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Od redakcji

W

itamy ponownie wszystkich naszych
czytelników! To już trzeci numer
kwartalnika Serce Podhala. Cieszymy
się, że spotkał się on z Państwa uznaniem,
motywuje nas to do dalszej pracy. Staramy
się aby lokalny kwartalnik współtworzony
był, także przez mieszkańców. Dlatego też,
przypominamy o możliwości przesyłania artykułów i zdjęć do Redakcji „Serca Podhala”
na adres: redakcja@szaflary.pl.
W tym numerze znajdziecie Państwo m.
in. informacje o działaniach podejmowanych przez szkoły w ubiegłych miesiącach
oraz o wydarzeniach jakie miały miejsce
w naszej gminie. Nadchodzące miesiące
także będą obfitować w wiele ciekawych

Kwartalnik Gminy Szaflary

wydarzeń, a wśród nich: bezpłatne warsztaty
wielkanocne dla dzieci i młodzieży, Majówka
w Sercu Podhala, Turniej Sołecki o Puchar
Wójta Gminy Szaflary, Gminny Przegląd
Piosenki Angielskiej czy konkurs plastyczno - ekologiczny dla dzieci naszej gminy,
w którym nagrodą jest wyjazd do Ogrodu
Doświadczeń w Krakowie.
Kwartalnik Serce Podhala dostępny jest
również w wersji pdf do pobrania na stronie
www.gckpit.szaflary.pl
Przed nami także Święta. Przy tej okazji chcielibyśmy Państwu złożyć serdeczne
życzenia zdrowych, pełnych wiary, nadziei
i miłości Świąt Wielkanocnych, radosnego
wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny.
Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

II Majówka w Sercu Podhala
Już w niedzielę 30 kwietnia zapraszamy na kolejną Majówkę w Sercu Podhala.

T

ym razem bawić się będziemy na Błoniach Szaflarzańskich (plac przy parafii
w Szaflarach). Impreza rozpocznie się o godzinie 12:00.
Po uroczystym otwarciu przez
Wójta Gminy Szaflary, dzieci
i młodzież z naszej gminy staną do rywalizacji w Gminnym
Przeglądzie Piosenki Angiel-

skiej. Regulamin Przeglądu
znajduje się na stronie internetowej GCKPiT w Szaflarach, został także przesłany
do wszystkich szkół.
W programie Majówki ponownie rozegrany zostanie także Turniej Sołecki o Puchar
Wójta Gminy Szaflary. Reprezentacje sołectw będą walczyć

w sześciu konkurencjach, a gra
będzie warta świeczki, bowiem
trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody pieniężne, zasilające budżet sołecki danej
miejscowości.
Ponadto w programie
przewidziano występ dzieci z zespołu młodzieżowego
działającego przy GCKPiT

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju.
Serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja
i mokrego Dyngusa
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński
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w Szaflarach, pokaz wyszkolenia psów oraz strefę zabaw
dla dzieci. Na zakończenie
wystąpi słynny w tym rejonie
zespół „Bartki”. Gwiazdą wieczoru będzie zespól Łobuzy,
twórcy hitu „Ona czuje we
mnie piniądz!”. Po koncercie
zapraszamy wszystkich na dyskotekę.
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Podhalański Transport Kolejowy coraz bliżej
Samorządowcy, parlamentarzyści i radni na czele z marszałkiem Jackiem Krupą
debatowali na temat modernizacji kolei i utworzenia nowych połączeń
zsynchronizowanych z transportem lokalnym.

Z

aproszonych gości powitał gospodarz spotkania,
Wójt Gminy Szaflary, Rafał
Szkaradziński, który w imieniu
samorządowców podziękował
marszałkowi za zwrócenie uwagi
na problem komunikacyjny na
terenie Podhala i chęć dyskusji
w tym temacie.
Tytułem wprowadzenia marszałek Jacek Krupa wyjaśnił, że
aby możliwe było zrealizowanie
tego projektu potrzebna jest infrastruktura, tabor i pasażerowie
oraz fundusze na dofinansowanie
rozbudowy i nowych połączeń.
Projekt zakłada współpracę samorządów w przeorganizowaniu transportu lokalnego tak aby
był atrakcyjny dla mieszkańców
i oferował kompleksową usługę.
Łączy się to również z utworzeniem nowych miejsc parkingowych w niewielkiej odległości
od dworców PKP, modernizacją
dworców i peronów i poprawę
bezpieczeństwa podróżujących.
Należy przedstawić transport
kolejowy jako alternatywę dojazdu do Zakopanego teraz,
kiedy planowane są inwestycje
drogowe takie jak przebudowa
węzła w Poroninie czy budowa
mostu w Białym Dunajcu. W początkowej fazie na wprowadzenie nowych połączeń potrzebne
będzie dofinansowanie w kwocie
około 5 mln zł rocznie z tego
województwo może pokryć 2/3
a resztę zainteresowani samorządowcy.

Na trasie Nowy Targ – Zakopane infrastruktura kolejowa,
wg Włodzimierza Zembola, jest
w bardzo dobrym stanie i pozwala na przejazdy pociągów w granicach 90km/h, natomiast należy
wykonać potrzebne prace na trasie Nowy Targ – Rabka. Dlatego
też rozsądnie byłoby rozpocząć
projekt od zwiększenia przejazdów pociągów na trasie Nowy
Targ – Zakopane ze względu na
koszty i czas potrzebny na realizację modernizacji infrastruktury. Piotr Majerczak, dyrektor
regionu południowego, stwierdził, że prowadzone będą prace
nad przebudową peronów w celu
poprawienia komfortu przejazdów pasażerskich co wiąże się
z utrudnieniami na trasie jako że
jest to kolej jednotorowa.

gorza Watychy, który stwierdził,
że planowana jest przebudowa
zamkniętego obecnie dworca
PKP oraz odrestaurowanie zabytkowej wieży wodnej z której napełniano dawno parowozy
i udostępnienie jej jako atrakcji
turystycznej. Wspomniał także
o budowie parkingu na 28 sa-

mochodów oraz zaproponował
budowę większego parkingu na
granicy Nowego Targu i Szaflar,
gdzie można byłoby rozważyć
dodatkowy peron skąd ludzie
mogliby korzystać z usług PKP
pozostawiając swoje samochody.
Wójt Gminy Szaflary, Rafał
Szkaradziński, dodał, że złożył wnioski do Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego o rozbudowę ścieżek
pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i szlaków prowadzących do stacji PKP a także
zadeklarował skoordynowanie
transportu lokalnego z przejazdami pociągów. Natomiast wójt

Kolejno wypowiedzieli się
wójtowie i burmistrzowie zainteresowanych gmin, poczynając od
Burmistrza Nowego Targu, Grze-
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Białego Dunajca Andrzej Nowak
wyraził otwartość dla projektu
ale chciałby więcej, bo aż pięć
przystanków na terenie jego
gminy. Bardzo przychylny dla
projektu był Wójt Gminy Poronin, Bronisław Stoch, i również
wnioskowałby o jeden dodatkowy przystanek na terenie gminy.
Burmistrz Miasta Zakopane,
Leszek Dorula, planuje rewitalizację dworca PKP i marzy mu
się dworzec z klimatem zakopiańskim. Proponował wprowadzenie systemu zachęt dla użytkowników kolei, np. bezpłatny
parking na bilet kolejowy, czy
przejazd koleją na dowód rejestracyjny. Zastanowić się tylko
należy na co stać poszczególne
gminy i co się będzie bardziej
opłacać. Dodał, że w Zakopanem
już poczynił odpowiednie kroki
w celu usprawnienia transportu
publicznego i bardzo zależy mu
na poszerzeniu oferty kolejowej.
Poseł Edward Siarka stwierdził, że w pierwszej fazie bez
dopłat się nie obejdzie ale projekt jest jak najbardziej zasadny.
Rozwój kolei jest kluczowy dla
rynku pracy, dodał poseł i przedsiębiorca Andrzej Gut-Mostowy.
Starosta nowotarski, Krzysztof
Faber, wyraził gotowość przeorganizowania transportu lokalnego, natomiast wyraził obawę co
do przejazdu na ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu w związku z wzmożoną częstotliwością
przejazdu pociągów.
Dokończenie str. 6
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Szanowni Mieszkańcy,

M

inęły już ponad dwa lata
od kiedy to 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 gospodarce finansowej, oszczędnościom i pozyskaniu zewnętrznych funduszy, gmina Szaflary
zgromadziła środki na realizację
nowych inwestycji. 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.
Inwestycje
Rok 2015 i 2016 to lata w których na terenie gminy Szaflary
wykonano wiele inwestycji. Najważniejsze z nich to m.in. budowa chodnika na ul. Kardynała
Karola Wojtyły w miejscowości
Zaskale i na ul. Jana Pawła II
w miejscowości Bór (inwestycja
wspólnie realizowana z PZD –
środki z gminy Szaflary w wysokości 750 tys. zł), budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zaskalu
– koszt inwestycji to prawie 500
tys. zł. Ponadto obecnie projektowane są kolejne odcinki chodników m.in. w Bańskiej Niżnej

Koncepcja Sali Gimnastycznej
w Skrzypnem

na ul. Topory oraz dalej chodnik
łączący ul. Topory z Zakopianką. W tym roku ma być również
zrealizowany wspólnie z PZD
chodnik w Bańskiej Niżnej od
cmentarza w dół oraz w Bańskiej
Wyżnej na ul. Szlak Papieski.
Dodatkowo w budżecie zaplanowana jest budowa chodników
w Maruszynie na kwotę prawie
2 mln zł. Warto również tutaj
wspomnieć, iż będzie wykonany chodnik wzdłuż Zakopianki
na całej długości gminy tj. od
granicy z Nowym Targiem aż
do granicy z Białym Dunajcem
– powyższa inwestycja będzie
realizowana w całości z budżetu Województwa – informacja
potwierdzona pismem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa.
Przewidywany koszt całej inwestycji to przeszło 6 mln zł.
W roku 2015 wykonano również odwodnienie skrzyżowania
drogi gminnej z drogą powiatową
w miejscowości Maruszyna –
mieszkańcy od lat zgłaszali ten
problem. W roku 2015-2016 wykonano modernizację wielu dróg
gminnych m.in. droga do Lipy
w Skrzypnem, ul. Polna w Szaflarach, ul. Stopki w Maruszynie,
droga polna „Bułkowa” w Maruszynie”, a także ul. Bukowa
i ul. Pod Górą w Maruszynie,
ul. Św. Józefa w Skrzypnem, ul.
Długa w Borze, ul. Boczna - Zakopiańska w Szaflarach, ul. Św.
Stanisława Kostki w Maruszynie
oraz osiedle Brzyzek w Bańskiej
Niżnej. Ponadto w 2016 roku
wykonano również I etap modernizacji-renowacji kładki nad
potokiem Biały Dunajec w Szaflarach, II etap będzie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.
Koszt tego zadania to prawie

100 tys. zł. Kolejną inwestycją
która powoli dobiega końca to
termomodernizacja budynku
szkoły w Bańskiej Wyżnej wraz
z wymianą okien oraz kotłowni.
Koszt całej inwestycji to prawie
800 tys. zł.
Infrastruktura sportowa
Jako samorząd gminy Szaflary staramy się również w jak
najlepszym stopniu dbać o rozwój sportowy naszych uczniów,
dlatego też obecnie są przygotowywane dokumentacje wraz
z projektami wykonawczymi
budowy sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Szaflarach, w Skrzypnem oraz w Maruszynie Górnej. W tym roku
planowane jest także rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
w Skrzypnem – koszt inwestycji
to 2,5 mln. zł. W tej chwili na
końcowym etapie prac są również place rekreacyjno-edukacyjne przy szkołach w Maruszynie
Górnej oraz Bańskiej Wyżnej –
koszt obu inwestycji to prawie
400 tys. zł. Na ten rok planowane są kolejne realizacje placów
rekreacyjno-edukacyjnych przy
szkole w Zaskalu oraz Bańskiej
Niżnej i Borze.
Edukacja
Dodatkowo w ubiegłym roku
celu podniesienia jakości kształcenia zwiększono zakres godzin
opieki świetlicowej w szkołach
a także zwiększono zakres godzin pracy logopedy i pedagoga
– tak aby dzieci miały możliwość
wyrównania swoich szans wśród
innych rówieśników. Ponadto od
dwóch lat gmina Szaflary reali-

Budowa chodników
w Bańskiej Wyżnej
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zuje projekty „Jeżdżę z głową”
i „Już pływam” w których nasi
uczniowie bardzo chętnie uczestniczą, gdyż wcześniej nie mieli
takiej możliwości. Gmina Szaflary planuje przystąpienie do projektu w kolejnych latach, cieszy
się on bowiem dużym zainteresowaniem oraz przychylnością
ze strony rodziców, nauczycieli
oraz dzieci. Oprócz w/w projektów gmina stara się również
nagradzać najlepszych swoich
uczniów i dlatego też corocznie
są organizowane dla tych dzieci
kolonie letnie, które są dla nich
formą nagrody. Również z myślą
o najmłodszych mieszkańcach,
którzy wraz z rodzicami odwiedzają urząd został utworzony
kącik dla dzieci. Znajdują się
tam stoliki z krzesełkami, klocki, kredki, kolorowanki, piłki,
duże kolorowe liczydło oraz tunel do zabaw. Dzięki temu rodzice mogą spokojnie wypełnić
formularze, wnioski lub załatwić
niezbędne sprawy.
Stypendia sportowe
Ponadto gmina docenia również sportowców z terenu gminy
przyznając stypendia sportowe
i nagrody. Inicjatywa ta jest
bardzo dobrze odbierana przez
młodych sportowców, którzy
chcą się dalej rozwijać w swoich
dyscyplinach sportowych. Jako
gmina dokładamy wszelkich staTermomodernizacja
budynku szkoły
w Bańskiej Wyżnej
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rań aby dzieci i młodzież miały
możliwość rozwoju sportowego
i dlatego też są organizowane zawody międzyszkolne w różnych
dyscyplinach sportowych.
Ochotnicze straże pożarne
W ubiegłym roku było też
wiele inwestycji w innych obszarach działalności samorządu.
Do takich inwestycji możemy
zaliczyć np. zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Zaskale
za 400 tys. zł, czy też wymianę
instalacji CO wraz z remontem
łazienki i garażu w budynku
Remizy OSP Szaflary na kwotę 110 tys. zł oraz modernizacje
kotłowni wraz z wymianą pieca
w remizie OSP Bór na prawie
50 tys. zł.
Oświetlenie uliczne
Staramy się także inwestować
w rozbudowę oświetleń ulicznych i dlatego też w roku ubiegłym rozbudowano oświetlenie
uliczne w Bańskiej Niżnej na ul.
Kantorówka oraz w Bańskiej
Wyżnej na ulicy Pitoniówka.
Koszt tych inwestycji oświetleniowych to prawie 130 tys. zł.
Kanalizacja i budowa
wodociągu
W 2016 roku został zlecony
również projekt budowy kanalizacji w miejscowości Zaskale.
Umowa obejmuje wykonanie
projektu z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynków.
W najbliższych latach chcemy
skanalizować kolejne sołectwa.
Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Maruszyna
to kolejna od wielu lat bardzo
oczekiwana przez mieszkańców
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inwestycja, którą rozpoczniemy
już w tym roku. Przewidywany
koszt całości zadania to ponad
1 mln zł.

inwestycję. Gmina Szaflary
złożyła wniosek o dotację i będzie właścicielem odwiertu. Na
gruncie zawartego 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. Inwestycja umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale również energii
elektrycznej. Przewiduje się, że
właśnie dzięki wykorzystaniu
geotermii 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.

Usuwanie azbestu
Warto wspomnieć również, iż
pod koniec 2015 roku gmina Szaflary przystąpiła do „programu
szwajcarskiego” Swiss Contribution mającego na celu pomoc
finansową w usuwaniu wyrobów
azbestowych z terenu naszej gminy. Była to wyjątkowa okazja
dla 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 2016 roku z terenu
gminy Szaflary usunięto 674,7
ton azbestu. Pomocy udzielono
206 gospodarstwom oraz nieodpłatnie dostarczono blachę do 54
gospodarstw dla najuboższych
o łącznej powierzchni 12 933
m2. 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.

Planowane inwestycje
na 2017 rok
Na ten rok planowane są m.in.
budowy chodników w Bańskiej
Niżnej, w Skrzypnem, w Zaskalu
oraz w Maruszynie. Modernizacja ul. Polnej-Tewikiel w Szaflarach, przebudowa ul. Orkana
wraz z ciągiem pieszo rowerowym a także wykonanie projektu
budowy ścieżki rowerowej na ul.
Orkana do granicy z Maruszyną
oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Polnej i Leśnej
w Borze, to kolejne inwestycje
zaplanowane w budżecie gminy,
które będziemy chcieli zrealizować. Ponadto w 2017 roku planowana jest modernizacja mostu na
potoku Skrzypne oraz na potoku
Mały Rogoźnik w Skrzypnem
a także przebudowa drogi na
cmentarz w Zaskalu. Wykonanie
ścieżek rowerowych oraz rozbudowa obiektów rekreacyjnych
w miejscowościach Bór, Bańska

Odwiert geotermalny
Ważną planowaną inwestycją w gminie Szaflary, o której
należy również powiedzieć jest
budowa najgłębszego w Polsce
odwiertu geotermalnego. 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

Budowa placu rekreacyjno-edukacyjnego w Bańskiej Wyżnej

Budowa chodników w Zaskalu
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Niżna, Zaskale to kolejne zadania
ujęte w tegorocznym budżecie.
Dodatkowo w planie inwestycyjnym na ten rok zaplanowano
również przebudowę otoczenia
boiska wielofunkcyjnego w Bańskiej Niżnej; przebudowę boiska
wielofunkcyjnego przy ZSPiG
Zaskale, przebudowę istniejącego terenu przyszkolnego na
plac rekreacyjno - edukacyjny,
budowa obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych
przy publicznym ZSPiG w Maruszynie Górnej oraz przebudowę
boiska wielofunkcyjnego przy
ZSPiG Bańska Niżna.
To dopiero półmetek kadencji
i jest jeszcze wiele do zrobienia,
dlatego przed nami kolejne dwa
lata naprawdę ciężkiej pracy.
Tegoroczny budżet gminy jest
budżetem proinwestycyjnym.
Planowane inwestycje sięgają
prawie 10 mln zł. Nowe chodniki, budowa wodociągu w Maruszynie, przebudowa dróg z nowymi nakładkami asfaltowymi,
budowa nowych ścieżek rowerowych, przebudowa i renowacja
mostów, budowa sal gimnastycznych i nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, modernizacja remiz strażackich i budowa
oświetlenia ulicznego w gminie
to jedne z wielu zadań, które są
dla mnie na ten rok priorytetem
i wyznacznikiem do dalszego
działania.
Mam nadzieję, iż dzięki naszym wspólnym wysiłkom zrealizujemy wszystkie założone do
realizacji inwestycje i już dzisiaj
wszystkim mieszkańcom bardzo
dziękuję za pomoc i wsparcie
w wykonywaniu zaplanowanych
zadań i proszę o dalszą, dobra
współpracę oraz wyrozumiałość
podczas realizacji zamierzonych
przedsięwzięć.
Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński

Nowe boisko sportowe
przy szkole w Maruszynie Górnej

AKTUALNOŚCI
Dokończenie ze str. 3
Podsumowując spotkanie,
marszałek Jacek Krupa, wyraził
gotowość przygotowania ramowego porozumienia na koniec
marca, gdzie po zapoznaniu się
z nim zainteresowanych, należałoby spotkać się w kwietniu.
Do tego czasu chciałby wiedzieć
o postępie prac prowadzonych
w poszczególnych gminach.
Wójt Szaflar zaproponował by
dalsze prace były prowadzone
w zespole roboczym na co wszyscy obecni wyrazili zgodę. A finał był dowcipny: wójt Szaflar
– jako że zgromadzenie odbyło
się w miejscu historycznym:
obiekcie dawnego „Polsportu”
– wręczył marszałkowi Krupie
archiwalną, ale nowiutką nartę
biegową, pamiątkę po produkcyjnym zakładzie z logo Szaflar
“Serce Podhala”. Drugą obiecał
marszałkowi dołożyć, gdy kolejowy projekt dojdzie do skutku.
W spotkaniu udział wzięli:
Jacek Krupa - marszałek Województwa Małopolskiego;
Grzegorz Sapoń - dyrektor
departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, poseł Edward Siarka,
Andrzej Gut Mostowy - były
poseł i biznesman, Włodzimierz
Zembol - dyrektor PKP PLK
S.A. ZLK Nowy Sącz, Piotr
Majerczak - dyrektor regionu
południowego PKP PLK S.A.
CRI Kraków, Krzysztof Faber
- starosta Powiatu Nowotarskiego, Piotr Bąk - starosta Powiatu
Tatrzańskiego, Grzegorz Watycha - burmistrz Nowego Targu, Leszek Dorula - burmistrz
Zakopanego wraz z zastępcą
Wiktorem Łukaszczykiem; Robert Wójciak – wiceburmistrz
Rabki-Zdroju, Rafał Grygorowicz - wicewójt Gminy Raba
Wyżna, Jan Smarduch - wójt
Gminy Nowy Targ, Rafał Szkaradziński - wójt Gminy Szaflary,
Andrzej Nowak - wójt Gminy
Biały Dunajec, Bronisław Stoch
- wójt Gminy Poronin, Stanisław Łukaszczyk – wójt Gminy
Bukowina Tatrzańska, Barbara
Dziwisz - radna Sejmiku WM,
Marek Wierzba - radny Sejmiku
WM, Jan Piczura - radny Sejmiku WM, Stanisław Barnaś radny Sejmiku WM.
Opr.: Barbara Wolański

Kwartalnik Gminy Szaflary

Niebezpieczne skrzyżowanie
Spotkanie dotyczące ustaleń w sprawie bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu w Szaflarach odbyło się w Urzędzie
Gminy w Szaflarach 15-ego lutego.

