Zaskalu.
Na drugim wernisażu swoje
prace zaprezentowała nauczycielka Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu,
Jolanta Krzystyniak. Zaproszeni
goście mieli okazję spotkać się
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z artystką i wspólnie podziwiać
jej dorobek artystyczny. W ostatnich dniach jej trwania wystawę
oglądali także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu.
Tworzenie i rozwój lokalnego środowiska kulturalnego to
długotrwały proces, który wymaga korzystania z bogactw form
i tworzenia instytucji służących
animacji, wspieraniu i rozpowszechnianiu kultury. Organizując imprezy plenerowe czy
koncerty muzyczne staramy się
opierać na tych formach artystycznych, które są przejawem
oryginalnej inwencji twórczej.
Zespoły regionalne działające
przy GCKPiT w Szaflarach oraz
uczestnicy warsztatów śpiewu
i gry na gitarze czy perkusji
chętnie uczestniczą w festynach
i imprezach na terenie naszej
gminy. Aktywnie uczestniczą
również w imprezach o randze
wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. Zorganizowaliśmy m.in.
Podhalańskie Targi Noworoczne
oraz Majówkę w Sercu Podhala. Podczas Majówki odbył się
Turniej Sołecki o Puchar Wójta Gminy, zdobyła go drużyna
z Szaflar oraz Gminny Przegląd
Piosenki Angielskiej. Byliśmy
także współorganizatorem takich wydarzeń jak: Dzień Górala
w Maruszynie Górnej, 90-lecie
Oddziału Związku Podhalan
w Szaflarach, VI Saflarzańsko
Watra, Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych w Szaflarach
czy V Podhalańska Wystawa
Zwierząt Hodowlanych.
Na terenie Gminy Szaflary
odbyło się także kilka imprez
sportowych, w których GCKPiT
miało także swój udział m.in.:
Maraton Podhalański, Tatra Road
Race, 73. Tour de Pologne oraz
Górskie Mistrzostwa Polski
w kolarstwie szosowym.
Działalność GCKPiT w Szaflarach to nie tylko imprezy,
warsztaty czy wyjazdy. Zajmujemy się także promocją
naszego regionu, jego walorów
turystycznych i krajobrazowych
współpracując przy tym z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami
i lokalną społecznością. Przy
współpracy lokalnych mieszkańców, właścicieli obiektów noclegowych oraz Parafii
p. w. Św. Andrzeja w Szaflarach
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talnika „Serce Podhala”, który
ukazuje się w nakładzie 2000 egzemplarzy i jest dostępny nieodpłatnie dla mieszkańców gminy.
Mamy świadomość, że nie
wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje nam się spełnić,
nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Realizując zadania

statutowe staramy się na bieżąco
rozpoznawać potrzeby kulturalne
mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego
domu kultury” a w następnych
latach rozszerzać zakres działania.
GCKPiT jest otwarte na wszelkie inicjatywy wypływające nie
tylko od mieszkańców gminy czy

lokalnych instytucji, ale również
na propozycje współpracy płynące z zewnątrz. Mamy nadzieję, że
rok 2017 będzie rokiem równie
owocnej pracy kulturalnej, stając
się źródłem satysfakcji dla społeczeństwa naszej gminy.
Opr. Natalia Staszel
i Natalia Romasz

Harmonogram zajęć stałych Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
Nazwa zespołu
/ rodzaj zajęć
„Mali
Szaflarzanie”
„Zyngierki”
„Watra”
„Mali
Marusynianie”
„Zyngierki”
„Mali
Zaskalanie”
„Mali
Szaflarzanie”
„Mali
Szaflarzanie”
„Mali
Skrzypnianie”
„Mali
Skrzypnianie”
„Watra”
„Niźnobańscanie”
„Borzanie”
„Zochylina”

Temat zajęć
(taniec, śpiew/
nauka gry
na instrumentach)
instrumenty
tradycyjne
instrumenty
tradycyjne
instrumenty
tradycyjne
taniec
i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski
instrumenty
tradycyjne
instrumenty
tradycyjne
taniec
i śpiew góralski
taniec i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski
taniec
i śpiew góralski

Instruktorzy
prowadzący
zajęcia

Miejsce prób

poniedziałek 15:00-17:00 ZSPiG Szaflary

Bartłomiej Fatla

poniedziałek 17:00-18:00 ZSPiG Maruszyna Dolna

Jan Czesław Joniak

wtorek

14:30-17:30 ZSPiG Bańska Wyżna

Barbara Kowalczyk /
Krzysztof Kowalczyk
Andrzej Strama /
Maria Frączysta
Anna Mrowca /
Janusz Gaculak
Paweł Łojas /
Sara Król-Łęgowska

wtorek

16:30-18:30 ZSPiG Maruszyna Górna

wtorek

17:00-19:00 ZSPiG Maruszyna Dolna

wtorek

18:00-20:00 ZSPiG Zaskale

środa

15:30-17:30 ZSPiG Szaflary

środa

15:00-17:00 ZSPiG Szaflary

Jan Czesław Joniak

czwartek

16:00-18:00 ZSPiG Skrzypne

Andrzej Strama /
Anna Mrowca
Mieczysław Rzadkosz
Anna Mrowca /
Paweł Strama
Ewa Gaculak /
Janusz Gaculak
Ewa Gaculak /
Janusz Gaculak

czwartek

17:30-19:30 ZSPiG Skrzypne

Bartłomiej Fatla

Piotr Urzędowski

Gminna
Młodzieżowa
Orkiestra Dęta

nauka gry na
instrumentach

Aleksandra Cabaj

Zajęcia
Artystyczne

zajęcia plastyczne

WARSZTAT Y
MUZYCZNE

Godziny

Bartłomiej Fatla

gitara / śpiew
gitara
perkusja / bas
gitara
gitara
zespół muzyczny HYR
gitara
gitara
zespół muzyczny HYR

Marzena Bloch
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Dzień
tygodnia

piątek

15:00-17:00 ZSPiG Bańska Wyżna

piątek

16:30-18:30 ZSPiG Bańska Niżna

piątek

18:00-19:00 SP w Borze

piątek

19:00-20:00 SP w Borze

poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
środa
środa
czwartek
czwartek
piątek
środa
czwartek
wtorek

8:00-9:30
15:00-16:00
16:30-17:30
17:30-18:50
16:00-16:30
16:30-18:30
15:00-16:20
16:20-17:00
16:30-18:30

remiza OSP Szaflary
remiza OSP Szaflary
SP Bór
SP Bór
remiza OSP Szaflary
remiza OSP Szaflary
ZSPiG Zaskale
ZSPiG Zaskale
remiza OSP Szaflary

18:30-20:30 remiza OSP Szaflary

16:30-18:30 ZSPiG Szaflary

Z E S P O ŁY R E G I O N A L N E

przygotowaliśmy film promocyjny Gminy Szaflary. Prezentujemy
go m. in. na turystycznych targach
wyjazdowych, w minionym roku
odwiedziliśmy targi w Kielcach,
Krakowie i Chorzowie. Film jest
dostępny na stronie internetowej
GCKPiT w Szaflarach, na profilu
portalu społecznościowego Facebook oraz na kanale na YouTubie. Gmina Szaflary miała także
możliwość wystąpienia w produkcjach telewizyjnych, jak np.
„Podróże z Góralem” czy „Weekend z TVS”.
Staramy się śledzić na bieżąco
konkursy grantowe, w których
uzyskane dofinansowanie przeznaczamy na realizację naszych
zadań statutowych. Projekty
przez nas realizowane to „Pieskie
życie w Szaflarach”, który zakładał przeprowadzenie spotkań
informacyjno-szkoleniowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
mające na celu zmianę sposobu
postrzegania czworonogów i ich
traktowania oraz na podniesienie bezpieczeństwa w kontaktach z psami. W ramach tego
zadania zorganizowano także
plenerowe szkolenie dla psów
z przewodnikami oraz konkurs
plastyczny dla dzieci. Kolejny
projekt realizowany w ramach
programu Narodowego Centrum
Kultury – Dom Kultury + pozwolił nam na zorganizowanie cyklu
zajęć pozalekcyjnych, jak m.in.
warsztaty rękodzieła, pokazy
chemiczne, spotkania z twórcą
ludowym, warsztaty robotyki,
piknik rowerowy Szaflary Tour
oraz treningi jazdy na rolkach.
Suma środków uzyskanych
przez GCKPiT w Szaflarach
w 2016 roku to łącznie 32 640 zł.
Wraz z Urzędem Gminy Szaflary realizujemy także projekty
popularyzujące sport wśród najmłodszych – „Jeżdżę z głową”
i „Już pływam” dofinansowane
ze środków Województwa Małopolskiego. Działania w ramach
w/w projektów koordynowało
GCKPiT w Szaflarach. Ponadto
podczas realizacji projektu „Już
Pływam” pracownicy GCKPiT
sprawowali opiekę nad poszczególnymi grupami, w ramach godzin pracy.
Najnowszym przedsięwzięciem realizowanym przez GCKPiT z inicjatywy wójta Gminy
Szaflary jest wydawanie kwar-

GOPS

Obóz w Darłówku

W dniach od 8 do 20 lipca 2016r. dzieci i młodzież
z Gminy Szaflary odpoczywały na obozie profilaktyczno
wypoczynkowym w Darłówku Wschodnim. Pobyt został
zorganizowany i sfinansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.

P

obyt już od samego początku
rozpoczął się ładną pogodą,
dzięki czemu uczestnicy mogli korzystać z kąpieli morskich
i słonecznych. Niewątpliwie
dużym udogodnieniem był fakt,
iż domki w których mieszkali
znajdowały się w bezpośrednim
sąsiedztwie morza. Podczas całego trwania pobytu na obozie
uczestnicy wypoczynku oprócz
korzystania z atrakcji jakie niesie
kąpiel w morzu i gorący piasek
mieli możliwość zwiedzić wiele
ciekawych miejsc. Kierownik tak
starał się układać harmonogram
wycieczek, by dzieci jak najczęściej mogły skorzystać z pięknego nadmorskiego klimatu, a wyjazdy były organizowane w te
nieco pochmurne dni. Pierwszą
wycieczką był wyjazd do Koszalina. W Skansenie Wsi Słowińskiej zwiedzono starodawne
zagrody złożone z chałup mieszkalnych oraz zabytkową (bogatą)
zagrodę rybacką z 1869r. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zabytki kultury jamneńskiej
i pomorskiej związane z codziennym życiem Pomorzan.

Następnie zwiedzono Muzeum
w Koszalinie, gdzie uwagę przykuły eksponaty zgromadzone na
wystawie historycznej „Koszalin od średniowiecza do współczesności”. Od razu z muzeum
udano się do portu rybackiego
w Unieściu, a kulminacyjnym
momentem wieczoru zwłaszcza
dla chłopaków okazał się mecz
Francja -Portugalia.
Podczas kolejnej wycieczki
uczestnicy zwiedzili Słowiński
Park Narodowy, gdzie podziwiali ruchome wydmy, w tym
Wydmę Czołpińską, która jest
jedną z dwóch udostępnionych
terenów wydmowych w SPN.
Dowiedzieli się, że w tym jedynym w Europie tego typu cudzie natury były kręcone sceny
wielu filmów, m.in. „W pustyni
i w puszczy”, „Jak rozpętałem
II wojnę światową”. Zwiedzono
także latarnię morską w Czołpinie, z której podziwiano nieziemskie widoki.
Następny wyjazd miał miejsce do Ogrodów Tematycznych
HORTULUS w Dobrzycy, gdzie
podziwiano rośliny egzotyczne

i rzadkie w Polsce, ale także przepiękne kompozycje kwiatowe
i ziołowe. Znajdują się tam grupy
Ogrodów Magii, Energii, Czasu
i Przestrzeni z największym na
świecie labiryntem grabowym.
Kolejną atrakcją tego dnia okazała
się stojąca w samym środku labiryntu 20 metrowa wieża z panoramicznym tarasem widokowym,
z którego rozpościera się piękny
widok na ogrody i okolice, a także
sam labirynt. W drodze powrotnej udano się do Kołobrzegu na
molo wojenne. Ażeby zakończyć
ten dzień pełen atrakcji w miły
sposób, zorganizowano zabawę
w karaoke, w której udział wzięła
także kadra obozowa.
Kiedy pogoda nie pozwoliła
na kąpiele w morzu zorganizowano wszystkim wyjście do
pobliskiego Aqua Parku, gdzie
mogli zażyć innej co prawda niż
morskiej kąpieli, ale również
w basenach z morską wodą (!).
Wieczorem zaplanowano grilla (niestety na terenie Darłówka nie wolno rozpalać ognisk)
z programem „artystycznym”
przygotowanym przez poszcze-
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gólne grupy. Na pożegnanie
morza Kierownik przygotował
niespodziankę w postaci rejsu
statkiem pirackim „Unicus”.
Podczas rejsu podziwiano piękny
zachód słońca.
W trakcie trwania całego obozu profilaktyczno – wypoczynkowego przeprowadzano wiele
konkursów, między innymi:
czystości, na najsympatyczniejszego uczestnika obozu, wiedzy,
plastyczny (najlepsza karykatura
wychowawcy), na najładniejszą
budowlę z piasku, które cieszyły
się wielkim powodzeniem. Prawie codziennie organizowano
zajęcia integracyjne, w tym dyskoteki, z których wszyscy, łącznie
z kadrą się cieszyli i nikt nie czuł
już całodziennego zmęczenia wycieczkami. Przez cały czas trwania wypoczynku uczestnicy mieli
możliwość korzystać z różnych
atrakcji na świeżym powietrzu
w postaci gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, prowadzono
również zajęcia w świetlicy realizując program profilaktyczny.
Częste gry i zabawy pozwoliły
uczestnikom bliżej się poznać
i nawiązać nowe przyjaźnie.
Wspomnienia zostały udokumentowane w kronikach wykonanych
podczas trwania obozu.
Dzięki profesjonalizmowi
kadry obozowej, podczas wypoczynku uczestnicy bawili się
znakomicie i bezpiecznie, a doświadczenie kierowców pozwoliło wszystkim zdrowo i szczęśliwie wrócić do domu w dniu
20.07.2016r., gdzie spod Kościoła w Szaflarach zostali odebrani
przez stęsknionych rodziców lub
opiekunów.
Opr. Katarzyna Sowa

