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Drodzy
mieszkańcy!

O

ddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie
„Serca Podhala”. W numerze znajdziecie Państwo wiele cennych informacji na temat planowanych i realizowanych
w gminie Szaflary inwestycji i projektów;
warsztatów, wyjazdów i imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach czy bieżącej działalności szkół w naszej gminie.
Nie zabraknie także nowinek sportowych.
Nadchodzący czas wakacji to także imprezy plenerowe w naszej gminie, wśród nich
m.in. II Festyn Strażacki, VII Saflarzańsko
Watra i Gminny Przegląd Zespołów Regio-

nalnych, wyścigi kolarskie (Tatra Road Race,
74. Tour de Pologne) i wiele innych.
Chcielibyśmy, aby kwartalnik „Serce
Podhala” był czasopismem zajmującym się
nie tylko bieżącymi sprawami mieszkańców,
ale również przekazującym tradycję i piękno
gminy Szaflary.
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.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych
wakacji, zasłużonego wypoczynku oraz
szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.
Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

Czcigodny Księże Dziekanie,
Księże Proboszczu, Księże Andrzeju

Dziękuję

W zasadzie w tym jednym słowie mieści się wszystko,
dziękuję za wspólne rozmowy,
dziękuję za wspólne działania,
dziękuję za dobre słowo i wsparcie w trudnych chwilach.
Życzę dalszego rozwoju na niwie duchowej,
oraz siły do realizacji zamierzonych celów.
W imieniu własnym i mieszkańców jeszcze raz dziękuję
za 12 lat służby dla społeczności Szaflar.

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Wydawca: Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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„Klaster Energii Serce Podhala”
W Szaflarach zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Gminą Szaflary, a PEC Geotermią Podhalańską S.A.
o utworzeniu lokalnego „Klastra Energii Serce Podhala”

C

elem utworzenia „Klastra
Energii Serce Podhala”,
działającego w ramach Klastra Energii „Zielone Podhale”,
jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Gminy Szaflary dostępu do
alternatywnych źródeł energii,
ograniczenie niskiej emisji, poprawienie lokalnego środowiska
naturalnego oraz podniesienie
świadomości ekologicznej i poczynienie działań w celu monitorowania czystości powietrza.
Działania „Klastra Energii Serce
Podhala” będą wzmacniać wizerunek regionu, w którym intensywnie rozwija się przemysł
turystyczny, wskazując, że angażuje się on w działania proekologiczne, a przez co jest przyjazny
i otwarty dla odwiedzających.
Ponadto przewidziane w ramach porozumienia działania

to, między innymi, przygotowanie bilansu energetycznego
dla regionu objętego Klastrem,
polegającego na określeniu lokalnego zapotrzebowania i możliwości wytwórczych źródeł OZE,
zwiększenie wykorzystania naturalnej energii geotermalnej
poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej, a także montaż pomp
ciepła oraz udział w projekcie
rozwoju sieci gazowej na terenie
Polski poprzez budowę nowych
sieci gazowych, bądź utworzenie
alternatywnego zasilenia Gminy
w paliwo gazowe tworząc tzw.
sieci wyspowe.
Gmina Szaflary jest jednym
z pionierów w tego rodzaju inicjatywie, utworzenie lokalnego
Klastra Energii pozwoli na uzyskanie dofinansowań w wielu
przedsięwzięciach związanych
z wykorzystaniem odnawial-

nych źródeł energii, zarówno
dla mieszkańców Gminy jak
i partnerów Klastra. Dofinansowania na rozbudowę sieci geotermalnej i gazowej pozwoli na
obniżenie kosztów ogrzewania
budynków i będzie korzystniejsze dla mieszkańców niż obecne
rozwiązania.
Opr.: UG Szaflary

Gaz z Kataru w Szaflarach?
Gmina Szaflary prężnie działa w kierunku zaoferowania
mieszkańcom możliwości ogrzewania domostw gazem

S

potkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa
z Wójtem Gminy Szaflary
i przedstawicielami mieszkańców odbyło się 3-ego kwietnia
w Szaflarach. Stwierdzono, że
gazociąg istniejący na terenie
Podhala i przechodzący przez Zaskale i Bańską Niżną jest w stanie
zaopatrywać w gaz ziemny teren
całego Podhala. Potrzebna będzie
jedynie rozbudowa sieci.
Najważniejszym etapem tego
przedsięwzięcia byłoby poinformowanie mieszkańców na
zebraniach wiejskich i zebranie
ewentualnych deklaracji chętnych na przyłączenie się do sieci transportującej. W miejscach
gdzie linia gazowa nie dotrze jest
szansa na utworzenie tzw. stacji
regazyfikacji z której gaz byłby

dystrybuowany do podłączonych
domostw i przedsiębiorstw.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze która miejscowość
byłaby podłączona do sieci transportującej a która do stacji regazyfikacji ponieważ nie znane są
potrzeby mieszkańców. Istnieje
także możliwość alternatywnego
ogrzewania w postaci geotermii,
której rozbudowa planowana jest

w Szaflarach w stronę Nowego
Targu oraz, jeżeli warunki pozwolą, także w Zaskalu. Miejscowości które zostaną podłączone
do geotermii nie zostaną podłączone do sieci gazowej.
Spotkanie zakończyło się
podpisaniem przez strony listu
intencyjnego z zamiarem współpracy ze spółką.
Opr.: Barbara Wolański
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WYKAZ DZIECI
URODZONYCH
W OKRESIE
OD 1 MARCA 2017 r.
DO 31 MAJA 2017 r.
ZAMELDOWANYCH NA
TERENIE GMINY SZAFLARY
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.

Nikola

01.03.2017 r.

2.

Anna

04.03.2017 r.

3.

Filip

08.03.2017 r.

4.

Bartłomiej

16.03.2017 r.

5.

Jagoda

20.03.2017 r.

6.

Wojciech

22.03.2017 r.

7.

Gabriela

27.03.2017 r.

8.

Adrian

27.03.2017 r.

9.

Jan

28.03.2017 r.

10.

Kacper

01.04.2017 r.

11.

Aleksandra

06.04.2017 r.

12.

Amelia

08.04.2017 r.

13.

Kacper

08.04.2017 r.

14.

Gabriel

09.04.2017 r.

15.

Kacper

10.04.2017 r.

16.

Kornelia

12.04.2017 r.

17.

Antoni

15.04.2017 r.

18.

Marcelina

16.04.2017 r.

19.

Ignacy

17.04.2017 r.

20.

Barbara

17.04.2017 r.

21.

Damian

18.04.2017 r.

22.

Filip

21.04.2017 r.

23.

Mateusz

23.04.2017 r.

24.

Aleksandra

26.04.2017 r.

25.

Kazimierz

29.04.2017 r.

26.

Jakub

04.05.2017 r.

27.

Patrycja

05.05.2017 r.

28.

Igor

14.05.2017 r.

29.

Przemysław

15.05.2017 r.

30.

Mikołaj

17.05.2017 r.

40.

Szymon

20.05.2017 r.

41.

Anna

21.05.2017 r.

42.

Michał

22.05.2017 r.

43.

Kaja

24.05.2017 r.

44.

Emilia

25.05.2017 r.

45.

Mikołaj

30.05.2017 r.

46.

Franciszek

30.05.2017 r.
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Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej
i ministrów w Gminie Szaflary
Prezentacja „Klastra Energii Serce Podhala” w siedzibie Geotermii Podhalańskiej
w Bańskiej Niżnej przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej
Przedmiotem prezentacji był
również bilans energetyczny dla
Gminy Szaflary, z którego wynika, że średnie zapotrzebowanie
na energię cieplną na terenie
Gminy wynosi około 250 000
GJ, gdzie 80% potrzebnej energii
pochłaniają budynki mieszkalne
a 20% pozostałe obiekty.
Podhale zostało wyróżnione
przez Ministerstwo Energii jako
region bardzo dobrze rokujący
w kontekście rozwoju energetyki
rozproszonej, ograniczenia ni-

C

elem spotkania była prezentacja Geotermii Podhalańskiej oraz nowoutworzonego
„Klastra Energii Serce Podhala”.
Wziął w nim udział m.in. Dyrektor Dyrekcji Generalnej ds.
Energetyki Komisji Europejskiej
Klaus-Dieter Borchardt oraz wiceministrowie Andrzej Piotrowski i Michał Kurtyka.
Uczestnicy zapoznali się
z funkcjonowaniem systemu

skiej emisji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Projekt
„Klastra Energii Serce Podhala”
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i został wysoko oceniony
zarówno przez Wiceministrów
jak i samego Dyrektora Klausa-Dietera Borchardta.
Wizytę współorganizował
Przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra Energii „Zielone
Podhale” dr Sławomir Kopeć
z krakowskiego AGH.
Opr.: UG Szaflary

geotermalnego i mieli możliwość obejrzenia związanych
z nim instalacji, którą prezentował prezes PEC Geotermii
Podhalańskiej S.A. Wojciech
Ignacok. Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński zaprezentował cele i założenia nowopowstałego „Klastra Energii
Serce Podhala” oraz możliwości jakie wiążą się z jego
działaniem.

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 MARCA 2017 R. DO 31 MAJA 2017 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość ostatniego
zameldowania

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość ostatniego
zameldowania

1

Kalata Józef

1939

12.03.2017 r.

Maruszyna

13

Strama Władysław

1926

19.04.2017 r.

Maruszyna

2

Czernik Maria

1930

14.03.2017 r.

Bańska Wyżna

14

Gil Maria

1945

24.04.2017 r.

Szaflary

3

Kiernoziak Rozalia

1924

18.03.2017 r.

Maruszyna

15

Czubiak Władysław

1937

28.04.2017 r.

Szaflary

4

Pająk Maria

1936

19.03.2017 r.

Bańska Wyżna

16

Kęska Maria

1943

01.05.2017 r.

Szaflary

5

Zubek Józef

1929

23.03.2017 r.

Maruszyna

17

Jachymiak Helena

1928

04.05.2017 r.

Szaflary

6

Sikoń Władysław

1949

27.03.2017 r.

Bańska Wyżna

18

Fryc Antoni

1943

04.05.2017 r.

Zaskale

7

Repa Janina

1940

28.03.2017 r.

Szaflary

19

Karkula Stanisław

1948

08.05.2017 r.

Bór

8

Chrobak Anna

1934

04.04.2017 r.

Bór

20.

Chlipała Zofia

1942

16.05.2017 r.

Szaflary

9

Blacha Władysław

1941

05.04.2017 r.

Skrzypne

21.

Bendyk Andrzej

1944

18.05.2017 r.

Szaflary

10

Król Helena

1927

13.04.2017 r.

Zaskale

22.

Gąsior Stanisław

1934

21.05.2017 r.

Bańska Wyżna

11

Mrugała Anna

1973

16.04.2017 r.

Bańska Niżna

23.

Strama Józef

1919

31.05.2017 r.

Maruszyna

12

Zapotoczny Jan

1945

18.04.2017 r.

Szaflary

24.

Warzecha Julia

1933

31.05.2017 r.

Szaflary
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Podhalańska Kolej Regionalna
już w tym roku
Marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa oraz samorządowcy
z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego podpisali porozumienie w sprawie
Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

P

ierwsze dodatkowe pociągi
powinny pojawić się na trasie
już końcem tego roku. Docelowo potrzebne będzie stworzenie zintegrowanych węzłów
przesiadkowych, budowa par-

kingów typu parkuj i jedź oraz
ścieżek rowerowych doprowadzających do stacji kolejowych.
Natomiast partnerstwo między gminami opierać ma się
przede wszystkim na dostoso-

waniu i skoordynowaniu transportu lokalnego, tak aby umożliwić sprawne przemieszczanie
się podróżujących.
We współpracę, która w niedalekiej przyszłości przyczyni się do

Dzień Matki” z kołem nr 24 Szaflary
Szaflarzanie z koła nr 24 uroczyście świętowali
„Dzień Matki” w dniu 14-go maja 2017 r.