W

spotkaniu brali udział
przedstawiciele GDDKiA, Powiatowego Zarządu Dróg, Policji oraz Urzędu
Gminy Szaflary. Wójt Gminy
Szaflary wnioskował o tymczasowe zamknięcie prawo
skrętu relacji Nowy Targ, aby
poprawić bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z drogi
podrzędnej. W takiej sytuacji
kierowcy skręcający w prawo
spowalnialiby ruch na zakopiance co pozwalało by na wyjazd kierowcom włączającym
się do ruchu na drogę krajową
lub przejeżdżających przez nią.
Wniosek nieprzychylnie został rozpatrzony przez Ryszarda Żakowskiego, Naczelnika
Wydziału BRD i zarządzania
ruchem, który stwierdził, że na

wymienionym skrzyżowaniu
dochodzi do zbyt małej liczby wypadków aby rozważyć
ewentualność zamknięcia pasa.
Stwierdził także, że jeżeli kierowcy nie znają przepisów to
nie powinni mieć prawa jazdy.
Pomimo licznych argumentów przedstawianych Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Naczelnik nie przychylił się do wniosku Gminy Szaflary
i stwierdził, że kolizji
wcale nie bierze pod
uwagę. Uzgodniono
jednak, że sprawa

zostanie rozpatrzona ponownie
po przejrzeniu raportu z policji
i zestawieniu wszystkich wypadków i kolizji z uwzględnieniem miejsca zamieszkania
uczestników tychże zdarzeń.
Zamknięcie pasa miałoby być
rozwiązaniem doraźnym.
Dobrą informacją jest fakt
wpisania feralnego skrzyżowania do programu niebezpiecznych miejsc i teraz czeka na
wsparcie finansowe z budżetu
Państwa. Decyzja dotycząca
finansowania budowy sygnalizacji świetlnej powinna zostać
podjęta przed wakacjami tego
roku.
Opr.: Barbara Wolański

Mieszkańcy wybrali nową radną
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szaflary odbyły się 26 lutego 2017 roku.

M

ieszkańcy należący do
okręgu nr 8 (obwód nr 2
w Bańskiej Wyżnej i nr 6
w Skrzypnem) wybierali radnego, który zastąpi zmarłego niedawno Stanisława Kubickiego.
Dwa komitety zarejestrowały swoich kandydatów:
»» Joanna Palka z KWW
„Skrzypne – Rozwój
i Zgoda”
»» Wojciech Piszczór – KWW
Wojciecha Piszczóra

6

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Szaflary nowym radnym została Joanna Palka, uzyskując 31
głosów. Do głosowania w wyborach uzupełniających na
radnego w okręgu wyborczym
nr 8 uprawnionych było ogółem 446 osób. W głosowaniu
wzięło udział 58 wyborców. 31
głosów uzyskała Joanna Palka,
Wojciech Piszczór zdobył 27
głosów. Opr.: Natalia Staszel
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edług danych referatu ewidencji ludności w gminie Szaflary
w 2016 roku na świat przyszło
123 dzieci w tym 64 chłopców
i 59 dziewcząt. W podziale
na poszczególne miejscowości gminy statystyka urodzeń
w 2016 roku przedstawia się
następująco: Bańska Niżna –
10 dzieci, Bańska Wyżna – 22
dzieci, Bór – 8 dzieci, Maruszyna – 23 dzieci, Skrzypne –
14 dzieci, Szaflary – 32 dzieci,
Zaskale - 14 dzieci .
Wszystkim Rodzicom Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński składa serdeczne gratulacje, a rodzinom już w nowym
składzie życzy wiele zdrowia,
miłości i rodzinnego ciepła.
W 2016 roku w tutejszym
Urzędzie Stanu Cywilnego

LICZBA I STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW GMINY SZAFLARY
Z PODZIAŁEM NA KOBIETY I MĘŻCZYZN. (STAN NA 31.12.2016 R.)
Miejscowość

0-6
K

0-6
M

7-17
K

7-17
M

18-60
K

18-65
M

Powyżej
60 K

Powyżej
65 M

Razem K

BAŃSKA NIŻNA

42

30

78

103

364

410

115

55

599

598

1197

BAŃSKA WYŻNA

56

49

83

84

322

347

116

47

577

527

1104

BÓR

17

22

38

23

168

174

44

19

267

238

505

MARUSZYNA

50

65

132

151

573

675

197

122

952

1013

1965

SKRZYPNE

32

42

86

88

321

369

114

56

553

555

1108

SZAFLARY

114

109

252

241

1034

1158

350

188

1750

1696

3446

ZASKALE

39

44

100

95

437

494

145

84

721

717

1438

Razem

350

361

769

785

3219

3627

1081

571

5419

5344

10763

zostało zarejestrowanych 12
ślubów cywilnych, w tym 10
ślubów zawartych przed Kierownikiem w Urzędzie Stanu

Cywilnego, natomiast 2 poza
Urzędem Stanu Cywilnego
w tym 1 w plenerze w miejscowości Bańska Wyżna i 1
w Karczmie „Zadyma” w Szaflarach .
Na terenie gminy Szaflary
zostało zawartych 49 małżeństw konkordatowych. Ponadto przeniesiono do Rejestru
Stanu Cywilnego w drodze
transkrypcji 13 małżeństw zawartych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkim nowożeńcom
Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Z-ca
Kierownika USC Barbara
Kowalczyk życzą długich lat
szczęśliwego pożycia małżeńskiego.

WYKAZ DZIECI URODZONYCH W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2017 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.
ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY
Lp.

Imię
dziecka

Data
urodzenia

Lp.

Imię
dziecka

Data
urodzenia

1.

Filip

01.01.2017 r.

9.

Maria

01.02.2017 r.

2.

Wiktoria

01.01.2017 r.

10.

Anastazja

01.02.2017 r.

3.

Katarzyna

05.01.2017 r.

11.

Oskar

12.02.2017 r.

4.

Oliwer

06.02.2017 r.

12.

Tymon

13.02.2017 r.

5.

Jakub

26.01.2017 r.

13.

Julia

23.02.2017 r.

6.

Maria

26.01.2017 r.

14.

Wojciech

24.02.2017 r.

7.

Miłosz

28.01.2017 r.

15.

Teresa

25.02.2017 r.

8.

Jakub

28.01.2017 r.

16.

Maria

25.02.2017 r.

Razem M Razem

W 2016 roku zmarło 87 osób
zameldowanych na pobyt stały w gminie Szaflary. Z tego
w Bańskiej Niżnej zmarło 6
osób, w Bańskiej Wyżnej 12
osób, w Borze 5 osób, w Maruszynie 6 osób, w Skrzypnem
13 osób, w Szaflarach 25 osób,
w Zaskalu 20 osób (w tym 9
osób zameldowanych w Domu
Pomocy Społecznej).
Przyjmijcie Państwo wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci bliskiej
osoby.
Opracowanie:
A. Dygoń, tel. (18) 2612316
e-mail: ewlud@szaflary.pl
B. Kowalczyk, tel. (18) 2612323
e-mail: usc@szaflary.pl

ODESZLI OD NAS W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

1

Babiarz Franciszek

1934

01.01.2017 r.

2

Barnaś Marianna

1916

3

Rusnak Józef

4

Miejscowość ostatniego
zameldowania

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Maruszyna

11

Borzęcki Stanisław

1956

23.01.2017 r.

Zaskale

04.01.2017 r.

Maruszyna

12

Papież Helena

1931

25.01.2017 r.

Zaskale

1935

06.01.2017 r.

Szaflary

13

Strama Józef

1957

27.01.2017 r.

Maruszyna

Szaflarska Helena

1947

11.01.2017 r.

Szaflary

14

Lubelska Józefa

1933

03.02.2017 r.

Szaflary

5

Duława Wiesław

1951

11.01.2017 r.

Zaskale

15

Topór Jan

1940

08.02.2017 r.

Szaflary

6

Cudzich Jan

1929

17.01.2017 r.

Zaskale

16

1923

10.02.2017 r.

Bańska Niżna

7

Strama Anna

1931

19.01.2017 r.

Maruszyna

Zapotoczna
Marianna

8

Ślimak Stanisław

1946

19.01.2017 r.

Szaflary

17

Janik Józef

1952

10.02.2017 r.

Maruszyna

9

Jarosz Stefan

1970

19.01.2017 r.

Bańska Wyżna

18

Jarosz Józef

1967

13.02.2017 r.

Bańska Wyżna

10

Topór Aniela

1954

23.01.2017 r.

Bańska Niżna

19

Szaflarski
Stanisław

1960

16.02.2017 r.

Szaflary

7

Miejscowość ostatniego
zameldowania
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VIII Posiedzenie Forum Subregionu
Podhalańskiego w Szaflarach
Spotkanie odbyło się po raz pierwszy
w Urzędzie Gminy Szaflary na
prośbę Marszałka Województwa
Małopolskiego w czwartek 9 lutego.

P

o oficjalnym przywitaniu
przez Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego
obecni uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji prowadzonej
przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Posiedzenia – Wojciecha
Kozaka.
W drugiej części spotkania
nastąpiła kwalifikacja merytoryczna kart projektów Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony
zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, których nabór
trwał od 30 listopada do 29 grudnia 2016 roku.
W ramach naboru w Subregionie Podhalańskim wpłynęło
12 kart projektów. Po ich formalnej kwalifikacji przeprowadzonej
przez IZ RPO WM, do oceny
merytorycznej zakwalifikowało
się 11.
Po debacie starostów z wicemarszałkiem oraz z przedstawicielami powiatów ustalono
wszystkie kwoty dofinansowań
zgłoszonych do głosowania.

Największą kwotą 21 703
232,00 zł dofinansowany został Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Nowym Targu. Zostanie ona
przeznaczona na utworzenie
oddziału kardiologicznego oraz
modernizację oddziału psychiatrycznego polegającą na remoncie pomieszczeń, zostanie także
zakupiony niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie.
Z kolei 12 316 162,00 zł zostało przeznaczone na wzrost
dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych
w Małopolsce w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc im. Dr. O.
Sokołowskiego w Zakopanem.
Wnioski złożone przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Zembrzycach,
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gminie Raba Wyżna oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej zostały zaakceptowane w całości.

Z kolei Szpital Powiatowy
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem otrzymał część
wnioskowanego dofinansowania
– 1 368 462 zł na przebudowę
i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, a Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp.
z o.o. – 1 120 000 zł dofinansowania na budowę i modernizację
obiektów infrastruktury ochrony
zdrowia.
Wszystkie projekty przyjęto
uchwałą, która weszła w życie
z dniem uchwalenia wraz z załączoną listą wykazu zaakceptowanych projektów.
W spotkaniu udział wzięli:
radni Województwa Małopol-
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skiego Stanisław Barnaś, Barbara
Dziwisz, Marek Haber i Marek
Wierzba, Krzysztof Faber – starosta powiatu nowotarskiego,
Józef Balos – starosta powiatu
suskiego oraz Piotr Bąk – starosta
powiatu tatrzańskiego z zastępcą
Bożeną Stopką-Rapacz, a także
Grzegorz Watycha – burmistrz
miasta Nowego Targu – oraz burmistrzowie Paweł Sala z Makowa Podhalańskiego i Stanisław
Lichosyt z Suchej Beskidzkiej
oraz reprezentantka burmistrza
Zakopanego Kinga Ripper-Miksiewicz. Byli też wójtowie: Jan
Smarduch i Antoni Karlak.
W spotkaniu uczestniczyli
także Alojzy Lichosyt, wiceprezes Związku Podhalan w Polsce, mł. insp. Robert Bartosz
p.o. komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, mł. bryg.
Mariusz Łaciak, komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Targu; dr
Tomasz Pasierbek dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego; Michał Jarończyk, członek
Związku Rady „Euroregion”
Tatry, Michał Glonek, zastępca
prezesa Wojas Spółka Akcyjna;
Agnieszka Mroszczak-Bienas,
zastępca naczelnika Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
grupy podhalańskiej oraz Maciej
Kopytek z Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.
Opr.: Barbara Wolański
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Ferie Zimowe 2017

Muzeum im. W. Orkana oraz
kościół pw. św. Magdaleny.
Zorganizowano dla nich także wycieczki do Krakowa
i Szczawnicy.
Pobyt w Bielsku-Białej to
przede wszystkim wycieczki autokarowe. Uczestnicy odwiedzili
m.in. dom Jana Pawła II w Wadowicach, Zamek w Pszczynie,
Zamek Książąt Sułkowskich,

Ponad 40 uczniów z gminy Szaﬂary
wzięło udział w zimowiskach
organizowanych przy współpracy
Urzędu Gminy z TIG.

Z

zimowiska mogły skorzystać
dzieci do 16 lat pod warunkiem ubezpieczenia jednego
z rodziców/opiekunów w pełnym
zakresie w KRUS.
Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków funduszu
składkowego ubezpieczenia
społecznego rolników w kwocie
750zł na każdego uczestnika oraz
przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej oraz Studio Filmów
Rysunkowych.
Dzieci miały zapewnione
zakwaterowanie w pokojach
z łazienkami, całodzienne
wyżywienie, opiekę kadry
pedagogicznej oraz opiekę
medyczną, ubezpieczenie
i transport.
Opr.: Alicja Pilny

Do wyboru uczestnicy mieli
dwa ośrodki: w Rabce-Zdroju
oraz w Bielsku-Białej. Program
zimowisk obejmował m.in.
wycieczki piesze i spacery,
wycieczki autokarowe, warsztaty artystyczne i taneczne,
rekreację na świeżym powietrzu i zajęcia na lodowisku,
zajęcia z profilaktyki zdrowia
oraz zabiegi lecznicze. Podczas
zimowiska w Rabce-Zdroju
uczestnicy zwiedzili ponadto
Muzeum Górali i Zbójników,

Odnawialne źródła energii – szansa na dofinansowanie
Gmina Szaflary, przy współpracy z Podhalańską Lokalną Grupą Działania, przystąpiła do projektu
pozyskania środków na montaż indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii.

S

potkanie z mieszkańcami gminy Szaflary w temacie odnawialnych źródeł energii, które odbyło się 17 marca,
prowadziła firma Dotacje Optymalne DO EKO Spółka
z o.o.. Mieszkańcy, zainteresowani przystąpieniem do projektu,
złożyli ankiety uczestnictwa w projekcie dla: instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i kolektorów słonecznych (mieszkaniec
wypełniał część ankiety odnoszącą się do instalacji, którą jest
zainteresowany). Możliwe będzie dofinansowanie zakupu

i montażu ww. instalacji w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Projekt będzie realizowany przez
gminę wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania
ze środków RPO WM.
Szerszych informacji na temat ww. projektu udziela biuro
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania pod nr tel. 18 20
11 543 w godzinach pracy biura (pon-pt od 8:00 do 15:00 ).
Opr.: Natalia Staszel
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Oddaj niepotrzebne
meble, lodówki,
radia, folię rolniczą.
W gminie Szaflary jak co
roku odbędzie się zbiórka
elektrośmieci, odpadów
wielkogabarytowych
oraz folii rolniczej.

T

radycyjnie już odpady należy wystawiać
do godziny 8:00 rano w dniach zbiórki
poszczególnych odpadów, przy drogach
publicznych. W przypadku, gdyby odpady
nie zostały zabrane w dniu zbiórki prosimy
o zgłaszanie tego faktu, następnego dnia do
Urzędu Gminy Szaflary. Pomoże to w uprzątnięciu wszystkich odpadów i niezaleganiu ich
przez dłuższy czas. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie: 18 2612321 lub mailowo:
odpady@szaflary.pl
ELEKTROŚMIECI
– zbiórka w dniu 27 kwietnia 2017r (czwartek) na terenie całej gminy Szaflary.
Wszystkie odpady elektryczne i elektroniczne: lodówki, pralki, telewizory, monitory,
kable. Inne odpady nie będą odbierane. Nie
wystawiamy mebli, opon i innych gabarytów.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
– meble, opony, dywany, materace, wózki
dziecięce itp.
MIEJSCOWOŚĆ
Bańska Niżna i Bańska Wyżna
Szaflary
Bór i Zaskale
Maruszyna i Skrzypne

TERMIN
08 maj 2017r. Poniedziałek
09 maj 2017r. Wtorek
10 maj 2017r. Środa
12 maj 2017r. Piątek

FOLIA ROLNICZA
– tylko folia po sianokiszonkach, nie oddajemy sznurków i innych odpadów.
MIEJSCOWOŚĆ
Szaflary i Bór
Skrzypne i Zaskale
Maruszyna
Bańska Niżna i Bańska Wyżna

TERMIN
22 maj 2017r. Poniedziałek
23 maj 2017r. Wtorek
24 maj 2017r. Środa
25 maj 2017r. Czwartek

Jak ogrzewać
ekologicznie i tanio
Gmina Szaflary jako jedna z 37 gmin i miast
otrzymała bezpłatny certyfikat „EkoLOGICZNA
gmina. Ogrzewamy z głową”.

J

ako uczestnik tej kampanii gmina będzie prowadzić działania w kierunku
zapewnienia ogrzewania możliwie
najbardziej ekologicznego i niedrogiego na terenie wszystkich sołectw. W tym
celu planowany jest między innymi rozwój sieci geotermalnej i własny odwiert
w 100% dofinansowany z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwają także prace nad
projektem gazyfikacji oraz wprowadzeniem innych ekologicznych rozwiązań jak
kotły wysoko sprawne, także na paliwa
stałe. Gmina przygotowała wnioski i stale
monitoruje możliwości pozyskania funduszy dla mieszkańców na sprawy związane
z ogrzewaniem i ograniczaniem niskiej
emisji. Prowadzone będą także działania
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edukacyjne w zakresie właściwego wykorzystywania takich źródeł ciepła jak
węgiel, pelet oraz drewno do ogrzewania
domów jednorodzinnych, a także rozpowszechniane inne rozwiązania ekologiczne, przekładające się równocześnie na
obniżanie kosztów ogrzewania.
Certyfikat Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu wręczył Paweł
Arczyński, pełnomocnik Zarządu ds. ekologicznego ogrzewania paliwami stałymi.
Organizatorem kampanii jest Platforma
Producentów Urządzeń Grzewczych na
Paliwa Stałe wraz z Polską Izbą Ekologii.
Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa
Małopolskiego oraz Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla.
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Powiadomienia SMS

W trosce o szybki i sprawny przekaz informacji gmina Szaflary
uruchamia system sms-owego powiadamiania mieszkańców.

S

ystem będzie miał za zadanie informować mieszkańców o bieżących sprawach, istotnych terminach,
wydarzeniach sportowych
odbywających się na terenie
gminy, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez GCKPiT w Szaflarach, ważnych komunikatach przekazywanych przez

GOPS oraz Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach, wprost na ich
telefony komórkowe, za pomocą krótkich wiadomości
tekstowych (SMS).
Zainteresowanych zachęcamy do składania pisemnych
formularzy w budynku Urzędu
Gminy Szaflary (parter – stolik obok pokoju nr 3 – GOPS)
oraz w biurze GCKPiT w Szaflarach.

Kolonia Gminna 2017

W tym roku nasza młodzież będzie odpoczywała na Mazurach,
w Ośrodku Kolonijnym „Danusia II”.

O

środek znajduje się nad
jeziorem w Lidzbarku
Welskim, na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Planowany wyjazd kolonii: 21. 08.2017 r. – powrót
30.08.2017 r.
Przypominamy, że kolonia
tak samo jak w roku ubiegłym,
stanowi nagrodę za osiągnięcia
edukacyjne. Wstępną rekrutację przeprowadzą dyrektorzy
szkół.
Kryteria brane pod uwagę to:
średnia ocen, frekwencja, zachowanie, udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, inna reprezentacja szkoły i gminy.