GOPS

nr 2/2016

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szaflarach w 2016r. (od stycznia do października 2016r.)

D

o głównych zadań realizowanych przez GKRPA
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, narkomanii
i przemocy poprzez:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
W ramach realizacji ww. zadania prowadzono:
Finansowanie działalności
Punktu Konsultacyjnego ds.
Uzależnień i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (organizowanie warunków pierwszego
kontaktu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych)
Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień oraz psycholog czynny
jest 1 raz w tygodniu, tj. we środy
w godz. od 1015 do 1800. Koszt
działalności punktu: 28.443zł.
(obejmujący wynagrodzenie
terapeuty, psychologa, utrzymanie, sprzątanie, zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych).

»»

»»

Finansowanie działalności
GKRPA
Komisja zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami prowadzi:
»» Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, wezwanie na
rozmowę osoby, co do której
wpłynęło zgłoszenie, skierowanie ww. osób na badanie
przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia, przygotowanie
dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, wywiady z dorosłymi członkami
rodzin osoby uzależnionej,
kierowanie do konsultacji
psychologa przyjmującego

»»
»»

w Punkcie Konsultacyjnym,
poradnictwo dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na temat
możliwości skorzystania
z pomocy GOPS, motywowanie do ograniczenia picia
i dobrowolnego poddania
się leczeniu oraz do udziału
w spotkaniach Grup AA, motywowanie członków rodzin
do udziału w spotkaniach
grupy dla osób współuzależnionych. Koszt: 3.500zł.
(obejmuje: wynagrodzenie
5 członków Komisji)
Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych
sądowych w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia. Opłacanie kosztów postępowania sądowego
w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu.
W 2016 roku skierowano
na badania w przedmiocie
uzależnienia 4 osoby, które
w związku z nadużywaniem
alkoholu powodowały rozkład
życia rodzinnego. W przypadku 1 z nich biegli sądowi
potwierdzili opinią sądowo
psychiatryczną fakt uzależnienia od alkoholu i wskazali
konieczność podjęcia terapii
odwykowej. W 3 przypadkach
osoby nie zgłosiły się na termin badania wyznaczony
przez biegłych. Wobec nich
została wszczęta procedura
sądowa mająca na celu wydanie orzeczenia o obowiązku
poddania się leczeniu. Koszt:
1.632zł. (opłata za opinię
biegłych sądowych i opłaty
sądowe)
Wspieranie instytucji działających na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych
W 2016 roku dofinansowano
działalność Oddziału Leczenia Uzależnień w Nowym Targu. Zakupiono sprzęt audio

wizyjny, który został przyjęty na stan Oddziału i będą
z niego korzystali uczestnicy
zajęć terapeutycznych. Koszt:
1.000 zł.
»» Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
W ramach realizacji ww.
zadania podjęto następujące
czynności:
»» Prowadzenie poradnictwa
oraz udzielanie wsparcia dla
członków rodzin, w których
występują problemy alkoholowe
»» Do głównych zadań GKRPA
należy udzielanie pomocy rodzinom z problemem
alkoholowym i podejrzeniem występowania przemocy. Członkowie Komisji
w zależności od potrzeb brali
udział w posiedzeniach Grup
Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
GOPS ściśle współpracowali
z członkami Komisji w czynnościach zmierzających do
zmotywowania do podjęcia
leczenia przez osoby uzależnione. Szczególna uwaga
Komisji skierowana była na
rodziny, w których wychowują się dzieci. Rodzinom
z problemem w zależności
od indywidualnej sytuacji
proponowano pomoc materialną z GOPS, konsultacje
psychologa dla całych rodzin
w Punkcie Konsultacyjnym
oraz w GOPS, natomiast
sprawcę przemocy motywowano do podjęcia terapii
w Punkcie Konsultacyjnym, leczenia odwykowego, a w przypadku odmowy
i braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie
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o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu. Udział członków
bezpłatny.
»» Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji ww.
zadania podjęto działania:
»» Edukacja publiczna społeczności lokalnej
»» W 2016 roku Komisja zakupiła plakaty, ulotki, scenariusze do pracy dla pedagogów
mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom środkami psychoaktywnymi, oraz
uzależnieniom od portali
społecznościowych i Internetu. Poprzez współpracę
ze wszystkimi Szkołami
z terenu Gminy materiały te
zostały przekazane uczniom.
Poprzez zróżnicowanie treści
zawartej w materiałach każdy mógł pogłębić wiedzę na
temat, który go interesował.
Zakupiono również materiały profilaktyczne w postaci książek, które zostały
przekazane do szkół. Koszt:
1.725 zł.
»» Współfinansowano Program
Prewencyjny „Bezpiecznie
– chce się żyć!” organizowany przez Krajowe Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w swoim zakresie obejmował m. in. takie
zagadnienia jak: bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako
problem społeczny i ekonomiczny, przyczyny i skutki
wypadków drogowych, nietrzeźwość jako jedna z przyczyn wypadków drogowych,
profilaktyka bezpieczeństwa
ruchu drogowego w regionie.
Koszt: 738 zł.

GOPS
Edukacja dzieci i młodzieży
Szkolenia i warsztaty profilaktyczne:
»» Przeprowadzono szkolenia
profilaktyczne dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum:
• W ZSPiG w Szaflarach
warsztat pt. „Najpierw się
śmieję, później płaczę…
o tym jak niszczą dopalacze”,
• W ZSPiG w Maruszynie
Górnej oraz w Maruszynie
Dolnej warsztat pt. „Bunt
to grunt”
• W Szkole Podstawowej
w Borze warsztat „Zakazany owoc”
• W ZSPiG w Zaskalu
warsztat pt. „Zaplątani
w sieci”
• W ZSPiG w Bańskiej Niżnej Program Profilaktyczny
„NOE”
• W ZSPiG w Bańskiej Wyżnej warsztat „W wirtualnej
(nie) rzeczywistości”
• W ZSPiG w Skrzypnem,
Bańskiej Niżnej oraz Maruszynie Dolnej Program
Profilaktyki Zintegrowanej
„Domowi Detektywi”
Koszt wszystkich szkoleń
i warsztatów: 6.107zł.
Projekty:
Na grudzień br. zaplanowano
przeprowadzenie we współpracy z Położną – Panią Barbarą
Bienias z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach projektu
w klasach III gimnazjum we
wszystkich Szkołach na terenie Gminy Szaflary mającego
na celu upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania
całkowitej abstynencji przez
kobiety w ciąży, jak również
informacji jakie skutki wywiera
alkohol na płód oraz o tym, jak
pomóc dziecku z FAS/FASD.
Koszt: 1.050zł. (obejmuje materiały profilaktyczne i wynagrodzenie położnej).
Konkursy profilaktyczne
»» Zorganizowano i przeprowadzono cztery konkursy profilaktyczne:
• Dla uczniów gimnazjum

zorganizowano konkurs
pod nazwą „Jestem wolny,
więc mam wybór”, którego
celem głównym było założenie, że uczniowie szkół
gimnazjalnych są wolni
od uzależnień. Wzięło
w nim udział 21 uczniów
ze wszystkich gimnazjów
z terenu Gminy Szaflary.
• Dla uczniów szkoły podstawowej zorganizowano
konkurs „Dorastamy bez
nałogów”. Jego celem było
szerzenie wśród uczniów
wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i nikotyny, zdobycie podstawowych informacji na temat
wpływu tych substancji
na organizm człowieka,
zapoznanie ich z profilaktyką uzależnień itp. Wzięło
w nim udział 23 uczniów
szkoły podstawowej z klas
od IV-VI.
• Dla wszystkich uczniów
przeprowadzono konkurs
plastyczny pod nazwą
„Dziękuję, używkami się
nie truję”.
• Dla uczniów gimnazjum
przeprowadzono Gminny
Konkurs Pierwszej Pomocy. Była to już druga
edycja zorganizowanego
przez GKRPA i ZSPiG
w Skrzypnem konkursu,
którego celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności gimnazjalistów w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej.
Laureaci wszystkich konkursów otrzymali cenne nagrody
rzeczowe.
Koszt: 5.144,11zł. (nagrody,
wynagrodzenie i poczęstunek
uczestników)

Szaflary szkolenie dla rodziców
na temat Internetu i cyberprzemocy, które w swoim zakresie
tematycznym zawierało między
innymi takie kwestie jak anonimowość w sieci, komunikatory
internetowe, czaty, portale społecznościowe, randkowe.

Warsztaty

W 2016r. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Szaflarach dofinansowano
działalność projektów „Świetlica środowiskowa” w: ZSPiG
w Maruszynie Górnej, Szaflarach
oraz w Bańskiej Niżnej. Koszt:
Każda z wymienionych szkół
otrzymała do wykorzystania
kwotę po 2.500zł., do obecnej
chwili wykorzystano: 4.582zł.
Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. zakupiono materiały

Edukacja grup zawodowych
We wrześniu w Urzędzie
Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dla właścicieli sklepów oraz
punktów gastronomicznych posiadających zezwolenie na handel napojami alkoholowymi.
Wzięło w nim udział 27 spośród
41 zaproszonych przedsiębiorców. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz
certyfikat ukończenia szkolenia.
Koszt: 545zł.
Na przełomie czerwca i lipca
zorganizowano warsztaty dla
kobiet WenDo dot. budowania
pewności siebie, asertywności
i samoobrony. Metoda ta łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Koszt:
1.203zł.
W miesiącu październiku
w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Uzależnienia
XXI wieku”, które w swoim zakresie tematycznym obejmowało
kwestie: komputerów, Internetu,
gier komputerowych, telefonów
komórkowych. W szkoleniu
wzięło udział 26 nauczycieli.
Koszt: 1.037zł. (obejmuje szkolenie dla nauczycieli i rodziców
oraz poczęstunek).
Organizowanie
pozalekcyjnych zajęć
dla dzieci i młodzieży
z grup ryzyka