U

roczystość rozpoczęto mszą
św., następnie szaflarzańskie
dzieci przedstawiły piękny
program artystyczny przygotowany przez Renię Antoszek.
Do tańca przygrywała im kapela
pod kierownictwem Jana Stopki-Wraje. Prezes Katarzyna Kalata złożyła życzenia wszystkim
Matkom oraz Zofiom, które
także obchodzą swoje święto w maju. Wszystkie dzieci
wręczyły róże swoim mamusiom, a nasze panie Zosie otrzymały upominki od Zarządu
koła. Dziękujemy wszystkim,
którzy spędzili ten uroczysty

dzień w gronie rodzinnym, razem z nami. Już dziś zapraszamy na piknik 23-go lipca 2017r.
oraz zabawę Andrzejkową 18-go
listopada 2017r.
Opr.: Katarzyna Kalata
Prezes koła nr 24 Szaflary ZPPA
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utworzenia Podhalańskiej Kolei
Regionalnej, odciążenia wiecznie zakorkowanej zakopianki oraz
skutecznego skomunikowania
ośrodków gospodarczych i turystycznych w regionie włączyło
się starostwo tatrzańskie i nowotarskie, miasto Zakopane i Nowy
Targ oraz gminy: Szaflary, Biały
Dunajec, Nowy Targ, Poronin
i Rabka Zdrój.
Realizacja projektu zostanie
przeprowadzona w dwóch etapach: pierwszy będzie dotyczył
odcinka Zakopane – Nowy Targ,
natomiast drugi odcinka Nowy
Targ – Rabka Zdrój. Decyzja
taka została podjęta ponieważ na
drugim etapie trasy potrzebne są
jeszcze modernizacje natomiast
etap pierwszy jest praktycznie
gotowy na przyjęcie dodatkowych połączeń.
Opr.: Barbara Wolański, inf. prasowa
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„Sursum Corda” w Maruszynie Górnej
Już po raz dwudziesty na terenie ZSPiG w Maruszynie Górnej gościliśmy
pielgrzymkę Sursum Corda

Z

a każdym razem tak samo:
uroczyście, wesoło, otwarcie i przyjaźnie. Jak co roku
wszyscy nauczyciele, na czele
z dyrektorem Stanisławem Peciakiem, oraz chętni uczniowie
zwarci i gotowi przystępują do
pracy i zabezpieczają gorące napoje: herbata, kawa naturalna,
rozpuszczalna, cappuccino- do
wyboru, do koloru. Przygotowania do przyjęcia pielgrzymów
rozpoczynają się od zakupów,
które robi dyrektor oraz dekoracji szkoły, dzięki której w dużym
stopniu szkoła nasza się wyróżnia na tle innych. Staramy się
pokazywać zawsze inną aranżację. W tym dniu, od samego rana
wre praca na całego: przygotowywanie stanowisk do wydawania napojów zimnych, słodkich,
gorących różnego asortymentu.
Działamy we wcześniej uzgodnionych grupach roboczych,
w skład których wchodzą chętni uczniowie, a jest ich zawsze
bardzo dużo, oraz nauczyciele,
natomiast pozostali pracownicy
szkoły zabezpieczają zaplecze
szkoły i czuwają nad porządkiem
i dostawą zimnej wody. W tym
roku przy obsłudze pielgrzymki
pracowało 14 nauczycieli i około
20 uczniów oraz 2 osoby z obsługi szkoły. Po pielgrzymce
zawsze wszyscy jak jeden mąż,
podwijają rękawy i sprzątają
szkołę wraz z terenem przyległym do niej.
Opr.: Tomasz Mazur
Fot.: Stanisław Peciak
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Podhalańska uczelnia
z perspektywami na przyszłość
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu to nie tylko najwyżej położona uczelnia w Polsce, ale i jedyna uczelnia z tak dużą ilością kierunków i możliwości na Podhalu. Studiując w Podhalańskiej, także z nazwy uczelni, możemy zdobyć zarówno tytuł inżyniera, jak
i magistra, co ważne studiując w stolicy Podhala, niedaleko domu.

P

odhalańska uczelnia ma
już kilkanaście kierunków,
a w planie są kolejne. Uczelnia ta współpracuje też z licznymi uczelniami z Krakowa:
Uniwersytetem Jagiellońskim,
Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Akademią Wychowania
Fizycznego, Akademią Górniczo – Hutniczą oraz Uniwersytetem Rolniczym. W tym roku
w Rankingu Państwowych
Szkół Wyższych Zawodowych „Perspektywy 2017”
PPWSZ zajmuje wysoką
6 lokatę i w porównaniu do
ubiegłego roku awansowała
aż o 10 miejsc!
„Podhalanka” ma też własną i nowoczesną bazę lokalową. Kampus główny uczelni to aż 1,5 ha. Uczelnia ta
może pochwalić się 264 pracownikami naukowo – dydaktycznymi, a w tym 30 profesorami,
23 doktorami habilitowanymi
i 97 doktorantami. Ma również
31 laboratoriów i pracowni, 9
sal wykładowych oraz ogromną
aulę, mogącą pomieścić jednorazowo 600 osób!
PPWSZ to jedyna z 36 uczeni
w Polsce mająca w swej nazwie
przymiotnik „podhalańska”. To
także uczelnia bardzo dbająca
o regionalizm i pielęgnowanie
tradycji. To przy tej szkole działa
zespół góralski „Młode Podhale”, zdobywający coraz więcej
laurów, znany nie tylko w Polsce,
ale i na świecie.
W mijającym roku akademickim studiowało tu ok. 2 tysiące

studentów i to nie tylko z Podhala i Polski,
ale i z Austrii, Węgier,
Słowacji, Rosji i Ukrainy oraz z odległej Turcji. Wśród studentów
są także osoby mające
podwójne obywatelstwa
polsko-amerykańskie
i polsko-kanadyjskie.
– Ta różnorodność i bogactwo kultury otaczają-

ratownictwo medyczne.
Na podhalańskiej uczelni
jest też kosmetologia I i II
stopnia oraz kierunki filologiczne I stopnia: anglistyka
i polonistyka.
W nowym roku akademickim zostaje uruchomiony
we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie tzw. Podhalański Ośrodek
Nauk Ekonomicznych. To tu
studenci będą mogli zdobywać
wiedzę na takim kierunku jak finanse i rachunkowość, dwóch
specjalności: rachunkowość
i doradztwo podatkowe oraz
finanse i ekonomia biznesu. –
Na te kierunki mamy już zgodę
akredytacyjną ministra nauki
i szkolnictwa wyższego – wyjaśnia
rektor i profesor Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu ks. dr
hab. Stanisław Gulak.
Od nowego roku akademickiego ruszą też nowe kierunki:
filologia angielska II stopnia,
o dwóch specjalizacjach: na-

cego nas regionu jest nieocenioną
wartością dodaną, którą wnoszą
do Uczelni studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy administracji. Bogactwo to chcemy rozwijać
i je wykorzystywać dla wspólnego
dobra. To nasza misja - wyjaśnia
rektor i profesor Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu ks. dr
hab. Stanisław Gulak.
Co możemy tu studiować?
Są tu kierunki: architektura
I i II stopnia, inżynieria środowiskowa, gospodarka przestrzenna, jest także turystyka
i rekreacja i to zarówno I, jak
i II stopnia. Możemy tu studiować również kierunki medyczne:
pielęgniarstwo I i II stopnia, fizjoterapię I i II stopnia, a także
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uczycielskiej i tłumaczeniowej, a także
kierunek sport. – Teraz chcemy otworzyć
specjalność menadżer
i instruktor sportów
zimowych I stopnia,
a za trzy lata II stopień
magisterski – trener
sportów zimowych –
wyjaśnia rektor.
W planie jest też
uruchomienie kierunków: Odnawialne Źródła Energii,
na razie, jako kierunek I stopnia
inżynierski i Współczesne Formy Komunikacji Medialnej.
W perspektywie jest otwarcie
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
- Każdego roku nasze mury
opuszcza grono młodych ludzi
wyspecjalizowanych w różnych
gałęziach praktycznej wiedzy.
Staramy się nieustannie weryfikować i wzbogacać ofertę
edukacyjną. Badania pokazują, że nasi absolwenci znajdują
swoje miejsce w zmieniających
się wciąż realiach codziennego
życia, są poszukiwani na rynku pracy i dobrze sobie radzą.
Dlatego zapraszam chętnych do
podjęcia studiów na Uczelni, która staje się wizytówką Podhala
i pozwala na wyrobienie uniwersalizmu spojrzenia, otwartego na
nowe horyzonty, nowe kultury,
przy zachowaniu i poszanowaniu
naszych tradycyjnych, europejskich i chrześcijańskich wartości – mówi ks. dr hab. Stanisław
Gulak profesor PPWSZ i rektor.

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

II Festyn Strażacki
Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach
po raz drugi zorganizowała Festyn
Strażacki. Odbył się on 2 lipca na
Szaflarzańskich Błoniach.

W

programie imprezy były
m.in. pokazy sprzętu
ratowniczo-gaśniczego,
zawody na wesoło dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Organizatorzy zadbali o liczne
atrakcje i nagrody dla wszystkich przybyłych. Dorośli mogli skorzystać z obfitego bufetu
i zasmakować ciast przygotowanych przez druhny z OSP Sza-

flary. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, wśród
nich: zjeżdżalnie, dmuchańce,
trampoliny, konkursy z nagrodami oraz możliwość zobaczenia
z bliska sprzętu strażackiego.
Nie zawiodły również zaprzyjaźnione jednostki – OSP Maruszyna, OSP Piekiełko i DHZ
Hranovnica ze Słowacji, a także
jednostki OSP z okolicznych
miejscowości.
W zawodach na wesoło
w kategorii żeńskiej wystąpiły dwie drużyny: OSP Maruszyna oraz OSP Szaflary.
Lepszym czasem zwyciężyły
druhny z Szaflar, które zdobyły
całodzienne wejście na baseny
termalne w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii męskiej wystąpiło sześć drużyn: OSP Ma-

ruszyna, OSP Małe Ciche, OSP
Leśnica Groń, DHZ Hranovnica,
OSP Szaflary i HDP Szaflary.
Najlepsi okazali się druhowie
z OSP Leśnica Groń, zgarniając
główną nagrodę – prądownicę
Rosenbauer ProJet I, ufundowaną
przez ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. W konkursach
dla dzieci głównymi nagrodami
były ,,misie strażaki”, vouchery
do: Spiskiej Krainy i Zadymy
oraz wejściówki do Gorącego
Potoku i Term Szaflary.
Występ kabaretu „Marusynianki” rozpoczął wieczorną
część festynu. Po nim zebrani
bawili się przy muzyce zespołu
Murań.

Tegoroczny Festyn Strażacki odbył się dzięki wsparciu
i przychylności gminy Szaflary,
Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach
oraz licznych sponsorów, wśród
nich: Apartamenty u Piekorza,
Zadyma Browar, Spiska Kraina, Projekty Galica, Kal-Trans,
Perła Podhala, Gorący Potok,
Termy Szaflary, Strama Paliwa,
Karczma Przy Moście, Kotelnica
Białczańska, Terma Bukovina.
Organizatorzy dziękują
wszystkim za liczne przybycie
i już dziś zapraszają na kolejny,
III Festyn Strażacki w przyszłym
roku! Opr.: Aleksandra Chudoba
Zdj.: Foto Szaflary

Z wizytą w partnerskiej gminie Herencsény
Na zaproszenie starosty partnerskiej gminy Herencsény – Józefne Jusztin delegacja gminy
Szaflary gościła na Węgrzech. Wyjazd odbył się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2017.

G

minę Szaflary reprezentowała delegacja w składzie:
Sekretarz Gminy Alicja Garbacz, inspektor Elżbieta Migiel,
nauczyciel i opiekun Monika
Peciak oraz dzieci i młodzież ze
Skrzypnego. Obok naszej gminy
w uroczystościach brały udział
delegacje z Chorwacji, Rumuni
i Słowacji.
Celem spotkania było poznanie wzajemnych kultur, tradycji
i regionu, oraz wymiana doświadczeń między partnerskimi gminami. Uroczystości rozpoczęły
się polową mszą świętą, po której
nastąpiło przywitanie pielgrzymów i przedstawienie zagranicznych delegacji. W dalszej części
odbyła się prezentacja zespołów
regionalnych. Nasz region zaprezentowały dzieci i młodzież
z zespołów: „Dzieci ze Skrzypne-

go” i „Skrzypnianki” pod opieką
Moniki Peciak.
Po reakcji publiczności wiemy,
że nie trzeba znać języka, by poczuć piękno obcej kultury. Nasz
występ wzbudził wiele emocji
i został nagrodzony gromkimi
brawami. W ostatnim dniu pobytu
zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę do wioski Hollókő. Osada ta
zachowała swój oryginalny charakter i pełni funkcję skansenu.
Zwiedziliśmy także zamek, zwany
Kruczym Kamieniem, który znajduje się na wzgórzach Cserhàt,
otaczających wioskę.
Podczas tego wyjazdu poznaliśmy nie tylko ten niezwykły region, ich kulturę i pyszną węgierską kuchnię, ale co najważniejsze,
doświadczyliśmy ogromnej serdeczności ze strony goszczących
nas ludzi.
Opr. Alicja Garbacz

8

nr 2(4)/2017

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Inwestycje w gminie Szaflary
Wraz z wiosną ruszyły zaplanowane prace budowlane
Szaflary – nowa droga do Tewikla

W czerwcu bieżącego roku została oddana do
użytku długo oczekiwana przez mieszkańców
Szaflar nowa droga Do Tewikla, która na
odcinku 1,3 km została całkowicie przebudowana. Nowa droga asfaltowa będzie nie
tylko służyć mieszkańcom tej części Szaflar
ale i całej społeczności gminy i przyjezdnym
turystom jako dogodny dojazd do rowerowego Szlaku wokół Tatr. Inwestycja kosztowała
569 850 zł.

Z askale – bezpieczniej w centrum wsi,
budowa nowych chodników zakończona

Budowa dwóch nowych odcinków chodnika
w centrum wsi Zaskale została zakończona.
Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa pieszych. Pierwszy
odcinek położony jest od remizy do kościoła
przy ul. Kościelnej natomiast zakres drugiego
odcinka obejmuje część Zaskala od remizy
do szkoły wzdłuż ul. K.K. Wojtyły. Budowa
chodnik wraz z wykonaniem odwodnienia
ul. Kościelnej oraz odwodnienie części ul.
Św. Wojciecha i ul. Za Wodą kosztowała
gminny budżet 480 tys. zł., natomiast budowa chodnika wzdłuż ul. K.K. Wojtyły była
realizowana wspólnie z Powiatem Nowotarskim i kosztowała 315 872 zł. z czego gmina
Szaflary dofinansowała połowę inwestycji
kwotą 157 936 zł.