Wszystkich zachęcamy do
nauki i życzymy powodzenia!
Jest o co walczyć!
(strona ośrodka: http://osrodekdanusia.pl; http://kolonienamazurach.pl). Opr.: Alicja Garbacz

Stypendia sportowe
W

ójt Gminy Szaflary
przypomina, że zgodnie z Regulaminem
przyznawania stypendiów
sportowych, nagród i wyróż
nień finansowanych z budżetu
gminy Szaflary termin na
składanie wniosków upływa

w dniu 15 kwietnia 2017 roku.
Wzór wniosku oraz Regulamin przyznawania stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu
gminy Szaflary jest dostępny
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Szaflary.
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Szaflary,
uprzejmie informujemy,
iż mogą Państwo skorzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej
w Urzędzie Gminy Szaflary
w Sali Nr 1. Udzielanie darmowych porad prawnych odbywa
się przez 4 godziny w każdym
miesiącu w dniu Sesji Rady
Gminy bezpośrednio przed tą
sesją. Porady są udzielane dla
mieszkańców zameldowanych
na terenie gminy Szaflary. Porady te będą udzielane w formie
ustnej i będą dotyczyły spraw
niezwiązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Poniżej przedstawiamy harmonogram pełnionych dyżurów
prawniczych.
• 24 kwiecień 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 29 maj 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 26 czerwiec 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 28 sierpień 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 25 wrzesień 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 30 październik 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 27 listopad 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
• 28 grudzień 2017 r.
od godz. 11:30 do godz. 15:30
Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do skorzystania z oferowanej formy pomocy.
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Szaflary dziękują
Dawidowi Kubackiemu
Karczma Zadyma zgromadziła społeczność szaflarzańską pragnącą
podziękować Dawidowi Kubackiemu za tegoroczne osiągnięcia sportowe.

I

nicjatorem spotkania był Mieczysław Furczoń, właściciel
Karczmy Zadyma, który wystąpił z taką inicjatywą do Związku
Podhalan, sołtysa i Rady Sołeckiej, OSP Szaflary i ks. Proboszcza Kamińskiego. W kościele
parafialnym pw. św. Andrzeja
Apostoła odbyła się msza święta
w intencji sportowca, po której
zaproszeni goście udali się do
Karczmy Zadyma gdzie przywitała ich kapela z Szaflar pod przewodnictwem Bartłomieja Fatli.
Prowadząca spotkanie, Marta
Zagórska, serdecznie powitała
wszystkich zebranych na czele
z Dawidem Kubackim i jego rodziną oraz zaprosiła na występ
zespołu „Mali Szaflarzanie” pod
przewodnictwem instruktora Pawła Łojasa. Dzieci z wielkim zapałem prezentowały swoje umiejętności a następnie miały okazję
na wspólne zdjęcie ze słynnym
skoczkiem. Spotkanie uświetnił
też kabaret „Śleboda” przedsta-
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wiając swoje dwa najnowsze
skecze. Wyświetlony także został
film stworzony przez Lidię Bryjak, podsumowujący osiągnięcia
polskich skoczków, którego ujęcia
z Dawidem Kubackim nagrodzone zostały brawami.
Dziękując w imieniu swoim
i mieszkańców, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, wręczył sportowcowi pamiątkową
ciupagę. Gratulował osiągnięć
także Przewodniczący Rady
Gminy Stanisław Wąsik oraz
radny Jarosław Szlęk. Prezes
Związku Podhalan Oddział Szaflary, Jadwiga Stanek, w imieniu społeczności szaflarzańskiej
przekazała na ręce Dawida Kubackiego regionalnie zdobione
tablice dla niego oraz kolegów
z zespołu: Kamila Stocha, Piotra
Żyły i Macieja Kota. Kwiatami
została obdarowana także mama
Dawida Kubackiego.
Szczególne podziękowania
na ręce Bożeny i Mieczysława
Furczoniów, właścicieli Karczmy Zadyma, za przygotowanie
spotkania, przekazał sołtys wsi
Szaflary, Władysław Migiel.
Spotkanie zakończyło w podniosłej i radosnej atmosferze.
Opr. Barbara Wolański

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

P

o analizie potrzeb szkół początkiem
2015 roku podjęliśmy decyzje o przygotowaniu wniosku i przystąpieniu do konkursu celem zapewnienia naszym dzieciom
możliwości korzystania z nowoczesnego
i dostosowanego do obecnych czasów sprzętu i wyposażenia w szkołach. W ubiegłym
roku we wrześniu wniosek został złożony
i w dniu 30 marca 2017 roku Gmina Szaflary
znalazła się na liście projektów wybranych
do dofinansowania w zakresie doposażenia
i rozwoju swoich placówek oświatowych.
Projekt został wybrany do dofinansowania
i spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę, uzyskując
175,5 punktów. Całkowita wartość projektu
wynosi 2 896 836,20 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 2 751 994,39 zł.
Przedmiotem projektu jest stworzenie w każ-

dej szkole kompletnej bazy dydaktycznej do
prowadzenia zajęć z zakresu matematyki,
przyrody, geografii, biologii, chemii oraz
informatyki. Sale lekcyjne oraz pracownie komputerowe będą posiadały wysokiej
jakości sprzęt, narzędzia i materiały oraz
pomoce dydaktyczne Pracownie matematyczne i przyrodnicze zostaną wyposażone
w sprzęt niezbędny do przeprowadzania
doświadczeń, eksperymentów i obserwacji.
Dzięki temu projektowi w każdej szkole
będą mogły działać dzienniki elektroniczne,
który ułatwią proces komunikacji rodzica z nauczycielem i odwrotnie. W ramach
projektu planowane są również dodatkowe
zajęcia dla dzieci w ramach obszaru matematycznego, przyrodniczego oraz informatycznego. Zajęcia te przewidziane są do
realizacji w latach 2017-2019.
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Usuwanie azbestu z dofinansowaniem nadal możliwe!
W 2017 roku z budżetu Gminy
Szaflary dofinansowane będzie
usuwanie azbestu

W

ójt Gminy Szaflary jednak nadal chce pomagać
mieszkańcom, którzy
z różnych przyczyn nie zdążyli
usunąć azbestu.
Dzięki przystąpieniu do „programu szwajcarskiego” mającego na celu pomoc finansową
w usuwaniu azbestu z terenu
gminy Szaflary usunięto aż 674,7

ton azbestu. Pomocy udzielono
206 gospodarstwom oraz nieodpłatnie dostarczono blachę do 54
gospodarstw dla najuboższych
o łącznej powierzchni 12 933
m2. Niestety program udzielania
pomocy finansowej przy ściąganiu i unieszkodliwianiu azbestu
na terenie Polski został zakończony. Wójt gminy jednak nadal

chce pomagać mieszkańcom,
którzy z różnych przyczyn nie
zdążyli usunąć azbestu. W tym
celu został opracowany regulamin o możliwości dofinansowania w 50% do wywozu
i unieszkodliwiania azbestu,
który umożliwi wsparcie dla
osób, które będą chciały usunąć
azbest w roku 2017.

Urząd Gminy Szaflary będzie
również analizować ogłoszenia,
dotyczące pomocy finansowej
związanej z usuwaniem azbestu. W przypadku pojawienia się
możliwości udzielenia większej
pomocy mieszkańcom gminy,
wójt podejmie starania, aby dołączyć do takiego projektu.
Opr.: Adam Mucha

Kanalizacja w Zaskalu coraz bliżej D
Podpisanie umowy na projekt kanalizacji sanitarnej w Zaskalu
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nia 15.12.2016 r., w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego, została podpisana przez
Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego oraz Prezesa spółki EKO-KOMPLEKS
umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale.
Umowa obejmuje wykonanie
projektu z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynków.
Termin wykonania zamówienia wynosi 540 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia
umowy.
Opr.: Sławomir Furca
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Gmina gotowa na reformę oświaty
W tym roku rozpoczyna się proces stopniowego wygaszania
gimnazjów i tworzenia ośmioklasowych podstawówek.
W przypadku sieci szkół w gminie Szaflary niewiele się zmieni,
na terenie gminy nie ma samodzielnych budynków gimnazjów,
zlokalizowane są one w zespołach szkół.

P

rzekształcone zostaną one
w ośmioletnie szkoły podstawowe. Działania związane z reformą mają przede
wszystkim na celu dobro dzieci, zmiany zostaną wprowadzone w taki sposób, aby jak
najmniej skomplikowały życie
dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

pracownikami szkół podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne (aż do
ostatecznego wygaszenia czyli
do czerwca 2019 r.).
W związku z likwidacją gimnazjów i utworzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych,
działania podejmowano w dwóch
etapach. Pierwszym było przy-

W gminie Szaflary funkcjonuje aktualnie siedem zespołów
szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych oraz jedna szkoła podstawowa. Obecni
uczniowie wszystkich gimnazjów będą kontynuować naukę
w dotychczasowych budynkach,
natomiast pracownicy tych szkół
od 1 września 2017 r. staną się

Koszty opieki nad zwierzętami
W roku 2016 gmina Szaflary zapewniła opiekę i przekazała do schroniska
30 psów. Całkowity koszt roczny poniesiony przez gminę na wyłapywanie,
opiekę i usługi weterynaryjne w ramach obowiązkowych zadań
przewidzianych przez ustawę o ochronie zwierząt to 55 131, 77 zł.

O

bowiązkiem gminy jest usuwanie zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. W roku 2016 zadania
te, na zlecenie Wójta
Gminy Szaflary, wykonywała Fundacja
Animalsi z siedzibą
w Zakopanem. Od
roku 2017 umowa została podpisana z lekarzem weterynarii a dane
kontaktowe przekazane zostały wszystkim
sołtysom oraz naczelnikom OSP w gminie
Szaflary. Wszelkie
zatem informacje na t e m a t
kolizji z udziałem zwierząt można już będzie zgłaszać u sołtysa
na terenie której wsi nastąpiło
zdarzenie, jednak w godzinach
urzędowania należy zgłaszać
taką informację bezpośrednio
do Urzędu Gminy Szaflary.
W przypadku zaobserwowania
porzucenia zwierzęcia przez osoby podróżujące samochodem,

należy w ramach możliwości spisać numery rejestracyjne pojazdu
i powiadomić Urząd Gminy lub
policję.

liwiającego ich identyfikację.
Do zadań gminnych nie należy
natomiast prowadzenie ewidencji
luzem biegających psów,
niedopilnowanych przez
właścicieli. W przypadku
zatem zgłoszenia takiej
sytuacji i interwencji
policji grozi mandat za
niedopilnowanie czworonoga w wysokości
250 zł. Często spotykanym problemem jest
nie poddawanie psów
szczepieniom przeciw
wściekliźnie, dlatego
należy pamiętać, że za niedopełnienie tego obowiązku grozi
kara nawet 500 zł.
Ochrona praw zwierząt to
także zapewnienie zwierzętom
domowym pomieszczenia chroniącego przed gorącem i zimnem, opadami atmosferycznymi
a także dostęp do karmy i świeżej
wody. Dodatkowo zabronione
jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi przez okres

Do zadań gminy należy
również wyłapywanie oraz zapewnianie opieki zwierzętom
bezdomnym. Według ustawy o ochronie praw zwierząt,
zwierzęta domowe, które uciekły
a jest możliwość ustalenia właściciela nie są bezdomne. Ustawa zabrania puszczania psów
luzem bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umoż-
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gotowanie projektu sieci szkół
i przedstawienie go na sesji
Rady Gminy Szaflary w dniu 16
stycznia br. Projekt przewiduje,
że od 1 września br. na terenie
gminy Szaflary funkcjonować
będzie osiem ośmioklasowych
szkół podstawowych: w Bańskiej
Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Borze,
Maruszynie Dolnej, Maruszynie
Górnej, Skrzypnem, Szaflarach
oraz Zaskalu. Klasy publicznych
gimnazjów istniejące na terenie
gminy zostaną włączone do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych w tych budynkach.
W tym roku nie będzie już naboru
do pierwszych klas gimnazjów.
Obwody dla szkół pozostają bez
Opr.: Alicja Pilny
zmian.

dłuższy niż 12 godzin a długość
uwięzi nie może być krótsza niż
3 metry. Przy stwierdzeniu znęcania się nad zwierzęciem grożą
dodatkowe kary a zwierzę zostaje
odebrane właścicielowi.
Dokarmiając bezdomnego psa
stajemy się jego właścicielem
a co za tym idzie odpowiadamy
za to zwierzę, dlatego spotykając
takiego czworonoga w okolicy
należy albo świadomie dać mu
szansę na prawdziwy dom albo
powiadomić Urząd Gminy o potrzebie wyłapania zwierzęcia. Istnieje również możliwość zwrotu
kosztów artykułów zakupionych
do kwoty 250 zł, przy adopcji
pieska ze schroniska w Nowym
Targu. Warunek – pies musi być
złapany na terenie gminy Szaflary.
Wójt Gminy Szaflary apeluje o zapewnienie właściwej
opieki zwierzętom domowym.
Pomijając koszty jakie gmina
ponosi na opiekę weterynaryjną
i pobyt zwierząt z terenu gminy w schronisku, ważniejszym
aspektem jest bezpieczeństwo
mieszkańców, szczególnie dzieci
uczęszczających do szkół, oraz
użytkowników dróg. Z uwagi
na dużą ilość zgłoszeń agresywnych, luzem biegających psów
przedsięwzięte zostaną kroki aby
wyeliminować to zjawisko.
Opr.: Adam Mucha
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Weekend z TVS w Szaflarach 20–22.01.2017
Zimowa edycja programu Weekend z TVS po raz kolejny zagościła w gminie Szaﬂary

B

ańska Wyżna z regionalna
nutą zaprezentowała atrakcje
i możliwości regionu zapraszając na swój wyciąg narciarski. Małgorzata Hodorowicz ze
Związku Podhalan zaprosiła telewidzów na przejazdy kuligiem
z pochodniami lub skuterami
śnieżnymi a Barbara Zalińska-Sikoń do korzystania z bogactwa
regionalnej kuchni. Promując
narciarstwo od najmłodszych
lat, Kasia Hreśka opowiedziała
o początkach swojej kariery narciarskiej a Mateusz Jarosz o przygodzie ze skokami na nartach.
Bartłomiej Trzebunia, instruktor narciarstwa, zaprezentował
zabytkowe narty z 1890 roku,
zjeżdżając na nich wprost do
prowadzącej program, Niny
Nocoń, zachwyconej klimatem
tego miejsca.
Skutery śnieżne, biegi na
nartach, sky running
czy dog trekking czyli
TVS na Tewiklu.
Mirosław Riedel wjeżdżając
na skuterze śnieżnym demonstrował rekreacyjne spędzanie
wolnego czasu na śniegu, a Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, z kolei wspomniał o trasach biegowych, a także o ICE

Parada Gazdowska

Adventure Race czyli biegu na
orientację, organizowanego na
terenie powiatu nowotarskiego
i tatrzańskiego w terminie 3-5
luty. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, Maciej
Szostak, zaprosił widzów na IX
edycję Biegu Podhalańskiego,
który planowany jest na 4-ego
lutego oraz na Paradę Gazdowską organizowaną w Szaflarach.
Biegaczka narciarska i uczestniczka biegów Sky running,

Magdalena Kozielska, doceniając warunki panujące w gminie
Szaflary opowiadała o swoich
treningach. Założyciel Karty
Tatrzańskiej, Wojciech Argasiński, wyjaśnił zasady jej działania
i zachęcił odwiedzających gości
do jej używania i propagowania.
Przekonując, że tereny gminne
doskonale nadają się do uprawiania dogtrekkingu, Barbara
Wolański wraz z psem Atosem
zaprosiła prowadzącego do
spróbowania swoich sił.

Telewizja TVS zagościła
również na Paradzie Gazdowskiej organizowanej przez Wójta
Gminy Szaflary, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, Związek
Podhalan o/Szaflary oraz Zarząd
Gminny OSP RP w Szaflarach.
Wójt Gminy Szaflary, Rafał
Szkaradziński, wspomniał, że
Parada Gazdowska wróciła do
gminy po ośmiu latach przerwy
i stwierdził że być może w przyszłości odważy się również wystartować w zawodach. Maciej
Szostak, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, wyjaśnił
prowadzącemu na czym polegają zawody kumoterek i jaka
jest rola kumoszki oraz jakie są
kryteria oceny. Przypadkowo
zapytany turysta stwierdził, że
pierwszy raz ma okazję oglądać
wyścigi na żywo a emocje porównywalne są do trwających
właśnie skoków narciarskich
w Zakopanem.
Zapraszamy do obejrzenia
wszystkich odcinków na kanał
YouTube Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Opr.: Barbara Wolański

poddziałania „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.
Opr. Natalia Staszel

Mieszkańcy gminy w teatrze
Dzięki wsparciu finansowemu Podhalańskiej
Lokalnej Grupy Działania, mieszkańcy
gminy Szaflary mogli obejrzeć spektakl
komediowy pn. „Klimakterium 2 – czyli
menopauzy szał”.

C

zterdziestoosobowa grupa wybrała się do Krakowa, w niedzielę 26 marca, gdzie w Kijów Centrum
obejrzała spektakl komediowy
opowiadający o perypetiach
kobiet będących w kwiecie
wieku. Wszyscy uczestnicy
świetnie się bawili podczas
przedstawienia.

Wyjazd został zorganizowany przez GCKPiT w Szaflarach
w ramach realizacji projektu
„Dzień z teatrem” współfinansowanego za pośrednictwem
Podhalańskiej LGD, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER w ramach
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Gmina Szaflary wśród grantobiorców
Programu Działaj Lokalnie IX
Podsumowano pierwszą edycję Programu Działaj Lokalnie na terenie Orawy
i Podhala. Podczas gali uhonorowane zostały osoby, które realizowały
projekty dofinansowane w ramach programu w ubiegłym roku.

G

ala miała miejsce 23 marca
2017 roku w Jabłonce w Restauracji Pasieka. Gospodarze czyli Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zaplanowali szereg
niespodzianek. Spotkanie uświetniły tańce i śpiewy w wykonaniu
lokalnych zespołów: Dziecięcego
Zespołu Regionalnego Orawianie
im. Heródka z Lipnicy Wielkiej,
Zespołu Małolipnicanie z Lipnicy
Małej oraz Zespołu działającego
przy Rodzinie Kolpniga w Lipnicy Małej.
Była to okazja do spotkania
wszystkich Dotowanych w konkursie Działaj Lokalnie oraz
podsumowania działań zrealizowanych w ramach 11 projektów,
które uzyskały dofinansowanie
w ramach konkursu. Dzięki
realizacji programu udało się
zorganizować m.in. imprezy
sportowe i kulturalne, rajdy
rowerowe, zajęcia edukacyjno
– animacyjne dla dzieci, pikniki

rodzinne czy szkolenia i spotkania z twórcami ludowymi.
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach otrzymało dofinansowanie

na realizację projektu pn. „Pieskie Życie w Szaflarach”. Projekt zakładał przeprowadzenie
teoretycznych i praktycznych
zajęć z zakresu pozytywnego

szkolenia psów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy współpracy z Pozytywnym Ośrodkiem
Szkolenia Psów SalwDog oraz
hodowlą Valarti z Zaskala zorganizowano 17 spotkań w których
łącznie wzięło udział około 850
uczestników.
Pogram „Działaj Lokalnie”
już ponad 16 lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności
na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty
obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych
i poprawie jakości życia oraz
przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.
Przy okazji spotkania organizatorzy podsumowali także
ostatnie 10 lat działalności stowarzyszenia oraz zaprezentowali projekty zrealizowane w tym
czasie. Znalazł się wśród nich
także projekt „Nowe inicjatywy Nowe możliwości” realizowany
wspólnie z GCKPiT w Szaflarach w 2016 roku.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Jakub Wojtyczek
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Kolejne dzieci skorzystały z lekcji jazdy na nartach
Już po raz drugi Gmina Szaflary przystąpiła do realizacji projektu nauki jazdy
na nartach „Jeżdżę z głową – edycja 2017”. Udział w nim wzięło 261 uczniów
ze wszystkich szkół w gminie.