W ZSPiG w Bańskiej Niżnej
oraz w SP w Borze Psycholog
pracująca w Punkcie Konsultacyjnym zorganizowała warsztaty
dla uczniów z zakresu kształtowania pozytywnych postaw.
Koszt: 1.000zł.
Edukacja rodziców
Szkolenia
W miesiącu październiku zorganizowano w Urzędzie Gminy
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potrzebne do pracy w świetlicy,
nagrody za udział w konkursach,
wyjazdy z dziećmi na wycieczki oraz na częściowe pokrycie
wynagrodzenia pracownika
świetlicy.
Dofinansowano imprezy
bezalkoholowe z okazji Dnia
Dziecka – turnieje i rozgrywki
sportowe w ramach Kampanii
„No Promil No Problem”. Z dofinansowania skorzystały:
ZSPiG w Skrzypnem, Maruszynie Dolnej, Maruszynie Górnej, Bańskiej Niżnej, Bańskiej
Wyżnej, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus Gmina Szaflary”.
Koszt: 5.739zł.
Sfinansowano zajęcia prowadzone w klasach VI szkoły
podstawowej „Profilaktyka
uzależnień w wychowaniu regionalnym” realizowane we
wszystkich szkołach na terenie
Gminy. Całkowity koszt zajęć
będzie znany w miesiącu grudniu, szacowany: ok. 13.500zł.
Dofinansowano działalność
Drużyny Harcerskiej działającej
przy ZSPiG w Maruszynie Dolnej
oraz Skrzypnem. Koszt: 3.167zł.
Organizowanie obozu
profilaktyczno-wypoczynkowego
W dniach od 8 do 20 lipca
2016r. dzieci i młodzież z Gminy
Szaflary odpoczywały na obozie
profilaktyczno wypoczynkowym
w Darłówku Wschodnim. W wyjeździe brało udział 42 uczestników oraz wyspecjalizowana kadra. Całkowity koszt: 55.380zł.
(obejmuje: całościowy pobyt,
wycieczki, wstępy, autokar,
ubezpieczenie, wynagrodzenie
kadry).
Dofinansowano wyjazd trójki dzieci na obóz szkoleniowy
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Koszt: 600zł.
Działalność na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych,
pochodzących z rodzin w których
występuje problem alkoholowy
jak również znajdujących się
w trudnej sytuacji bytowej
Na grudzień zaplanowano imprezę integracyjną „Mikołajki”.
Przewidywany koszt: 5.500zł.
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
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fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
W ramach tego zadania prowadzono:
Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu

Z oferty przystąpienia do kampanii skorzystały: ZSPiG w Bańskiej Wyżnej, Bańskiej Niżnej,
Skrzypnem, Maruszynie Dolnej,
Maruszynie Górnej, Zaskalu oraz
Szkoła Podstawowa w Borze.
Uczestnictwo w Kampanii jest
bezpłatne.

Kampanie społeczne:

Organizacje pozarządowe

Po raz kolejny GKRPA przystąpiła do Kampanii Społecznej
„No Promil - No Problem” realizowanej w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„Solny Gwarek” z Wieliczki.
Głównym założeniem Kampanii jest pomoc młodym ludziom
w dostrzeganiu wartości jaka jest
odpowiedzialność poprzez wzbudzanie refleksji na temat tego, co
w życiu ważne aby mogli oni
świadomie podejmować decyzje
(nie tylko dotyczące trzeźwości).

Zarówno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jak
i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazano środki na dofinansowanie
działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych
realizujących zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych. Na
zadania te przeznaczono kwotę: 113.000zł.
Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem prze-

pisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przez
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W ramach realizacji tego zadania podjęto następujące czynności:
Prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania
nieprawidłowości w zakresie
obrotu napojami alkoholowymi
W ramach tego zadania Komisja opiniowała wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych oraz
przeprowadziła kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Przeprowadzono kontrolę
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych. Kontrolą objęto
24 przedsiębiorców. W żadnym
z kontrolowanych punktów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych nie stwierdzono
poważnych uchybień. Koszt:
1.377zł.

Szczegółowe opisy każdej realizowanej przez GKRPA w Szaflarach czynności znajdują się
na stronie internetowej: www.
gkrpa.szaflary.pl
Podsumowanie
GKRPA wykonuje swe
zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków
i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami
dla dobra całej społeczności
gminy. W 2016 roku Komisja
kładła nacisk na profilaktykę
oraz koordynowanie działań
informacyjnych nt. podnoszenia świadomości społecznej
mieszkańców w zakresie problematyki uzależnień. Działania Komisji mają na celu
ograniczenie niekorzystnych
zjawisk związanych z uzależnieniami.
Opr. Katarzyna Sowa

„No Promil – No Problem” w Gminie Szaflary

G

angażując uczniów, nauczycieli
a także rodziców. Wykonano
piękne prace plastyczne, a ponadto, wykorzystując otrzymane
materiały, przeprowadzono pogadanki profilaktyczne w klasach na temat odpowiedzialności
i zorganizowano gazetki tematyczne w szkołach. Uczniowie
z ZSPiG w Bańskiej Niżnej
i Bańskiej Wyżnej wykonali
własnoręcznie transparent z logo
kampanii i zorganizowali happening na drodze głównej, na
którym to uświadamiali kierowców i innych uczestników ruchu
na temat trzeźwości - głównie
podczas jazdy.
Wszystkie działania podejmowane przez uczniów z naszych
szkół jak i dzieci podczas festynów zasługiwały na pochwałę
i nagrody, a opiekunom należą
się serdeczne podziękowania za
tak szybkie i sprawne przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

minna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny przystąpiła do udziału w kampanii
społecznej „NO PROMIL – NO
PROBLEM”. Kampania realizowana jest w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„Solny Gwarek” z Wieliczki przy
wsparciu finansowym samorządu
Województwa Małopolskiego,
w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Celem kampanii jest:
»» znaczące ograniczenie liczby
kierowców, którzy decydują
się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu,
»» zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych
kierowców - wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów
pojazdów, których kierowca
wzbudza wątpliwości co do
stanu trzeźwości.
W Urzędzie Gminy Szaflary
przygotowano tablicę tematyczną z informacjami o Kampanii,
a w działania zaangażowało się
siedem szkół z terenu gminy, tj.
»» ZSPiG w Bańskiej Wyżnej

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» oraz Stowarzyszenie Związek
Dużych Rodzin „Trzy Plus”
Gmina Szaflary.

ZSPiG w Bańskiej Niżnej
ZSPiG w Skrzypnem
ZSPiG w Maruszynie Dolnej
ZSPiG w Maruszynie Górnej
ZSPiG w Zaskalu
Szkoła Podstawowa w Borze.

Wszystkie szkoły bardzo aktywnie włączyły się w działania
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Całość została podsumowana
na stronie:
http://www.gkrpa.szaflary.pl/
podsumowanie-kampanii-no-promil-no-problem-w-gminie-szaflary/
Opr. Katarzyna Sowa
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E-Twinning – „Mały region
– wielkie możliwości”
Uczniowie z Gimnazjum w Maruszynie Dolnej biorą udział
w programie e-Twinning, realizują zadania w ramach
projektu „ Mały region –wielkie możliwości”.

P

rogram e-Twinning – europejska społeczność szkolna gromadzi szkoły, przedszkola z całej Europy. Program
ten pozwala za pomocą technologii komputerowej nawiązywać znajomości ,zawierać
przyjaźnie z ludźmi z kraju
i z zagranicy. Pozwala także
uczyć się, rozwijać, poszerzać
horyzonty myślowe. Uczniowie przez zabawę potrafią się
wiele nauczyć. Lubią pracować
zespołowo, metodą projektu.
W ramach projektu „Mały region wielkie możliwości” od
grudnia są prowadzone w szkole zajęcia pozalekcyjne. Osobami koordynującymi projekt
są Pani Renata Jagoda i Pani
Joanna Żółtek Babiarz. Pani
Renata Jagoda uczestniczyła
w Krajowym Seminarium Kontaktowym e-Twinning w Warszawie. W ciągu dwóch dni
uczestnicy seminarium wzięli
udział w licznych wykładach
na temat programu e-Twinning
i prezentacjach przykładów

dobrej praktyki w wykonaniu
Edyty Borowicz-Czuchryty,
Małgorzaty Pawlik-Podgórskiej i Michała Siwkowskiego.
Nauczyciele szukali partnerów
do własnych projektów. Każdy
wziął udział w trzech sesjach
warsztatowych: eTwinning
Live, TwinSpace i Narzędzia
TIK, przydatnych w realizacji
projektu. Jednym z ostatnich
etapów warsztatów była formalna rejestracja opracowanych już
projektów oraz ich prezentacja.
Każdy z uczestników założył
własny bądź dołączył do nowo
powstałego projektu. W efekcie
powstały 34 projekty. Naszymi partnerami w projekcie”
Mały region wielkie możliwości” są szkoły: Zespół Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
w Zwierzyńcu oraz Zespół
Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Zbiersku.
W trakcie prowadzenia strony
internetowej uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie

posługiwania się narzędziami
TIK ( technologii informacyjno – komunikacyjnej). Poznają atrakcje turystycznych regionów ( Podhala, Roztocza,
Wielkopolski i Mazowsza).
Poznają kulturę oraz tradycję
w/w regionów. Widoczny jest
wzrost umiejętności społecznych wśród uczniów. Na stronach e-Twinningu uczniowie
umieszczają filmy z przygotowania potraw regionalnych,
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tańców ludowych, zwiedzania
zabytków kultury ludowej, ze
spacerów ukazujących piękno
regionu, z rozmów z kolegami poznanymi w programie
e-Twinning.
Gimnazjaliści z Maruszyny
Dolnej uczestniczyli w „Grach
teatralnych 2016” na I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Szkolnych w Zespole Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
w Zwierzyńcu. Pięknie zaprezentowali nasz region w gwarze, tańcu góralskim i śpiewie.
Otrzymali 3 miejsce za scenkę
kabaretową „ Maryna” na podstawie gadki Wandy Czubernatowej. Otrzymali również
wyróżnienie za taniec góralski
i śpiew. Trzecie miejsce w recytacji przypadło Janowi Stramie.
W kategorii poezja śpiewana
wyróżnienie otrzymała Paulina
Ondycz uczennica pochodzenia
romskiego. Wspaniale przyjęli
nas nauczyciele i uczniowie ze
Zwierzyńca. Udostępnili nam
internat bezpłatnie. Kucharki
upiekły wspaniałe ciasta, zaprosili nas także na ognisko
z pieczoną kiełbasą. Zwiedzaliśmy Cudowny Zwierzyniec,
jak również urokliwy Roztoczański Park Narodowy. Tutaj
należą się wielkie podziękowania Panu Dyrektorowi szkoły
w Zwierzyńcu oraz Paniom
Agnieszce Oseła i Zofii Czochra, które współpracują z nami
w ramach projektu, zaprosiły
nas do Zwierzyńca i przyjęły
nas ciepło. Mimo dużej odległości podróż nie sprawiała
nam trudności, gdyż nasze „akumulatory” zostały naładowane
niepowtarzalnymi wrażeniami
z pobytu na Lubelszczyźnie.
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Uczniowie z Maruszyny Dolnej zostali również zaproszeni
przez Panią Dyrektor Zespołu
Szkół w Zbiersku Panią Małgorzatę Szczucką oraz koordynatora projektu w Zbiersku Panią
Magdalenę Ulatowską na Festiwal Kultury Ludowej „Od pyry
do gzika”. Bardzo serdecznie
zostaliśmy przyjęci przez społeczność szkolną w Zbiersku. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem.
Pani Dyrektor wraz z uczniami,
pracownikami szkoły, rodzicami
przyjęła nas po królewsku. Pozyskali sponsorów i mieliśmy
zapewnione darmowe posiłki,
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ze Zbierska. W sobotę spotkaliśmy się z Panią Burmistrz
Gminy i Miasta Stawiszyn,
panią Justyną Urbaniak. Zwiedziliśmy najstarsze miasto na
Szlaku Bursztynowym – Kalisz
oraz Muzeum Okręgowe Ziemi
Kaliskiej. Zostaliśmy zabrani na
przejażdżkę kolejką wąskotorową. Wieczorem przy ognisku
słychać było przepiękny śpiew
z różnych części kraju. Było to
dla nas niesamowite przeżycie.
Wieczorem był czas na tańce,
gry, rozmowy. W niedzielne
przedpołudnie wspólnie zwiedziliśmy Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Nasi
uczniowie nie chcieli wyjeżdżać
ze Zbierska tak bardzo zaprzyjaźnili się z uczniami tejże szkoły podczas naszego trzydniowego pobytu w Zbiersku. Były
łzy i zapewnienia, że uczniowie
wraz z nauczycielami ze Zbierska przyjadą na Podhale. Bardzo
chcielibyśmy się zrewanżować,
pokazać naszą małą Ojczyznę.
Mamy nadzieję, że Pan dyrektor
Jan Królczyk, rodzice, nauczyciele osoby związane z kulturą i oświatą w naszej Gminie
Szaflary zechcą nas wesprzeć
w tym przedsięwzięciu.

ciasto, darmowe wejścia do
muzeów oraz opłaconych przewodników. W pierwszym dniu
podczas festiwalu uczniowie
prezentowali swoje regiony :
Podhale, Roztocze i Wielkopolskę. Nasi uczniowie zaprezentowali gwarę góralską podczas
prezentacji strojów góralskich
kobiet i mężczyzn oraz śpiew
i taniec góralski. Zaprezentowali
także śpiew i taniec romski, podkreślając tym samym integracyjny charakter naszej szkoły.
W trakcie festiwalu uczniowie
próbowali pyry z gzikiem oraz
ciasta upieczone przez rodziców

Nie byłoby możliwości pełnego
uczestniczenia w projekcie e –
Twinning, gdyby nie poparcie
tej inicjatywy przez dyrektora
naszej szkoły – Pana Jana Królczyka, Rodziców, Nauczycieli,
Sponsorów oraz Instruktorów
zespołu góralskiego „Zyngierki” i romskiego Therne Ch`awe.
Koszty ponieśli odpowiednio –
Rodzice uczestników projektu,
sponsorzy – Rada Rodziców
, Samorząd Uczniowski, Stowarzyszenie „Mocni Razem”
z Maruszyny, Państwo Józefa
i Stanisław Bylina- sklep „Bylinów”, Państwo Anna i Józef
Stramowie- firma budowlana,
Pan Paweł Blacha- firma „Blacha”, Państwo Dorota i Józef
Pawlikowscy- firma obuwnicza „Pawlikowscy”. Za nadzór
i pokierowanie nasza pracą
w ramach projektu szczególnie
dziękujemy koordynatorom
projektu - Pani Renacie Jagoda,
Pani Joannie Żółtek- Babiarz,
opiekunom wycieczek – Pani
Alicji Drożdż, Pani Małgorzacie Morawa, opiekunom zespołu
góralskiego: Pani Marii Frączystej, Panu Andrzejowi Stramie.
Opr. Uczniowie Gimnazjum
w Maruszynie Dolnej

Wiarygodna Szkoła w Bańskiej Wyżnej
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej otrzymał Certyfikat
Wiarygodna Szkoła w kategorii Szkoła Podstawowa w edycji 2016/2017.