S krzypne – modernizacja dwóch
mostów zakończona

Zakończona została modernizacja mostu na
potoku Mały Rogoźnik przy ul. Kościelnej
wraz z częściowym remontem drogi oraz mostu na os. Potok w miejscowości Skrzypne.
Stare drewniane przeprawy drogowe zostały
zastąpione nowymi betonowymi mostami.
Przebudowa mostu na potoku Mały Rogoźnik przy ul. Kościelnej kosztował gminę 215
753 zł na natomiast koszt modernizacji mostu
na os. Potok wyniósł 62 276 zł.

M
 aruszyna – nowe boisko szkolne
oddane do użytku

Przy szkole w Maruszynie zostało oddane
do użytku nowe boisko sportowe. Koszt inwestycji wyniósł 93 tys. zł. Jest to pierwszy
etap przebudowy placu przed szkołą. Jeszcze
w wakacje zostanie przebudowana pozostała
część placu w wyniku którego, powstanie
miejsce wypoczynku i obsługi rowerowego
ruchu turystycznego z punktem widokowym
wyposażonym w lunetę, siłownię zewnętrzną
oraz nowe miejsca parkingowe. Na drugą
część inwestycji, która oprócz przebudowy
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placu przyszkolnego obejmuje także oznakowanie szlaków rowerowych, przygotowanie
przewodnika turystycznego oraz działania
promocyjne gmina Szaflary pozyskała 350
tys. zł dofinansowania z Euroregionu Tatry
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020.

Lato pełne inwestycji w gminie Szaflary

Podczas tegorocznych wakacji w każdym
sołectwie prowadzone są prace budowlane,
które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i turystów oraz zwiększą atrakcyjność
turystyczną naszej gminy. Obecnie na końcowym etapie inwestycyjnym jest budowa
chodników w centrum wsi Skrzypne i Bańskiej Wyżnej a budowa chodników w Maruszynie od szkoły do mostu oraz w Bańskiej
Niżnej od cmentarza w dół jest w trakcie
realizacji. Jeszcze w wakacje rozpocznie się
przebudowa ul. Polnej i Leśnej w Borze oraz
pierwszej części ul. Orkana w Szaflarach od
mostu do ul. Nadwodniej za zakrętem. Równolegle prowadzone są inwestycje związane
z budową infrastruktury rekreacyjno sportowej. Nowe boiska sportowe i place rekreacyjne przy szkole w Bańskiej Niżnej i Zaskalu
oraz przy remizie w Bańskiej Wyżnej są już
na końcowym etapie realizacji. Wszystkie te
inwestycje przyczynią się do poprawy wizerunku naszej gminy i poprawę jakości życia
naszych mieszkańców i odwiedzających nas
turystów z całej Polski.

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Ile kosztuje ta geotermia?
Powyższe pytanie raz po raz jest zadawane przez mieszkańców Szaflar.
Dlatego, by rozwiać wszelkie wątpliwości przybliżymy orientacyjne koszty
związane z ogrzewaniem domu ciepłem wód geotermalnych

Z

anim jednak padnie odpowiedź pytanie dotyczące
kosztów to koniecznym
wydaje się przedstawić szereg
działań podjętych w celu rozwoju sieci geotermalnej. W dniu 3
października 2016 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą
Szaflary, Miastem Nowy Targ,
MPEC Nowy Targ i PEC Geotermia Podhalańska w sprawie
rozwoju sieci w kierunku Szaflar i Nowego Targu. Rozpoczęto również przygotowania
do projektu magistrali łączącej
ciepłownię geotermalną w Bańskiej Niżnej z Nowym Targiem
uwzględniając podłączenie
mieszkańców Szaflar do sieci
geotermalnej. Gmina Szaflary
złożyła ponadto wniosek o dofinansowanie nowego odwiertu
o głębokości 5300 m. Obecnie
oczekujemy rozstrzygnięcia
konkursu przez Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wracając do kosztów to generalnie można je podzielić na
dwie kategorie. Te związane
z podłączeniem oraz te związane z użytkowaniem. Na koszty
związane z podłączeniem składają się opłata przyłączeniowa oraz
zakup węzła cieplnego. Opłata
przyłączeniowa zależy od długości i średnicy rury jaką trzeba położyć, by podłączyć dany
obiekt do sieci. Jest ona wyliczana indywidualnie dla każdego
gospodarstwa, bowiem zależy
od szeregu czynników technicznych. Drugi koszt przy podłączeniu jest związany z zakupem
węzła cieplnego, a więc urządzenia które łączy sieć cieplną z instalacją wewnętrzną obiektu. Takie urządzenie dla potrzeb domu
jednorodzinnego można nabyć
już za 9 tysięcy brutto. Warto

zauważyć w tym miejscu, że
w ostatnich latach coraz więcej
dostępnych jest różnego rodzaju
programów zewnętrznych (np.
unijnych) dzięki którym osoby
podłączające się do sieci cieplnej
mogą zostać zwolnione z opłaty
przyłączeniowej czy też uzyskać
dofinansowanie do zakupu węzła
cieplnego.
Drugi rodzaj kosztów to te
związane z korzystaniem z energii cieplnej. PEC Geotermia
Podhalańska S.A. przygotowało
zestawienie z wysokością opłaty
za ogrzewanie w zależności od
metrażu ogrzewanej powierzchni. Są to średnio-miesięczne
opłaty brutto za ogrzewanie
i ciepłą wodę użytkową. Opłaty
wyliczyliśmy na podstawie rachunków płaconych przez klientów w okresie od stycznia do
grudnia 2016 roku. Do wyliczeń
wzięliśmy 618 budynków jedno-

rodzinnych, w których Spółka
posiada informację o ogrzewanej
powierzchni. Tak więc są to wyniki oparte na faktycznie ponoszonych opłatach przez klientów.
Co warte jest podkreślenia są to
kwoty realne wynikające z opłacanych faktur, w kwotach brutto
oraz za ogrzewanie i ciepłą wodę
użytkową.
Podsumowując, powyższe
koszty są jedynymi, które występują przy korzystaniu z ciepła geotermalnego. Nie trzeba
ponosić kosztów związanych
z obsługą, przeglądami kominów, magazynowaniem węgla
itp. Obsługa węzła cieplnego
jest banalnie prosta. Nie ma
obawy zatrucia czy zaczadzenia
a przede wszystkim w przypadku energii geotermalnej nie występuje żadne zanieczyszczenie
powietrza.
Opr.: UG Szaflary
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Działania na rzecz
rozbudowy gazociągu
w gminie Szaflary
Szanowni Mieszkańcy

W

związku z planowanymi
w najbliższych latach przez
Polską Spółkę Gazownictwa inwestycjami w rozbudowę
sieci gazociągowej w Małopolsce zamierzamy podjąć działania
w celu gazyfikacji miejscowości
położonych na terenie gminy Szaflary. W tym celu konieczne jest
rozeznanie Państwa oczekiwań
w tym zakresie. Najlepszą formą
określenia Państwa potrzeb będzie
wypełnienie ankiety określającej
warunki przyłączenia do sieci gazowej. Niewątpliwie rozbudowa
gazociągu w naszej gminie będzie uzależniona od liczby gospodarstw, które wstępnie zadeklarują
w ankiecie ogrzewanie domów
gazem. Jeśli okaże się, że ich
liczba będzie dla Polskiej Spółki
Gazownictwa wystarczająca to na
najbliższych zebraniach wiejskich,
na których będziemy dokonywać
podziału funduszu sołeckiego
zaprosimy przedstawicieli PSG
aby przedstawili warunki i koszty
związane z ewentualną inwestycją. Polska Spółka Gazownictwa
ma gotowy program „Przyłącze
za złotówkę”, który jeśli Urząd
Regulacji Energetyki zaakceptuje
to od lipca br. będzie w ofercie
handlowej spółki.
Planowana rozbudowa gazociągu na terenie naszej gminy
obejmuje następujące miejscowości: Zaskale, Skrzypne, Bańska Wyżna, Maruszyna i Bór.
Proszę o dostarczanie wypełnionych ankiet bezpośrednio
do Urzędu Gminy Szaflary lub
za pośrednictwem sołtysów powyższych miejscowości.
Powyższe działania nie gwarantują jeszcze realizacji inwestycji przez PSG polegającej
na rozbudowie gazociągu w danej miejscowości, jednakże są
pierwszym koniecznym krokiem
prowadzącym do podjęcia działań w tym zakresie przez Polską
Spółkę Gazownictwa.
Ankiety dostępne u sołtysów,
w Urzędzie Gminy i na stronie
www.szaflary.pl
Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Kwartalnik Gminy Szaflary

Tatry okiem rowerzysty
Uczniowie z Maruszyny Górnej mieli możliwość
wzięcia udziału w warsztatach plastycznych
pn. „Panorama Tatr”, na których poznawali nowe
techniki plastyczne i wykonywali prace
przedstawiające Tatry z ich perspektywy.

Z

ajęcia odbyły się w szkole w Maruszynie Górnej
20 i 21 czerwca. Podczas
pierwszego spotkania uczestnicy mogli poczuć się jak
prawdziwi artyści i w plenerze malowali Tatry farbami
akrylowymi na specjalnie
przygotowanych podkładkach.
Pogoda dopisała i każdy mógł
wykonać prace wzorując się
na tym co przed nimi a nie na
zdjęciu.
Drugie zajęcia odbyły się
w sali lekcyjnej. Ich tematem
po raz kolejny była panorama
Tatr, technika jaką wykonywali prace była jednak nieco inna.
Każdy z uczestników otrzymał
dłuto i linoryt, którym miał
za zadanie wyrzeźbić krajobraz górski, następnie, przy
pomocy prowadzącej zajęcia,
odbić swoją prace na kartkach
papieru.
Warsztaty odbyły się
w ramach realizacji projektu
„Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr
w gminach Szaflary i Podbiel”,
który realizowany jest przez
gminę Szaflary, partnerem projektu jest Obec Podbiel. Na
wrzesień zaplanowano jeszcze dwa spotkania, na których
dzieci i młodzież z Maruszyny
pozna techniki fotograficzne,
tematem zajęć będzie także
panorama Tatr.
Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry
w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg
V-A Polska Słowacja 20142020.
Opr.: Natalia Staszel
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Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński informuje iż od miesiąca sierpnia Dział Obsługi Klienta firmy Voltika rozpocznie
nawiązywanie kontaktów telefonicznych do osób które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu na Odnawialne Źródła
Energii (w tym instalacje fotowoltaiczne) w ramach programów infrastrukturalnych.
Termin składania deklaracji w Urzędzie Gminy: 31.07.2017
W dniach od 16.08 do 30.09 odbędą się wizje lokalne na obiektach.
Osoby przeprowadzające wizje lokalne będą posiadały upoważnienia do wykonywania ww czynności podpisane przez Wójta
Gminy Szaflary
Uwaga! Koszty audytów pokrywa Gmina Szaflary.
Mieszkańcy Gminy nie ponoszą kosztów w związku z wizytą audytorów w gospodarstwach domowych.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szaflary.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2017, II PÓŁROCZE
Sołectwa:
Szaflary
lipiec

Rodzaj odpadów

lipiec

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

05.07.2017

X

05.07.2017

12.07.2017
19.07.2017

12.07.2017
X

26.07.2017
sierpień

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane

02.08.2017

X

09.08.2017
X

23.08.2017
30.08.2017

X

sierpień
Data

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

06.09.2017
13.09.2017

październik
Data

X

09.08.2017

X

listopad

06.09.2017
20.09.2017

październik

Segregowane
i niesegregowane

04.10.2017

X
X
Rodzaj odpadów

Data
08.11.2017

X

15.11.2017
X

29.11.2017
grudzień

Data

Data

Segregowane
i niesegregowane

22.11.2017

18.10.2017

listopad
Data

Rodzaj odpadów

grudzień

Segregowane
i niesegregowane

Data

06.12.2017

X

06.12.2017

13.12.2017
27.12.2017

13.12.2017
X

17.08.2017

X

13.07.2017
X

Rodzaj odpadów

31.08.2017

Data

X

03.08.2017
10.08.2017

X

wrzesień
Data

X

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane

07.09.2017
14.09.2017

X

X

21.09.2017
28.09.2017

X

Segregowane
i niesegregowane

październik

Rodzaj odpadów

X

Data

Segregowane
i niesegregowane

Rodzaj odpadów

05.10.2017

X

12.10.2017

X

19.10.2017

Zbiórka we wtorek z powodu
święta w dniu 01.11.
X

26.10.2017

X

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane

Rodzaj odpadów

wrzesień
Data

Segregowane
i niesegregowane

07.09.2017

X

14.09.2017
21.09.2017

X

28.09.2017
październik

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

05.10.2017

X

12.10.2017
19.10.2017

X

26.10.2017
Rodzaj odpadów

02.11.2017

X

09.11.2017
16.11.2017

X

30.11.2017
Rodzaj odpadów

grudzień

Segregowane
i niesegregowane

Data

07.12.2017

X

07.12.2017
14.12.2017

X

X

23.11.2017

Data

28.12.2017
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Rodzaj odpadów

X

21.12.2017
X

X

09.11.2017

14.12.2017

X

X

Data

grudzień

Segregowane
i niesegregowane

Segregowane
i niesegregowane

Segregowane
i niesegregowane

30.11.2017

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

Data

23.11.2017

X

X

Segregowane
i niesegregowane

16.11.2017

X

X

31.08.2017

listopad
listopad

Segregowane
i niesegregowane

17.08.2017
24.08.2017

Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane

sierpień

Segregowane
i niesegregowane

X

Rodzaj odpadów

20.07.2017
27.07.2017

24.08.2017

20.12.2017
27.12.2017

06.07.2017

10.08.2017

22.11.2017
29.11.2017

X

03.08.2017

X

08.11.2017
15.11.2017

06.07.2017

Data

25.10.2017
31.10.2017

Data

sierpień

Segregowane
i niesegregowane

11.10.2017

Data

20.12.2017

Rodzaj odpadów

lipiec

Segregowane
i niesegregowane

27.07.2017

30.08.2017

Rodzaj odpadów

18.10.2017
25.10.2017

X

Sołectwa:
Maruszyna, Skrzypne

Data

20.07.2017

16.08.2017
23.08.2017

Rodzaj odpadów

13.07.2017

27.09.2017

04.10.2017
11.10.2017

X

13.09.2017

20.09.2017
27.09.2017

Segregowane
i niesegregowane

02.08.2017

wrzesień
wrzesień

lipiec

Rodzaj odpadów

19.07.2017
26.07.2017

Data

16.08.2017

Sołectwa:
Bór, Zaskale

Sołectwa:
Bańska Niżna, Bańska Wyżna

X
Rodzaj odpadów
Segregowane
i niesegregowane
X

21.12.2017
28.12.2017

X
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GCKPiT na XX Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej
Jubileuszowa XX Małopolska Giełda Agroturystyczna odbyła się w Krakowie pod koniec
kwietnia. Wystawcy z całej Polski mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty w Centrum
Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

P

odczas giełdy prezentowano oferty agroturystyczne,
gościnne występy zespołów regionalnych, warsztaty
rękodzieła i pokazy kulinarne.
Można było także skosztować
domowych wypieków, świeżych
serów i wędlin, czy win z rodzinnych winiarni. W ramach
XX Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej już po raz szósty
odbyły się także Targi Ogrodnicze. Wśród 65 wystawców
z całej Małopolski i nie tylko
byli także pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach, którzy
przedstawiali ofertę turystyczną
gminy Szaflary.