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
w trakcie ferii zimowych na wyciągu narciarskim w Bańskiej
Wyżnej. Każda z grup przeszła
20-godzinny kurs nauki jazdy
na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas ostatnich zajęć, dla sprawdzenia nabytych umiejętności,
zorganizowano przejazdy na
czas, slalom oraz jazdę po-

szczególnymi stylami.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz upominki
ufundowane przez właścicieli wyciągu oraz
GCKPiT w Szaflarach.
Działania w ramach
projektu koordynowało
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Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
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
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Parada Gazdowska 2017

Tegoroczna Parada Gazdowska po 8 latach wróciła do Gminy Szaflary

P

ięknie udekorowane konie ciągnące
sanie, prowadzone
przez woźniców wraz
z kumoszkami, ubranymi w stroje regionalne,
panny na koniach oraz
jeźdźcy wraz z narciarzami zaprezentowali się dla
zgromadzonych widzów
i kibiców. Po uroczystej
prezentacji paradników,
komisja w składzie: Anna
Paluch posłanka na Sejm
RP, Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary,
Andrzej Skupień Prezes
Związku Podhalan w Polsce, Jan Sieczka Wiceprezes
Związku Podhalan o/Szaflary,
Jan Handzel członek Związku Podhalan o/Szaflary, Andrzej Klimek członek Związku Podhalan o/Szaflary i Jan
Kamiński członek Związku
Podhalan o/Szaflary oceniała rasę i ułożenie koni,
uprząż, wykonanie sań i sposób powożenia.
W drugiej części imprezy
odbyły się długo oczekiwane zawody w kategoriach:
wyścigi kumoterek, skiring,

ski-skiring, wzbudzające
niesamowite emocje wśród
kibiców i zgromadzonych
gości.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za udział zarówno
w paradzie jak i zawodach
oraz licznie zebranym kibicom za przybycie. Szczególne podziękowania dla strażaków OSP za zabezpieczanie
imprezy.
Opr.: Barbara Wolański

WYNIKI PARADY GAZDOWSKIEJ W SZAFLARACH
»» Kategoria - KUMOTERKI
• I miejsce Władysław Kułach z Białego Dunajca
(koń MOTYL)
• II miejsce Andrzej Sieczka i Katarzyna Fiedler z Suchego
(koń GALICJA)
• III miejsce Tomasz i Maria Skupień z Białego Dunajca
(koń BELLISIMA)
»» Kategoria - ZAPRZĘGI
• I miejsce Piotr Mrożek z Szaflar
(konie PORTOS i ESTER)
• II miejsce Janusz Borowicz z Szaflar
(konie MARS i AGA)
• III miejsce Maciej i Elżbieta Lichaj z Poronina
(konie AS i EDDY)
»» Kategoria- WYŚCIGI KUMOTEREK
• I miejsce Stanisław Rzadkosz Pulka z kumoską Elżbietą
Rzadkosz (koń CEZAR)
• II miejsce Damian Skupień z kumoską Ewą Skwarek
(koń GIBEK)

• III miejsce Marek Gąsienica z kumoską Dorotą
Klimowską (koń FOMAKS)
»» Kategoria- SKIRING
• I miejsce Tomasz Migiel (koń GWIAZDA)
• II miejsce Zbigniew Skwarek (koń GIBEK)
• III miejsce Piotr Duda (koń GALAHAD)
»» Kategoria- SKI-SKIRING
• I miejsce Grzegorz Biela i Stanisław Rzadkosz Pulka
(koń CEZAR)
• II miejsce Jacek Dziuban i Marcin Dziuban
(koń KARINO)
• III miejsce Tomasz Migiel i Andrzej Chotarski
(koń GWIAZDA)
»» Przyznano także nagrody specjalne dla najmłodszych
uczestników:
• Bartek Stopka i Wiktoria Dorula z Szaflar
(koń KUBUŚ)
• Józef Galica i Julia Waliczek z Bańskiej Niżnej
(koń MELA)
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Harmonogram programu „Już Pływam”
DATA

DZIEŃ TYGODNIA

SZKOŁA

ZBIÓRKA

ZAJĘCIA

PRZYJAZD (OKOŁO)

ILOŚĆ GRUP

OPIEKUNOWIE

13.03.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

14.03.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

Sk. - 14:40
MD – 14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

15.03.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

16.03.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

17:35

2 grupy

nauczyciele

17.03.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

20.03.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

21.03.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

Sk. - 14:40
MD – 14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

22.03.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

23.03.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

17:35

2 grupy

nauczyciele

24.03.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

27.03.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

28.03.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

Sk. - 14:40
MD – 14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

29.03.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

30.03.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

17:35

2 grupy

nauczyciele

31.03.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

3.04.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

4.04.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

5.04.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40
MD – 14:55
Sz. - 15:00

6.04.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25
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DATA

DZIEŃ TYGODNIA

SZKOŁA

ZBIÓRKA

ZAJĘCIA

PRZYJAZD (OKOŁO)

ILOŚĆ GRUP

OPIEKUNOWIE

7.04.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

10.04.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

11.04.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

12.04.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40 MD –
14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

18.04.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

19.04.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40 MD –
14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

20.04.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

21.04.2017

piątek

24.04.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

25.04.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

26.04.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40
MG – 14:50
MD – 14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

27.04.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

28.04.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

4.05.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

5.05.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

8.05.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

9.05.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

10.05.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40 MD –
14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

11.05.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

14:55

15:30–17:00

17:50

3 grupy

nauczyciele

12.05.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 14:45
BN – 14:50
Zas - 15:00

15:30–17:00

Zas- 17:35
BN- 17:45
BW- 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

15.05.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

16.05.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

17.05.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

Sk. - 14:40 MD –
14:55
Sz. - 15:00

18.05.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

19.05.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

22.05.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

23.05.2017

wtorek

Szaflary (kl II i III)

15:00

15:30–17:00

17:35

3 grupy

nauczyciele

Sk. - 14:40
MD – 14:55
Sz. - 15:00

15:30–17:00

Sz – 17:35
MD – 17:45
Sk. – 17:50

2 grupy

pracownicy GCKPiT

24.05.2017

środa

Maruszyna Dolna, Maruszyna Górna,
Skrzypne (kl V i VI) i Szaflary (kl V i VI)

25.05.2017

czwartek

Skrzypne (kl I, II, III i IV)

13:25

14:00–15:30

16:20

3 grupy

nauczyciele

14:00–15:30

Zas – 16:05
BN – 16:15
BW – 16:20

2 grupy

pracownicy GCKPiT

15:30–17:00

17:35

2 grupy

nauczyciele

26.05.2017

piątek

Bańska Nizna, Bańska Wyżna i Zaskale

BW – 13:15
BN – 13:20
Zas - 13:30

29.05.2017

poniedziałek

Szaflary (kl I i IV)

15:00
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Kampania „Przemoc boli”
W miesiącu lutym br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach
przystąpiła do Kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł” organizowanej corocznie przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, skupiając się na temacie „Przemoc boli”.

W

ramach tej akcji zakupiono materiały informacyjne i edukacyjne
mające na celu przeciwdziałanie
przemocy, w tym również cyberprzemocy zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży szkolnej.

Poprzez współpracę ze wszystkimi szkołami z terenu gminy
materiały te zostały przekazane
uczniom i nauczycielom. Zostały również udostępnione dla
wszystkich interesantów w budynku Urzędu Gminy Szaflary

oraz w Punkcie Konsultacyjnym
ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Szaflarach.
Materiały dostarczone do
szkół umożliwią przeprowadzenie kompleksowych zajęć
na temat agresji rówieśniczej
oraz cyberprzemocy. Nauczyciel/pedagog otrzymał gotowy
scenariusz zajęć oraz materiały
uzupełniające w postaci: kart
pracy, ulotek, plakatów, audycji
edukacyjnej.
Podczas zajęć uczeń:
• dowie się czym jest przemoc
oraz jakie są rodzaje przemocy,
• nauczy się odczuwalnych
i przekazywanych przez innego człowieka stanów emocjonalnych,
• dowie się jak powstają krzywdzące stereotypy,
• rozwinie umiejętności odczytywania potrzeb innych
ludzi, rozpoznawania przyczyn złości i będących ich

następstwem zachowań agresywnych,
• zapozna się ze środkami negocjacji nastawionymi na
współpracę,
• dowie się czym jest hejt
i mowa nienawiści,
• dowie się czym jest postawa
tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych
zachowań.
Szkoły otrzymały również
ulotki dla rodziców, które nauczyciel/wychowawca może wykorzystać na zebraniach szkolnych.
Dzięki tym materiałom rodzice:
• dowiedzą się jakie potencjalne
cechy posiadają kozły ofiarne
i czarne owce i dlaczego grupa
rówieśnicza szuka w swoim
otoczeniu rówieśników, którzy odgrywają te role,
• dowiedzą się czym jest cyberprzemoc i czym się objawia,
• nauczą się jak postępować
w sytuacji, gdy dziecko padło
ofiarą przemocy.
Opr.: Katarzyna Sowa

Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”
Od 1 stycznia 2017 roku przyznawane będzie jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Z

tytułu urodzenia się żywego dziecka, przyznaje się,
na to dziecko, jednorazowe
świadczenie w wysokości 4000
zł. Jednorazowe świadczenie
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Prawo do jednorazowego
świadczenia ustala się na wniosek matki, ojca bądź opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznego dziecka.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się

i 1579) stosuje się odpowiednio.
Przepisu dotyczącego pozostawania kobiety pod opieką medyczną
nie stosuje się do osób będących
prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób,
które przysposobiły dziecko.
Świadczenie przysługuje na
dzieci, u których stwierdzono
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną

w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się
bez rozpoznania. Jednorazowe
świadczenie przysługuje, jeżeli
kobieta pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną
potwierdza się zaświadczeniem
lekarskim lub zaświadczeniem
wystawionym przez położną.
Przepisy wydane na podstawie art.
9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518
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chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt
2–4, stwierdza w zaświadczeniu
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii.
Opr.: Helena Gach
Kierownik GOPS
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Przemoc w rodzinie? Pomoże Ci
Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Szaflarach podejmuje zintegrowane działania profilaktyczne
i pomocowe na rzecz
rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych.

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie
• realizację gminnego progra-

W

związku z pojawiającymi
się przypadkami przemocy w rodzinie oraz zapisami znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie GOPS Szaflary realizuje działania zmierzające do
pracy socjalnej z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem.
Ustawa ta wprowadza jako
nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu
interdyscyplinarnego. Zgodnie
z jej zapisami zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i jest metodą
pracy w tym obszarze, opartą na
systemowej współpracy lokalnych
instytucji, podmiotów i służb oraz
na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny to
grupa specjalistów podejmująca
się współpracy celem udzielenia
pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem
przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym
zespołu interdyscyplinarnego jest
efektywna współpraca instytucji
i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie, poprzez:
• diagnozowanie problemu
przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu
zjawisku,
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mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2017-2020.
Opr.: Helena Gach
Kierownik GOPS

GOPS

Kwartalnik Gminy Szaflary

Podsumowanie pracy świetlic

W

2016 r. ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szaflarach
dofinansowano działalność projektów „Świetlica środowiskowa” w:
1. ZSPiG w Maruszynie Górnej
2. ZSPiG w Szaflarach
3. ZSPiG w Bańskiej Niżnej.
Każdej z ww. szkół została
przyznana kwota finansowa
w wysokości 2.500zł. (dwa tysiące pięćset złotych). Środki te
zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem tj. zakupiono
materiały potrzebne do pracy
w świetlicy, nagrody za udział
w konkursach oraz na wyjazdy
z dziećmi na wycieczki. Wszystkie wydatki zostały potwierdzone fakturami.
Działalność merytoryczna
świetlic:

cyjne oraz rozprowadzali cebulki
żonkili.
Zajęcia w świetlicy profilaktycznej pozwalają na kreatywne
tworzenie, przy wykorzystaniu
różnych technik i materiałów.
Ponadto wyzwalają empatię i radość z dzielenia się z innymi.
Dzieci uczą się produktywnego
spędzania wolnego czasu, nabywają nowe umiejętności, współdziałają w grupie, wdrażane są
do wzajemnego szacunku i satysfakcji z tworzenia. Ponadto poszerzają horyzonty, wskazując,
by dostrzegać potrzeby innych
ludzi, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych.
W ramach zajęć harcerskich
w trakcie całego roku przeprowadzono różnego rodzaju działania
kreujące wartości rodzinne, patriotyczne, zachęcające do pracy
jako wolontariusz, Uczniowie
uczestniczyli w uroczystościach

w szkole i szkolnej świetlicy,
jako sposób na nudę i rozwijanie
zainteresowań dzieci”.
Projekt opracowany i realizowany był przez nauczycieli:
Lucynę Leśniak-Mazur, Tomasza
Mazura, Małgorzatę Potyrę i Helenę Zapotoczną od lutego do
listopada. Miał on na celu mądre
i wartościowe zagospodarowanie
czasu wolnego, przeciwdziałanie
nudzie, patologii, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
poprzez edukację oraz przez
sztukę do kształtowania postawy
twórczej w różnych dziedzinach
życia, przygotowanie młodego
człowieka do aktywnego udziału w kulturze jako świadomego
odbiorcę i twórcę oraz zachęcenie do czytelnictwa i kontaktu
ze słowem pisanym, poprzez
udział w konkursach czytelniczych Baśnie Braci Grimm i akcji „Książki naszych marzeń”.

W ZSPiG w Szaflarach
w 2016 roku w świetlicy
profilaktycznej odbywały się
zajęcia o profilu plastycznym
i wolontariatu oraz o charakterze harcerskim. Wiele
wykonanych przez uczniów
prac zostało przekazanych
podopiecznym fundacji
im. A. Worwy. Uczniowie podczas zajęć w świetlicy wykonywali takie prace jak: stroiki
i palmy wielkanocne przyozdobione kwiatami z filcu,
krepiny, tektury falistej, kartki
bożonarodzeniowe dla chorych,
stroiki, choinki, lampiony na
kiermasz świąteczny. W radosnym gwarze powstawały prace
z kasztanów, orzechów, sznurka twist- art, odlewy gipsowe,
ozdoby świąteczne z sizalu, koralików, szyszek, kory, masy papierowej i solnej, bombki z szyszek,
kaszy, cekinów, wstążek.
Tradycją stało się uczestnictwo w majowym Marszu Nadziei, gdzie dzieci i młodzież
demonstrują solidarność z ludźmi nieuleczalnie chorymi. We
wrześniu podopieczni świetlicy
zaangażowali się w kolejną akcję
Pola Nadziei w naszej szkole.
Przygotowali plakaty informa-

państwowych, kościelnych przygotowując zajęcia lub krótkie
działania artystyczne dla ogółu społeczności (1 maj – akcja
z biało czerwonymi balonami
dla wszystkich dzieci). Działania
te rozwijały kreatywność, oraz
pomagały w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych
np. wieczory filmowe, wycieczki, spotkanie z innymi środowiskami harcerskimi, etc.
W ZSPiG w Maruszynie
Górnej realizowano w ramach
świetlicy środowiskowej projekt „Zajęcia teatralno-ruchowe

Realizacja projektu przebiegała w oparciu o trzy formy pracy:
• teatr dziecięcy,
• zespół taneczny,
• teatrzyk kukiełkowy.
Uczniowie grupy „Teatr dziecięcy” pracowali nad formami teatralnymi w których doskonalili
swoje umiejętności i zdolności
aktorskie i wokalne. Przygotowany został spektakl teatralny
pt. „Wiedźminka”, który wystawiony został w Eliminacjach
Powiatowych 31 Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu oraz z okazji Dnia
Matki w szkole. Samodzielnie
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zostało wykonanych większość
strojów i przebrań do przedstawienia oraz elementy scenografii, finansowane z funduszy
przeznaczonych na realizację
projektu z GKRPA. Uczniowie
również pod kierunkiem opiekunów: Lucyny Lesniak-Mazur
i Tomasza Mazura przygotowywali okolicznościowe występy
na uroczystości szkolne.
Zespół taneczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Potyry
pracował nad ruchem przy muzyce w oparciu o układy choreograficzne. Program zespołu prezentowany był na Dniu Mamy
i Taty – uroczystości szkolnej
oraz innych uroczystościach
okolicznościowych.
Teatrzyk kukiełkowy pod kierunkiem pani Heleny Zapotocznej przygotowywał przedstawienia dla Babci i Dziadka oraz dla
Mamy i Taty z okazji Ich świąt.
Oprócz tego najmłodsi z Oddziału Przedszkolnego pod
kierunkiem wychowawczyni
przygotowali przedstawienie
kukiełkowe, które zaprezentowali na szkolnych jasełkach.
Na podsumowanie całorocznej pracy w ramach
projektu edukacyjnego opiekunowie grup wspólnie przygotowali finał podsumowania konkursu ze znajomości
Baśni Braci Grimm. Uczniowie przez cały okres realizacji projektu czytali baśnie.
Uroczyste podsumowanie
projektu miało miejsce 24
listopada 2016r. w tym dniu
wszystkie dzieci z klas 0-III kolorowo-bajkowo ubrani zebrali
się na korytarzu, gdzie z kolorowymi chorągiewkami w rękach
kibicowali swojej kolorowej drużynie. Międzyklasowy turniej
wiedzy o bajkach braci Grimm
w specjalnie zmontowanej na
ten dzień scenografii wykonanej
z zakupionych materiałów odbył się na korytarzu szkolnym.
Różne konkurencje dostarczały
wielu emocji i przeżyć nie tylko zawodnikom, ale i kibicom.
Emocjom nie było końca. Trzygodzinny turniej zakończył się
wręczeniem nagród dla zawodni-
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środowiskowych w 2016 r.

ków, laureaci konkursu plastycznego na najładniejszą ilustrację
do bajki wybranej przez klasę
również odebrali swoje nagrody,
oprócz tego wszyscy uczniowie
otrzymali słodkie nagrody za
całą pracę włożoną w poznawanie twórczości braci Grimm.
Oprócz tego uroczyście powitano
wiosnę przygotowując kolorowe
Marzanny, przygotowano również bożonarodzeniowe kartki
świąteczne dla pensjonariuszy
Domu Opieki w Zaskalu, które
przekazano na ręce Pani Dyrektor przed świętami.
Z funduszy przeznaczonych
na realizację projektu edukacyjnego zakupiono również materiały do wykonania parawanów,
które wykorzystane zostały do
teatrzyku kukiełkowego i jako
elementy dekoracji do scenografii, w przyszłości będą one
stanowiły doskonały element
komponowania dekoracji okolicznościowych. Parawany zostały wykonane przez p. Tomasza
Mazura w ramach wolontariatu
w czasie poza zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.
Działalność świetlicy
środowiskowej w ZSPiG
w Bańskiej Niżnej.
Od stycznia do grudnia 2016r.
realizowano zadania projektu „Świetlica środowiskowa”,
którego głównym celem jest
działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania uzależnie-

szkle. Uczniowie przedstawiali na szkle piękno
najbliższej okolicy, swoja
rodzinę, zainteresowania
i ulubionych bohaterów
przeczytanych lektur.
W roku szkolnym
2016/2017 uczestnicy koła
filatelistycznego przygotowywali się do 54 Młodzieżowego Ogólnopolskiego
Konkursu Filatelistycznego
pod hasłem „Dolny Śląsk –
zapraszamy w Sudety”.
„Koło sportsmenów”
prowadził Pan Rafał Gąsior.
W roku kalendarzowym 2016
odbywały się wyjazdy narciarskie oraz gry zespołowe.
Były to zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w godzinach
popołudniowych, w które zaangażowało się ok. 30 uczniów.

niom dzieci i młodzieży.
Wzmacniając rolę opiekuńczowychowawczą szkoły nauczyciele ZSPiG w Bańskiej Niżnej
umożliwili uczniom, wzięcie
udziału w ciekawych zajęciach
pozalekcyjnych i wycieczkach,
zarówno w dni nauki szkolnej,
jak i w soboty. W przedsięwzięciu wzięło udział pięcioro nauczycieli. Poniżej przedstawiono
opis czynności, które zrealizowano w ramach projektu.
Panie: Dorota Rokicka i Urszula Grochulska - prowadziły
koło plastyczne. Najwięcej spotkań odbyło się przed Świętami
Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, kiedy to dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby
świąteczne. Na tę okoliczność
zostały zakupione różne materiały i przybory plastyczne. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem włączały się w te działania i z radością prezentowały wykonane
prace przed swoimi szkolnymi
kolegami, nauczycielami oraz
rodzicami. Tego rodzaju zajęcia rozwijają nie tylko inwencję
twórczą dziecka, ale wnoszą
również wiele radości i pomysłowości.
Zajęcia z malarstwa na szkle
prowadziła Pani Irena Topór,
spotkania odbywały się zazwyczaj dwa razy w miesiącu.
Uczestniczyli w nich głównie
uczniowie młodszych klas. Celem zajęć była nauka i doskonalenie techniki malowania na
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Projekt „Świetlica środowiskowa” był od początku szeroko
promowany. Prace plastyczne
uczniów, gazetki tematyczne
stanowiły barwną i oryginalną
dekorację klas lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Pan Rafał
Gąsior, opiekun „Koła Sportsmenów”, stworzył dokumentację
fotograficzną.
Współpraca z dyrektorami
Szkół realizujących projekty „Świetlice środowiskowe”
przebiegała bardzo pozytywnie.
Wszystkie założone początkiem
roku zadania zostały wykonane, a informacja o ich przebiegu wraz ze zdjęciami została
zamieszczona na stronie internetowej GKRPA - www.gkrpa.
szaflary.pl
Opr.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
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Gminny konkurs wiedzy
„Jestem wolny, więc mam wybór”
22 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs
wiedzy z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

U

czestników konkursu oraz
nauczycieli powitała Pani
Katarzyna Sowa, pełniąca
funkcję Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży
Pani Maria Niedośpiał - członek
GKRPA.
Głównym celem konkursu
było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu
i zażywania środków odurzających, popularyzowanie wśród
młodzieży wiadomości z zakresu
alkoholizmu i narkomanii (w tym
dopalaczy) oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 21
gimnazjalistów z klas I, II i III
ze wszystkich gimnazjów z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie
rozwiązywali test złożony z 22
pytań zamkniętych i 5 otwartych.
Najlepsze wyniki na konkursie
uzyskali:
• Ewa Łukaszczyk z ZSPiG
z Szaflar – I miejsce;

• Izabela Ciszek z ZSPiG
z Szaflar - II miejsce;
• Patryk Zubek z ZSPiG
w Bańskiej Wyżnej - III
miejsce.

nadto przepiękny album o Gminie Szaflary ufundowany przez
wójta Rafała Szkaradzińskiego.
Pozostali uczniowie zostali
nagrodzeni pięknymi książkami
albumowymi, gdyż wykazali się
dużą wiedzą z zakresu wpływu
alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka.
Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowała Gminna Komi-

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składał
się sprzęt elektroniczny, zgodnie
z regulaminem konkursu. Każdy
z trójki laureatów otrzymał po-
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sja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach - organizator tegoż
konkursu.
Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie
działań z profilaktyki uzależnień.
Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów,
w składzie: Pani Elżbieta Ujczak,
Pani Maria Niedośpiał, Pani Elżbieta Kuźmińska, Pani Brygida
Strzęp oraz członkowie GKRPA
Pani Katarzyna Sowa oraz Pani
Małgorzata Gacek.
Uroczystego podsumowania
konkursu dokonała Pani Katarzyna Sowa Pełnomocnik Wójta
ds. RPA w Szaflarach, natomiast
wręczenia nagród, gratulacji dla
laureatów ale też wszystkich
uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów Wójt Gminy Rafał
Szkaradziński.
Opr.: Maria Niedośpiał
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„Profilaktyka uzależnień
w wychowaniu regionalnym”
Już od kilku lat w klasach VI we wszystkich szkołach na terenie
Gminy Szaflary jest realizowany projekt „Profilaktyka uzależnień
w wychowaniu regionalnym” finansowany ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W

2016 r. na jego realizację przeznaczonych było 36 godzin lekcyjnych. Prowadzący zajęcia szczególny nacisk
kładli na poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu, poszanowania dziedzictwa
kulturowego, tradycji i ludzi z nim związanych, poznania obrzędów związanych
z różnymi świętami oraz wydarzeniami
w ciągu roku, naukę śpiewu, elementów
tańca, poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje),
kształtowanie poczucia odrębności własnej
kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur, ale przede wszystkim zajęcia dotyczyły
trudnej problematyki uzależnień. Uczniowie

zapoznali się ze skutkami picia
alkoholu i palenia papierosów,
zwracano również uwagę na
zagrożenia narkomanią i dopalaczami, wynikające z łatwości do ich dostępu. W trakcie
dyskusji omawiano nurtujące
młodzież pytania. Aby lepiej
uzmysłowić sobie szkodliwość
używek i nauczyć się umiejętności odmawiania, część uczniów
malowała plakaty, brała udział
w konkursach profilaktycznych.
Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne
formy spędzania
wolnego czasu
z rodziną. W ramach problematyki ochrony
przyrody uczniowie poznali florę i faunę parków
narodowych. Dużo czasu
poświęcono także problematyce środowiska i zagrożeń ekologicznych, wskazywano możliwości zdrowego
i kulturalnego spędzania
wolnego czasu.