U

czniowie klasy VI Szkoły
Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej osiągnęli wysokie wyniki na sprawdzianie
szóstoklasisty: z języka polskiego i matematyki 78% - 8
stanin; z języka angielskiego
83% również 8 stanin. Dzięki
m.in. tak wysokim wynikom,
działalności wychowawczo
– opiekuńczej oraz podejmowanym innowacjom, szkoła
została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła.
Głównym celem Programu
jest wyróżnienie tych szkół,
które, dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo
dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

swoim uczniom. Tym samym
zostaje potwierdzone, że szkoła
jest zarządzana skutecznie i na
wysokim poziomie.

Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła
posiada właściwą infrastrukturę
i gwarantuje bezpieczeństwo

Certyfikat

nr 10101433

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bańskiej Wyżnej
Jest Laureatem Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła
i spełnia warunki w Regulaminie Programu jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zapewnić najwyższy poziom
edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom.

Potwierdzeniem autentyczności i ważności niniejszego Certyﬁkatu jest obecność Laureata Programu Wiarygodna Szkoła na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl
Wiarygodność Laureata została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z baz OKE oraz IBE i oświadczeń Dyrektora Szkoły, zgodnie z Regulaminem Programu Wiarygodna
Szkoła w zakresie kryteriów.

październik 2016
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»» Celem Programu jest:
• umożliwienie i ułatwienie
rodzicom oraz potencjalnym uczniom dokonania
oceny i porównania szkół,
• wspieranie rozwoju i pozycji szkół będących Laureatami Programu poprzez
promocję ich pozytywnego
wizerunku wynikającego
z odpowiedniego poziomu nauczania i bezpieczeństwa uczniów oraz
z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła,
• wyróżnienie Laureatów
Programu oraz Dyrekcji
Szkoły w związku z wysokim poziomem zarządzania.
Opr. Urszula Krupa

TEMATYKA

Śniadanie daje moc
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie
Górnej w VI edycji akcji „Śniadanie daje moc”

K

onkurs na hasło akcji w naszej
szkole wygrała wraz z rodziną, uczennica klasy I Agata
Kowalczyk:
„CZY NAD MORZEM, CZY
TEZ W GÓRACH I W BIESZCZADACH, NA MAZURACH,
KAŻDY UCZEŃ PRZYZNA
TO, ŻE ŚNIADANIE DAJE
MOC”.
Po wielu dniach przygotowań
i realizacji zajęć z zakresu zdrowego trybu życia, odżywiania
i zapoznania z właściwościami
warzyw, owoców i produktów

nego- Lucyna Leśniak-Mazur,
klasy I- Małgorzata Potyra, klasy
II-Tomasz Mazur, klasy III –Helena Zapotoczna. W tym roku
z pomocą w organizacji tego dnia
przyszły mamy. Bardzo aktywnie uczestniczyły w sprawnym
przygotowaniu naszej szkolnej
akcji. Zachowując wszelkie zasady higieniczne wszystkie dzieci
z ogromnym zapałem przystąpiły
do robienia kanapek, deserów
starając się mieć na uwadze
zdrowe produkty. Na stołach
gościły wszystkie kolory tęczy,
które jaśniały w blasku listopadowego słońca, czyniąc ten dzień
bardzo radosnym i wesołym.
I na reszcie przyszedł ten czas,

zbożowych przyszedł czas na
podsumowanie naszych działań. Nadszedł wreszcie dzień 8
listopada 2016, w którym to dniu
odbyła się VI edycja akcji promującej zdrowie „ŚNIADANIE
DAJE MOC”, w którym po raz
trzeci nasza szkoła wzięła udział.
Od samego rana po całej szkole roznosiły się zapachy przyniesionych przez uczniów klas 0-III,
produktów niezbędnych do przygotowania wspólnego śniadania.
Nad wszystkim czuwali wychowawcy klas Oddz. Przedszkol-
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w którym można było usiąść
i skonsumować , własnoręcznie
przygotowane śniadanie, i to jakie? Bogactwo kolorów, zapachów i różnorodność produktów
potęgowało apetyt. Trudno było
powstrzymywać się od spróbowania co nieco w trakcie przyrządzania tych pyszności. Mamy,
które obserwowały działania
swoich pupili, były zdumione
i zachwycone postawą milusińskich - już liczą na śniadanie do
łóżka. Wspólnemu ucztowaniu
nie było końca. Niestety, nie
wszystko udało się zjeść - tyle
tego naszykowaliśmy. Ale nie
martwcie się, nic się nie zmarnowało - starsi koledzy i koleżanki
byli zachwyceni, bo dostało im
się tych naszych smakołyków.
Nie zapomnieliśmy o dokładnym
posprzątaniu naszych miejsc pracy i uczty. Wszystko zostawiliśmy w idealnym porządku. Do
zobaczenia w następnej edycji
w przyszłym roku szkolnym.
Opr. i fot. Tomasz Mazur

Stypendia sportowe przyznane w dodatkowym terminie
nior B w Kombinacji Norweskiej
Gundersen;
Mateusz Jarosz – zawodnik
TS „WISŁA” w skokach narciarskich, zdobywca 1 miejsca
w 2016 roku w Ogólnopolskich
Zawodach Lotos Cup w Kombinacji Norweskiej w kategorii Junior D, startuje w Mistrzostwach
Polskich oraz Mistrzostwach
Międzynarodowych;
Andrzej Szczechowicz - zawodnik TS „WISŁA” w skokach
narciarskich, zdobywca IV miejsca w 2016 roku w Ogólnopolskich Zawodach Lotos Cup
w Kombinacji Norweskiej
w swojej kategorii wiekowej;
Katarzyna Hreśka – zawodniczka Klubu Sportowego

Uwzględniając prośby mieszkańców
wydłużono termin składania wniosków
o stypendia sportowe do 15 lipca 2016 roku

D

o Urzędu Gminy w dodatkowym terminie wpłynęły
kolejne 4 wnioski o przyznanie stypendiów oraz 1 wniosek
o przyznanie jednorazowej nagrody. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgromadzonych wniosków
i przyznała stypendia sportowe
następującym zawodnikom:
Mateusz Marusarz – zawodnik Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec”, reprezentujący
barwy Klubu w konkurencji

skoki i kombinacja norweska od
2007 roku, należy do grona bardzo utalentowanych i perspektywicznych zawodników Klubu,
główne osiągnięcia to zdobycie
srebrnego medalu w konkursie
Sprint Drużynowy w Kombinacji
Norweskiej na Mistrzostwach
Polski Juniorów – Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży 2016 (Jakuszyce), brązowy medal w Drużynowym Konkursie Skoków
HS-100 (Harrachov), 6 miejsce
indywidualnie w kategorii Ju-
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„FIRN” w narciarstwie alpejskim, w sezonie 2015/2016
uzyskała tytuł Mistrzyni Polski
w kategorii Juniorka C oraz wygrała Klasyfikację Generalną
Młodzieżowego Pucharu Polski;
Łukasz Rutkowski – zawodnik TS „WISŁA” w skokach
narciarskich, zdobywca II
miejsca w 2016 roku w Mistrzostwach Polski Seniorów w Drużynowym Konkursie Skoków
Narciarskich;
Stypendia wypłacane są na
podstawie umów stypendialnych
zawartych pomiędzy Wójtem
Gminy Szaflary a sportowcami.
Na wypłacenie dodatkowych
stypendiów przyznano łącznie
kwotę 9 000,00 zł.
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XXII Zoskalańskie Jodełko

Gminny Konkurs Potraw Regionalnych „Zoskalańskie Jodełko” odbył się po raz 22 w Zaskalu

U

roczystość zaszczycili
swoją obecnością: ks. proboszcz Ryszard Gaweł, posłowie Anna Paluch i Edward
Siarka, starosta nowotarski
Krzysztof Faber, wicestarosta
Władysław Tylka, wiceprezes
Zarządu Głównego Związku Podhalan Alojzy Lichosyt,
radny wojewódzki Jan Piczura,
wójt gminy Rafał Szkaradziński, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Szaflary Barbara Zalińska-Sikoń i Janusz Jurzec oraz
dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach Maciej Szostak,
wraz z zespołem.
Imprezę poprowadzili radny
i sołtys wsi Zaskale Andrzej Tylka i Jacek Król, radny powiatowy
i prezes OSP Zaskale, a gości
uroczyście przywitał wójt Rafał
Szkaradziński, prosząc zebranych o uczczenie minutą ciszy
niedawno zmarłego radnego
i sołtysa wsi Skrzypne, śp. Stanisława Kubickiego.
Jak co roku gospodynie z Szaflar, Zaskala, Boru, Skrzypnego,
Bańskiej Wyżnej, Bańskiej Niżnej i Maruszyny przygotowały
mnóstwo regionalnych potraw,
nalewek i win, które mieszkańcy
ochoczo kosztowali. Najpierw

jednak komisja w składzie: ks.
proboszcz Ryszard Gaweł, posłowie Anna Paluch i Edward
Siarka, starosta Krzysztof Faber,
radny wojewódzki Jan Piczura,
wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Podhalan
Alojzy Lichosyt, dr Małgorzata
Szczerba, Patrycja Furczoń na
czele z przewodniczącą komisji

Marią Tylką oceniała produkty
w celu wyłonienia potraw, które
zasługiwały na specjalne wyróżnienie. Degustacji przygrywała
kapela pod przewodnictwem
Jana Czesława Joniaka.
Wyróżnione zostały potrawy
z każdej wsi: z Zaskala - polewka
z barana, dzika kaczka z jabłkiem
i jagnięciną, z Bańskiej Wyżnej
- zasmażka dla dzieci, kluski ze
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śliwkami i szynka pieczona, ze
Skrzypnego - cynaderki baranie,
zając w kapuście i herbatki na ból
gardła, z Boru - kluski kukurydziane ze skwarkami, naleśniki
z ruskim nadzieniem i talarki na
blasze, z Bańskiej Niżnej - kluska z kaszy ze skwarkami, pstrąg
z różą i marchwianka, z Maruszyny - 40 herbat i kompotów,
kabulak i kluska bulowata,
z Szaflar - wyroby wędliniarskie, półmisek serów i zakąska
śliwka w boczku oraz pieczone
jabłka z nadzieniem z owoców
lasu, a także potrawy z Unii Europejskiej - pieczeń rzymska,
róża francuska i deser orzechowe ule. Wszystkie gospodynie
otrzymały równorzędne nagrody
ufundowane przez Gminę Szaflary oraz kosmetyki ufundowane
przez Hurtownię fryzjerską LOK
i American Dreams Health & Beauty zlokalizowaną w Zaskalu.
Panie prezentujące dania z Unii
Europejskiej otrzymały upominki od Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania przekazane
przez prezesa Macieja Szostaka.
Organizatorem „Zoskalańskiego Jodełka” byli: oddział
Związku Podhalan w Zaskalu,
Wójt oraz Rada Gminy Szaflary.
Opr. Barbara Wolański