Celem Małopolskiej Giełdy
Agroturystycznej jest przedstawienie ofert wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych połączonych z prezentacją
lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej, promocja agroturystyki jako sposobu aktywnego
i atrakcyjnego wypoczynku
dla mieszkańców miast a także
całego Województwa Małopolskiego.
Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej
byli: Uniwersytet Rolniczy,
Małopolskie Stowarzyszenie
Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego, Centrum Doradztwa
Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie
Stowarzyszenie Agroturystycz-

ne. Partnerem wydarzenia było
Województwo Małopolskie,
a sponsorem: Krakowski Bank
Spółdzielczy.
Opr.: Natalia Staszel

Eksperymentowali w Ogrodzie Doświadczeń
Ostatni dzień maja uczniowie pięciu szkół z gminy Szaflary spędzili w Ogrodzie Doświadczeń
w Krakowie. Wyjazd ten był nagrodą dla laureatów konkursu plastyczno-ekologicznego „Surowce
wtórne” zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

W

izyta w Ogrodzie rozpoczęła się zwiedzaniem
z przewodnikiem, który
tłumaczył uczniom jak działają różne urządzenia na terenie
obiektu. Uczestnicy mogli m.in.
poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać
wiadomość z użyciem telegrafu
akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20
m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu czy spróbować utrzymać równowagę na kręcącej się
karuzeli. Przy kolejnych stanowiskach sprawdzali także jak powstaje wir wodny i obserwowali
jego niepowtarzalne zachowanie.
Te i wiele innych eksperymentów, pozwoliły im spróbować
zrozumieć świat otaczających
nas zjawisk poprzez ich osobiste
doświadczanie i przeżywanie,
z udziałem własnych zmysłów.
Kolejnym punktem programu
były warsztaty pn. „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”.

Uczestnicy podzieleni zostali
na dwie grupy, z których każda
szukała własnego skarbu ukry-

tego na terenie Ogrodu. Podczas lekcji uczniowie uczyli się
orientacji w terenie na podstawie
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kompasu i mapy. Wykorzystując
zdobyte umiejętności, odnajdywali przygotowane dla nich zadania, bazujące na urządzeniach
w Ogrodzie Doświadczeń, a ich
poprawne rozwiązania doprowadziły do ukrytej w Ogrodzie
niespodzianki.
Po pełnym emocji dniu mogli
oni skosztować pysznych naleśników oraz wyjątkowych i unikalnych lodów MINIMELTS
wyprodukowanych w -197st.C
metodą kriogeniczną, dzięki
czemu nie zawierają żadnych
konserwantów ani sztucznych
dodatków. Powstają ze świeżego mleka, śmietany oraz soków
owocowych.
Wyjazd został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz firmy
I.B. z Nowego Targu. Serdecznie
dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.
Opr.: Natalia Staszel
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Majówka w Sercu Podhala
po raz drugi
Po raz drugi mieszkańcy naszej gminy bawili się na Majówce w Sercu Podhala.
Wydarzenie odbyło się 30 kwietnia 2017 roku na Błoniach Szaflarzańskich.

P

rogram obfitował wiele atrakcji. Na początku zaprezentowały się dzieci i młodzież
z gminy Szaflary podczas II
Gminnego Przeglądu Piosenki
Angielskiej. Każdy z uczestników został nagrodzony medalem oraz drobnym upominkiem.
Nagrody dla laureatów ufundowała Szkoła Języków Obcych
HIGHLAND oraz Rodzinny
Park Rozrywki Spiska Kraina.
Uczestników oceniała komisja
w składzie: dyrektor Szkoły Języków Obcych HIGHLAND Matthew Dundon, przewodniczący
Rady Gminy Szaflary Stanisław
Wąsik oraz kapelmistrz Gminnej
Orkiestry Dętej Aleksandra Cabaj. Wybór był trudny, uczestnicy
występowali w trzech kategoriach, po obradach komisji wyniki
zaprezentowały się następująco:
»» SOLIŚCI – szkoła
podstawowa
• I miejsce
Joanna Mąka z Szaflar
• II miejsce
Zuzanna Jachymiak
z Zaskala
• III miejsce
Karolina Rol z Szaflar
»» SOLIŚCI – gimnazjum
• I miejsce
Gabriela Król
z Bańskiej Niżnej
• II miejsce
Natalia Gał z Szaflar
»» ZESPOŁY
• I miejsce
Zespół HYR z Szaflar
prowadzony przez
Piotra Urzędowskiego
• II miejsce
Trio: Alicja Mucha,
Caroline Kalata
i Karolina Sichelska
• III miejsce
Zespół ze szkoły
podstawowej w Borze

ponadto przyznano nagrody specjalne dla najmłodszych
dzieci, które gościnnie wystąpiły
w trakcie Przeglądu, a więc dla
dzieci ze szkoły podstawowej
w Borze oraz dla Julii Marusarz
z Maruszyny.
W trakcie gdy dzieci prezentowały się na scenie – dorosłe grono zebranych stanęło
w szranki w lepieniu pierogów. Uczestnicy zabawy mieli

do dyspozycji składniki, z których mieli przygotować ciasto
i ulepić pierogi. Farsze zostały
przygotowane przez uczniów
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym
Targu. W zabawie wzięli udział:
wójt gminy Rafał Szkaradziński,
przewodniczący Rady Miasta
Nowy Targ Andrzej Rajski,
dyrektor ZSCKR w Nowym
Targu Marian Nowak, Patryk
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Kowalski manager Gorącego
Potoku, dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze, Dorota Sikoń
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy ze Słowacji
na czele z Radoslavem Szeligą
starostą Obec Spišská Teplica.
Zebrani widzowie mogli spróbować gotowych pierogów
i ocenić, kto okazał się być
najlepszym kucharzem.
Kolejnym punktem programu był Turniej Sołecki o Puchar
Wójta Gminy Szaflary. Do walki o puchar, a także o główną
nagrodę czyli 1000zł, walczyły
trzy sołectwa: Bór, Maruszyna i Szaflary. Pięcioosobowe
drużyny zmagały się z takimi
konkurencjami jak rzut ziemniakiem do wiadra z wodą, grupowe skakanie na skakance, bieg
w bacioku, slalom, przeciąganie
liny oraz golf bacowski. Śmiechu było co nie miara, walka
jednak była zacięta i w końcowej klasyfikacji zwycięzką okazała się drużyna z Maruszyny,
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która jednym punktem pokonała drużynę z Szaflar, na trzecim
miejscu uplasowali się przedstawiciele sołectwa Bór. Oprócz
nagród pieniężnych, które zasiliły budżety sołectw uczestnicy
otrzymali upominki od Centrum
Zdrowia i Urody American Dreams Health&Beauty z Zaskala
oraz Karczmy Zadyma.
Po konkursowych zmaganiach mieszkańców, zebrani
widzowie mogli zobaczyć pokaz wyszkolenia psów, który poprowadziła Emmy Chrapla
zwyciężczyni wielu zawodów
sportowych z udziałem psów
i właścicielka hodowli użytkowej linii owczarka niemieckiego
z Leśnej Mgły.
Na scenie zaprezentowali
się także wychowankowie GCKPiT w Szaflarach, gitarzyści,
tancerze i soliści, który uczą
się pod okiem Piotra Urzędowskiego.
Zakończeniem imprezy były
dwa koncerty, które zgromadziły największą publiczność.
Jako pierwszy zaprezentował
się zespół Bartki z Maruszyny,
działający na terenie Podhala
już od ponad 30 lat. Obecnie
tworzą go: Stanisław Fatla,
Andrzej Fatla, Bartłomiej
Fatla, Wojciech Fatla i Marcin
Fatla. Wszyscy czekali jednak
na gwiazdę wieczoru – Łobuzów, którzy zaśpiewali swoje
największe hity takie jak „Ona
czuje we mnie piniądz” czy
„Łobuz kocha najbardziej”.
Po kilku bisach, do garderoby
ustawiła się długa kolejka fanów, którzy czekali na autografy swoich idoli. Impreza zakończyła się dyskoteką pod gołym
niebem.
Organizatorem II Majówki
w Sercu Podhala była Gmina

GCKPIT

Szaflary oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach. Imprezę prowadziła Marta Zagórska.
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach serdecznie dziękuje
wszystkim, dzięki którym to
wydarzenie mogło mieć miejsce, a więc: Ks. Andrzejowi

Kamińskiemu proboszczowi
Szaflar za udostępnienie terenu, strażakom z OSP Szaflary
i OSP Bór za zabezpieczenie
imprezy, ZSCKR z Nowego
Targu za przygotowanie konkurencji lepienia pierogów,
studentkom z Podhalańskiej
Państwowej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu za stworzenie
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najmłodszym miejsca zabaw,
Janowi Sieczce wiceprezesowi Związku Podhalan oddział
Szaflary, który ze swoimi konikami zapewnił rozrywkę
najmłodszym, instruktorce
szkolenia psów, Emmy Chrapli
wraz z zespołem, za przeprowadzenie pokazu wyszkolenia psów, a także sponsorom:
Szkole Języków Obcych HIGHLAND, Karczmie Zadyma,
Rodzinnemu Parku Rozrywki
Spiska Kraina z Niedzicy, Gorącemu Potokowi, Centrum
Zdrowia i Urody American
Dreams Health&Beauty z Zaskala, Pensjonatowi Pod Tartami oraz przedsiębiorstwu
handlowemu Pakfol. Przede
wszystkim jednak dziękujemy
mieszkańcom i turystom za tak
liczne przybycie. Do zobaczenia na kolejnej Majówce!
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Barbara Wolański
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Oni już umieją pływać! A Ty?
Kolejna edycja małopolskiego projektu nauki pływania zakończona. Ponad
170 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Szaflary wzięło udział w 20-to
godzinnym kursie nauki pływania.

Z

agospodarowanie czasu
wolnego, wszechstronny
rozwój oraz promowanie
aktywności ruchowej u dzieci
to główne założenia projektu.
Zajęcia po raz kolejny odbywały się na Pływalni Miejskiej
w Nowym Targu, gdzie pod
okiem wykwalifikowanych in-

struktorów dzieci szlifowały
umiejętności pływackie.
Opiekę nad dziećmi w poszczególne dni sprawowali nauczyciele ze szkół w Szaflarach
i Skrzypnem oraz pracownicy
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Na zakończenie wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi medalami oraz
dyplomami ufundowanymi przez
GCKPiT w Szaflarach.
To już druga edycja projektu „Już Pływam” realizowana
w gminie Szaflary. Koordynatorem projektu było po raz kolejny

18

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Projekt finansowany był ze środków województwa małopolskiego, gminy Szaflary oraz rodziców
dzieci biorących w nim udział.
Kolejna edycja już w przyszłym roku!
Opr.: Natalia Staszel
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Psia kultura i wychowanie
Szkolenia posłuszeństwa podstawowego, organizowanego przez Związek
Kynologiczny Oddział Nowy Targ przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach zgromadziły przedstawicieli wielu ras.