Zajęcia te są bardzo ważne, nie tylko pozwalają uczniom poznać dokładniej swoją
miejscowość, tradycje i obyczaje, ale pokazują także alternatywę dla złych zachowań
i zagrożeń, które mogą dotknąć młodego
człowieka, dlatego też bardzo serdecznie
dziękuję nauczycielom realizującym ww.
projekt za ich zaangażowanie i rzetelne podejście do tematu.
Opr.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

G

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach
w dalszym ciągu współpracuje z Caritas Archidiecezji
Krakowskiej przy realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. Program współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Przypominamy, że tutejszy
Ośrodek kwalifikuje osoby,

oświadczeń o dochodach.
Z programu mogą skorzystać
wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy Szaflary spełniający
wymagane kryterium do odbioru

rodziny do odbioru pomocy
żywnościowej, wystawia skierowania, przyjmuje zgłoszenia
od osób chcących otrzymać taką
formę pomocy na podstawie
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w/w pomocy , dochód który
nie przekracza 200% kryterium
dochodowego wg Ustawy o pomocy społecznej tj .:
• 1.028,00 zł. dochód na osobę
w rodzinie
• 1.268,00 zł. dochód osoby
samotnie gospodarującej
Bliższe informacje można
uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki
Społecznej
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„Świat książek jest ciekawy!”

– „Dzień projektu” w szkole w Bańskiej Niżnej
Prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów wszystkich klas
odbyła się 20 grudnia, 2016 r. w szkole w Bańskiej Niżnej.

T

ematem „Dnia Projektu” było w tym roku hasło
„Świat książek jest ciekawy!”, co było modyfikacją
tradycyjnej nazwy tego święta
w naszej szkole –„Świat jest
ciekawy!”. Na tę uroczystość
przybyli oprócz uczniów i nauczycieli także rodzice, dziadkowie i babcie uczniów, absolwenci szkoły, inni mieszkańcy
Bańskiej, nauczyciele emeryci,
a także przedstawiciele władz
samorządowych, w tym Urzędu
Gminy w Szaflarach, Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki, a także Biblioteki
Gminnej w Szaflarach oraz Pedagogicznej w Nowym Targu.
Święto rozpoczęło się mszą
świętą w intencji ojca geotermii
polskiej – prof. Juliana Sokołowskiego. Potem wszyscy przeszli
do budynku szkoły, gdzie o godzinie 9.30 rozpoczęły się występy. Najpierw obejrzeliśmy
projekt połączonych klas 0–III
szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie opowiedzieli nam
o książkach „Karolcia” M. Krüger oraz „Przygody krasnala
Hałabały” L. Krzemienieckiej.
Dzieci pod opieką pań Ireny Topór, Urszuli Grochulskiej-Kolasy, Doroty Rokickiej i Anny
Sichelskiej wykazały się wiedzą
o tych lekturach, odpowiadając
na pytania i rozwiązując krzyżówkę. Pokazały też wykonane
przez siebie plakaty. Swój projekt zatytułowały „Książka moim
przyjacielem”. Po tym występie
nastąpiła przerwa.
Następnie oglądaliśmy kolejne projekty klas IV, V i VI.
Czwartoklasiści pod opieką pani
Renaty Chrobak po przeczytaniu
kilku baśni stworzyli na podstawie jednej z nich – „Opowieści
o kwiecie paproci” – komiks, do
którego wykonali rysunki oraz
napisali teksty. Zaprezentowali

też widzom piosenkę o komiksach. Ich występ nosił tytuł „Baśniowy komiks” .
Klasa V wraz z wychowawcą –
panem Krzysztofem Cierniakiem
– w swoim występie pt. „Tworzymy legendę” przedstawiła
wymyślone przez siebie podanie
o powstaniu wód termalnych na
Podhalu i podparła je wykonanymi własnoręcznie rysunkami,
a także przedstawieniem teatrzyku kamishibai, z którym się zapoznali podczas warsztatów w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym
Targu. Ponadto uczniowie przełożyli swoją legendę na gwarę
i poprosili kilka osób z widowni
o jej przeczytanie.

Następnie swój projekt pt.:
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” zaprezentowała klasa VI, która przygotowała go
pod kierunkiem wychowawcy
– pana Marcina Bryniarskiego.
Przedstawiła ona wyniki ankiety
dotyczącej czytelnictwa, którą
przeprowadziła wśród uczniów
naszej szkoły, które, o ile można
uznać je za wiarygodne, wykazały choćby to, że 60% dzieci
w podstawówce lubi spędzać
czas wolny czytając, podczas
gdy w gimnazjum odsetek ten
wyniósł jedynie 4%. Oprócz tego
dzieci przygotowały przedstawienie, które ukazywało proces
sądowy, w którym oskarżo-

28

ną była książka, która jednak,
w przeciwieństwie do komputera, wyszła z niego zwycięsko.
Przed prezentacjami klas
gimnazjalnych nastąpiła 30-minutowa przerwa, podczas której
goście mogli skosztować przygotowanego przez poszczególne klasy poczęstunku, w tym
upieczonych przez uczniów
i rodziców ciast, a także napić
się kawy czy herbaty. Uczniowie
w tym czasie zjedli drożdżówki
i wypili soki zakupione przez
Radę Rodziców. Podczas przerw
wiele osób kupowało na stoisku
kiermaszu świątecznego piękne
ozdoby – stroiki, bombki, łańcuchy, kartki świąteczne – wykonane przez uczniów pod opieką
pań U. Grochulskiej - Kolasy i D.
Rokickiej.
Potem wszyscy mogli podziwiać projekt klas I i III gimnazjum „Kobiety – bohaterki
literackie”. Występ wprowadził
nas w świat słynnych bohaterek lektur. Prezentacja efektów
pracy gimnazjalistów miała
formę spotkania postaci kobiet
znanych z książek, na które
przybył dziennikarz. Gimnazjaliści pokazali widzom wróżki
i czarownice, sierotki i zaradne
bohaterki literatury dziecięcej,
ale też znane im z lektur zbrodniarki, buntowniczki, cierpiące
matki, a także piękne kobiety
uwielbiane przez mężczyzn. Pojawienie się każdej nowej grupy
postaci wiązało się ze zmianą
nastroju, wprowadzoną nie tylko dzięki grze aktorskiej (w bohaterki wcielali się uczniowie,
jak również wykonane i animowane przez nich lalki), ale też
kostiumom, muzyce i światłu.
To wszystko w połączeniu z tekstami, napisanymi przez samych
gimnazjalistów pod opieką pani
Agnieszki Cierniak i pana Rafała Gąsiora tworzyło bardzo
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nią. Wszystkie klasy pod okiem
swoich wychowawców bardzo
dobrze wywiązały się z powierzonego im zadania, wkładając
w nie dużo pracy, która zaczęła
się już pod koniec września. Więcej uwagi przykuły te prezentacje
projektów, w których była żywa
akcja, co chwilę coś się działo,
a mniej te, w których zamiast aktorów pojawiały się prezentacje
komputerowe lub filmy. Absolutnym hitem okazało się przedstawienie klas I i III gimnazjum, bo
scena była cały czas żywa dzięki

ciekawy i najdłuższy (40-minutowy) występ tego dnia.
Dzień Projektu kończył występ klasy II gimnazjum przygotowany pod opieką pana Stanisława Bieleckiego pt. „Czytanie
na ekranie”. Rozpoczęła go oryginalna scenka teatralna przedstawiająca czytelników różnych
gazet i ich odbiór przez nich
tego, o tym czytali. Po tym ciekawym początku obejrzeliśmy
film. Przedstawiał on uczniów
czytających różne książki na

świetnej grze aktorskiej uczniów,
ale też dzięki użyciu światła i muzyki. Jednak to świetne wystąpienie nie przyćmiło prezentacji
innych uczniów, którzy też wykazali się dużą pomysłowością,
pracowitością i pokazali rozmaite
talenty. Występy podobały się też
przybyłym gościom. Dlatego już
teraz gorąco zapraszamy na kolejny Dzień Projektu w Bańskiej
Niżnej w nowym roku szkolnym.
Opr.: Anna Bulanda
i Antoni Cierniak
(Uczniowie klasy III gimnazjum)

głos oraz wywiad z panią bibliotekarką.
O 12.40 wszyscy mieli już
występy za sobą i po przemówieniach przybyłych gości dziękujących za wrażenia artystyczne
i podkreślających wysoki poziom
tej uroczystości zakończyliśmy
kolejny Dzień Projektu w ZSPiG
w Bańskiej Niżnej.
Kończąc chcielibyśmy ocenić
przedstawione projekty. Każdy
różnił się od pozostałych, chociaż miały tę samą myśl przewod-

Bajki od zdrowych
dla chorych dzieci
Fundacja im. Adama Worwy
zorganizowała konkurs pn. „Ilustrowana
bajka dla chorego dziecka”.

U

roczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się
7 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Prace
konkursowe oceniała komisja
w składzie: Beata Zalot – dzien-

nikarka „Tygodnika Podhalańskiego”, Zofia Giełczyńska długoletnia dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Nowym Targu oraz
Wanda Szado-Kudasikowa – pisarka i poetka. W gronie wy-

różnionych znaleźli się również
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Borze.
I nagrodę otrzymała Oliwia
Cisoń, a wyróżnienie Kamila
Jarząbek i Damian Rączka, którzy pod opieką siostry Renaty
Janeczko napisali przepiękne
bajki dla chorych dzieci.
Na konkurs nadesłano 45
prac z placówek oświatowych
z Nowego Targu, Piekielnika,
Łapsz Wyżnych, Podczerwonego, Maniów, Rogoźnika, Jabłonki, Harklowej, Dębna, Raby
Wyżnej, Ludźmierza, Niedzicy,
Sieniawy, Szaflar i Boru.
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Podczas uroczystego wręczania nagród każdy z nagrodzonych
uczestników przeczytał fragment
swojej bajki. Wszyscy zebrani
z uwagą słuchali czytanych fragmentów prac konkursowych bajek pisanych z myślą o tych,
którzy walczą z chorobą.
Nagrody ufundowane między
innymi przez Burmistrza Miasta
Nowy Targ wręczała zastępca
burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg, prezes Fundacji Alicja
Chodorowicz oraz koordynatorka akcji „Pola Nadziei” Elżbieta
Nowak.
Opr.: Dorota Sikoń
Dyrektor SP w Borze
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„Kultura – źródło rozwoju społecznego”
Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Borze brali udział w projekcie „Kultura –
źródło rozwoju społecznego” realizowanym ze środków gminy Szaflary w ramach otwartego
konkursu ofert zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W

ciągu okresu od maja do
grudnia 2016 roku zrealizowano cztery wycieczki
do Krakowa, jeden wyjazd do
Nowego Targu na warsztaty te-

uczył”, w warsztatach tanecznych, na których ćwiczono układ
taneczny do piosenki „Chocolate” oraz w warsztatach wokalnych, na których uczono się
piosenek polskich, hiszpańskich
i angielskich.
Podczas wycieczek do Krakowa dzieci odwiedziły: Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię
Krakowską im. Karola Szymanowskiego, Teatr Groteskę,
gdzie obejrzały musical „Ania
z Zielonego Wzgórza” oraz odwiedziły wystawę klocków lego
w Galerii Kazimierz. W kolejnych wycieczkach dzieci
zwiedziły rynek podziemnego
Krakowa i muzeum malarstwa
w Sukiennicach oraz Galerię
Sztuki Polskiej XIX wieku
a także Muzeum Lotnictwa
Polskiego. Obejrzały także
spektakl pt. „Królowa Śniegu”

lewizyjne oraz warsztaty historyczne. Uczestnicy projektu brali
udział w warsztatach teatralnych,
na których przygotowano przedstawienie „Obyś cudze dzieci

w Teatrze Ludowym w Nowej
Hucie.
Podsumowując program 13ego grudnia 2016 roku dzieci i rodzice dziękowali za możliwość
brania udziału w tylu atrakcjach,
mówili o korzyściach płynących
z tego rodzaju projektów i wyrazili nadzieję, że w kolejnym
roku będzie możliwość realizacji
podobnego przedsięwzięcia.
Opr.: Dorota Sikoń
Dyrektor SP w Borze

Prezydent RP odznaczył nauczycielki ZSPiG w Skrzypnem
Wyróżniające się w swej zaangażowanej pracy pedagogicznej nauczycielki Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem zostały odznaczone odznaczeniami państwowymi.

P

rezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 28 września
2016 roku odznaczył Medalem
Złotym za Długoletnią Służbę
panią Lucynę Bafię, panią Brygidę Strzęp i panią Halinę Szulc.
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została
pani Iwona Zagól, a Medalem
Brązowym za Długoletnią Służbę pani Monika Peciak.
Podniosła, wzruszająca uroczystość wręczenia odznaczeń
odbyła się w dniu 24 listopada
2016 roku w Sali Teatralnej Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
Wręczenia odznaczeń dokonał
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wicewojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik
wraz z Małopolskim Kuratorem
Oświaty panią Barbarą Nowak.

Wojewódzka uroczystość stała się okazją do podziękowania
władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawicieli
związków zawodowych, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Małopolskiego Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej nauczycielom,
którzy nie szczędzą swoich wysiłków i ofiarności dla wychowania i przyszłości młodego
pokolenia.
Medal za Długoletnią Służbę
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za
wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa.
Serdecznie gratulujemy!
Opr. Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem
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Wiarygodna Szkoła w Skrzypnem
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
został Laureatem Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła.

W

ysoce utytułowana Komisja programu ogólnopolskiego doceniła starania
dyrektora i kadry pedagogicznej
szkoły w Skrzypnem we włączanie lokalnego środowiska
oraz grona sponsorów w tok
procesu dydaktyczno – wychowawczego uczniów. Wysoko
ocenione zostały starania grona
pedagogicznego dla zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów, podejmowane innowacje, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, udział
uczniów, ich rodziców i nauczycieli w zajęciach pozaszkolnych
oraz programach, konkursach
i projektach.

Przekazany dyrektorowi szkoły w dniu 9 grudnia 2016 roku
Certyfikat Wiarygodnej Szkoły
potwierdza skuteczność efektywnego zarządzania szkołą oraz stwierdza, że Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem „…jest Laureatem
Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła i spełnia warunki
…jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zapewnić najwyższy
poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom.”
Opr. Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem

„Międzykulturowa mozaika” z ZSPiG w Bańskiej Wyżnej
otrzymała Krajową Odznakę Jakości
Realizacja innowacyjnego projektu z języka angielskiego „Międzykulturowa mozaika – łączenie
kultur poprzez języki” zyskała akceptację Krajowego Biura eTwinning, a nauczycielka realizująca
innowację Agnieszka Fiedor-Sulka otrzymała Krajową Odznakę Jakości.

O

3. Projekt powinien mieć plan
i sprecyzowane cele.
4. Rezultaty projektu muszą być
widoczne.

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe
wymagania, które muszą być
spełnione:
1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
2. Aplikujący nauczyciel
w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu
i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania
zostaje poddany ocenie pod
kątem następujących sześciu
kryteriów merytorycznych:
1. Innowacja pedagogiczna
i kreatywność
2. Integracja z programem nauczania
3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami
partnerskimi
4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
5. Wykorzystanie technologii
6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja
7. Projekty oceniane są przez
Krajowe Biura eTwinning.

dznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym
projektom, prezentującym
wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje
działania opierają na współpracy
i wspólnych efektach wszystkich
zaangażowanych partnerów.

Projekty, które uzyskają KOJ
otrzymują list gratulacyjny dla
nauczyciela i dyrektora szkoły
przesłane pocztą, możliwość
udziału w konkursie krajowym
oraz szansę na Europejską Od-
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znakę Jakości jeśli ich partner
w swoim kraju również otrzyma
Krajową Odznakę Jakości.
Opr.: Urszula Krupa
Dyrektor ZSPiG
w Bańskiej Wyżnej
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„Domowi detektywi” w szkole
w Maruszynie Dolnej
W szkole podstawowej w Maruszynie Dolnej
od listopada 2016r. do stycznia 2017 r. został
przeprowadzony program Domowych Detektywów
„Jaś i Małgosia na tropie”. Odbiorcami tego programu
profilaktycznego byli uczniowie klasy IV (17uczniów)
i V (9 uczniów) szkoły podstawowej.

W

czerwcu 2016 roku wychowawcy klasy IV i V
Renata Jagoda i Joanna
Żółtek-Babiarz odbyły szkolenie z tego zakresu, które miało
miejsce w ZSPiG w Skrzypnem.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach w sierpniu przekazała materiały profilaktyczne
w celu wykorzystania podczas
realizacji programu profilaktyki
uniwersalnej „Domowi Detektywi”. Następnie na zebraniu
w szkole, które odbyło się 16
listopada rodzice dzieci uczestniczących w programie zostali
zapoznani z celami i założeniami
zajęć oraz poinformowani jakie

zadania i w jaki sposób mają wykonywać wspólnie z dziećmi. Na
spotkaniu informacyjnym rodzice otrzymali pierwszy zeszyt na
pierwszy tydzień przeznaczony
do wspólnej pracy z dzieckiem
w domu.
Raz w tygodniu wychowawcy tych klas przeprowadzili zajęcia (na lekcjach GDDW) we
współudziale liderów wybranych spośród klasy. W sumie
odbyło się 7 godzin lekcyjnych
związanych z projektem. Liderzy klasowi bardzo zaangażowali się w powierzone im
role i zawsze byli wspaniale
przygotowani do prowadzenia
zajęć w swojej grupie. Ostat-

nie spotkanie podsumowujące
program zostało zorganizowane wspólnie tzn. klasa IV i V
z wychowawcami. Na tych zajęciach uczniowie dzielili się
swoimi wrażeniami z przebiegu

programu oraz opowiadali jak
przebiegała ich wspólna praca nad zadaniami z kolejnych
komiksów w domu. Następnie
w grupach wykonywali plakaty,
których tematem był szkodliwy
wpływ alkoholu na życie człowieka. Efekty pracy uczniów
zawisły na szkolnym korytarzu. Rodzice mieli możliwość
obejrzenia prac swoich dzieci
na zebraniu z rodzicami, które
odbyło się 24 stycznia 2017r.
Na tym spotkaniu miało miejsce
także podsumowanie programu
Domowych Detektywów.
Opr. Joanna Żółtek-Babiarz

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
został Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”

B

ardzo wymagająca Komisja
programu ogólnopolskiego
doceniła starania dyrektora
i kadry pedagogicznej szkoły
w Skrzypnem w podejmowaniu
innowacji pedagogicznych, polimetodycznym prowadzeniu zajęć

dydaktycznych, udziałowi w licznych konkursach, programach
i projektach. Docenione zostały
wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz udział
dzieci i młodzieży w różnorodnej
ofercie zajęć pozalekcyjnych i po-

zaszkolnych. Na szczególną uwagę zasługuje wręcz wyjątkowy
udział rodziców i środowiska
lokalnego oraz sponsorów w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych i bazy
materialnej szkoły.
Przekazany dyrektorowi szkoły w dniu 24 stycznia 2017 roku
certyfikat potwierdza skuteczność efektywnego zarządzania
szkołą oraz stwierdza, że Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem jest Laureatem
Ogólnopolskiego Programu
„Zadowolony Konsument”.
W certyfikacie czytamy: „Z przyjemnością nagradzamy Państwa
placówkę certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość ofe-
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rowanych usług edukacyjnych.
Niniejszy certyfikat został wystawiony na podstawie pozytywnych
opinii uczniów i ich rodziców”.
W skierowanym do dyrektora
szkoły liście, dyrektor generalny projektu Dominika Mazur
napisała między innymi: „…
Pragnę osobiście pogratulować
Państwu wyróżnienia, jakim jest
uczestnictwo w programie…
Fakt, że znaleźliście się Państwo
w gronie najlepszych świadczy
o tym, jak doceniani jesteście
przez własnych klientów. Nie
można sobie wyobrazić lepszej
nagrody, niż uznanie zdobyte
przez najwyższą jakość świadczonych usług”.
Opr.: Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem
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„Kolędować Małemu”

I Wicewojewoda Małopolski.
W drodze z Krakowa harcerze
z X Drużyny Harcerskiej im. Ty-

tusa Chałubińskiego w Skrzypnem oraz zespół „Skrzypnianki” gościli u księży chorych
w Swoszowicach. Na ręce księdza dyrektora Ryszarda Lubera przekazaliśmy Betlejemskie
Światło Pokoju, aby zapłonęło
na świątecznym stole wigilijnym
i ogrzało wszystkie serca ciepłem
Bożej Dzieciny. Dziewczyny
z zespołu wokalnego „Skrzypnianki” z towarzyszeniem kapeli
góralskiej wprowadzili słuchaczy
w świąteczny nastrój, śpiewając
piękne góralskie kolędy. Bardzo
miło było spotkać się z naszym
księdzem kanonikiem Edwardem
Cygalem, a także księdzem kanonikiem Wojciechem Wcisło
(emerytem z Szaflar). Dziękujemy za serdeczne przyjęcie
i jeszcze raz życzymy spokojnych i błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia.
Opr. Monika Peciak, Anna Waluś

re też już tradycyjnie upiekli
uczniowie klasy szóstej.
Jasełka wystawione zostały
przy wypełnionej sali remizy
OSP w Borze. Dyrektor Szkoły Podstawowej Dorota Sikoń
serdecznie wszystkich powitała, podziękowała za przybycie
i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia. Tradycyjne treści

związane z narodzeniem Jezusa
w Betlejem zagrane z przejęciem
przez małych aktorów przeplatane były znanymi kolędami,
które zaśpiewały starsze dzieci
akompaniując sobie na różnych
profesjonalnych instrumentach.
Widzowie także włączyli się
w śpiew kolęd. Aktorzy zaprezentowali się w pięknych stro-

– „Skrzypnianki” i harcerze ze Skrzypnego z kolędami
u Wojewody i w Domu Księży Chorych w Swoszowicach.