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Odblaskowa szkoła w Maruszynie Górnej
ZASŁUGUJE NA OKLASKI, SZKOŁA KTÓRA MA ODBLASKI
JUŻ PRZEDSZKOLAK O TYM WIE, ŻE ODBLASKI NOSI SIĘ
Z PODSTAWÓWKI DZIECKO KAŻDE WIE , ŻE „ ODBLASK TO COŚ WAŻNE”

T

akim hasłem podsumowaliśmy w naszej szkole w Maruszynie Górnej akcję promującą bezpieczeństwo na drodze
dzięki noszeniu odblasków przez
dzieci i dorosłych. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława
Kostki w Maruszynie Górnej
wzięła udział w VII już edycji
konkursu „Odblaskowa Szkoła” pod patronatem Małopolskiej
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Działania związane z powyższą akcją
potwierdzają, że nasza szkoła
nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze
do i ze szkoły. Wszystkie podjęte
działania w ramach „odblaskowej akcji” zwróciły uwagę pedagogów, rodziców, opiekunów
i przede wszystkim dzieci na

Innymi działaniami było podjęcie współpracy z Powiatową
Komendą Policji w Nowym
Targu , którego efektem było
spotkanie – pogadanka uczniów
z Policjantami o zagrożeniach
w ruchu drogowym i konieczności pamiętania o elementach
odblaskowych.
Wiele radości sprawiło
uczniom przygotowanie happeningu „odblaskowego” –
uczniowie wraz z wychowawcą
udali się na „edukacyjny” spacer
uliczkami Maruszyny rozdając
kierowcom ulotki (przygotowane na zajęciach dodatkowych)
informujące o obowiązku noszenia odblasków.
Podsumowaniem wspólnych
działań był uroczysty apel, który
odbył się 24 października 2016r.
Uczniowie udekorowali szkolną
gazetkę hasłami i plakatami wzywającymi do noszenia odblasków,
natomiast klasa VI przygotowała
krótki, ale pouczający „Błyskotliwy teatrzyk ”. Scenki, które
przedstawili były przestrogą przed
niebezpiecznymi zachowaniami
uczestników ruchu drogowego.
Ogłoszone zostały wyniki konkursów i przedstawione najlepsze
prace, których autorzy otrzymali
wspaniałe nagrody. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!!
Dzięki Radzie Rodziców,
która przeznaczyła fundusze na
nagrody i zakup odblasków, bar-

konieczność ustawowego obowiązku korzystania z elementów
odblaskowych i promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Wpisując się w ideę dbania
o zachowanie bezpieczeństwa na
drodze i minimalizowania sytuacji stwarzających zagrożenia na
drodze przez dzieci podjęliśmy
jako społeczność szkolna wiele
wspaniałych inicjatyw.
Przez dwa miesiące – wrzesień i październik na godzinach
wychowawczych realizowane
były tematy związane z zasadami ruchu drogowego oraz koniecznością noszenia odblasków.
Uczniowie klas gimnazjalnych
przygotowali i przedstawili na
specjalnym apelu dla swoich
młodszych kolegów prezentację
pt.” Noszę odblaski, więc jestem
bezpieczny”. W ramach akcji
uczniowie wzięli udział w konkurach z wiedzy o ruchu drogowym, konkursie plastycznym
„Odblaskowa moda to bezpieczeństwo i wygoda” , konkursie
szkolnym na najjaśniejszą gazetkę klasową – „ Moja klasa nosi
odblaski” . Włączając w akcję
rodziców i opiekunów odbył się
również konkurs rodzinny na
rymowankę odblaskową – gdzie
zadaniem dla rodziny było ułożyć rymowankę o Odblaskowej
Szkole w Maruszynie.
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dzo ważnym elementem w podsumowaniu naszego projektu
było rozdanie każdemu uczniowi zawieszki odblaskowej z nadrukiem „ Odblaskowe dzieciaki
w Maruszynie Górnej” , który nie
tylko będzie rozświetlał drogę,
ale też przypomniał dumnie o zaangażowaniu i podjętych działaniach w „Odblaskowej Szkole” .
Jako koordynator akcji „ Odblaskowa szkoła” serdecznie
dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę- rodzicom, dyrekcji, nauczycielom
i przede wszystkim uczniom, za
twórcze pomysły, inicjatywy,
piękne prace plastyczne i dekoracje klas. Bez wątpienia trzeba
powiedzieć , ze Szkoła w Maruszynie jest Odblaskowa. J
Opr. Marta Bryniarska
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Wielkie Święto Gwary Góralskiej w Skrzypnem
„ (…) gwara nasko podholańsko kochano (…)
przecie to skorb scyrozłoty
ucem sie jyj jak dziecko od nowa
dyć to dziadów i ojców mowa.” – Bogdan Weron
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listopada 2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem miało miejsce ważne wydarzenie kulturalne – „święto gwary góralskiej” – XXV Gminny
Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Andrzeja Kudasika
i Bogdana Werona.
Głównym celem konkursu
jest popularyzacja gwary wśród
dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań gawędą i poezją własnego regionu oraz troska o kultywowanie rodzimych tradycji.
Zainteresowanie jak każdego
roku było bardzo duże. Uczestnikami byli przedszkolaki oraz
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy
Szaflary.
Usłyszeliśmy m. in. opowieści o Sabale, czy też wiersze
Wandy Szado – Kudasikowej
i Romana Dziobonia.
Uczestników Jubileuszowego Konkursu zaszczycili
swą obecnością: Wicestarosta
Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński,
Wizytator Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty
w Nowym Targu Aniela Kasiniak, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Tadeusz

Watycha, Radny Rady Powiatu Nowotarskiego Jacek Król,
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki Maciej Szostak, Animator
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki Natalia
Staszel.
Dużym zainteresowaniem
podczas konkursu cieszyła się
wystawa prac rzeźbiarskich naszych lokalnych artystów – Józefa Cachro z Szaflar i Władysława Zachary – emerytowanego
Dyrektora Szkoły w Skrzypnem,
której przyświecało motto gen.
Andrzeja Galicy:
„W zyciu …sytkaśmy tu
jak przechodnie –
ślad nasego zywota
znacymy nasymi cynami,
chces w zyciu
zaznacyć sie godnie,
co mozes cyń,cyń, cyń…”
Przybyli goście oraz uczestnicy konkursu mogli zobaczyć
przedstawienie w wykonaniu członków zespołu „Mali
Skrzypnianie”, prowadzonego
przez Annę Mrowcę i Andrzeja
Stramę. Zespołowi towarzyszyła
kapela pod kierunkiem Czesława
Joniaka.
Bardzo dziękujemy sponsorom oraz przybyłym gościom za
pomoc w rganizacji i uświetnieniu tego wspaniałego święta. To

dzięki ich zaangażowaniu każde
dziecko zostało nagrodzone.
Szczególne podziękowania
kierujemy do uczestników konkursu oraz opiekunów przygotowujących recytatorów i gawędziarzy, a także dziadkom
i rodzicom za wytrwałe pielęgnowanie gwary podhalańskiej.
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Bardzo atrakcyjne nagrody
(vouchery i karty wstępu do
basenów termalnych, parku miniatur, kręglarni, paintballu laserowego, słuchawki, pendiwe’y,
akcesoria komputerowe i wiele
innych), które przypadły nie tylko laureatom, ale obdarowano
nimi każde dziecko zostały podarowane przez naszych hojnych
Sponsorów: Powiatowe Centrum
Kultury w Nowym Targu, Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystki w Szaflarach, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
Władysław Tylka, Radny Rady
Powiatu Jacek Król, Termy Szaflary, Termy Gorący Potok, Spiska Kraina w Niedzicy, Karczma
Zadyma w Szaflarach, Władysław Zachara, Józef Cachro.
Bardzo, bardzo serdecznie
Państwu dziękujemy!
Opr. Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem

KULTURA I FOLKLOR

Kwartalnik Gminy Szaflary

„Skrzypnianki” u Wojewody Małopolskiego

11

listopada 2016 r. w ramach obchodów Odzyskania Niepodległości
przez Polskę, zespół wokalny
„Skrzypnianki” wyśpiewywał
pieśni patriotyczne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jak zwykle
zespołowi towarzyszyła kapela
góralska w składzie: Mateusz
Kowalczyk, Łukarz Murzański,
Tomasz Stopka, Janusz Kwak
oraz Stanisław Wyroba.
Zespół miał możliwość
zwiedzenia urzędu oraz spotkał
się z Panem Wojewodą Józefem
Pilchem, który podziękował
„Skrzypniankom” za piękny
występ. Opr i fot.: Monika Peciak

„Dzieci ze Skrzypnego” w Krakowie
Zespół wokalny „Dzieci ze Skrzypnego” podczas obchodów
Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej w Krakowie

Sukces członków
zespołu „Mali
Skrzypnianie”
w Białym Dunajcu
Para ze Skrzypnego wśród
Laureatów XVII Konkursu
Młodych Toniecników.

W

Białym Dunajcu 13 listopada 2016 roku
odbył się Konkurs Młodych Toniecników. Zmagania blisko 180 uczestników trwały przez 2 dni. Podczas przeglądu
zaprezentowali się członkowie zespołów
regionalnych “Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego oraz “Zyngierki” z Maruszyny Dolnej.
Komisjia w składzie: Maria Porębska, Zofia
Mieszczak, Wanda Szado-Kudasikowa, Tomasz Słodyczka, Józef Pitoń – przewodniczący, wyłoniła zwycięzców konkursu.
Wśród laureatów tegorocznego konkursu
znalazła się para z zespołu “Mali Skrzypnianie” – Sylwia Piszczór i Janusz Marduła.
Opr. Natalia Romasz
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października 2016 r. zespół wokalny „Dzieci ze Skrzypnego” został
zaproszony na obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej w Krakowie, gdzie zaprezentował wiązankę pieśni i tańca góralskiego oraz pieśni
patriotycznych z towarzyszeniem kapeli
góralskiej w składzie: Jan Czesław Joniak,
Tomasz Stopka, Stanisław Wyroba oraz Jan
Wilkus.
Uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości i powstania Eskadrylli
Niepodległej Rzeczpospolitej są organizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego
oraz Szkołę Podstawową 129 w Krakowie
od kilku lat. To tutaj, na terenie obecnego
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
nocą z 30 na 31 października 1918 roku
polska załoga pod dowództwem płk. pil.
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Romana Florera wyzwoliła lotnisko z rąk
okupantów Austriaków.
Dzięki życzliwości Organizatorów, nasi
uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz wzięcia
udziału w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, co dostarczyło
im niezapomnianych wrażeń.
Zespół wokalny „Dzieci ze Skrzypnego” działa przy ZSPiG w Skrzypnem
już od 2012 r. pod opieką M. Peciak. Jest
to młodsza grupa działającego już wcześniej
zespołu „Skrzypnianki” (który składa się
z uczennic i absolwentek ZSPiG w Skrzypnem). „Dzieci ze Skrzypnego” to grupa składająca się z uczniów i uczennic z klas od III
– do I G. Obecnie jest ich 22. Bierze udział
w różnego rodzaju konkursach odnosząc
przy tym sukcesy.
Opr. i fot. Monika Peciak
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Sukcesy „Małych Borzan”
Zespół „Mali Borzanie” oraz „Zochylina”
z Boru w ogromnym zapałem bierze udział
w konkursach i przeglądach organizowanych
na terenie Podhala i nie tylko.

W

dniu 2 października zespół “Mali Borzanie”
brał udział w XXIX Przeziyracce Młodyk Toniecników
i Śpiywoków Goralskich w Ratułowie. Zespół zaprezentował się
w kategoriach śpiewu solowego
i śpiewu grupowego. Komisja
oceniająca uczestników przyznała wyróżnienie w postaci II
miejsca w kategorii II Śpiewu
solowego dla Kamili Jarząbek.
Kolejnym konkursem, w którym zespół wziął udział był XXIII
Festiwal Papieski. Festiwal odbył się 22 października 2016r:
w Białym Dunajcu. Podczas
przesłuchań swoje umiejętności
zaprezentowali „Mali Borzanie”
oraz grupa starsza - „Zochylina”.