P

oczątkowo planowana grupa miała się składać z 8-10
osób, zainteresowanie przerosło jednak przewidywania
organizatorów bo zgłosiło się
aż 18 chętnych. Odpowiadając
na zapotrzebowanie na tego rodzaju formę spędzenia wolnego
czasu z czworonogami, stworzo-

no zatem dwie grupy, ponieważ
praca z 18-oma parami naraz
byłaby niemożliwa. Uczestnicy
to nie tylko mieszkańcy gminy
Szaflary ale także okolicznych
miejscowości.
Spotkania poprowadziła
instruktorka szkolenia psów
Emmy Chrapla, członek Związ-

ku Kynologicznego od 35 lat,
zwyciężczyni wielu zawodów
sportowych z udziałem psów
i właścicielka hodowli użytkowej linii owczarka niemieckiego Z Leśnej Mgły. Na szkoleniu
pojawiły się dogi niemieckie,
rottweilery, labrador, owczarki:
niemiecki i australijski, polskie

Cudeńka z siana na Wielkanoc

Sianko, kolorowa tasiemka, ziarna kukurydzy lub fasola – tylko tyle
wystarczy by każdy stworzył wesołego zajączka lub bałwanka

W

drugą sobotę kwietnia sala w remizie
OSP w Szaflarach tętniła życiem. Odbyły się tam warsztaty wielkanocne dla
dzieci i dorosłych, podczas których wykonywali oni ozdoby z siana. Zainteresowanie
warsztatami było tak duże, że zdecydowaliśmy się przeprowadzić zajęcia w dwóch
turach. Udział w nich wzięło bowiem łącznie
ponad 60 uczestników!
Podczas zajęć, dzieci pod okiem instruktorów i rodziców, przygotowywały własnoręcznie zajączki i leśne ludki. Wszyscy z uwagą
i zainteresowaniem formowali kule z siana,
które następnie były owijane nićmi. Kolejnym etapem było doklejenie do owych dzieł
ziarenek fasoli, grochu czy kukurydzy aby
w efekcie otrzymać gotowe ozdoby. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik mógł
zabrać ze sobą dwie gotowe prace.
Opr.: Natalia Staszel
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owczarki podhalańskie, cavalier
king charles spaniel, cane corso,
ogar polski, gończy polski, staffordshire terrier oraz sznaucer
olbrzym i briard. Pomimo zdarzających się niesprzyjających
warunków atmosferycznych,
zimna i deszczu uczestnicy z zapałem trenowali wraz ze swoimi
pupilami.
Ostatnie, podsumowujące
spotkanie odbyło się w Rancho Lot przy ulicy Lotników
2 w Nowym Targu. Kursanci
mieli możliwość wykazania się
zdobytymi umiejętnościami na
wewnętrznym egzaminie a następnie wspólnie biesiadowali
dzieląc się uwagami i planami
szkoleniowymi na przyszłość.
Niewykluczone że szkolenia
takie zostaną powtórzone w sezonie jesiennym.
Organizator serdecznie dziękuje za zainteresowanie szkoleniem i liczny udział.

GOPS
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Świetlica Socjoterapeutyczna w Szaflarach
jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, która rozpoczęła swoją
działalność w dniu 22 marca 2017 r.

S

II. Funkcja edukacyjna i poznawcza:
1. Wprowadzanie zasad sprzyjających odrabianiu lekcji
(cisza, skupienie, właściwe oświetlenie itd.)
2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych
3. Pomoc w nauce – wyrównywanie szans edukacyjnych
4. Rozwój indywidualnych zainteresowań
5. Poznawanie kultury kraju i regionu (wychowanie patriotyczne)

iedziba Świetlicy mieści się w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szaflarach przy
ul. Kościelnej 1, czynną od poniedziałku do czwartku w godz.
15.00-18.00
Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku
od 6 do 14 roku życia.
Dzieci do świetlicy przyjmowane są:
a) na ich prośbę, za zgodą rodziców,
b) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów,
c) za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno –
psychologicznej oraz zgłoszenia osób prywatnych lub fizycznych,
które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy dziecku w formach
świadczonych przez Świetlicę,
d) za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia pracownika socjalnego,
e) na podstawie postanowienia sądu.

III. Funkcja terapeutyczna
1. Zapoznawanie dzieci z różnymi formami sztuki i jej znaczenia dla rozwoju człowieka
2. Wyrażanie uczuć, doznań, cech osobowości w różnych
formach oraz technikach artystycznych
3. Rozwój wyobraźni twórczej i poznawanie technik plastycznych
4. Wyrabianie umiejętności odbioru sztuki (sztuki plastyczne,
muzyka)
5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych
6. Wykorzystywanie prac plastycznych oraz muzyki do zajęć
terapeutycznych

O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik GOPS Szaflary
w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

IV. Funkcja socjoterapeutyczna:
1. Pomoc w przezwyciężaniu negatywnych emocji oraz
niepowodzeń szkolnych i społecznych wynikających
z czynników środowiskowych
2. Pomoc w diagnozowaniu i analizowaniu relacji rówieśniczych oraz środowiskowych
3. Identyfikowanie emocji własnych i sposobów przezwyciężania reakcji negatywnych
4. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku
(identyfikacja potrzeb, współpraca, asertywność, określanie swoich mocnych stron, rozwiązywanie konfliktów)
5. Poznawanie mechanizmów uzależnień oraz poznawanie
zachowań wskazujących na uzależnienie osób bliskich

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się po podpisaniu Deklaracji zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
Zakres zajęć i świadczeń ustala socjoterapeuta w porozumieniu
z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi), adekwatnie do jego
potrzeb i możliwości Świetlicy.
Świetlica realizuje następujące zadania:
I. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza
1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych
3. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
4. Poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych
5. Nabranie szacunku dla pracy ludzkiej
6. Nauka tolerancji wobec innych ludzi
7. Wpajanie zasad higieny osobistej

V. Promowanie zdrowego stylu życia
1. Przekazywanie wiedzy o zdrowiu i zasadach higieny
2. Propagowanie zasad racjonalnego odpoczynku
3. Ochrona środowiska naturalnego i jej znaczenie dla wychowania oraz kształcenia
VI. Organizowanie imprez okolicznościowych.
Wychowankowie świetlicy maja zapewniony dowóz na zajęcia.
Podstawa prawna:
Działalność Świetlicy prowadzona jest w oparciu o Ustawę
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r.
poz. 575 z późn. zm.).
Wychowawcy:
- Magdalena Dziadkowiec
- Magdalena Szyszka-Janicka
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Wyróżnienie dla szkoły w Maruszynie Dolnej
w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Pokażcie nam swoją małą „Alma Mater”
Uczniowie klasy czwartej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
„Alma Mater” organizowanego przez Fundację Hotele Polskie
Dzieciom przygotowali w formie papierowej album zawierający
informacje związane z zadaniami konkursu.

D

zieci przygotowywały zdjęcia i rysunki szkoły, opisywały postać patrona szkoły
św. Jana z Kęt oraz umieszczały w albumie własnoręcznie
wykonane rysunki świętego.
Uczestnicy zapoznali się także
z historią szkoły oraz życiem
i pracą dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników
od początku istnienia szkoły
w Maruszynie, prezentując te
informacje w albumie w bardzo
ciekawy sposób. Przedstawiali
w nim także swoich kolegów
i najwybitniejszych absolwentów szkoły oraz opisywali ich
osiągnięcia. W albumie zamieszczono również wybitne
osiągnięcia szkoły w sporcie
i konkursach przedmiotowych
z imprez środowiskowych.
Wszystkie informacje były
wzbogacane rysunkami, foto-

grafiami czy ręcznie robionymi
kwiatami.
Jury konkursu było zachwycone pomysłowością uczniów
i rzetelnością wykonania pracy.
Spośród 897 prac, które wpłynęły do Fundacji Hotele Polskie
Dzieciom Komisja Konkursowa
przydzieliła trzy miejsca oraz
jedno wyróżnienie. I miejsce
otrzymała szkoła w Wziąchowie Wielkim, II miejsce - Szko-

III Festyn Rodzinny w Zaskalu
Już po raz trzeci odbył się Festyn Rodzinny
w Zaskalu organizowany przez Związek Dużych
Rodzin Trzy Plus Gmina Szaflary.

W

rodzinnej atmosferze zaprezentowały się dzieci
z zespołu „Mali Zaskalanie” prowadzonego przez Annę
Mrowcę i Janusza Gaculaka
oraz dzieci prowadzone przez
Piotra Urzędowskiego a także
najmłodsi z Przedszkola im.
Aniołów Stróżów z Szaflar. Ze
swoim programem wystąpiła
schola Gloria Dei z Zaskala

oraz Aleksandra Lichaj i dzieci
romskie. Gwiazdą imprezy był
oczywiście kabaret „Marusynianki” które przedstawił swój
najnowszy skecz „Biznesik
u Tereski”.
Podczas trwania imprezy
można było wziąć udział w licznych konkursach, kupić lot na
loterii a także skosztować ciast
upieczonych przez członkinie
Związku Dużych
Rodzin Trzy Plus
Gmina Szaflary lub
kiełbasek i oscypków z grilla. Dla
amatorów wrażeń
sportowych za-

ła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach,
natomiast III miejsce przypadło
Szkole Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach. Szkoła
w Maruszynie Dolnej zdobyła
wyróżnienie i wspaniałą nagrodę w postaci dofinansowania
dla całej klasy siedmiodniowej
wycieczki do Ośrodka Ostoya
Roztocze w Kawęczynku (k.
Szczebrzeszyna), która zaplanowano na październik 2017 roku.
Fundacja Hotele Polskie Dzieciom zaplanowała bardzo ciekawy i atrakcyjny program, w tym
trzy całodniowe wycieczki autokarowe (Zamość i Roztocze),
wycieczka piesza do Szczebrzeszyna, spływ kajakowy,
paintball, przejażdżka wozami
konnymi i inne atrakcje.
Opr.: Renata Jagoda
planowano bezpłatne zajęcia
z Nordic Walking, prowadzone przez instruktora Arkadiusza
Marczyka oraz mecz Juniorzy
kontra Seniorzy z klubu Skalni
Zaskale. Strażacy OSP Zaskale
zaprezentowali sprzęt gaśniczy
oraz przeprowadzili pokaz akcji
gaśniczej, wzbudzając ogólne
zainteresowanie najmłodszych.
Pochwalili się też Pucharem
Przechodnim Wójta Gminy
Szaflary za zajęcie pierwszego
miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych
w Szaflarach.
Wydarzenie zaszczycił swoją
obecnością Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Wąsik i wiceprzewodniczący Janusz Jurzec oraz Prezes ZDR3+
Oddział Małopolski – Jerzy Gołębiowski z małżonką.
Opr.: Barbara Wolański
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Wyróżnienie
w konkursie dla
Martyny Luberdy
Prace plastyczne
uczniów SP w Borze
zostały zgłoszone do
IV Edycji konkursu
„Czysta Małopolska”
pt. „Twoje zdrowie zyska
na ochronie środowiska”
organizowanego przez
Małopolskie Kuratorium
Oświaty w Krakowie.

K

onkurs miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, uwrażliwienie na potrzebę ochrony
środowiska i podkreślenie wagi
dbania o czystą przyrodę.
Za przygotowanie prac plastycznych w oddziale przedszkolnym odpowiedzialna była
Anna Kalata. Za przygotowanie
prac plastycznych w klasach II –
III odpowiedzialna była Wioletta
Luberda.
Pracę plastyczną o tej tematyce wykonały wszystkie dzieci
obecne na zajęciach plastycznych
zarówno w oddziale przedszkolnym jak i klasach II - III, jednak zgodnie z regulaminem na
konkurs zostały wytypowane po
dwie najlepsze prace z każdej
kategorii.
W pierwszych dniach czerwca
odbyło się ostateczne rozstrzygnięcie tego konkursu i okazało
się, że uczennica klasy III Martyna Luberda zdobyła wyróżnienie!
Serdecznie gratulujemy!!!
Opr.: Anna Kalata
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Wyróżnienie
dla piosenkarki
z Bańskiej Niżnej
Gabriela Król, reprezentująca Gimnazjum
w Bańskiej Niżnej,
wzięła udział w finale
wojewódzkim Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty
Małopolski”.

Szóstoklasiści z Maruszyny
Górnej na I Rajdzie Konfederacji
Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej
Grupa uczniów pod opieką Grzegorza Gila uczestniczyła w I Rajdzie
Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej organizowanym przez
Stowarzyszenie Historii Spytkowic w dniu 9 czerwca 2017 r. Patronat
nad rajdem objął Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

G
I

mpreza zgromadziła niemal 100
wykonawców, którzy wcześniej
musieli przebrnąć eliminacje
zorganizowane w 14 powiatach.
Gabrysia zaśpiewała piosenkę
„Like I’m gonna lose you” i zdobyła wyróżnienie, wzbogacając
swoją kolekcję laurów. Opiekunem solistki jest nauczyciel
języka angielskiego Krzysztof
Cierniak.

łównym celem rajdu było
poznanie genezy powstania podziemia konspiracyjnego na Podhalu podczas
II wojny światowej, przypomnienie o bohaterstwie Górali
podczas wojny, kultywowanie
pamięci o ludziach walczących
o wolność Podhala i Polski,
a także promocja aktywnego
spędzania czasu.
Uczestnicy zdobywali
sprawności i odpowiadali na
pytania przy każdym z pięciu
posterunków, które mieli samodzielnie odszukać korzystając z mapki topograficznej.
Nie wszystko poszło zgodnie
z planem i zdarzyło się, że
nasza grupa nie znalazła wyznaczonego posterunku. Nie
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przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie. Rajd zakończył
się wspólnym posiłkiem,
biesiadowaniem i rozdaniem
nagród.