Z

espół „Skrzypianki” po raz
drugi został zaproszony do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, by tym
razem zakolędować po góralsku.
Pierwszy raz koncertował z pieśniami patriotycznymi. Tym razem zespół „Skrzypnianki” wraz
z akompaniamentem kapeli góralskiej w składzie: Jan Czesław
Joniak, Joanna Cudzich, Mateusz
Kowalczyk, Łukasz Murzański
i Tomasz Stopka zaśpiewał kolędy i pastorałki góralskie oraz tak
jak każe tradycja złożył życzenia
i „posuł owsem” na szczęście.

Nie zabrakło również wspólnego
śpiewania kolęd. Życzenia dla
zespołu złożył Józef Gawron,

Jasełka w Borze
Tradycja wystawiania Jasełek przez
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borze
sięga początku istnienia szkoły jako
samodzielnej jednostki czyli roku 1997.

O

d tamtej pory rok w rok,
czyli już 20 razy wszystkie dzieci uczęszczające do
szkoły brały udział w przedstawieniu. Później utarło się, że
Jasełka zaczęto łączyć z uroczystością Dnia Babci i Dziadka.
Wtedy to jedna grupa dzieci
przygotowywała przedstawienie bożonarodzeniowe, a druga
coś ekstra dla babć i dziadków.
Podobnie odbyło się to w tym

roku. Młodsze dzieci – klasy 0
– III przedstawiły Jasełka, a starsze – klasy IV – VI pokazały
„Opowieść wigilijną”.
Uroczystość odbyła się
22 stycznia 2017 r. Zaproszeni goście zasiedli przy stołach
uginających się od różnych
pyszności, które przygotowały mamy dzieci uczących się
w szkole. Jako poczęstunek
pojawiły się „moskole”, któ-
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Czytamy dzieciom
W
jach, co podkreślało magię przedstawienia. Widzowie nagrodzili
uczniów długimi oklaskami, widać, że wszystkim się podobało.
„Opowieść wigilijna”, to tytuł
opowiadania napisanego przez
Karola Dickensa, która należy
do klasyki światowej literatury.
Uczniowie umiejętnie wyeksponowali przemianę głównego bohatera Skrudża z egoistycznego
bogacza w szczodrego, serdecznego człowieka. Przedstawienie

ramach I edycji z cyklu
„Czytamy Dzieciom” nauczycielka ZSPiG w Zaskalu, Bogusława Czyż, zapoznała
dzieci z klas „0” i „I” z „Dziewczynką z zapałkami” H. Ch.
Andersena. Dzieci miały okazję
zastanowić się nad tym, czy możliwe byłoby szczęśliwe zakończenie
baśni. Uczniowie stwierdzili, że
gdyby ludzie byli bardziej wrażliwi na cudze nieszczęścia ta baśń
miałaby szczęśliwe zakończenie.
Słuchacze otrzymali zakładki do
książek, które wykonały dla nich
starsze koleżanki i koledzy. Dziękujemy nauczycielom i uczniom,
którzy włączyli się w tę akcję.
Opr.: Bogusława Czyż

zakończyły dziewczęta piosenką
(kolędą) w języku angielskim,
która opowiada o małym, biednym doboszu, który nie mając co
wręczyć narodzonemu Królowi
zagrał mu na bębenku. Oklaski
świadczyły, że przedstawienie
podobało się.
Na koniec wystąpił zespół
góralski działający przy naszej
szkole i zaśpiewał kilka kolęd
góralskich.
Opr.: Małgorzata Gacek

Spotkanie Opłatkowe w Skrzypnem

Kolejny już raz Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem pod przewodnictwem Pani Grażyny Fatli zaprosiła całą społeczność
Skrzypnego do wspólnego spędzenia czasu w świątecznej atmosferze na opłatkowym spotkaniu.

O

rganizowane we współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Skrzypnem spotkanie całej społeczności, życzenia i wspólne kolędowanie to już
wieloletnia tradycja.
W tym roku posiady w gościnnych progach remizy O S P
odbyły się 14 stycznia 2017 r.
Było nam niezwykle miło,
że również i w tym roku obecnością swoją zaszczycili nas
zacni Goście na czele z Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego Władysławem Tylką, Wójtem Gminy Szaflary Rafałem
Szkaradzińskim, Panią Skarbnik Anną Golonką, sołtysem

wsi Wojciechem Piszczórem
oraz Księdzem Proboszczem
Adamem Biłką.
Nie zawiedli też licznie przybyli mieszkańcy Skrzypnego,
a także nauczyciele, rodzice
i uczniowie ZSPiG w Skrzypnem. Wspólne kolędowanie miało szczególny wymiar, gdyż było
prawdziwą ucztą kulturalną i pokazem talentów uczniów – począwszy od przedszkolaków aż
do gimnazjalistów i absolwentów szkoły, którzy wciąż bardzo
chętnie i aktywnie angażują się
w działalność zespołu góralskiego „Mali Skrzypnianie” oraz zespołu „Skrzypnianki”.

Na scenie jako pierwsze pojawiły się dzieci z oddziału przedszkolnego, które przeniosły nas
do Betlejem, prezentując jasełka.
Uczniowie klasy II i V szkoły
podstawowej także przedstawili
nam historię Świętej Rodziny.
Swoje jasełka zaprezentowali również uczniowie klasy IV
przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek z klas I,II i III
gimnazjum. Nie zabrakło także
góralskiego akcentu – klasa VI
wystąpiła ze swoim programem
w wersji regionalnej.
Występ zespołu regionalnego „Mali Skrzypnianie” wraz
z przygrywającą mu kapelą
góralską pod przewodnictwem
pana Czesława Joniaka oraz śpiewem zespołów „Skrzypnianki”
i „Dzieciaki ze Skrzypnego”
uwieńczyły tradycyjne życzenia
noworoczne z sypaniem owsa.
W trakcie przerw między
występami uczniów i absolwentów ZSPiG w Skrzypnem
wybrzmiewały góralskie pastorałki w wykonaniu uczniów
oraz wszystkich uczestników
przy akompaniamencie zespołów
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„Skrzypnianki” i „Dzieciaków
ze Skrzypnego”.
Po części artystycznej odbyła się aukcja niezwykłych prac
rzeźbiarskich Pana Władysława
Zachary. Dynamicznie i ze swadą
prowadzona przez Panią Lucynę
Bafię i Pana Jana Tarasa aukcja
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Nie zabrakło też łamania
się opłatkiem oraz wspólnego
poczęstunku przygotowanego
przez Radę Rodziców. Uczestnicy spotkania mieli też okazję
potańczyć, gdyż późnym wieczorem do tańca przygrywał
wszystkim dobrze znany i lubiany zespół „Bartki”.
Spotkanie opłatkowe to składanie życzeń, kolędowanie,
ale także dawanie świadectwa
o naszej jedności, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie, Uczniom
oraz Nauczycielom za przygotowanie wspaniałych występów
oraz Rodzicom za obecność i ciągłe, niesłabnące zaangażowanie
w działalność szkoły.
Opr. Maria Cisoń

nr 1(3)/2017

HISTORIA I EDUKACJA

Działalność świetlicy przy ZSPiG
w Maruszynie Górnej
„Zajęcia teatralno-ruchowe w szkole i szkolnej świetlicy, jako sposób na
nudę i rozwijanie zainteresowań dzieci”. Sprawozdanie z realizacji projektu
edukacyjnego finansowanego ze środków GKRPA i N Gminy Szaflary.

P

rojekt opracowany i realizowany był przez nauczycieli klas O-III /Lucynę Leśniak-Mazur, Tomasza Mazura,
Małgorzatę Potyrę i Helenę
Zapotoczną/ w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
od lutego do listopada 2016 r.
Miał on na celu mądre i wartościowe zagospodarowanie
czasu wolnego, przeciwdziałanie nudzie, patologii, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dzieci poprzez edukację oraz
przez sztukę do kształtowania
postawy twórczej w różnych
dziedzinach życia, przygotowanie młodego człowieka do
aktywnego udziału w kulturze
jako świadomego odbiorcę
i twórcę oraz zachęcenie do
czytelnictwa i kontaktu ze słowem pisanym, poprzez udział
w konkursach czytelniczych
Baśnie Braci Grimm i akcji
„Książki naszych marzeń”.

skie i wokalne. Przygotowany
został spektakl teatralny pt.
„Wiedźminka”, który wystawiony został w Eliminacjach Powiatowych 31 Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży w Nowym
Targu oraz z okazji Dnia Matki
w szkole. Samodzielnie zostało
wykonanych większość strojów
i przebrań do przedstawienia oraz
elementy scenografii, finansowane z funduszy przeznaczonych
na realizację projektu z GKRPA
i N. Uczniowie również pod
kierunkiem opiekunów: Lucyny
Lesniak-Mazur i Tomasz Mazura przygotowywali okolicznościowe występy na uroczystości
szkolne.
Zespół taneczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Potyry
pracował nad ruchem przy muzyce w oparciu o układy choreograficzne. Program zespołu
prezentowany był na Dniu Mamy
i Taty – uroczystości szkolnej
oraz innych uroczystościach okolicznościowych.
Teatrzyk kukiełkowy pod
kierunkiem Heleny Zapotocznej przygotowywał przedstawienia dla Babci i Dziadka oraz
dla Mamy i Taty z okazji Ich

Realizacja projektu przebiegała w oparciu o trzy formy pracy:
– Teatr dziecięcy.
– Zespół taneczny,
– Teatrzyk kukiełkowy.
– Teatr dziecięcy.
Uczniowie tej grupy pracowali nad formami teatralnymi
w których doskonalili swoje
umiejętności i zdolności aktor-
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świąt. Oprócz tego najmłodsi
z Oddziału Przedszkolnego pod
kierunkiem wychowawczyni
przygotowali przedstawienie kukiełkowe, które zaprezentowali
na szkolnych jasełkach.
Na podsumowanie całorocznej pracy w ramach projektu
edukacyjnego opiekunowie
grup wspólnie przygotowali fi-
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nał podsumowania konkursu ze
znajomości Baśni Braci Grimm.
Uczniowie przez cały okres realizacji projektu czytali baśnie.
Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 24 listopada
2016 r. w tym dniu wszystkie
dzieci z klas 0-III kolorowo-bajkowo ubrani zebrali się na
korytarzu, gdzie z kolorowymi
chorągiewkami w rękach kibicowali swojej kolorowej drużynie. Międzyklasowy turniej
wiedzy o bajkach braci Grimm
w specjalnie zmontowanej na
ten dzień scenografii wykonanej
z zakupionych materiałów ze
środków finansowych Gminy
Szaflary odbył się na korytarzu
szkolnym. Różne konkurencje
dostarczały wielu emocji i przeżyć nie tylko zawodnikom, ale
i kibicom. Emocjom nie było
końca. Trzygodzinny turniej

zakończył się wręczeniem nagród dla zawodników, laureaci
konkursu plastycznego na najładniejszą ilustrację do bajki
wybranej przez klasę również
odebrali swoje nagrody, oprócz
tego wszyscy uczniowie otrzy-

mali słodkie nagrody za całą
pracę włożoną w poznawanie
twórczości braci Grimm.
Kolejna edycja konkursu ze
znajomości twórczości wybranego bajkopisarza już w przyszłym
roku szkolnym.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Oprócz tego uroczyście powitaliśmy wiosnę przygotowując
kolorowe Marzanny, przygotowaliśmy również bożonarodzeniowe
kartki świąteczne dla pensjonariuszy Domu Opieki w Zaskalu,
które przekazaliśmy na ręce Pani
Dyrektor przed świętami.
Z funduszy przeznaczonych
na realizację projektu edukacyjnego zakupiono również materiały do wykonania parawanów,
które wykorzystane zostały do
teatrzyku kukiełkowego i jako
elementy dekoracji do scenografii, w przyszłości będą one
stanowiły doskonały element
komponowania dekoracji okolicznościowych. Parawany zostały wykonane przez Tomasza
Mazura w ramach wolontariatu
w czasie poza zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi.
Opr.:Tomasz Mazur

Lawinowe abc dla uczniów gimnazjum
w Maruszynie Dolnej
Dzięki ciekawej inicjatywie pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego,
gimnazjaliści z Maruszyny Dolnej uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej.

C

orocznie odbywa się akcja
„Lawinowe abc” dla szkół.
Uczniowie z Maruszyny pod
opieką przewodnika tatrzańskiego Marka Kota wędrowali szlakiem na Kalatówki. Przewodnik,
w bardzo ciekawy sposób okraszony humorem przekazywał
informacje na temat zagrożeń
lawinowych. Uczył jak należy interpretować tablice informacyjne
na szlakach turystycznych. Podkreślał, że nie należy wybierać
się na zimową wędrówkę po
górach, jeśli nie ma się umiejętności oraz wiedzy. Mówił
,że w takim wypadku należy
zabrać ze sobą przewodnika
lub instruktora. W czasie spaceru na Kalatówki przewodnik opowiadał o otaczającej
nas przyrodzie. Gimnazjaliści
poznali historię Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Pan Kot
na początku górskiej wędrówki
wręczył uczniom Quest z pytaniami, który musieli wypełnić
podczas spaceru. To zmobilizo-

radość podczas wykonywanych
zadań. Przewodnik wraz z kolegami podziękowali młodzieży
za zaangażowanie i dobry czas
podczas poszukiwań. W drodze
powrotnej zwiedzili Chatkę św.
brata Alberta, gdzie poznali Jego
życiorys. Młodzież gromkimi
brawami podziękowała Markowi Kotowi- przewodnikowi za

wało ich do uważnego słuchania.
Na Kalatówkach dołączyli do
nich pracownicy TPN, którzy
zaprosili gimnazjalistów do zabawy na treningowym lawinisku.
Zadaniem uczniów było znalezienie zakopanych detektorów,
gdyż uczestniczyli w symulowanej akcji ratowniczej. Na
twarzach uczestników widać
było wielkie emocje i ogromną
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przekazanie w ciekawy sposób
wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym, otaczającej przyrodzie, zwierzętach górskich, jak
również o zagrożeniach jakie
mogą spotkać spacerowiczów
na szlakach zimą. Gimnazjaliści otrzymali od Marka Kota
słowa piosenki „Lawinowa
czacza”, którą sam ułożył na
temat sprzętu lawinowego do
muzyki S. Gąsienicy Brzega.
Należy zauważyć, że cała wycieczka górska była finansowana przez TPN- w ramach akcji
„Lawinowe abc”. Przewodnik
jak również wstęp na Kalatówki był bezpłatny. Jedyny koszt,
który uczniowie musieli ponieść
to przejazd busem do Zakopanego. Dziękujemy w imieniu
społeczności szkolnej TPN za
zorganizowanie tak wspaniałej
akcji. Polecamy innym szkołom udział w takich przedsięwzięciach Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
Opr.: Renata Jagoda
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Zerówka buduje zabawki
w Castoramie w Nowym Targu
Na warsztaty pt. „Majsterkowo”
zorganizowane w Castoramie
w Nowym Targu wybrały się
dzieci z klasy „0”.

J

acek Ligęza, który zorganizował i przeprowadził te
warsztaty, oprowadził nas
przez wszystkie działy oraz
pokazał obsługę znajdujących
się tam maszyn. W osobnym
pomieszczeniu, przeznaczonym na warsztaty, rozpoczęły

się zajęcia. Klasa była podzielona na dwie grupy: dziewczynki i chłopców. Dziewczynki składały kołyskę dla
lalek z części wcześniej czyszczonych przez siebie, a chłopcy lokomotywę z wagonikiem.
Kiedy praca była zakończona,

dzieci ozdabiały swoje zabawki. W czasie zajęć panowała
miła atmosfera przy słuchaniu

piosenek dziecięcych. Każde
dziecko zabrało swoją zabawkę do domu z niespodziankami
przygotowanymi przez Jacka
Ligęzę. Wszyscy wrócili zadowoleni do szkoły.
Wychowawca klasy „0”
Małgorzata Śmietana wraz
z dyrektorem ZSPiG, Mirosławem Ćwiklem i rodzicami
dziękuje Jackowi Ligęzie za
zaproszenie, zorganizowanie
i przeprowadzenie warsztatów „Majsterkowo”, oraz
opiekunom G. Pawlikowskiej
i M. Ligęzie za opiekę nad
dziećmi.
Opr.: Małgorzata Śmietana

Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy I zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP.

D

zieci wiedzą w jaki sposób
sprawdzić przytomność,
wezwać pomoc, potrafią
ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej. Potrafią wykonać wdechy ratownicze i uciski
klatki piersiowej. Na zakończenie szkolenia dzieci zaliczyły
test i otrzymały certyfikat oraz
książeczkę, w której zawarte są
wszelkie informacje, zdobyte
podczas kursu.
Opr.: Bogusława Czyż
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Zaskalanie na warsztatach drukarskich
Klasa szósta z ZSPiG w Zaskalu skorzystała z oferty edukacyjnej Muzeum
Podhalańskiego im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu i wzięła udział
w warsztatach pt.: „Nowotarskie drukarstwo”.