• Kategoria grupy śpiewaczeSzkoła Podstawowa kl. 0-III:
II Miejsce - Zepół “Borzanie”
z Boru
• Kategoria grupy śpiewaczedorośli: I Miejsce - Zespół
“Zochylina” z Boru
• Kategoria śpiew solowy
Szkoła Podstawowa kl. 0-III:
I Miejsce - Gabriela Gąsior
– Zespół “Borzanie” z Boru
• Kategoria śpiew solowySzkoła Podstawowa kl. IV-VI:
II Miejsce - Kamila Jarząbek
- Zespół “Borzanie” z Boru
• Kategoria śpiew solowy –
dorośli: I Miejsce - Sylwia
Gaculak – Zespół “Borzanie”
z Boru
Opr. Janusz Gaculak

Kolejny sukces „Skrzypnianek”
„Skrzypnianki” lauratkami XIV Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie

X

IV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej odbył się
w Krakowie w dniach 29-30
października.
Do udziału w Przeglądzie
zgłosiło się 61 wykonawców:
chórów, zespołów, solistów.
Łącznie blisko 400 uczestników.
Uczestnicy musieli przygotować co najmniej 5 utworów,
z których jury wybierało do zaprezentowania dwa.
W tym roku zespół „Skrzypnianki” składający się z uczennic
i absolwentek ZSPiG w Skrzypnem zaprezentował piosenki:
„Pałacyk Michla” oraz góralską
„Choćbyś Wojtek sto dekretów
wyryktowoł” w towarzystwie kapeli góralskiej w składzie: Jan
Czesław Joniak, Janusz Kwak
i Stanisław Wyroba.
Jury po wysłuchaniu prezentacji zakwalifikowało „Skrzypnianki” do udziału w Koncercie
Galowym Laureatów oraz przy-

znało mu następujące nagrody
w kategorii zespoły:
• Laureata XIV Małopolskiego
Przeglądu Pieśni Patriotycznej
• Nagrodę Wojewody Małopolskiego,
• Nagrodę Dzielnicy XVIII
w Krakowie,
• Encyklopedia Solidarności,
• bilety do Kopalni Soli w Wieliczce

• rekomendację do udziału
w Ogólnopolskim Koncercie
Pieśni Patriotycznej w Warszawie w 2017 r.
Oprócz tego opiekun zespołu Monika Peciak otrzymała Dyplom TVP Kraków
„za popularyzowanie tradycji
śpiewania pieśni patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży”.
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Wszyscy śpiewający wraz
z opiekunami otrzymali Dyplomy Uczestnictwa, Śpiewnik
Pieśni Patriotycznych wydany
nakładem Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej oraz szereg
innych upominków. Wszyscy
w/w Laureaci otrzymali Nagrodę Asystenta Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej - albumy wydawnictwa Biały Kruk
„Franciszek. Prawdziwa historia życia”. Laureaci: zespoły
i chóry otrzymały nagrodę
Kopalni Soli w Wieliczce Trasa Turystyczna S.A.- albumy
„Miasto Soli”.
Warto podkreślić, że w zeszłym roku zespół „Skrzypnianki” został również Laureatem VI
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie.
Trzymamy kciuki za występ
w przyszłym roku na Zamku
w Warszawie!
Op i fot/Monika Peciak
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Klasa sportowa w Szaflarach
Po raz pierwszy w historii szkoły w Szaflarach została utworzona klasa sportowa

N

abór został przeprowadzony w roczniku 2003
do pierwszej klasy gimnazjum o profilu piłka ręczna oraz piłka nożna zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców.
Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej
realizowane są w wymiarze 10
godzin tygodniowo, 4 godz.
zgodnie z planem nauczania
oraz 6 godzin specjalistycznych z wybranej dyscypliny
sportu.
Głównym celem klasy sportowej jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania

i

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

sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy
wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania
etyki sportowej, dyscypliny,
wzmocnienie zdrowia oraz
systematyczne uczestnictwo
w zawodach sportowych.
Cele te są osiągane poprzez
trening indywidualny i zespołowy w czasie zajęć specjalistycznych z wychowania
fizycznego oraz udział w rozgrywkach w swoich macierzystych klubach.
Ponadto organizowane są

sportowe obozy zimowe i letnie
umożliwiające ujednolicenie
pracy treningowej z wszystkimi uczestnikami jak również
dające możliwość rozgrywania
sparingów czy udziału w turniejach okolicznościowych.
Piłka ręczna - 6 uczniów
należy do zespołu piłki ręcznej UKS Świt przy ZSPiG
w Szaflarach, który regularnie
uczestniczy w rozgrywkach
młodzików Małopolskiego
Związku Piłki Ręcznej rywalizując z najlepszymi zespołami
Małopolski.
Piłka nożna - 8 uczniów
z zespołem LKS Szaflary gra

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

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

APTEKI

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)

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

ZSPiG w Szaflarach
tel. 18 27-547-26

Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny

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

SZKOŁY

36

w I lidze Trampkarzy Starszych
(roczniki 2002, 2003, 2004)
zajmując obecnie 2 miejsce
oraz 2 uczniów gra w II lidze
w drużynie Górali Nowy Targ.
Również pozostali uczniowie klasy sportowej są świadomi tego, że pracując nad
swoim wszechstronnym rozwojem oraz podnosząc swoją
sportową sprawność przygotowują się do reprezentowania
szkoły w zawodach gminnych
oraz Szkolnego Związku Sportowego różnych szczebli, niekoniecznie tylko w wybranej
dyscyplinie sportu.
Opr. Konrad Dygoń

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
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Międzyszkolne Rozgrywki Sportowe
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do kalendarza wydarzeń
w szkołach w gminie Szaflary powróciły międzyszkolne rozgrywki sportowe.
Piłka halowa
W drugiej połowie września
w ZSPiG w Szaflarach rozegrano cykl zawodów wyłaniających najlepsze drużyny w piłce
halowej dziewcząt i chłopców
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepsze
drużyny zapewniły sobie udział
w zawodach na szczeblu Ośrodka
Sportowego Nowy Targ. W klasyfikacji końcowej Gimnazjum
zwyciężyły dziewczyny z Zaskala, po nich na podium uplasowały
się drużyny dziewcząt z Szaflar
i Bańskiej Niżnej. Najlepszą
zawodniczką wybrana została
Anna Bulanda z Bańskiej Niżnej.
Natomiast w kategorii chłopców
zwyciężyli uczniowie z Bańskiej
Niżnej wyprzedzając m.in. Zaskale i Maruszynę Górną. Najlepszym zawodnikiem wybrany
został Kamil Szeliga z Zaskala.
Podczas rozgrywek szkół podstawowych wśród dziewczyn najlepszymi okazały się zawodniczki z Zaskala, po nich na kolejno
drugim i trzecim miejscu znalazły
się drużyny z Szaflar i Maruszyny
Górnej. Najlepszą zawodniczką
wybrana została Patrycja Gzik
z Bańskiej Niżnej. W rozgrywkach chłopców zwyciężyły Szaflary, pokonując w klasyfikacji
ogólnej m.in. Skrzypne i Bańską
Niżną. Najlepszym zawodnikiem
wybrany został Adam Mrugała ze
Skrzypnego.

W zawodach na szczeblu powiatowym zaprezentowały się
drużyny dziewcząt z Gimnazjum
w Zaskalu oraz Szaflar. Dziewczęta z Zaskala nie miały sobie
równych i tym samym zwyciężyły na turnieju w Maniowach.
Koszykówka
Przełom listopada i grudnia to
czas dla koszykówki. Zdecydowanie najlepszą drużyną w minikoszykówce szkół podstawowych okazała się reprezentacja
złożona z dziewcząt i chłopców
ze szkoły w Skrzypnem. Podopieczni Tomasza Podlipniego
wygrali wszystkie swoje spotkania w zawodach, a dwójka ich zawodników otrzymała statuetki za
najlepszą zawodniczkę zawodów
– Renata Wilczek oraz najlepszego zawodnika – Adam Mrugała.
Drugie miejsce wywalczyli re-

prezentanci SP Szaflary, którzy
w zawodach dwukrotnie zostali
pokonani przez SP Skrzypne, jednak dobra gra Michała
Wójcika oraz Jana Adamczyka
pozwoliła im zająć wysokiego
miejsca na podium. Trzecia lokata przypadła dzielnie walczącej
drużynie ze Szkoły Podstawowej

w Borze, której grę opierała się
bardzo dobrze dysponowanym
tego dnia Krzysztofie Jarząbku.
Gimnazjaliści z Bańskiej Niżnej bez większych problemów
uporali się w finale z Zaskalem.
Dla obu drużyn był to drugi mecz
w tym dniu ponieważ wcześniej
już w „grupie” zremisowali ze
sobą 4:4. Zespół z Maruszyny
Górnej, podnosząc się po półfinałowej porażce, zasłużenie
wywalczył trzecie miejsce w zawodach, wygrywając jednym
punktem ze Skrzypnem.
Niespodzianką w zawodach
było pierwsze miejsce dla dziewcząt z Bańskiej Wyżnej. Po porażce w meczu grupowym z Maruszyną Dolną nie pozwoliły się
już ograć nikomu, wygrywając
znacząco ze Skrzypnym oraz po
zaciętej walce i dogrywce w finale z Zaskalem.Do zwycięstwa
poprowadziła ich Justyna Szostak, która wybrana została najlepszą zawodniczką zawodów.
Drugie miejsce przypadło
reprezentantkom Zaskala, które
w finale konsekwentnie odrobiły
straty doprowadzając do dogrywki, jednak zabrakło skuteczności aby wyjść zwycięsko z tego
starcia.
Trzecie miejsce na podium
zajęły uczennice ze Skrzypnego
ogrywając w decydującym meczu nieźle dysponowaną drużynę
z Maruszyny Dolnej.
Opr. Konrad Dygoń

Sukces drużyny z Zaskala
Trzecie miejsce Zaskalanek w półfinale Województwa Małopolskiego w Piłce Halowej

D

ziewczęta z ZSPiG w Zaskalu wystąpiły w składzie:
Pudzisz Zuzanna (kapitan),
Cudzich Katarzyna, Chrobak
Alicja, Gołyźniak Katarzyna,
Maciaszek Karolina, Bocheńska Anna, Niedośpiał Paulina,
Kubicz Julia, Mrugała Martyna.

W turnieju, który odbył się
3-ego listopada, brały udział mistrzynie powiatu nowotarskiego
(Zaskale), tatrzańskiego (Leśnica), suskiego (Naprawa), myślenickiego (Trzemeśnia).
Uczennice gimnazjum w Zaskalu pokonały mistrzynie po-

wiatu tatrzańskiego i uległy
mistrzyniom powiatu suskiego
i myślenickiego. Należy zaznaczyć, że w drużynie Naprawy grała kadrowiczka Polski,
a Trzemeśnię reprezentowały
zawodniczki występujące na co
dzień w klubie futbolowym.
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Zawodniczki z Zaskala zajęły 3 miejsce w turnieju, co jest
największym do tej pory osiągnięciem sportowym Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu.
Opr. Stanisław Pietrzak
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Górskie Mistrzostwa Polski Masters w gminie Szaflary
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Masters
odbyły się w sobotę, 10 września na terenie
gminy Szaflary. Wydarzenie organizowane jest
przez Tatra Cycling Events S.C. przy współpracy
z Gminą Szaflary i Powiatem Nowotarskim.