Bogatsi o nowe doświadczenia uczniowie planują wziąć
udział w kolejnym rajdzie
w przyszłym roku.
Opr.: Beata Serwatowicz
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Domowi Detektywi w Bańskiej Wyżnej

P

rogram Domowych Detektywów „ Jaś i Małgosia na
tropie” jest polską wersją
amerykańskiego projektu Northland opracowanego przez
University of Minnesota oraz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie i krakowską firmę
„Psychologos”, znajduje się na
liście programów zalecanych
do realizacji przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
»» Celem programu jest:
• opóźnienie momentu,
w którym młodzi ludzie
po raz pierwszy sięgają
po alkohol,
• ograniczenie skali problemów związanych
z piciem alkoholu przez
młodzież.
W naszej szkole Program
Domowych Detektywów „Jaś
i Małgosia na tropie” realizowany był przez uczniów klasy
IV i VI szkoły podstawowej od
marca do maja 2017 roku pod
kierunkiem Jana Ziętala. Realizację projektu wspierała dyrektor
szkoły Urszula Krupa.
Program składał się z 6 lekcji oraz wieczoru Jasia i Małgo-

si. Praca i udział w programie
uczniów, rodziców, nauczycieli
opiera się na czterech zeszytach
zawierających dowcipne komiksy i zadania dla drużyn domowych (uczniowie i rodzice) oraz
pracy na zajęciach szkolnych
drużyn uczniów( liderzy ich zastępcy i członkowie). Uczniowie wykonali plakaty dotyczące
sposobów aktywnego spędzania
czasu wolnego. W klasie sporządzili gazetkę ścienną dotyczącą
programu. Przeprowadzili ankiety wśród rówieśników i osób
dorosłych dotyczące kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.
Wszystkie działania w zakresie Programu Domowych Detektywów zostały zaprezentowane
i omówione na podsumowującym program Wieczorze Jasia
i Małgosi, w którym wzięli udział
rodzice, uczniowie, realizator
programu i dyrektor szkoły.
Uczestnikom wręczono dyplomy
i nagrody rzeczowe za wzorową pracę i udział w programie.
Wszystko odbyło się w miłej
i sympatycznej atmosferze.
Opr.: Jan Ziętal

„Dorośli czytają dzieciom”
Szkoła podstawowa w Borze postanowiła powitać wiosnę z książką i zorganizowała
drugą edycję kampanii społecznej „Dorośli czytają dzieciom” w dniu 21 marca 2017 r.

U

czniowie bardzo zaangażowali się w tę akcję, przygotowując prace plastyczne
na dekorację oraz przebierając
się za wybranych bohaterów
książkowych. Klasa VI z opiekunem Dominiką Sięką- Guzdą
przygotowała przedstawienie
w formie teatrzyku „Baśniowy
ambaras”, który zaprezentowali
na początku imprezy. Następnie
przybyli goście czytali wybrane
przez siebie utwory. Doktor Tymoteusz Derebas, niczym aktor,
przedstawił bajkę „Orzeszek”
oraz „Co to znaczy…101 zabawnych historyjek, które pozwolą
zrozumieć znaczenie niektórych
powiedzeń”, pielęgniarka Renata Moczarna – Plewa z dokto-

rem zainscenizowali „Chorego
kotka”. Następnie sołtys Boru
Stanisława Jarząbek przeczytała
„Słonia Trąbalskiego”, a po niej
wystąpiła Lucyna Jarząbek jako
przedstawicielka Rady Rodziców, czytając „Stasia
Pytalskiego”. Dzielnicowy Mirosław
Nowobilski zaprezentował wiersz
„Małpa w kąpieli”,
a komendant OSP
w Borze Józef
Gacek „Przygody
Koziołka Matołka”. Patrycja Przytuła w stroju
Pani Wiosny opowiedziała jedną
z historii, które sama tworzy „Zazdrość”, na zakończenie zaś

nauczyciel Ewa Gasik, chcąc
zachęcić uczniów do lektury,
odczytała fragment książki „Dar
rzeki Fly”.
Nasi uczniowie byli zafascynowani tym, co mogli usłyszeć i zobaczyć. Już
pytają, kiedy będą
kolejne odwiedziny
„dorosłych”.
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My natomiast jeszcze raz
bardzo dziękujemy za przybycie
wszystkim gościom i cieszymy
się, że mimo swoich obowiązków znaleźli czas, aby propagować czytelnictwo wśród
dzieci i młodzieży, ponieważ
jak głosi przysłowie chińskie „
Kiedy przeczytam nową książkę,
to tak jakbym znalazł nowego
przyjaciela, a gdy przeczytam
książkę, którą już czytałem – to
tak jakbym spotkał się ze starym
przyjacielem”.
Opr.: Wioletta Luberda
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Dzień Dziecka w Maruszynie Górnej

„Dzień Dziecka - Dzień Całej Rodziny” to hasło pod jakim pierwszego dnia
czerwca zorganizowaliśmy festyn szkolny w ZSPiG w Maruszynie Górnej.

O

d samego rana na boisku
przy szkole dzieci gromadziły się by wziąć udział
w zaplanowanych atrakcjach.
A obejmowały one różne formy aktywności dostosowane do
wieku i umiejętności uczniów.
I tak: klasy szkoły podstawowej od pierwszej do trzeciej
oraz oddział przedszkolny
otrzymały zestaw 10 zadań, za
wykonanie których otrzymywali zabawne pieczątki zbierane na specjalnych kartach.
Zadania były różnorakie: od zabaw sprawnościowych i zwinnościowych jak rzuty do celu,
tory przeszkód czy strzelanie
z łuku, po zadania dotyczące
profilaktyki. Było to na przykład rozpoznawanie zdrowych,
szkodliwych lub trujących rzeczy spotykanych w gospodarstwie domowym, układanie
puzzli o tematyce profilaktycznej oraz budowanie poczucia
swojej wartości przez zabawy
w których dziecko przedstawiało z czego jest dumne, wyrażało swoje pozytywne emocje
poprzez określenie „potrafię,
lubię, chcę”.
Klasy piąta i szósta, zgodnie
z wyrażonym wcześniej przez
uczniów życzeniem, rozegrały
między sobą mecz piłki nożnej.
Pojedynek był emocjonujący
bo nagrodą dla zwycięskiej
drużyny był po raz pierwszy

Puchar Dnia Dziecka. Wynik
po końcowym gwizdku brzmiał
9 do 6 dla klasy piątej i to jej
kapitan - Arkadiusz Cudzich,
mógł wznieść puchar w górę.

Drużyna Uczniów I składająca
się z gimnazjalistów. Mecze
podsumowaliśmy wręczeniem
dyplomów, upominków oraz
koszulek i czapeczki z logo

Obie drużyny grały z wielkim
zaangażowaniem, ale i poszanowaniem zasad sportowej rywalizacji.
Następnie, jak zaplanowano, nasi uczniowie zmierzyli
się w meczach siatkówki z drużynami Rodziców i Nauczycieli. Tak więc nasze boisko stało
się areną zmagań drużyn reprezentujących różne pokolenia.
Mecze przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, a najlepszą dyspozycję zaprezentowała

akcji „No promil - No problem” dla najaktywniejszych
zawodników.
Wszyscy nasi uczniowie,
w dniu ich święta, otrzymali
upominki w postaci piłek lub
zestawów do baniek mydlanych
ufundowane przez Radę Rodziców. Niezmiennym od lat punktem był też ciepły poczęstunek
przygotowany przez nasze niezastąpione Mamy. Przez cały
czas trwania zabaw były dostępne również inne, specjalne
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atrakcje: dmuchana zjeżdżalnia,
baseniki z piłkami oraz wata cukrowa bez ograniczeń. Impreza
miała charakter otwarty, oprócz
ponad setki naszych uczniów
zajrzeć do nas mógł każdy, mały
i duży, mieszkaniec Maruszyny.
Z wielką wdzięcznością dziękujemy naszym Rodzicom, którzy wsparli organizację festynu
nie tyko finansowo, ale również
bardzo aktywnie uczestniczyli
w organizacji całej imprezy.
Szczególne podziękowania
w tym miejscu składamy Pani
Annie Repie - przewodniczącej
Rady Rodziców.
Bardzo dziękujemy nauczycielom zaangażowanym
w przebieg imprezy i czuwanie
nad bezpieczeństwem dzieci.
Dziękujemy również Urzędowi Gminy w Szaflarach, który za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
również wsparł nas finansowo
i rzeczowo.
Z nieukrywaną satysfakcją
słyszeliśmy opinie naszych
dzieci, że już nie mogą się doczekać Dnia Dziecka za rok.
Oczywiście jak zwykle będziemy otwarci na propozycje
uczniów, i ani im, ani nam,
pomysłów z pewnością nie zabraknie!
Dziękujemy!
Opr.: Konrad Kuźmiński
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Gimnazjaliści z Maruszyny Górnej
odwiedzili Dolny Śląsk
„Dolny Śląsk nie do opowiedzenia. Do zobaczenia!” to hasło kampanii reklamowej promujące
województwo dolnośląskie. Jego autentyczność mogli sprawdzić uczniowie klas gimnazjalnych
z ZSPiG w Maruszynie Górnej podczas trzydniowej (07.06–09.06.2017r.) wycieczki do stołecznego
miasta Dolnego Śląska – Wrocławia i okolic Wałbrzycha, Świdnicy, Jugowc i Zagórza Śląskiego.

D

olny Śląsk ma mnóstwo
atrakcji i nie sposób ich
wszystkich zobaczyć jednorazowo, niemniej wycieczka
była tak zorganizowana, aby poczuć klimat i uroki tamtejszych
zabytków. Podczas wycieczki
uczniowie mogli podziwiać Panoramę Racławicką i pospacerować po rynku wrocławskim,
który znajduje się w centralnej
części miasta i jest jednym
z największych rynków staromiejskich w Europie. Najważniejsze zabytki rynku to ratusz,
nowy ratusz oraz kamienice czy
kościół św. Elżbiety. Budynki
znajdujące się tutaj pochodzą
z różnych epok. Rynek powstał
w XIII wieku, jedną z najciekawszych jego atrakcji stanowi
fontanna zbudowana z ruchomego szkła. Zwiedzając miasto co
rusz można napotkać Krasnoludki, ukryte to tu, to tam. Wrocław to miasto Krasnali, ale też
miasto Mostów. Podczas zwiedzania udało się przejechać bądź

przejść przez 15 słynnych mostów ze 120, które są w mieście!
Oczywiście największe emocje
wzbudziła przechadzka po Moście Tumskim, który nazwany
jest Mostem Zakochanych ze
względu na miejską legendę,
mówiącą, że na nim czekają
poszukujący swojej miłości.
Legenda mówi, iż najpierw trzeba pójść do katedry i pomodlić
się w tej intencji. Potem należy

pogłaskać po głowie posągowego lwa, który strzeże wejścia
do świątyni, następnie pójść na
Most Tumski i czekać na nim na
miłość. Czekać długo uczniowie
nie mogli, ponieważ w planie
były kolejne atrakcje - słynne
ZOO i Afrykarium, z pięknymi
zwierzętami lądowymi i wodnymi, Pergola i Hala Stulecia oraz
Humanitarium, gdzie gimnazjaliści zgłębiali tajniki wiedzy

przyrodniczej. Kolejne dni to
m.in. zwiedzanie Zamku Książ perły Dolnego Śląska, Świdnicy
a w niej Kościoła Pokoju, jednego z najcenniejszych zabytków
w tym rejonie. Wybudowany
w latach 1652-1653 z dębowych
bali bez użycia gwoździ, wraz
z Kościołem Pokoju w Jaworze
jest drugim tego typu w Polsce
i największą drewnianą świątynią w Europie.
Wyjazd zakończył się zwiedzaniem Włodarza, największego kompleksu RIESE, podziemnych budowli dla Hitlera
w Górach Stołowych z czasów
II wojny światowej, zaś ostatnim
punktem wycieczki był spacer
po średniowiecznej tamie nad
Jeziorem Bystrzyckim. Słoneczna pogoda, wspaniała atmosfera, moc przygód i różnorodność
atrakcji Dolnego Śląska zapisały
się w pamięci jako „udana i super
wycieczka”!! Po prostu „Nie do
opowiedzenia!”
Opr.: Marta Bryniarska

Jak bezpiecznie poruszać się po drodze?
Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas
I–III Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej wraz
z wychowawcami spotkali się 9 maja z instruktorem
nauki jazdy panem Stanisławem Żółtkiem.

C

elem spotkania było zaznajomienie dzieci z podstawowymi wiadomościami
związanymi z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Gość
wdrożył uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
ale również przedstawił zagrożenia jakie czekają dzieci na
drodze. Uczestnicy spotkania
poznali zasady przekraczania
jezdni, wiedzą, że zabawy
w pobliżu jezdni są niebezpieczne. Zadawali także pytania dotyczące egzaminów na
kartę rowerową.
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Na zakończenie pan Stanisław
Żółtek zademonstrował odblaski
i kamizelki odblaskowe, które
każdy uczestnik dostał w prezencie. Podkreślił znaczenie tych
„magicznych światełek” dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci, ale
i dorosłych. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem
w otrzymanych prezentach.
Pragniemy serdecznie podziękować naszemu Gościowi
za przybycie, ciekawe spotkanie
i przepiękne upominki.
Do zobaczenia na drodze!
Opr.: Bożena Huzior
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Pola Nadziei – projekt gimnazjalny
Działania w ramach akcji „Pola Nadziei” w ZSPiG w Maruszynie
Dolnej rozpoczęły się już w październiku ubiegłego roku.
W projekcie wzięły udział klasy gimnazjalne.