P

odczas zajęć uczniowie poznali technikę etapów druku i skład tekstu z czcionek.
Uczestnicy oglądnęli egzemplarze starych plakatów oraz
przypomnieli sobie jak tworzono książki w skryptoriach.
Zapoznali się z portretem Jana
Gutenberga i jego wkładem
w historię drukarstwa. Oficynę nowotarską założył Ignacy
Borek w 1898 r. Maszyna drukarska-ręczna jest jedynym tego
typu zachowanym eksponatem
w Polsce, a może i w Europie. Zakupiono ją w Wiedniu.
W oficynie wydawano gazety tj.:
„Nowiny Podhalańskie”, „Echo
Tatrzańskie”.
Drukowano tam również tomiki poezji, afisze okolicznościowe, bilety, plakaty oraz odezwy
do mieszkańców. Podczas warsztatów uczniowie mogli zobaczyć

gilotynę do cięcia papieru, komplet czcionek, stół z prasą i maszynę dociskową. Na końcu sami
wykonali własną grafikę.
W czasie pobytu szóstoklasiści zwiedzili także ekspozycje
poświęcone rzemieślnikom,
którzy zamieszkiwali miasto
na przełomie XIX/XX wieku.
Zobaczyli warsztaty: bednarza, tkacza, szewca, kowala,
stolarza, kuśnierza, kapelusznika i ceramika. W skupieniu
obejrzeli pamiątki związane
z papieżem Janem Pawłem II.
Wychowankowie wysłuchali
także pogadanki o historii miasta i jego zabytkach. Upamiętnili
rodaków, którzy zginęli podczas
II wojny światowej.
Warto poznawać przeszłość
i odkrywać świat swoich przodków.
Opr.: Kinga Jagła-Tokarska

Uczniowie ZSPiG w Skrzypnem z przedświąteczną wizytą
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nowym Targu

U

czniowie z klasy II i klasy V
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem wraz
ze swoimi wychowawczyniami
Lucyną Bafią, Anną Waluś oraz
Joanną Urbaś odwiedzili starsze
osoby przebywające w Zakładzie

Opiekuńczo Leczniczym w Nowym Targu. Zostaliśmy bardzo
mile przyjęci przez kierownik
i personel medyczny. Dzieci
zawiozły gwiazdkowe prezenty
szczególnie miłe, bo własnoręcznie przez siebie wykonane.
Były to choinki, które uczniowie przygotowywali na zajęciach
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pozalekcyjnych. Kolędowanie,
ze względu na stan zdrowia pacjentów, przebiegało w 20 niedużych salach i dwóch salkach rehabilitacyjnych. Wiele starszych
osób kolędowało razem z nami,
popłynęły łzy wzruszenia. Wraz
z życzeniami, które w imieniu
wszystkich składała Iza Szeliga,

wręczaliśmy choineczki. Nagradzani byliśmy brawami, uśmiechem i dobrym słowem. Zostaliśmy zaproszeni do odwiedzin
na przyszły rok. Na zakończenie
naszej wizyty dzieci zostały obdarowane przez panią kierownik
i pracowników ZOL słodyczami.
Opr.: Lucyna Bafia

nr 1(3)/2017

KULTURA I FOLKLOR

Sukcesy gawędziarzy z Gminy Szaflary
Sukcesy uczniów z Gminy Szaflary na XLI Przeglądzie Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka

P

o eliminacjach w Gminnym
Konkursie Recytatorsko –
Gawędziarskim im. Andrzeja Kudasika i Bogdana
Werona, który miał miejsce
30 listopada 2016r. w Zespole
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem, uczniowie – laureaci z czterech szkół z Gminy Szaflary (Bańskiej Wyżnej,
Maruszyny Górnej, Skrzypnego i Zaskala) - 26 stycznia
2017 r. zaprezentowali się na
XLI Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.
Andrzeja Skupnia – Florka
w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum nr 2 w Białym
Dunajcu.

Do konkursu zgłosiło się
137 uczestników z 13 miast
i gmin z terenu Podhala, Orawy, Spisza oraz Pienin.
Wieloosobowe jury, składające się z wybitnych osobistości, znawców gwary
podhalańskiej, regionalistów
czy twórców, przysłuchiwało
się i oceniało występy młodych
recytatorów i gawędziarzy.
Poziom prezentowanych
recytacji przez uczestników
XLI Przeglądu Recytatorsko
– Gawędziarskiego im. Andrzeja Skupnia Florka w ocenie jury był bardzo wysoki
i wyrównany.
Wszyscy przybyli do Białego Dunajca na XLI Przegląd
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WYNIKI UCZESTNIKÓW
ZE SZKÓŁ Z GMINY SZAFLARY
»» Kategoria recytacje:
• Wyróżnienie Rychtarczyk Szymon SP Maruszyna Górna
• Wyróżnienie Szostak Łukasz SP Bańska Wyżna
• Wyróżnienie Piszczór Sylwia Gimnazjum Skrzypne
»» Kategoria gawęda:
• I miejsce Fatla Michał SP Skrzypne
• Wyróżnienie Zielińska Zuzanna SP Skrzypne
• Wyróżnienie Szeliga Izabela SP Skrzypne
• Wyróżnienie Bafia Maciej Gimnazjum Skrzypne
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy mogli rozkoszować się
wspaniałą ucztą dla duszy, jaką
było słuchanie pięknej gwary

góralskiej z różnych terenów
Podhala, prezentowanej przez
uczestników konkursu.
Opr. i fot.: Iwona Zagól
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Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie
Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu
Plastycznego pt. „Święta Bożego Narodzenia
w mojej rodzinie” odbyło się w SP w Borze.

Ś

więta Bożego Narodzenia, to
szczególny okres dla chrześcijan. Świętujemy przyjście
na świat Bożego Syna. Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat
temu a Polska przyjęła chrzest
1050 lat temu, więc ponad tysiąc
lat kształtowały się w rodzinach
różne zwyczaje związane ze
świętami Bożego Narodzenia.
Dzieci z gminy Szaflary przedstawiły te zwyczaje w postaci
prac plastycznych.
Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w mojej
rodzinie” już po raz drugi zorganizowała Szkoła Podstawowa
w Borze. Na konkurs wpłynęło
123 prace. Komisja miała nie
lada dylemat aby wybrać po trzy
prace w każdej kategorii wiekowej. Prace uczniów są piękne,
przedstawiają różne zwyczaje,
widać jak wiele pracy dzieci włożyły w ich wykonanie.

Wręczenie nagród, które odbyło się 16 grudnia 2016 r., poprzedzone było przedstawieniem,
przygotowanym przez s. Renatę
Janeczko z kółkiem misyjnym
„Giraffe”. Pokazana historia to
legenda o gwieździe betlejemskiej (tak popularnie nazywana
jest poisencja – roślina ozdobna
o charakterystycznych czerwonych liściach). Jedna z nauczycielek, Dominika Sięka-Guzda
wraz z siostrą Renatą przygotowały piękną scenografię, a mali
aktorzy wystąpili w strojach
meksykańskich. Przedstawienie
wszystkim się podobało a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Nagrody ufundowane przez
Gminę Szaflary oraz GCKPiT
w Szaflarach wręczali laureatom
wójt gminy Rafał Szkaradziński
i skarbnik gminy Anna Golonka.
Opr.: Małgorzata Gacek

Skrzypnianie z kolędą w Przemyślu

I

Koncert kolęd i pastorałek odbył się w kościele O.O. Franciszkanów w Przemyślu.
Zorganizowany został ku pamięci zmarłego Władysława Bukowskiego –
przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, którego korzenie wywodzą się
właśnie ze Skrzypnego i Maruszyny.

nicjatorami wydarzenia byli m.
in. syn Władysława Bukowskiego mieszkający w Przemyślu oraz kuzyn, Marek Wojdyła,
który wraz z członkami zespołu
towarzyszył mu także w ostatniej
drodze, w listopadzie 2015.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP. Kościół był
wypełniony po brzegi, a słuchacze nagrodzili muzyków gromkimi brawami prosząc o bis.
Organizatorzy zgodnie twierdzą iż wydarzenie będzie powtarzane co roku.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Muzykowali w Czarnym Dunajcu

J

Już po raz XXXIII w Czarnym Dunajcu odbył się Przegląd
Śpiewaków i Instrumentalistów – Muzykowanie na Duchową
Nutę. Podczas dwóch dni przesłuchań zaprezentowali się także
młodzi artyści z gminy Szaflary.

ury w składzie: Tadeusz Watycha– przewodniczący, Aleksander Smaga – członek jury,
Szymon Chyc-Magdzin – członek jury oceniło 92 prezentacje
w następujących kategoriach:
muzyka, instrumentaliści, grupy śpiewacze i śpiewacy soliści,
w trzech grupach wiekowych.
Serdecznie gratulujemy!
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: CKiP Czarny Dunajec

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTÓW\
Z GMINY SZAFLARY
»» Kategoria dziecięca – ŚPIEWACY SOLIŚCI:
• I miejsce: Bartłomiej Stopka – „Mali Szaflarzanie” z Szaflar
»» Kategoria dziecięca – ZESPOŁY ŚPIEWACZE:
• Wyróżnienie: Skrzypnianki z ZSPiG w Skrzypnem
»» Kategoria młodzieżowa – INSTRUMENTALIŚCI:
• III miejsce: Wiktoria Sąder – „Mali Saflarzanie” Szaflary
»» Kategoria młodzieżowa – ZESPOŁY ŚPIEWACZE:
• III miejsce: „Skrzypnianie” ze Skrzypnego
»» Kategoria dorosła – ZESPOŁY ŚPIEWACZE:
• Wyróżnienie: „Skrzypnianki” ze Skrzypnego

Farbanice dla dziewcząt z Bańskiej Wyżnej
V Przegląd Solistów i Kapel im. Tadeusza Szostaka Berdy odbył
się 11 grudnia 2016 roku w Poroninie.

W

przeglądzie udział wzięli
młodzi muzycy z Podhala.
Wśród nich znalazły się
także siostry Justyna i Natalia
Szostak z Bańskiej Wyżnej.
Dziewczyny wystąpiły w trzyosobowym składzie, wraz z Anną
Zubek z Zakopanego. Za swój
występ młode instrumentalistki
otrzymały dwie gotowe farbanice
oraz kupon materiału. Do występu przygotował je Krzysztof
Trebunia-Tutka.
Gratulujemy!
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: watra.pl
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Dansing
z czasów PRL

M

egitza Trio i Kabaret Śleboda
wystąpili w Bańskiej Niżnej
podczas Dansingu PRL, imprezy, której pomysłodawcą była
sama Małgorzata Babiarz. Remiza
OSP szybko wypełniła się po brzegi nie tylko mieszkańcami gminy
Szaflary ale także przyjezdnymi
gośćmi z Warszawy, Torunia i całej Małopolski. Uczestnicy imprezy zgodnie ubrali się w stroje
z minionej epoki, tj. lata 70-te,
80-te i 90-te. Dla osób, które nie
miały pomysłu na ubiór organizatorzy przygotowali kącik bogaty
w stroje prosto z PRL-u.
Organizatorzy dziękują za liczne przybycie i już dziś zapraszają
na kolejny dansing.

Opr.: Basia Wolański

Bańska Wyżna
na Wigilii

W

igilia Szkolna odbyła się
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bańskiej Wyżnej w piątek,
16 grudnia. Opłatkowe spotkanie
swoją obecnością zaszczycili: ks.
proboszcz Mirosław Mężyński,
Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Barbara Zalińska-Sikoń. Dyrektor Urszula Krupa
powitała wszystkich zebranych
i złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Wigilijne stoły z tradycyjnymi potrawami, słodyczami
i siankiem pod obrusem, przygotowywane przez uczniów klasy
III gimnazjum wraz z rodzicami
i wychowawczynią Bożeną Ziętal, nadały wydarzeniu świąteczny
charakter. Uczniowie i nauczyciele, wraz z zaproszonymi gośćmi,
spędzili ten dzień w prawdziwie
świątecznej atmosferze.
Gimnazjaliści przygotowali program artystyczny wprowadzający
zebranych w świąteczny nastrój.
W podniosłej atmosferze uczestnicy Wigilii Szkolnej złożyli sobie
nawzajem świąteczne życzenia
i podzielili się opłatkiem. Po ciepłych życzeniach wszyscy spotkali
się przy wigilijnym stole i śpiewali
Opr.: Natalia Staszel
kolędy. 
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Przedszkole publiczne w Szaflarach
Gminne Przedszkole w Szaflarach
jest placówką prężnie działającą
już ponad pół wieku.

O

d 2014 roku jesteśmy
w pięknym, dużym budynku, nowocześnie i funkcjonalnie wyposażonym. Nasze
przedszkole posiada 4 oddziały,
w tym 3 oddziały 25-osobowe
i 1 oddział 20-osobowy. Łącznie możemy zapewnić opiekę
95 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole jest otwarte w godzinach 7:00-17:00, przerwa wakacyjna trwa około 7 tygodni.
W naszym przedszkolu pracują wykwalifikowane nauczycielki, które ciągle się dokształcają
i poznają nowe trendy w edukacji przedszkolnej. W ciągu
roku organizujemy wiele ciekawych imprez integrujących
nasze środowisko lokalne, np.
„Pasowanie na Przedszkolaka”,
„Spotkanie z Mikołajem”, „Bal
Przebierańców”, „Dzień Bab-

ukę języka angielskiego oraz
opiekę logopedyczną. Dodatkowo dzieci 6-letnie mają lekcje religii. Przedszkole posiada także
własną kuchnię, gdzie powstają
pyszne i zdrowe posiłki.
Jako, że jesteśmy państwowym przedszkolem, koszty
pobytu dziecka są niewielkie.
W godzinach 9:00-14:00 pobyt
dziecka jest bezpłatny, a każda
dodatkowa godzina kosztuje 1 zł.
Całodzienne wyżywienie dziecka
to koszt 6 zł.

ci i Dziadka”, „Rodzinna wycieczka” czy „Dzień Dziecka”.
Ponadto organizujemy zajęcia
otwarte z udziałem rodziców,
zapraszamy do przedszkola ciekawych gości, grupy teatralne,
jeździmy na wycieczki dalekie
i bliskie.
Wszystkim przedszkolakom
możemy zapewnić bezpłatną na-

Oddział przedszkolny w Bańskiej Niżnej
Dlaczego warto zapisać dziecko do szkoły w Bańskiej Niżnej?

N

asza szkoła istnieje już ponad 100 lat i korzysta z bogatych tradycji i doświadczeń wielu pokoleń.
Placówka oferuje dzieciom
bardzo dobre warunki nauki.
Tworzą je:
• jasne, dobrze wyposażone,
nowocześnie i kolorowo
umeblowane klasy
• oddział zerowy w osobnym
budynku dysponujący dwoma salami i szatnią
• liczne pomoce dydaktyczne
i zabawki, dzięki którym
dzieci uczą się i bawią jednocześnie
• wyposażenie wszystkich sal
w komputery i projektory
umożliwiające wykorzystywanie na lekcjach nowoczesnych technologii
• sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy

• dwa boiska sportowe
• nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw
• szkolna biblioteka z licznym
księgozbiorem dla dzieci
w każdym wieku
• bezpieczeństwo zapewniane
przez ogrodzenie terenu
szkoły, monitoring (kamery
w budynku i na zewnątrz
szkoły) oraz zamykanie
i otwieranie drzwi na karty
magnetyczne.
Szkoła zapewnia najmłodszym uczniom z klas 0 i I – III
SP opiekę w świetlicy do godziny 14.30. Rodzice mają także
możliwość wykupienia obiadów
dzieciom.
Najmłodsi uczniowie mogą
czuć się u nas bezpiecznie,
stopniowo poznając życie
szkoły i włączając się w różne
działania.

Dbamy o integrację szkoły
ze środowiskiem rodzinnym
dzieci i społecznością lokalną,
organizując co roku obchody
Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Dziecka, Dnia
Projektu, Święta Patrona Szkoły,
kiermasze świąteczne i inne uroczystości. Nauczyciele zawsze
chętnie spotykają się z rodzicami,
a raz w miesiącu czekają na nich
podczas dyżurów.
Nasi uczniowie uczą się pod
kierunkiem dobrze wykształconych i stale pogłębiających swoją wiedzę nauczycieli. Jesteśmy
niewielką szkołą, dzięki czemu
świetnie znamy wszystkich naszych uczniów i potrafimy zauważyć ich mocne strony i ukryte
talenty. Umożliwiamy im rozwijanie się poprzez:
• koła zainteresowań
naukowych
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Nasze przedszkole zapewnia
każdemu dziecku bezpieczny,
pełen atrakcji pobyt. Poprzez
zabawę uczymy się i poznajemy świat. U nas nikt się nie
nudzi!!!

• koła rozwijające uzdolnienia
artystyczne
• zespół regionalny
• zajęcia sportowe
• wycieczki krajoznawcze,
udział w koncertach
i przedstawieniach.
Potwierdzeniem tego są liczne
sukcesy naszych uczniów w konkursach wiedzy, artystycznych
i sportowych. W ostatnich latach
nasi wychowankowie zdobywali
laury w powiatowych i ogólnopolskich zawodach sportowych,
konkursach piosenki oraz tytuły
laureata w konkursach przedmiotowych. Dzięki znajomości
naszych podopiecznych umiemy
wcześnie zauważyć ich trudności
i problemy i zaoferować im na
miejscu pomoc logopedy, pedagoga, oligofrenopedagoga i surdopedagoga, a w razie potrzeby skierować ich do innych specjalistów.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW
WRAZ Z DZIEĆMI DO OBEJRZENIA
NASZEJ SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ!
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Przedszkole im. Aniołów Stróżów Sióstr Pasterzanek
ul. Polna 7, Szaflary
prowadzi rekrutację
na rok szkolny 2017/2018
Przyjmujemy dzieci
w wieku 2,5 – 6 lat.

„Dzieci są wiosną
rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle
kwitnie, przeszłością,
która bez przerwy się
otwiera”.
Św. Jan Paweł II

P

rzedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w duchu
wiary katolickiej. Na dzieci
czeka bogata oferta atrakcyjnych
zajęć edukacyjnych: nauka języka
angielskiego, logopedia, rytmika i tańce, warsztaty komputerowe, katecheza. Dzieci poznają
zwyczaje, tradycję i gwarę
regionu. Przedszkole
im Aniołów Stróżów
jest placówką katolicką prowadzona
przez Zgromadzenie
Służebnic Matki Dobrego Pasterza. Swoją

działalność rozpoczęło 2 stycznia 2002 r., a 16 grudnia 2004 r.
Przedszkole zostało powierzone
opiece Aniołów Stróżów.
Wychowanie w przedszkolu
opiera się na wartościach i  zasadach religii katolickiej i personalizmie chrześcijańskim. Formacja religijna i duchowa
dzieci oraz ich rodzin
stanowi priorytet działalności przedszkola,
ponieważ rozwój
wiary, a także życie
moralne jest bezcenną
pomocą w wychowa-

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
ul. Szlak Papieski 64
tel. 18 27 548 98
OFERUJEMY:











Estetyczną salę z bezpośrednim dostępem do łazienki
Plac zabaw
Przyjazną i miłą atmosferę
Współpracę z logopedą
Udział dzieci w przeglądach i konkursach
szkolnych oraz pozaszkolnych
Organizację wycieczek oraz wyjazdów na
przedstawienia teatralne
Spotkania i działania profilaktyczne
Zajęcia integracyjne z udziałem rodziców
Okazjonalne zajęcia kulinarne i regionalne

ZAPEWNIAMY:

 Dostęp do zdrowych produktów żywnościowych:
 Udział w programach „Mleko w szkole”, „Owoce
w szkole”
 Możliwość wykupienia:
 jednodaniowego ciepłego posiłku
 ciepłej herbaty podawanej na przerwie śniadaniowej
 Opiekę świetlicową do godziny 1545.
PRACUJEMY METODAMI:
 PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA
 METODA DOBREGO STARTU prof. M. BOGDANOWICZ
 ELEMENTY NAUKI CZYTANIA J. CIESZYŃSKIEJ
 DZIECIĘCA MATEMATYKA E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ
 BAJKOTERAPIA

DBAMY O KULTYWOWANIE TRADYCJI, UMOŻLIWIAJĄC
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH:




zespół góralski
warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych

Do oddziału przedszkolnego, oprócz 6-latków, przyjmujemy dzieci 5 i 4-letnie,
a od roku szkolnego 2017/2018 także dzieci 3-letnie.
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niu dzieci oraz prawidłowym
kształtowaniu więzi w rodzinie
opartych na miłości, szacunku,
życzliwości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dziecko ma
zapewnioną właściwa opiekę,
przygotowanie do obowiązku
szkolnego i pomoc aby mogło
rozwijać się wszechstronnie.
Można do nas napisać adres
poczty meil’owej: przedszkole.
anielskie@gmail.com
Więcej informacji na stronie
internetowej:
www.przedszkoleanielskie.pl
oraz w sekretariacie Przedszkola
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Oddział przedszkolny w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach
Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym
prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego,
uwzględniający podstawę programową MEN.
Główne cele i założenia pracy
w oddziale przedszkolnym to:
• wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych potrzebnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej
• kształtowanie umiejętności
społecznych: współżycia
i współdziałania w grupie rówieśniczej, porozumiewania
się z dorosłymi
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań
• zapewnienie dzieciom równych szans edukacyjnych,
wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności,
kształtowanie tych umiejętności, które są ważne i potrzebne
w edukacji szkolnej
Dzień w oddziale przedszkolnym jest podobny do dnia
w przedszkolu. Dzieci mają
czas, który przeznaczony jest na
spożycie II śniadania i obiadu
(w szkole jest stołówka, gdzie
dzieci pod opieką dorosłych
mogą zjeść ciepły posiłek).
Oprócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych dzieci spędzają
czas na zabawie w sali lub na
świeżym powietrzu (obok szkoły
jest plac zabaw, przeznaczony
głównie dla młodszych dzieci).
Dzieci z oddziału przedszkol-

nego biorą również udział w zajęciach takich jak: j. angielski
i religia.
Sala oddziału przedszkolnego
jest duża, mnóstwo jest w niej
zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażona w tablicę
multimedialną i komputer. Obok
jest również sala komputerowa,
z której w miarę możliwości
mogą też korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego. Szkoła
dysponuje salą gimnastyczną, na
której w razie niepogody dzieci
mogą miło i pożytecznie spędzić
czas, na zabawach ruchowych.
W szkole działa również świetlica, która w przypadku dysponowania wolnymi miejscami
przyjmuje też dzieci z oddziału
przedszkolnego.
Jeżeli rodzice są zainteresowani, aby ich pociechy rozwijały
swoje zdolności i zainteresowania to w godzinach popołudnio-

wych w naszej szkole organizowane są zajęcia dodatkowe.
Są to: zespół góralski, nauka gry
na skrzypcach, JIU- JITSU oraz
taniec.
Uczniowie, którzy potrzebują
dodatkowej pomocy objęci są
opieką pedagogiczną, współpracujemy również z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną
w Nowym Targu, prowadzone są
zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno - kompensacyjne.
Nauczyciele z oddziału przedszkolnego współpracują ściśle
z rodzicami:
• co drugi miesiąc odbywają się
zebrania z rodzicami
• dni otwarte, na których każdy
rodzic może porozmawiać na
temat swojego dziecka
• prowadzone są wystawy prac
dzieci
• prowadzona jest diagnoza
każdego dziecka

• organizowane są uroczystości,
imprezy i wycieczki z udziałem rodziców
• prowadzone są szkolenia dla
rodziców
• raz w roku odbywa się tzw.
Dzień Przedszkolaka, podczas
którego dzieci prezentują to,
czego nauczyły się przez cały
rok, są to głównie przedstawienia teatralne, recytacja
wierszy, śpiew i taniec.
Oddział przedszkolny w szkole to przygotowanie do łagodnego przejścia z przedszkola do
klasy pierwszej. To adaptacja
dziecka do warunków szkolnych,
które czekają je po wakacjach.
Dziecko powoli i w sposób naturalny staje się uczniem, nie odczuwając strachu i stresu. Poznaje budynek i jego otoczenie, ludzi
którzy tam pracują, ma kontakt
z innymi dziećmi i rodzeństwem
tam uczącym się.