O

tytuły najlepszych Mistrzów
Polski w kolarstwie szosowym walczyło prawie 200
zawodników w 14 kategoriach.
Najmłodsi zawodnicy startowali
w kategorii 18-29 lat, natomiast
najstarsi mieli ukończone 80 lat.
Wymagająca trasa biegła
przez Maruszynę, Skrzypne,
Bańską Niżną i Bańską Wyżną.
Długość jednego okrążenia wynosiła 15,8 km a start oraz meta
wyścigu znajdowały się przy
budynku ZSPiG w Maruszynie
Górnej. Dystans uzależniony był

od kategorii wiekowej. Wysiłki
kolarzom wynagradzały malownicze krajobrazy, które towarzyszyły im na całej trasie. Sędzią
Głównym był Marek Kosicki
z Małopolskiego Związku Kolarskiego.
Mistrzostwa na terenie gminy zorganizowane zostały po
raz pierwszy i spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno
ze strony kolarzy jak i mieszkańców. Niewykluczone że zorganizowane zostaną ponownie
w przyszłości. Opr. Natalia Romasz

HARMONOGRAM GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH 2017
MIESIĄC

DYSCYPLINA

SP dziewczyny

KATEGORIA
MAJ/CZERWIEC

piłka nożna-trawa

SP chłopcy
STYCZEŃ

tenis stołowy

Gim. chłopcy

SP dziewczyny
WRZESIEŃ

halowa piłka nożna

SP mix
piłka siatkowa

SP klasy V (chłopcy)
SP klasy VI (chłopcy)

Gim. chłopcy

Gim. klasy I (chłopcy)

Gim. dziewczyny

Gim. klasy II (chłopcy)

SP klasy I-IV (chłopcy)

WRZESIEŃ/
PAŹDZIERNIK

SP klasy V (chłopcy)

biegi przełajowe

SP klasy VI (chłopcy)

SP klasy I-IV (dziewczyny)
SP klasy VI (dziewczyny)

Gim. klasy II (chłopcy)
biegi przełajowe

Gim. klasy III (chłopcy)
SP klasy V (dziewczyny)

Gim. klasy I (chłopcy)

MAJ

Gim. dziewczyny
SP klasy I-IV (chłopcy)

SP mix
piłka ręczna

SP chłopcy
Gim. chłopcy

Gim. chłopcy
Gim. dziewczyny

KWIECIEŃ

Gim. dziewczyny
Gim. chłopcy

SP dziewczyny
Gim. dziewczyny

LUTY/MARZEC

SP chłopcy

Gim. klasy I (dziewczyny)

Gim. klasy III (chłopcy)

Gim. klasy II (dziewczyny)

SP klasy I-IV (dziewczyny)

Gim. klasy III (dziewczyny)

SP klasy V (dziewczyny)

SP mix

SP klasy VI (dziewczyny)

LISTOPAD

Gim. klasy I (dziewczyny)

koszykówka

Gim. chłopcy
Gim. dziewczyny

Gim. klasy II (dziewczyny)
Gim. klasy III (dziewczyny)

GRUDZIEŃ
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gry i zabawy

SP klasy 1-3
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I KonfederacjęTatrzańską
Tatrzańskąrównież
równieżjajazałożyłem.
założyłem.
I Konfederację
Tu nowa historia się zaczyna
Tu nowa historia się zaczyna
I nowa zagadka się rozpoczyna:
I nowa zagadka się rozpoczyna:
Przejdź przez pasy i kieruj się w lewo,
Przejdź przez pasy i kieruj się w lewo,
A dalej wypatruj domu drewnianego
A dalej wypatruj
domu drewnianego
Z mszeniem1) koloru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Z mszeniem1) koloru _ 12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
Chałupą Doruli nazywanego.
Chałupą Doruli nazywanego.
W środku dzieło włoskiego malarza się znajduje WFresk
środku
dzieło włoskiego malarza się znajduje „Zaśnięcie Matki Boskiej” na renowację oczekuje.
Fresk
„Zaśnięcie
Matki Boskiej” wokół
na renowację
11 apostołów zgromadzonych
Panienkioczekuje.
11Bez
apostołów
zgromadzonych
wokół
Panienki
Judasza, co zdrajcą okazał się wielkim.
Bez Judasza, co zdrajcą okazał się wielkim.
Gdy w 1932 roku w Ludźmierzu lud na odpuście był
Gdy
1932 roku
w Ludźmierzu
lud na odpuście
Ww
Szaﬂarach
wielki
pożar zabudowania
niszczył.był
WMatka
Szaﬂarach
wielki
pożar
zabudowania
niszczył.
Boska cudem pożar zatrzymała Matka
Boska
cudem
zatrzymała
Pół wsi
i biała
izba zpożar
malowidłem
ocalała.
Pół wsi i biała izba z malowidłem ocalała.
Idź z powrotem do najbliższego skrzyżowania.
IdźNa
z powrotem
do najbliższego
rogu duży dom
bez płotu sięskrzyżowania.
wyłania.
NaTurogu
duży
bez płotu
Żydzi,
by dom
być bliżej
Boga,się
do wyłania.
modlitwy dach otwierali,
TuAŻydzi,
byćszyciem
bliżej Boga,
do modlitwy
na coby
dzień
na życie
zarabiali. dach otwierali,
A na co dzień szyciem na życie zarabiali.
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17

pomnikiem,gdy
gdyprzejdziesz
przejdzieszprzez
przezulicę,
ulicę,
ZaZa
pomnikiem,
Na
moim
domu
zobaczysz
drewnianą
tablicę.
Na moim domu zobaczysz drewnianą tablicę.
Przeczytać
możesz,
a
ja
wyznam
Ci
szczerze,
Przeczytać możesz, a ja wyznam Ci szczerze,
byłem
bardzo_ __ __ __ __ __ _ _ _żołnierzem.
żołnierzem.
ŻeŻe
byłem
bardzo
9
9
Aktywnymdziałaczem
działaczemZwiązku
Związku_ _ ____________też
teżbyłem
byłem
Aktywnym

15 15

takmnie
mniepokochali,
pokochali,
_ __ __ __ __ __ _tak
5 5
pomnikkukumej
mejczci
czciufundowali.
ufundowali.
ŻeŻe
pomnik
W
Zakopanem
i
Tarnowie
torturowanybyłem,
byłem,
W Zakopanem i Tarnowie torturowany
w
_
_
_
_
_
_
_
_
w
niewoli
życie
zakończyłem.
w _ _ _ _ _ _ _ _ w niewoli życie zakończyłem.

Nim
ruszysz,stań
stańtyłem
tyłemdodokościoła.
kościoła.
Nim
ruszysz,
Rozejrzyj
się,może
możektoś
ktośCię
Cięwoła?
woła?
Rozejrzyj
się,
Odszukaj
głaz,cocoprzypomina
przypominatatrzańską
tatrzańskągrań
grań
Odszukaj
głaz,
I odczytaj
z tablicy,kto
ktostoi
stoinań.
nań.
I odczytaj
z tablicy,

ZaZa
jedną
z najstarszych
jedną
z najstarszychnanaPodhalu
Podhaluuznawana
uznawana
Wieś
SzaﬂarywwXIII
XIIIwieku
wiekuzostała
zostałalokowana.
lokowana.
Wieś
Szaﬂary
Pierwsi
osadnicywypasem
wypasemowiec
owiecsię
siętrudnili.
trudnili.
Pierwsi
jejjejosadnicy
Mówi
się,
najpewniejNiemcami
Niemcamibyli.
byli.
Mówi
się,
żeżenajpewniej

Witam
Cię,
Witam
Cię,Podróżniku
Podróżnikumiły,
miły,
DoDo
mojej
rodzinnej
mojej rodzinnejwsi
wsiprzybyły!
przybyły!
Ja,Ja,
Augustyn
AugustynSuski
SuskipopoSzaﬂarach
SzaﬂarachCię
Cięoprowadzę
oprowadzę
I nieznane
I nieznanehistorie
historiePodhala
PodhalaCiCizdradzę.
zdradzę.

Dalej po
po lewej
lewej drogowskaz
drogowskaz zobaczysz
zobaczysz koloru
Dalej
koloru __ __ __ __ __7 ________
7
Cozaprasza
zaprasza na
na kąpiel
kąpiel do
do basenu
basenu termalnego.
Co
termalnego.
Możesz pojechać
pojechać tam,
tam, by
by Twoje
Twoje ciało
Możesz
ciało
Po wędrówce odpoczynku i relaksu zaznało.
Po wędrówce odpoczynku i relaksu zaznało.
Z karczmy na rynku przy kościele niegdyś słynęły Szaﬂary,
Z karczmy na rynku przy kościele niegdyś słynęły Szaﬂary,
Mężczyźni tam siedzieli, zamiast dawać dowody wiary.
Mężczyźni tam siedzieli, zamiast dawać dowody wiary.
Do jej zburzenia namówił ksiądz ludzi, więc nikt już nie
Do jej zburzenia namówił ksiądz ludzi, więc nikt już nie
grzeszy,
grzeszy,
Na jej miejscu studnia dziś Twe oczy cieszy.
Na jej miejscu studnia dziś Twe oczy cieszy.
Wiele lat temu silne deszcze okoliczne pola tak nawodniły,
Wiele lat temu silne deszcze okoliczne
pola tak nawodniły,
Że wszystkie zasadzone grule2)
zamiast rosnąć – gniły.
2)
Że
wszystkie
zasadzone
grule
zamiast
rosnąć –sprowadził.
gniły.
Starsi ludzie powiadają, że proboszcz Jezuitów
Starsi
ludzie
powiadają,
że
proboszcz
Jezuitów
sprowadził.
Oni zaś odprawili pogrzeb gruli, który problemowi zaradził.
Oni zaś odprawili pogrzeb gruli, który problemowi zaradził.
Na rynku stoi kościół, przy którym schola
Na
rynku stoi
kościół,
którym
schola
Wychwala
patrona
św.przy
Andrzeja
Apostoła.
Wychwala
patrona
św.
Andrzeja
Apostoła.
W pobliżu kościoła nie przegap, Wędrowcze miły,
W
pobliżu
miły,
Rodziny
_ kościoła
_ _ _nie
_ _przegap,
_ _ starejWędrowcze
mogiły.
Rodziny _ 6 8 _ _ _ _ _ _ _ starej mogiły.
6 8
Jak zwyczaj nakazuje, do świątyni wejdź mój drogi,
Jak
zwyczaj
nakazuje, doprzestąp
świątynistare
wejdź
mój drogi,
Wejścia południowego
progi.
Wejścia
południowego
stareSzaﬂarskiej
progi.
W środku
szukaj ﬁgury przestąp
Matki Boskiej
W
szukaj
ﬁgury
Matkisztuki
Boskiej
Szaﬂarskiej
Wśrodku
niebieskiej
szacie
– dzieła
rzeźbiarskiej.
W niebieskiej szacie – dzieła sztuki rzeźbiarskiej.

Wróć
sąsą
trzy,
Wróćprzed
przedfront
frontkościoła,
kościoła,gdzie
gdzieschodki
schodki
trzy,
AAod
nich
zmierzaj
już
w
prawo
przez
pasy.
od nich zmierzaj już w prawo przez pasy.
Po
starą.
Poprawej
prawejujrzysz
ujrzyszjeszcze
jeszczewikarówkę
wikarówkę
starą.
Nie
zatrzymuj
się,
ruszaj
dalej
pełną
parą.
Nie zatrzymuj się, ruszaj dalej pełną
parą.
Po
salach
Polewej
lewejminiesz
minieszprzedszkole,
przedszkole,wwktórego
którego
salach
W
1926
roku
odbył
się
X
Zjazd
Związku
Podhalan.
W 1926 roku odbył się X Zjazd Związku Podhalan.
Wielu
Wielutam
tambyło
byłohonorowych
honorowychgości,
gości,zgodnie
zgodniez planem,
z planem,
Na
czele
z
moim
przyjacielem
Władysławem
Na czele z moim przyjacielem WładysławemOrkanem.
Orkanem.
4

2

4
2
Gdzie dawniej miejscowi
wyrabiali pyszne
sery
Gdzie dawniej miejscowi wyrabiali pyszne sery
W mleczarni, która kiedyś tu się znajdowała
W mleczarni, która kiedyś tu się znajdowała
I swojskie mleko chętnie od ludzi przyjmowała.
I swojskie mleko chętnie od ludzi przyjmowała.
Nieco dalej przy rozstaju rosło „Drzewo Wolności”,
Nieco dalej przy rozstaju rosło „Drzewo Wolności”,
Z którego rzeźbę zrobiono, gdy doczekało się starości.
Z którego rzeźbę zrobiono, gdy doczekało się starości.
Dziś jako św. Florian przed _ _ _ (OSP) stróżuje – (P – 11)
Dziś jako św. Florian przed _ _ _ (OSP) stróżuje – (P – 11)
Jej kwatera nieco dalej na wprost się znajduje.
Jej kwatera nieco dalej na wprost się znajduje.
Drużyna strażacka zawsze na posterunku,
strażacka
zawsze
na posterunku,
A Ty tuż zaDrużyna
jej siedzibą
podążaj
w lewym
kierunku.
A
Ty
tuż
za
jej
siedzibą
podążaj
w
lewym
kierunku.
Na końcu drogi wśród zieleni jest biała puszka metalowa.
Na końcu
drogi
wśród
zieleni
jest
biała
puszka
metalowa.
Tak wygląda przeciwpowodziowa stacja pomiarowa!
Tak wygląda przeciwpowodziowa stacja pomiarowa!
Po drugiej stronie drogi święty czuwa.
Po drugiej
stronie drogi
święty
czuwa.
Swoją historią
przechodniów
wzrok
przykuwa.
Swoją
historią
przechodniów
wzrok
przykuwa.
Święty Jan Nepomucen mostom patronował,
Święty
Nepomucen
mostom
patronował,
W czasie
wojnyJan
niejeden
góral broń
w nim
chował.
W czasie wojny niejeden góral broń w nim chował.