O

gólnopolskiej akcji patronuje Fundacja im. A.
Worwy. Celem Fundacji
jest pomoc ludziom cierpiącym,
oraz ich bliskim, którzy zmagają się z przewlekłą, ciężką
lub nieuleczalną chorobą, łagodzenie ich cierpień fizycznych,
psychicznych, duchowych

oraz edukacja społeczeństwa
w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej. Prowadzi ona
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na zadania
statutowe tej fundacji.
Pierwszym działaniem, jakie podjęli uczniowie, było

porządkowanie poletka z żonkilami, który jest symbolem
tej akcji, ponieważ niesie nadzieję i przypomina o ludziach
cierpiących i potrzebujących
pomocy.
Wiosną kwiaty zostały ścięte i rozdane ludziom dobrego
serca. Młodzież rozprowadzała żonkile w szkole oraz przy
kościele parafialnym w Maruszynie.
Elementem kończącym
udział w projekcie było spotkanie z Elżbietą Nowak – członkiem zarządu Fundacji. Na tym
spotkaniu po prezentacji multimedialnej na temat podopiecznych, dokonano przeliczenia
zebranych funduszy. W sumie
zebrano około 1500 złotych.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
Finał Akcji „Pola Nadziei”
odbył się w dniu 25.05.2017r.

w Nowym Targu. Wolontariusze zebrali się na Rynku, skąd
uroczystym korowodem przemaszerowali do Miejskiego
Ośrodka Kultury, gdzie odbył
się Festiwal Muzyczny, podczas
którego prezentowali się zdolni absolwenci i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Goszczyńskiego oraz inne
zespoły młodzieżowe.

I Rajd Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej
Uczniowie z klas 4–6 Szkoły Podstawowej w Borze brali udział
w I Rajdzie Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej.

U

roczystość rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach. Następnie
uczestnicy brali udział w Apelu
poległych pod pomnikiem Augustyna Suskiego oraz obejrzeli rekonstrukcję wydarzeń
wojennych - odbicie więźniów
z rąk okupanta. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zostaliśmy odprawieni
i wyruszyliśmy na trasę rajdu,
która ciągnęła się od pomnika
św. Andrzeja wzdłuż torfowisk
nad Borem. Pierwszy posterunek znajdował się właśnie przy
wcześnie wspomnianym pomniku, był on przejęty przez Niem-

ców (z grupy rekonstrukcyjnej),
którzy chcieli nas przeciągnąć
na swoja stronę i zmusić do
zdrady. Zabiegi te nie udały się

i po udzieleniu odpowiedzi na
pytania udaliśmy się w dalszą
trasę, pokonując przeszkody,
zmęczenie, trudne zadania na
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poszczególnych posterunkach.
W końcu po paru godzinach
ciężkiej przeprawy udało nam
się dotrzeć do posterunku docelowego, znajdującego się przy
szaflarskim cmentarzu, a stamtąd na rynek, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu oraz ogłoszenie
wyników i wręczenie dyplomów
i nagród.
Mimo, że nie zajęliśmy
miejsca w czołowej czwórce,
jesteśmy bardzo zadowoleni
z przejścia całej trasy rajdu oraz
wykazania się wiedzą dotyczącą Konfederacji Tatrzańskiej.
W przyszłym roku na pewno
weźmiemy udział w rajdzie.
Opr: D. Sięka Guzda
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Piknik Rodzinny w Szaflarach po raz trzeci
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach po raz trzeci zorganizował Piknik Rodzinny
tym razem pod hasłami: „SKO to jest to” oraz „Umiem mówić nie”, w dniu 10 czerwca. Dzięki
życzliwości miejscowych przedsiębiorców i ludzi prywatnych mogliśmy zaoferować mnóstwo atrakcji.

N

a scenie wystąpiło dwóch
profesjonalistów akrobatycznych Paweł i Michał
Bafia, wielokrotni mistrzowie
Polski; prezentowali się również
uczniowie naszej szkoły w pokazach akrobatycznych i przedstawieniach taneczno-muzycznych.
Najmłodsi uczniowie zaprezentowali piosenki angielskie. Nie
zabrakło również dzieci z przedszkola pw. Aniołów Stróżów oraz
miejscowej scholi. Osoby chętne
mogły też spróbować swoich sił
w karaoke.
Obok sceny uczennice klasy
IIa gimnazjum prezentowały
kronikę ostatnich roczników
gimnazjum wykonaną w ramach projektu gimnazjalnego.
W pobliżu ustawiony był namiot z loterią fantową, która
cieszyła się ogromnym powodzeniem. Strażacy z miejscowej OSP zadbali, aby najmłodsi
mogli wsiąść do wozu strażackiego, ubrać strój bojowy i choć
przez chwilę poczuć się jak
prawdziwy strażak. Najbardziej
jednak spodobała się naszym
milusińskim kurtyna wodna
jaką zafundowali na ochłodę
wszystkim obecnym.
Każdy mógł sprawdzić jak
utrzymuje równowagę chodząc
po linie zawieszonej pół metra
nad ziemią. Profesjonalny pokaz
mogliśmy oglądać w wykonaniu
Kamila Klusia, który na linie
zawieszonej 3 metry nad ziemią
wykonywał prawdziwie cyrkowe akrobacje. Młodzi sportowcy
sprawdzali się w różnorakich
konkurencjach, m.in. przeciąganiu liny, rzucie ringiem, turnieju
piłki nożnej, unihokeju i innych.
Na stanowisku militarnym
przygotowanym przez Radosława Morawskiego z Podhalańskiej Drużyny Strzeleckiej,
można było ubrać bojowy strój
żołnierski, wziąć do ręki prawdziwy karabin czy zobaczyć
różne rodzaje siatek maskujących. Dzieciom zaoferowaliśmy malowanie twarzy i zaba-

Orzeł). Przedstawicielki Rady
Rodziców natomiast przygotowały dla dzieci lody z okazji
Dnia Dziecka.
Nagłe załamanie pogody,
opady deszczu i burza zmusiły
nas do przeniesienia się na halę
sportową, gdzie można było potańczyć „Zumbę” pod kierunkiem Małgorzaty Karpiel w takt

wę na dmuchańcu, a najmłodsze
dzieci mogły skorzystać z przejażdżki kucykiem. Zorganizowany został również konkurs
plastyczny.
Kto czuł się na siłach mógł
zmierzyć się z własnymi lękami
wspinając się na ściance wspinaczkowej obsługiwanej przez
strażaków z OSP Bukowiny Tatrzańskiej.
Uczniowie Zespołu Szkół
Hotelarskich i Turystycznych
w Zakopanem wraz ze swym
opiekunem Adrianem Zającem
zaprezentowali roboty własnej
konstrukcji, które jeździły i wykonywały proste polecenia.
Nie zapomnieliśmy również
o potrzebujących i każdy chętny mógł oddać krew w punkcie
krwiodawstwa.
Swoje usługi świadczył też
salon fryzjerski „Jolka” z Szaflar.
Można było poprosić o wystrza-

łową fryzurę lub pokolorowanie
włosów.
Gdy ktoś poczuł głód mógł
zakupić bigos, kiełbaskę, gofry,
moskale lub frytki. Na pyszne
ciasta (upieczone przez rodziców) z kawą lub herbatą zapraszała „Kawiarenka pod parasolkami”. Nie zabrakło również
popcornu, waty cukrowej i sorbetów. Nad bezpieczeństwem
wszystkich uczestników czuwała nasza obsługa medyczna
(Jadwiga Jarząbek i Monika
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skocznej muzyki, postepować
lub obejrzeć pokaz akrobacji
i występ „Kabatinek”.
Ostatnim punktem pikniku
była wizyta gościa specjalnego
– drużynowego mistrza świata
w skokach narciarskich – Dawida Kubackiego, który rozlosował nagrody główne loterii
fantowej. Na zakończenie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie
i rozeszliśmy się do domów.
Opr.: Koordynatorzy Kinga
Krzysztofek i Radosław Fiedler
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Poznają swój region
Uczniowie z klas VI ZSPiG w Maruszynie Dolnej oraz ZSPiG w Skrzypnem
wspólnie realizują projekt „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki
turystyczno – krajoznawcze”.

W

ycieczki odbywają się
w ramach zajęć regionalnych i są realizowane
dzięki dotacji Urzędu Gminy
w Szaflarach. Dotację uzyskało
Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!”
w Maruszynie. Celem projektu
jest przede wszystkim zainteresowanie młodzieży dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym

najbliższego regionu włączając
w spędzanie czasu z dziećmi
również rodziców. Pozwala także
zintegrować młodzież z Maruszyny i Skrzypnego. Wędrując
po górach i zwiedzając miejsca
historyczne młodzież nie tylko poznaje spuściznę naszych
przodków, ale też wyrabia sobie nawyki aktywnego spędza-

Gimnazjaliści z Maruszyny
Dolnej na wycieczce
w Wadowicach i Oświęcimiu

nia wolnego czasu. W planie jest
odwiedzenie wszystkich Parków
Narodowych znajdujących się
w naszym regionie.
Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej to pierwsze miejsce jakie odwiedzili
uczestnicy projektu. Uczniowie
wraz z przewodnikiem zwiedzili
Skansen i poznali jego historię.

Uczestniczyli również w warsztatach „ Bacowskie czary, święty ogień i wilcze jagody – czyli
rytm życia na babiogórskiej hali”,
na których dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat życia
ludności w tej części kraju. Na
zakończenie wycieczki wszyscy
spędzili miło czas przy wspólnym
ognisku.
Na kolejną wyprawę udali się
do Pienińskiego Parku Narodowego. Po ośmiogodzinnej wędrówce udało się im zdobyć Trzy
Korony i Sokolicę. Wspaniała
pogoda i zapierające dech w piersiach widoki wynagrodziły trud,
a przewodnik opowiadał ciekawostki historyczne i przybliżył
uczestnikom wiedzę na temat
fauny i flory Pienin. Szczególnie dużo dowiedzieli się oni na
temat kwiatów porastających łąki
i kwitnących w czerwcu.
Projekt zakłada zorganizowanie czterech wycieczek. Kolejne
dwie, już z inną grupą młodzieży,
będą kontynuowane od września
2017r. Do udziału w nich już dziś
zapraszamy nie tylko uczniów
ale i rodziców.
Opr.: Anna Królczyk,
Monika Peciak

Uczniowie z Gimnazjum w Maruszynie Dolnej udali się na
wycieczkę do Oświęcimia i Wadowic w dniu 28 kwietnia
2017 r. Podczas wyjazdu zwiedzili oni Muzeum
KL Auschwitz-Birkenau oraz Bazylikę w Wadowicach.

W

yprawa przebiegała według
zaplanowanego porządku
mimo ciągłego deszczu, który towarzyszył nam od pierwszych
chwil wyjazdu. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Rynku
i uliczek w Wadowicach a przede
wszystkim Bazyliki Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny, w której chrzest święty przyjął Karol
Wojtyła – Papież Jan Paweł II.
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Głównym punktem wyjazdu
było jednak zwiedzanie Muzeum Zagłady w Oświęcimiu.
Miejsce to wywarło na wszystkich ogromne wrażenie oraz
dostarczyło wiedzy i emocji na
temat ogromu nieszczęść, które
niosła za sobą II wojna światowa, a w tym wypadku obóz
zagłady ludności KL Auschwitz-Birkenau.

nr 2(4)/2017

HISTORIA I EDUKACJA

Harcerzem być – to wcale nie wada.
Harcerzem być – każdemu wypada”

I

W ZSPiG w Maruszynie Dolnej działa jedna drużyna harcerska „Callidus” i gromada
zuchowa „Bractwo Słońca”. Drużynowymi drużyny harcerskiej są: absolwentka tutejszej
szkoły Amelia Królczyk oraz Łukasz Piekarz – nauczyciel. Oboje od roku pracują na
zdobycie stopnia instruktorskiego – przewodnik.

nauguracją w Rogoźniku
rozpoczęliśmy rok szkolny
2016/2017. W ciągu roku zuchy
i harcerze systematycznie pracowali na cotygodniowych zbiórkach realizując swoje zamierzone programy. Oprócz pracy na
zbiórkach, zdobywania gwiazdek
i sprawności, zuchy i harcerze
uczestniczą corocznie w odebraniu Światełka Betlejemskiego
podczas mszy św. na Głodówce.
W niedzielę 11.12.2016 drużyna
harcerska „Callidus”, po raz kolejny udała się do Krakowa na
uroczystość odbioru „Betlejemskiego Światełka Pokoju”. Początkowym punktem wycieczki
było zwiedzanie Muzeum Armii
Krajowej, natomiast uroczystość
odbioru światełka rozpoczęła się
na Wawelu. Zebrało się tam 1850
harcerzy ze wszystkich hufców
Chorągwi Krakowskiej - ZHP. Po
uroczystym apelu, harcerze udali
się na mszę św. w Katedrze Wawelskiej. Po niej wszyscy przeszli na Krakowski Rynek, gdzie
odbyło się przekazanie Światełka
Pokoju zgromadzonym mieszkańcom i wszystkim reprezentacjom drużyn harcerskich. Po powrocie do Maruszyny, światełko
zostało przekazane do kościoła
parafialnego, gdzie było rozdawane mieszkańcom wsi.