Oddział przedszkolny Maruszyna Dolna:
1) korzystanie z placu zabaw
i sali gimnastycznej,
2) świetlica do godz. 15.00,
z możliwością przedłużenia na wniosek rodziców.
3) możliwość codziennego
zakupu I dania, II dania lub
całego obiadu do wyboru
(tak to u nas funkcjonuje.
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Obiady dostarcza oczywiście firma cateringowa).
4) możliwość udziału w zajęciach zespołu regionalnego
oraz nauki gry na skrzypcach.
5) udział w realizowanych
projektach zajęć artystycznych, sportowych.
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Oddział Przedszkolny w Maruszynie Górnej
Misją Oddziału Przedszkolnego w Maruszynie Górnej jest tworzenie warunków
do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

D

ziałania skierowane są na to,
aby dobrze poznać swoich
wychowanków, ich potrzeby, możliwości, zainteresowania, motywację, wiedzę osobistą, umiejętności i adekwatnie
do tego organizować aktywność
dzieci w różnorodnych sytuacjach problemowych, w których
dziecko poprzez autentyczne doświadczenia będzie samodzielnie
tworzyło osobiste kompetencje.
Przedszkolaki uczą się w każdym
momencie pobytu w oddziale.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy:
• metodę Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne,
• metodę dobrego startu M.
Bogdanowicz,
• elementy globalnego czytania
I. Majchrzak i G. Domana,
• metodę czytania sylabowego
tzw. Metodę krakowską,
• kinezjologię pedagogiczną,
• gimnastykę mózgu P. Denisona,
• elementy metody M. Montessori,
• metodę gimnastyki twórczej
R. Labana,
• elementy edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• elementy glottodydaktyki według B. Rocławskiego.
Staramy się także niwelować
braki u uczniów mniej zdolnych
i rozwijać uzdolnienia i pasje
u dzieci bardziej utalentowanych.
Efektem prac plastyczno - technicznych jest aktualizowana na
bieżąco wystawa na korytarzu.
Oddział przedszkolny stanowią dwie sale:
• dydaktyczna ze stolikami,
komputerami i tablicą interaktywną,
• sala zabaw z tablicami magnetycznymi, filcowymi, telewizorem z DVD i wierzą do
odtwarzania muzyki.
Zabawa jest podstawową formą kształtowania pozytywnych
zachowań dzieci, dlatego staramy się poprzez zabawę dostarczać dziecku wiedzy o samym

sobie, wyrabiać szacunek do
siebie i wewnętrzną motywację
do działania, kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami, uczyć dzieci umiejętności
porozumiewania się z innymi,
uczyć bycia w społeczeństwie
i pracy w zespole, wyrabiać

umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów, kształtować uczucia empatii, szacunku
i tolerancji.
W celu większego zmotywowania dzieci do zainteresowania czytaniem i liczeniem
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drukujemy poznane danego
dnia litery i cyfry oraz wyrazy
do globalnego czytania i przyklejamy im na koszulki, co powoduje szybsze zapamiętanie
danego znaku. Dzieci nabywają
też doświadczeń i pojęć logiczno-matematycznych dotyczących relacji i zależności między
przedmiotami i zjawiskami występującymi w świecie. W szkole posiadamy bogate zaplecze
pomocy dydaktycznych do
zajęć. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się tablica
interaktywna. W klasie dzieci
mają również do dyspozycji zestawy komputerowe dzięki którym wrażamy ich w podstawy
informatyki. Poprzez zamkniętą
grupę na Facebooku, rodzice
mają możliwość wglądu na
bieżąco, w to, co się dzieje na
zajęciach i w szkole.
Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą we wszystkich
uroczystościach szkolnych i biorą aktywny udział we wszystkich akcjach, prowadzonych
w szkole, zawsze są widoczne
wyróżniając się strojem i symboliką adekwatną do akcji.
Podczas realizacji programu,
duży nacisk kładzie się na samodzielność wykonywanych
zadań przez dzieci, w myśl pedagogiki Marii Montessori.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci same uczą
się posługiwania przyborami
kuchennymi i obsługiwania
sprzętu AGD, w który szkoła
jest bardzo dobrze zaopatrzona.
Od samego początku dzieci są
wdrażane w poznawanie najbliższej okolicy, regionu i kraju
poprzez uczestnictwo w Szkolnym Programie Wycieczek
przewidzianym dla każdego
poziomu edukacyjnego. Ważnym elementem edukacyjnym,
na który zwracamy bardzo dużą
uwagę jest edukacja teatralna,
gdzie dzieci kilka razy w roku
oglądają przedstawienia teatralne wystawiane w MOK–u w No-
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wym Targu lub organizowane
są wyjazdy do teatrów do Krakowa.
Do Oddziału Przedszkolnego
w naszej szkole mogą uczęszczać
już czterolatki. Dzieci do szkoły
są dowożone i rozwożone busami. W szkole działa świetlica
do godziny 16.00, więc w razie
potrzeby, po zakończonych lekcjach, dziecko może uczestniczyć
w zajęciach świetlicowych. Codziennie, w zależności od warunków atmosferycznych, wychodzimy na plac zabaw i na spacery.
Każdy przedszkolak korzysta
nieodpłatnie z mleka i owoców.
Istnieje również możliwość ko-

Kwartalnik Gminy Szaflary

rzystania z obiadów. W szkole
panuje bardzo miła i rodzinna
atmosfera. Dzięki temu, że przedszkolaki biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych
i akcjach typu: „Trzymaj formę”,
„Szkoła promująca zdrowie”,
konkursy recytatorskie, plastyczne, teatralne, środowiskowe,
sportowe, czytelnicze, mają bardzo dobry kontakt ze wszystkimi
uczniami naszej szkoły.
Zapraszamy do odwiedzenia
naszej szkoły i zapoznania się na
miejscu ze szczegółową ofertą
edukacyjną a chętnych zapraszamy do dołączenia do grupy na
Facebooku.

Oddział przedszkolny w ZSPiG w Zaskalu

Nasz oddział przedszkolny zlokalizowany jest w centrum
miejscowości. Miejsce w szkole jest odizolowane od
pozostałej części szkoły, posiada także własną łazienkę.

W

yposażony jest w nowoczesne technologie
– monitor multimedialny, tablicę multimedialną
oraz w pomoce do zabawy
i nauki.
Dodatkowymi plusami są:
doświadczony, znający środowisko nauczyciel, mało liczna
środowiskowa szkoła oraz domowa atmosfera. Dzieci dzięki
przebywaniu w jednym budynku
z innymi uczniami uczestniczą
nie tylko w uroczystościach OP

ale też i całej szkoły, poznając
przyszłych kolegów, nauczycieli i całą szkołę oswajając się
z nią. Dzieci mają możliwość
pracy z logopedą i pedagogiem.
Istnieje również możliwość zapewnienia posiłku poprzez firmę
cateringową. Dzieci w naszym
oddziale przedszkolnym mają
możliwość gromadzenia doświadczeń, zdobywania wiedzy
i umiejętności oraz nabywania
pewności siebie w kontakcie
ze starszymi dziećmi. Nasze

dzieci poznają świat i bawią się
realizując program oraz biorąc
udział w cyklicznych i okazjonalnych akcjach. Biorą udział
w warsztatach, projektują, budują, malują, rysują, uczą się
bawią, biorą udział w pokazach,
przygotowują występy dla swoich najbliższych (przykładowo
z okazji Dnia Babci i Dziadka),
ale też jeżdżą na wycieczki i korzystają z małej i dużej sali gimnastycznej oraz przyszkolnego
placu zabaw.
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Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
»» Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
sekretariat, pokój 10
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
»» Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa, gospodarki
komunalnej i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
»» Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl
»» Odpady
Grzegorz Dziadkowiec,
pokój 7
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

INFORMATOR

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

le i święta przez całą dobę,
18 26-574-88
Godziny przyjęć w tabeli
niżej.

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

APTEKI
Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03
ul. Orkana 37 d,
34-424 Szaflary
Apteki Całodobowe:
Apteka „Centrum” Rynek 25,
Nowy Targ

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

Apteka Prywatna Długa
27, Nowy Targ
GABINETY LEKARSKIE
Matusiak-Hełmecka
Katarzyna Gabinet
Stomatologiczny
tel. 691 515 293
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary

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

POKÓJ
PIĘTRO

1
piętro

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach
ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Godziny otwarcia: pon-pt: 7:30
do 19:00
Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny:
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej:
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej:
18 26-113-17
Po godzinach pracy Ośrodka
dyżur pełni:
ALLMEDICA Nowy Targ,
ul. Kolejowa 31,

Gabinet lekarski

5
parter

Gabinet lekarski

1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

Gabinet
stomatologiczny

4
parter
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Gabinet lekarski

1
parter

4
parter

w dni powszednie od 18:00
do 8:00, oraz soboty, niedzie-

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

LEKARZ

Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351
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)
DZIEŃ
TYGODNIA

Poniedziałek
Wtorek
Lek. med. Hanna
Szczepienia
Błęka
Środa
pediatra
Szczepienia
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Lek. med. Andrzej
Wtorek
Tyszka
Środa
dermatolog-wenerolog
Czwartek
lekarz ogólny
Piątek
Poniedziałek
Lek. med. Marzena
Wtorek
Janusz
Środa
spec. chorób
Czwartek
wewnętrznych
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c
Lek. med. Marek Król
specjalista ginekologCzwartek
położnik
Piątek
Lek. med. Wojciech
Poniedziałek
Król
Poniedziałek
Wtorek
Lek. stom. Tymoteusz
Środa
Derebas
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Lek. med. Jan Gawlak Wtorek
spec. chorób
Środa
wewnętrznych
Czwartek
spec. med. rodzinnej
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c
Lek. Alicja Zwijacz1 I 3 piątek m-c
Zawada

PRZYJMUJE
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-15.00
8.00-13.00
8.00-13.00
11.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
11.30-17.00
8.00-13.00
11.30-17.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00

WIZYTY
DOMOWE
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
17.00-19.05
13.00-15.35
17.00-19.05
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35

7.30-11.30
7.30-11.30
15.00-19.00
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

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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IX Bieg Podhalański
Jaskrawy strój to dobry pomysł w tegorocznym
Biegu Podhalańskim, jako że widoczność była bardzo słaba.

P

onad 700 zawodników zaraz po starcie
każdej z grup już po kilku chwilach znikało we mgle. Nie tylko mgła ale również plusowa temperatura była powodem
podjęcia decyzji o skróceniu trasy, z 30 do
20 km. Atrakcją tegorocznego biegu była
powstająca z bryły lodu rzeźba narciarza,
wykonywana na miejscu przez Roberta

Burkata, mistrza świata w artystycznym
rzeźbieniu w lodzie z Ottawy 2010 roku.
Honorowy patronat nad biegiem objęli:
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Jacek
Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorami imprezy i fundatorem nagród byli: Urząd Miasta Nowy
Targ, Tatrzański Związek Narciarski, Urząd

Miasta Zakopane, Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe
w Zakopanem, Urząd Gminy Szaflary,
Urząd Gminy Poronin, Urząd Gminy Nowy
Targ, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska.
Gmina Szaflary ufundowała nagrody za
pierwsze miejsce w kategorii 5km kobiet
i mężczyzn.
Opr.: Basia Wolański

Triumf szczypiornistów z Szaflar
Drużyna UKS Świt Adecco Szaflary rozegrała w dniu 25 marca w gminnej hali
sportowej w Białym Dunajcu trzeci turniej w ramach II małopolskiej ligi piłki ręcznej
młodzików. Stoczyła trzy mecze, z których dwa to były prawdziwe horrory.

N

ajpierw szczypiorniści
zmierzyli się z drużyną PM
MPEC II Tarnów. Fizyczna
przewaga rywali nie przeszkodziła naszym zawodnikom kontrolować meczu, w którym prowadzili
nawet różnicą 5 bramek. Jednak
słaby okres gry w II połowie
spowodował, że tarnowianie
doprowadzili do wyrównania.
Na szczęście ostatnie słowo należało do Świtu, który zwyciężył
12:11. Drugi mecz z MOSiR-em
II Bochnia również przez większość meczu układał się po myśli
zawodników z Szaflar. I znów
słabsza II połowa spowodowała, że przeciwnik zniwelował 5

bramek przewagi. Po niezwykle
emocjonujących ostatnich kilkudziesięciu sekundach ostateczny rezultat meczu to 15:14 dla
naszej drużyny. Po tych dwóch
dreszczowcach ostatni mecz
był już pod całkowitą kontrolą
szaflarzan. Wynik 21:8 w pełni
oddaje przebieg meczu. Zapewne
trener Kazimierz Dygoń będzie
miał do przekazania swoim zawodnikom wiele uwag. W każdym razie sytuacja w tabeli przed
ostatnim turniejem w Chrzanowie w dniu 9 kwietnia jest bardzo dobra, gdyż nasza drużyna
prowadzi w tabeli. Trzymajmy
za nią kciuki! Opr.: Jarosław Szlęk
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Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych ciąg dalszy
Najmłodsi stają w szranki

Wyniki turnieju dziewcząt
z gimnazjum:
1. Mrowca Małgorzata
2. Warniczek Beata
3. Zarycka Justyna
4. Pudzisz Zuzanna
5. Karkoszka Kinga
6. Brzuchacz Gabriela
7. Zarycka Karolina
8. Buńda Agnieszka
W kategorii dziewcząt z gimnazjum wystartowało 21 zawodniczek.

Przez większość roku zawody sportowe organizowane na
terenie gminy są przeznaczone dla uczniów klas IV-VI SP
oraz gimnazjów. Koniec roku
kalendarzowego to czas dla najmłodszych. Dzieci z klas I-III
stanęły do rywalizacji w za-

Skrzypne Mistrzem Gminy po raz drugi!
SP w Skrzypnem obroniła
tytuł Mistrza Gminy w Minisiatkówce.

bawach sprawnościowych.
Z każdej szkoły 4 osobowe
drużyny miały do przejścia tor
przeszkód, w którym musiały
pokonać m. in. slalom, skoki
przez drabinkę, przejście pod
barierką, bieg z piłką lekarską,
toczenie piłki między pachołkami i inne. Wydarzenie miało
miejsce w ZSPiG w Szaflarach.
Każda z reprezentacji otrzymała dla swojej szkoły akcesoria
przeznaczone do wykorzystania
na lekcjach WF a członkowie
drużyn zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem.
Odbij piłeczkę
Gminny Turniej Tenisa
Stołowego odbył się 27-ego
stycznia 2017 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szaflarach. Rozgrywki odbyły się w kategorii indywidualnej
dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów.

Wyniki turnieju chłopców
z gimnazjum:
1. Mrowca Wojciech
2. Latocha Marcin
3. Król Józef
4. Podczerwiński Sławomir
5. Duda Piotr
6. Suchecki Mateusz
7. Kasperek Damian
8. Trebunia Martin
W kategorii chłopców z gimnazjum wystartowało 20 zawodników.

6. Fatla Mateusz
7. Mrugała Adam
8. Sąder Eryk
W kategorii chłopców
ze szkoły podstawowej wystartowało 18 zawodników.
Wyniki turnieju dziewcząt
ze szkoły podstawowej:
1. Jarosz Weronika
2. Wilczek Renata
3. Bukowska Martyna
4. Lubelska Justyna
5. Kalata Julia
6. Głąb Julia
7. Parzątka Anna
8. Smoleń Paulina
W kategorii dziewcząt
ze szkoły podstawowej wystartowało 20 zawodniczek.

Wyniki turnieju chłopców
ze szkoły podstawowej:
1. Fąfrowicz Marcin
2. Mrugała Bartłomiej
3. Kula Rafał
4. Szaflarski Bartłomiej
5. Marusarz Marcin

Klasyfikacja końcowa
zawodów:
1 – Skrzypne
2 – Bór
3 – Szaflary
4 – Maruszyna Dolna
5 – Zaskale
6 – Maruszyna Górna
7 – Bańska Niżna
Najlepszą zawodniczką turnieju została Weronika Jarosz ze
Skrzypnego, a statuetkę najlepszego zawodnika otrzymał Adam
Mrugała również reprezentant
Skrzypnego.
W rywalizacji gimnazjów
Skrzypne zdobyło dwa srebrne
medale. Zwycięstwo w turnieju
dziewczyn zdobyła Maruszyna Dolna, trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Zaskala.
W turnieju chłopców zwyciężyły
Szaflary, trzecie miejsce zajęła
Bańska Niżna.
Tytuły najlepszych zawodników turniejów zdobyli Karolina Zarycka - reprezentantka
Skrzypnego oraz Andrzej Gaculak z Szaflar.
Opr.: Konrad Dygoń

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
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tworzywa sztuczne, metale i opakowania
Wrzucamy:

Wrzucamy:

120 l
Worek niebieski
120 l Worek zielony
papier
szkło

Worek żółty 120 l
Wrzucamy:

• butelki i słoiki po napojach i żywności
(bez zakrętek metalowych i plastikowych)

• karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu
• kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

• szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

• opakowania z papieru

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w
ramach akcji dobroczynnych
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki

• plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach, )
• torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
• tapet, ubrań
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych

• papier pakowy

• opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• styropian
• metale kolorowe, folię aluminiową
• kapsle, zakrętki od słoików metalowe i plastikowe
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, metalowe)

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością
• opakowań po lekach
• zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Opakowania, butelki, puszki, pojemniki muszą być puste. Nie muszą być umyte. Opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe, papierowe muszą być zgniecione.
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• puszki po napojach i konserwach
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• zimny popiół
• pampersy, odzież, ceramika
• zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i
zatłuszczone naczynia jednorazowe
• środki higieny osobistej
• inne odpady, których nie wrzucamy do worków
kolorowych - oprócz odpadów niebezpiecznych,
sprzętu elektrycznego, elektronicznego, leków, żarówek

UWAGA! W przypadku mieszkańców, którzy segregują
odpady, do czarnego worka należy wrzucać tylko to,
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych np.:

zmieszane odpady komunalne

Worek czarny 60/70 l

Nie wrzucamy:
- kości zwierząt
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

• roślinne resztki jedzenia

• trociny i korę drzew

• skoszoną trawę, liście, kwiaty

• gałęzie drzew i krzewów

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

Wrzucamy:

odpady ulegające biodegradacji

Worek brązowy 60/70 l

Przypominamy o zakazie spalania odpadów,
śmieci, zużytych olei i wszelkich materiałów,
które nie są opałem dopuszczonym do użytku
(Np. nie należy spalać płyt meblowych,
materiałów zawierających kleje, lakiery, starych
mebli, odpadów kuśnierskich itp.)

• Odpady wielkogabarytowe, w trakcie zbiórki
objazdowej, z dróg publicznych.

• W Urzędzie Gminy Szaflary można oddawać zużyte
baterie, do pojemnika zlokalizowanego na parterze.

• Żarówki, baterie, akumulatory, małe odpady
elektryczne i elektroniczne można oddawać w
punktach zakupu tego sprzętu i punktach skupu.
Tak jak do tej pory Gmina Szaflary przeprowadzać
będzie objazdową zbiórkę odpadów elektrycznych
i elektronicznych.

• Leki przeterminowane i zużyte opakowania po
lekach można oddawać do pojemnika
zlokalizowanego w aptece w Szaflarach.

• W przypadku bioodpadów zaleca się stosowanie
kompostowników, do kompostowania liści, trawy i
innych zielonych odpadów.

Informacje dodatkowe:
• W celu zminimalizowania objętości odpadów i
zredukowania kosztów związanych z zakupem
worków, zaleca się zgniatanie odpadów
i zapełnianie worków w stopniu maksymalnym
(na tyle, na ile pozwala wytrzymałość worków).

www.szaflary.pl/odpady

Co segregujemy
i w jaki sposób

Nowe zasady
segregacji odpadów
od 1 lipca 2017r.
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