Idź
numer:
Idźdalej
dalejdodomarketu,
marketu,budynek
budynek
numer:
_____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ _

INFORMACJE/REKLAMA

mszenie - wypełnienie pomiędzy drewnianymi balami tradycyjnej
1)
mszeniechaty;
- wypełnienie
drewnianymi
balami
góralskiej
kiedyś dopomiędzy
mszenia stosowano
mech
(stądtradycyjnej
nazwa),
góralskiej chaty;
kiedyśsię
dowełniankę
mszenia stosowano
mech
(stąd nazwa),
dziś stosuje
(paski drewna
świerkowego)
2) się wełniankę (paski drewna świerkowego)
dziś stosuje
grule - w gwarze podhalańskiej: ziemniaki
2)
grule - w gwarze podhalańskiej: ziemniaki

1)

3 3

AAwwnim
powie.
nimdla
dladzieci
dzieciświetlica,
świetlica,każdy
każdyCiCitoto
powie.
Na
Nałące
łącewwoddali
oddaliujrzysz
ujrzyszpomnik
pomnikśw.
św.Andrzeja,
Andrzeja,
Ucznia
UczniaChrystusa
Chrystusazazasprawą
sprawąJana
JanaChrzciciela.
Chrzciciela.

Drugi
zowie,
Drugibudynek
budynek„_„__ __ __ _ _ _ _ _ _ __”_”sięsię
zowie,

Gdyjuż
jużkościół
kościółopuścisz
opuściszmurowany,
murowany,
Gdy
Idź
Idźna
natyły,
tyły,gdzie
gdziebudynek
budynekplebanii
plebaniischowany.
schowany.
Dziś
Dziśjest
jesttam
tammiejsce
miejscedo
dozabaw
zabawi sportów
i sportówuprawiania,
uprawiania,
Dawniej
Dawniejzaś
zaśbyły
byłyprzykościelne
przykościelnegospodarskie
gospodarskiezabudowania.
zabudowania.

1818

XIVwieku
wiekudał
dałjejjejpostać
postać
obecną
WWXIV
obecną
Rzeźbiarzreprezentujący
reprezentującyszkołę
szkołękrakowsko-sądecką.
krakowsko-sądecką.
Rzeźbiarz
Wprzedsionku
przedsionkuszukaj
szukajinskrypcji,
inskrypcji,coconanawstędze
wstędzewidnieje:
widnieje:
W
„Bógjest
jest _____ __ __ __ __ _„ „– –totonie
niepowszednieje!
powszednieje!
„Bóg
nr 2/2016

Głowę ﬁgury zdobią _ _ _ _ _ _ _ złote.
Głowę ﬁgury zdobią14_ _ _ _ _ _ _ złote.
14
Tu przychodzili młodzi i starzy
na piechotę.
Tu przychodzili
młodzi
i starzy
Rodziny
ze zmarłymi
z innych
wsinatupiechotę.
przybywały,
Rodziny ze zmarłymi z innych wsi tu przybywały,
Bo kondukty pogrzebowe stąd właśnie wyruszały.
Bo kondukty pogrzebowe stąd właśnie wyruszały.
Dziś opiekę nad kapliczką i stacją sprawuje
Dziś opiekę nad kapliczką i stacją sprawuje
Pani Maria, która pod nr 84 zamieszkuje.
Pani Maria, która pod nr 84 zamieszkuje.
Podczas ulewy wyniki pomiarów odczytuje raz po raz,
Podczas ulewy wyniki pomiarów odczytuje raz po raz,
By przed powodzią wszystkich ostrzegać na czas.
By przed powodzią wszystkich ostrzegać na czas.

16 16

Questowiczu
mój
drogi,
Questowiczu
mój
drogi,
kieruj
sięsię
w prawo
wzdłuż
drogi,
kieruj
w prawo
wzdłuż
drogi,
która
między
drewnianymi
domami
wiedzie,
która
między
drewnianymi
domami
wiedzie,
znak
i lustro
ujrzysz
przedzie.
Aż Aż
znak
i lustro
ujrzysz
nana
przedzie.

1 1

Dalej
za za
kładką
droga
jużjuż
swobodna,
Dalej
kładką
droga
swobodna,
A na
drewnianym
domku
napis
ul.ul.
_ _ _ _ _ _ __ __ _
A na
drewnianym
domku
napis

13 13

Dom
pani
Marii
ponad
100
latlat
tutu
stoi.
Dom
pani
Marii
ponad
100
stoi.
Opowiem jego historię temu, kto się nie boi.
Opowiem
jego
historię
temu,
kto
się
nie
boi.
Podczas wojny ukrywał Żydów, gdy zła była ich
Podczas
wojny
ukrywał
Żydów,
gdy
zła
była
ichdola.
dola.
ByłBył
tu tu
także
kiedyś
urząd
gminy,
a nawet
także
kiedyś
urząd
gminy,
a naweti szkoła.
i szkoła.
Idź dalej do rozstaju przy ﬁgurze Floriana świętego
Idź
dalej
do
rozstaju
przy
ﬁgurze
Floriana
świętego
I szukaj w prawo tuż przed marketem chodnika wąskiego.
I
szukaj
w
prawo
tuż
przed
marketem
chodnika
wąskiego.
Podążając wąską dróżką, kilka zakrętów
Podążając
wąską
dróżką,
kilka
zakrętówminiesz,
miniesz,
Na końcu będzie kładka, pod którą
Na
końcu
będzie
kładka,
pod
którą
_ __________ __ ________ __ __ _płynie.
płynie.

Kwartalnik Gminy Szaflary

3)

3)
Poruseństwo Chochołowskie - powstanie góralskie z 21.02.1846
Poruseństwo
Chochołowskie
- powstanie góralskie z 21.02.1846
roku przeciwko
władzom austriackim
roku przeciwko władzom austriackim

Nieopodal znak drogowy wyraźnie wskazuje,
Nieopodal
znak
drogowy
wyraźnie
wskazuje,
auta
ważące
tonmost
mostwytrzymuje.
wytrzymuje.
Że Że
auta
ważące
_ ____ __ __ __ __ __ __ __ _ton
10
10
Teraz przejdź na drugą stronę
rzeki, Wędrowcze,
Teraz przejdź na drugą stronę rzeki, Wędrowcze,
Prosto, aż ujrzysz karczmę, nie idź na manowce!
Prosto, aż ujrzysz karczmę, nie idź na manowce!
W niej dobrą pizzę zjesz
W niej dobrą pizzę zjesz
I skarb odnajdziesz też.
I skarb odnajdziesz też.
Hasło, które już przecież znasz,
Hasło,
które już przecież znasz,
By dostać pieczęć, przy barze podasz.
By dostać pieczęć, przy barze podasz.

Dalej
ujrzysz
znak
STOP
przed
skrzyżowaniem,
Dalej
ujrzysz
znak
STOP
przed
skrzyżowaniem,
A po
lewej
drewniany
dom
z oznakowaniem.
A po
lewej
drewniany
dom
z oznakowaniem.
Szyje się tam i sprzedaje stroje
regionalne.
Szyje
się
tam
i
sprzedaje
stroje
regionalne.
chluba
Szaﬂar
– zajrzyj
środka,sąsąunikalne!
unikalne!
To To
chluba
Szaﬂar
– zajrzyj
dodo
środka,

ulicy
lewej
przegap
budynkuwinem
winemporośniętego:
porośniętego:
WW
ulicy
popo
lewej
nienie
przegap
budynku
dom
Makucha
– współorganizatoraPoruseństwa
Poruseństwa
To To
dom
ks.ks.
Makucha
– współorganizatora
3) 3).
Chochołowskiego
Chochołowskiego
.
jednak dalej wzdłuż rzeki, nie skręcajwwlewo,
lewo,
IdźIdź
jednak
dalej
wzdłuż
rzeki,
nie
skręcaj
Miniesz
drodze
niejedno
grube,
staredrzewo.
drzewo.
Miniesz
popo
drodze
niejedno
grube,
stare

REKLAMA

Na koniec wytłumaczyć Ci chciałem,
Na koniec wytłumaczyć Ci chciałem,
Dlaczego
takie
hasło
questu
wybrałem.
Dlaczego
takie hasło
questu
wybrałem.
Tak
zatytułowałem
jeden
z moich
wierszy
Tak zatytułowałem jeden z moich wierszy
Pisany gwarą góralską. Poczytaj zbiór szerszy!
Pisany gwarą góralską. Poczytaj zbiór szerszy!

88 99

4)
4)

10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hasło
Hasło questu:
questu:

11 22 33 44 55 66 77

4) boginie, żeńskie demony z wierzeń dawnych Słowian,
4) boginie,
żeńskie demony z wierzeń
Słowian,
zamieszkujące
górskiedawnych
lub jeziora
jeziora
zamieszkujące pieczary
pieczary górskie
lub

Miejsce
Miejsce na pieczęć:

Autorzy questu:

J.Zaliński,J.Jabłoński,
J.Jabłoński, S.Gąsienica, M.Twaróg,
J.Zaliński,
M.Twaróg, M.Twaróg,
M.Twaróg,
P.Chrobak,S.Szczypta,
S.Szczypta, G.Cachro,
G.Cachro, T.Vraimakis,
P.Chrobak,
T.Vraimakis, M.Krasoń,
M.Krasoń,A.Zając,
A.Zając,
N.Trybuła, I.Brandys, K.Możdżeń, A.Możdżeń, A.Vraimakis,
N.Trybuła,
I.Brandys,
K.Możdżeń,
A.Możdżeń,
A.Vraimakis,
A.Zięba, R.Janowiak, N.Romasz, N.Staszel, Z.Kardaś, K.Kardaś,
A.Zięba,
R.Janowiak,
N.Romasz,
N.Staszel,
Z.Kardaś,
K.Kardaś,
M.Głodek,R.
R. Martyniak,
Martyniak, K.Pacholska-Solwa,
K.Pacholska-Solwa, A.Kustwan
M.Głodek,
A.Kustwan

Ilustracje: N.Romasz
N.Romasz
Ilustracje:
Projekt graficzny: A.Jarzębska
Projekt
graficzny:
A.Jarzębska
Konsultacje:
Konsultacje:

O.Gałek,A.Jarzębska,
A.Jarzębska, Fundacja
Fundacja Miejsc
O.Gałek,
Miejsc ii Ludzi
Ludzi Aktywnych
Aktywnych

Opiekun questu:
questu:
Opiekun

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
biuro@leaderorawa.pl, tel. 601-488-584
biuro@leaderorawa.pl, tel. 601-488-584

Doﬁnansowano w ramach programu Narodowego Instytutu
Doﬁnansowano
w ramach
programudla
Narodowego
Dziedzictwa
– Wolontariat
dziedzictwa Instytutu

DziedzictwaPodhala,
– Wolontariat
dla dziedzictwa
Projekt pt. „Wolontariusze
Spisza i Orawy
na rzecz swojego regionu”.
Projekt pt. „Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz swojego regionu”.

Quest
Quest

Augustynem
ZZ Augustynem
Suskim
Suskim
po Szaflarach
Szaflarach
po

Gdzietotojest?
jest?
Gdzie

Questprowadzi
prowadzipopomiejscowości
miejscowości
Szaﬂary,
która
Quest
Szaﬂary,
która
znajduje
nrnr
4747
(tzw.
„zakoznajdujesię
sięprzy
przydrodze
drodzekrajowej
krajowej
(tzw.
„zakopiance”)
Nowym
Targiem
a a
piance”)nanaodcinku
odcinkupomiędzy
pomiędzy
Nowym
Targiem
Zakopanym.
Zakopanym.

Tematyka:
Tematyka:

Quest
Szaﬂary
nana
Podhalu.
Questopowiada
opowiadahistorię
historięwsi
wsi
Szaﬂary
Podhalu.
Narratorem
Suski
- miejscoNarratoremopowieści
opowieścijest
jestAugustyn
Augustyn
Suski
- miejscowy
i poeta.
wydziałacz
działaczspołeczny,
społeczny,żołnierz
żołnierz
i poeta.

Początek
Początekwyprawy:
wyprawy:

Quest rozpoczyna sięsięnana
Quest
rozpoczyna
rynku
rynkuwwSzaﬂarach,
Szaﬂarach,ww
pobliżu
pobliżukościoła.
kościoła.

Czas
Czasprzejścia:
przejścia:

1 godz. 30 min
1 godz. 30 min