Od kilku lat, obie drużyny angażują się w akcję zarobkową
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wykonując
i sprzedając kartki świąteczne.
Zebrane pieniądze przeznaczane
są na działalność drużyn. W tym
roku większość kartek jakie wykonaliśmy zakupił Urząd Gminy
Szaflary, za co serdecznie dziękujemy.
W sobotni wieczór 17-go
grudnia harcerze wraz ze swoimi rodzicami spotkali się na
wspólnej wigilii z okazji nadchodzących świąt. Udało się to właśnie dzięki rodzicom, którzy poświęcili czas swoim pociechom
i wsparli je w przygotowaniu
potraw. Dzięki wsparciu finansowemu gminy w ramach realizacji
projektu „Wigilia w Drużynie”
mogliśmy w części sfinansować
organizację wigilii.
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Kilka razy w roku odbywają się
harce drużyn, na których harcerze
realizują różne zadania i uczestniczą w grach terenowych. Jesienią
byliśmy w Nowym Targu gdzie
wzięliśmy udział w obchodach

wówczas po górach w poszukiwaniu pięknie kwitnących krokusów. Zuchy uczestniczyły też
pod opieką dh Łukasza Piekarza
w biwaku zimowym w Nickulinie
na Żywiecczyźnie.
Instruktorzy wraz z rodzicami
w czerwcu 2016 roku powołali do
życia Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie. Działalność
Stowarzyszenia ma na celu wspierać harcerstwo i jego rozwój, ale
też integrować różne środowiska
w naszej wsi. Stowarzyszenie
przygotowało i zorganizowało
w styczniu 2017 roku Opłatek
Wiejski. Harcerze i zuchy przygotowali dekorację w remizie OSP

Święta Pieczonego Ziemniaka.
Zimą harce odbyły w Skrzypnem,
w czerwcu zaś podsumowaliśmy
harce na Głodówce. Przy okazji podsumowania odbyły się
II Harce Sportowe. Nasza drużyna harcerska na
ostatnich harcach
reprezentowana była
przez najmłodszych
harcerzy. Mimo tego
zajęliśmy 4 miejsce
w końcowej rywalizacji drużyn Hufca
Podhalańskiego. Zuchy wiosną też mają
swoje Święto Rodziny Zuchowej potocznie nazywane „Krokusem”. Wędrujemy

oraz wystąpili w jasełkach pod
opieką instruktorów, rodzice zaś
zajęli się resztą zadań. Obecnie
Stowarzyszenie rozpoczęło realizację pięciu projektów skierowanych do harcerzy i młodzieży
Maruszyny. Dwa z nich: „Nauka
gry na gitarze” i „Poznawanie
swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze” już trwają a pozostałe powoli
się rozkręcają. Rok harcerski zuchy zakończyły ogniskiem i teraz wszyscy już czekamy na lato
i wakacje.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuj! Czuwaj!
phm Anna Królczyk
– drużynowa Gromady Zuchowej
„Bractwo Słońca”
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Etwinning „Mały Region – Wielkie
Możliwości” – podsumowanie projektu
Uczniowie z Gimnazjum w Maruszynie Dolnej brali udział w programie eTwinning,
realizując zadania w ramach projektu „Mały region – wielkie możliwości”

P

rogram eTwinning pozwala za pomocą technologii
komputerowej nawiązywać
znajomości i zawierać przyjaźnie
z ludźmi z kraju i z zagranicy.
W ramach projektu uczniowie
planowali wspólne zadania, wycieczki, konkursy oraz zdobywali
wiedzę z przedmiotów takich jak:
geografia, historia, język polski,
wiedza o kulturze, muzyka, wychowanie fizyczne i informatyka.
Gimnazjaliści zbierali informacje
na różne tematy i przekazywali je
swoim partnerom projektowym
poprzez audio-konferencje, czaty,
maile, filmy, zdjęcia, prezentacje
multimedialne czy rozmowę podczas wspólnych spotkań. Dzięki
temu poszerzali swoje horyzonty
myślowe.
W ramach projektu, od początku 2016 roku, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Maruszynie Dolnej prowadzone były zajęcia pozalekcyjne.
Osobami koordynującymi projekt
były nauczycielki Renata Jagoda
i Joanna Żółtek-Babiarz. Renata
Jagoda uczestniczyła w Krajowym Seminarium Kontaktowym
eTwinning w Warszawie, gdzie
brała udział w seminariach i wykładach na temat programu, następnie nauczyciele i uczniowie
biorący udział w projekcie zostali
przeszkoleni na temat różnych
narzędzi TIK przydatnych w realizacji projektu.
Naszymi partnerami w projekcie „Mały region wielkie możliwości” były: Zespół Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
w Zwierzyńcu, Zespół Szkół
w Zbiersku oraz Zespół Szkół nr
2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej z Ostrzeszowa.
Po raz pierwszy uczniowie
biorący udział w projekcie spotkali się w marcu 2016 roku
i wspólnie przygotowywali w sali

regionalnej stuletniej szkoły potrawy wielkanocne charakterystyczne dla naszego regionu.
Efekty przedsięwzięć kulinarnych
zostały nagrane i udostępnione
na stronie eTwinning w celu podzielenia się tradycjami góralskimi z uczniami z innych szkół
z Polski, biorących udział w tym
projekcie. Na stronie eTwinning
uczniowie zamieścili filmik z próby tańca i śpiewu góralskiego zespołu „Zyngierki”, film o Maruszynie promujący „Nasze naj…”,
czyli najpiękniejsze krajobrazy
górskie, piękne i malownicze
Podhale, a także krótki film o prezentujący śpiew i taniec Romów.
Pozostałe szkoły biorące udział
w projekcie, także zamieszczały
na stronie internetowej filmiki na
dany temat, by móc się podzielić tym co najpiękniejsze i najciekawsze w danym regionie.
Strona eTwinning pełniła rolę
promocyjną wielokulturowości
i działań szkół biorących udział
w projekcie.
W ramach współpracy w projekcie „Mały region - wielkie
możliwości” nasi uczniowie zostali zaproszeni na I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych
„Gry teatralne 2016” w Zespole
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego
w Zwierzyńcu. Wśród jurorów
festiwalu znalazły się znane ak-

torki Roma Drozdówna i Alicja
Schmidt. Uczniowie z Maruszyny zaprezentowali swój region
w gwarze, tańcu góralskim i śpiewie. Otrzymali trzecie miejsce za
scenkę kabaretową „Maryna” na
podstawie gadki Wandy Czubernatowej, a także wyróżnienie za
taniec góralski i śpiew. W recytacji trzecie miejsce zdobył Jan
Strama, zaś w kategorii poezja
śpiewana wyróżnienie otrzymała uczennica pochodzenia romskiego Paulina Ondycz. Podczas
pobytu w Zwierzyńcu od 2 do
4 czerwca 2016 roku wzięliśmy
udział w wyprawie na Bukową
Górę, zobaczyliśmy koniki polskie w okolicy stawów Echo oraz
zwiedziliśmy urokliwy Zwierzyniec, jak również piękny Roztoczański Park Narodowy. Tutaj
należą się wielkie podziękowania
dyrektorowi szkoły w Zwierzyńcu oraz nauczycielkom Agnieszce Oseła i Zofii Czochra, które
współpracowały z nami w ramach
projektu; zaprosiły nas do Zwierzyńca i przyjęły bardzo ciepło.
W drodze powrotnej do Maruszyny zwiedziliśmy położony nad
Jeziorem Dobczyckim Zamek
Królewski.
Uczniowie z Maruszyny Dolnej zostali również zaproszeni
przez Dyrektor Zespołu Szkół
w Zbiersku Małgorzatę Szczucką oraz koordynatora projektu
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Magdalenę Ulatowską na Festiwal Kultury Ludowej „Z pyrką
i gzikiem”. Podczas festiwalu
uczniowie prezentowali swoje regiony: Podhale, Roztocze
i Wielkopolskę. Nasi uczniowie
zaprezentowali gwarę podhalańską podczas prezentacji strojów
regionalnych kobiet i mężczyzn
oraz śpiew i taniec góralski. Zaprezentowali także śpiew i taniec romski, podkreślając tym
samym integracyjny i wielokulturowy charakter naszej szkoły.
W trakcie festiwalu uczniowie
próbowali pyrki z gzikiem oraz
ciast upieczonych przez rodziców ze Zbierska. Podczas pobytu
spotkaliśmy się z Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyną
Urbaniak, a także zwiedziliśmy
najstarsze miasto na Szlaku
Bursztynowym – Kalisz oraz
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Zaproszono nas także na
przejażdżkę kolejką wąskotorową, zaś wieczorem przy ognisku
były wspomnienia i rozmowy
do białego dnia. Ostatniego dnia
wspólnie zwiedziliśmy Dworek
Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Kolejnym działaniem w ramach projektu eTwinning „Mały
region – wielkie możliwości”
było zorganizowanie przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej
w dniu 19 maja 2017 roku Przeglądu Kultury Ludowej „Śpasobliwe posiady z moskolem
w tle”. Patronat nad przeglądem
objął Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. W imprezie
środowiskowej razem z wójtem
uczestniczyli zaproszeni goście:
proboszcz parafii w Maruszynie
Andrzej Kwak, radni gminy:
Anna Repa, Andrzej Tylka, Janusz Gał i Rafał Wilkus, radny
powiatu nowotarskiego Stanisław
Żółtek, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury, Promocji
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i Turystyki w Szaflarach, nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSPiG
w Maruszynie Dolnej oraz mieszkańcy Maruszyny.
W przeglądzie wzięło udział
kilka grup i zespołów wokalno-tanecznych m.in. zespół góralski
„Zyngierki” złożony z uczniów
naszej szkoły, prowadzony przez
Andrzeja Stramę i Marię Frączystą, zespół góralski „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego, prowadzony również przez Andrzeja
Stramę i Annę Mrowcę, zespół
romski „Terne Ćhawe” przygotowywany przez asystentkę
romską - Aleksandrę Mirgę oraz
grupa gimnazjalistów ze Zbierska, która przedstawiła widowisko pt. „Mały Książę” w typowej
gwarze wielkopolskiej.
Po występach zaproszeni goście, sponsorzy i nauczyciele udali
się na poczęstunek przygotowany
przez rodziców gimnazjalistów
oraz Radę Rodziców działającą
przy szkole w Maruszynie Dolnej. Po posiłku zorganizowano
dyskotekę dla młodzieży, której
oprawą muzyczną zajął się Łukasz Piekarz – nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły
w Maruszynie Dolnej.
Przegląd Kultury Ludowej
był dla uczniów z Zespołu Szkół
w Zbiersku pierwszym dniem
pobytu na Podhalu. Uczniowie
wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w szkole w Maruszynie
Dolnej i dzięki pomocy nauczycieli, obsługi szkoły, rodziców
i samych gimnazjalistów udało
się zorganizować im miły pobyt.
W drugim dniu pobytu uczniowie ze Zbierska wraz z naszymi
gimnazjalistami z Maruszyny
udali się na wycieczkę do Morskiego Oka. Na trasie wycieczki
uczestnicy podziwiali przepiękny górski krajobraz, roślinność
Tatr oraz malowniczy wodospad
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godzinny pobyt na basenach
podgrzewanych przez wody
geotermalne, których liczne odwierty znajdują się w różnych
miejscach Podhala. Pobyt na basenach termalnych był ostatnim
punktem programu „Śpasobliwe
posiady z moskolem w tle”, przygotowanym przez społeczność
szkolną w Maruszynie Dolnej.
Nie byłoby możliwości pełnego uczestniczenia w programie
eTwinning, oraz w realizacji zadań jakie postawiła sobie młodzież w ramach projektu „Mały
region- wielkie możliwości”,
gdyby nie poparcie tej inicjatywy
przez dyrektora szkoły w Maruszynie Dolnej Jana Królczyka,
rodziców, nauczycieli, sponsorów oraz instruktorów zespołów:
góralskiego „Zyngierki” i romskiego Therne Ćhawe. Koszty
ponieśli odpowiednio: rodzice
uczestników projektu, sponsorzy, Rada Rodziców szkoły
w Maruszynie Dolnej, Samorząd Uczniowski, Stowarzyszenie„Mocni Razem” z Maruszyny,
sołtys wsi Maruszyna Józef Strama, Janusz Gał - radny gminy,
Józefa i Stanisław Bylina - sklep
„U Bylinów”, Paweł Blacha firma „Blacha”, Dorota i Józef
Pawlikowscy - firma obuwnicza
„Pawlikowscy”, Krystyna i Piotr
Zubkowie - firma „Skórex” oraz
Maria i Michał Maternia - „Osada Maruszyna”. Dziękujemy
opiekunom wycieczek – Alicji

Wodogrzmoty Mickiewicza. Po
dotarciu na miejsce uczestnicy
wycieczki w schronisku zjedli
posiłek. Po trudach pieszego marszu z Morskiego Oka wszyscy
odpoczywali na Krupówkach,
gdzie podziwiali budownictwo
regionalne oraz wytwory rękodzielnicze tutejszych górali. Następnie przewodnik wycieczki
Wojciech Gąsienica Fronek opowiadający o urokach Zakopanego i Tatr przepiękną starodawną
gwarą góralską zaprosił wszystkich na cmentarz na Pęksowym
Brzysku w Zakopanem założony
około 1850 roku przez pierwszego zakopiańskiego proboszcza, Józefa Stolarczyka. Przed
bramą wejściową znajduję się
tablica a na niej motto, które najprawdopodobniej sformułował
francuski marszałek Ferdynand
Foch: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą
życie”. Proboszcz Jan Tobolak
dodał do motta słowa:
„Zakopane pamięta”.
O historii i znaczeniu
tego miejsca opowiadał wspomniany nasz
przewodnik Wojciech
Gąsienica Fronek.
Po zakończonej wycieczce i po posiłku w postaci pizzy
ufundowanej przez
Janusza Kalińskiego
właściciela pensjonatu „Perła Podhala”
w Szaflarach wszyscy
udali się na zasłużony
odpoczynek.
W trzecim dniu pobytu goście ze Zbierska, jak również nasi gimnazjaliści pojechali
do „Gorącego Potoku” – basenów
termalnych w Szaflarach, ich właściciel Marian Hreśka ufundował
bezpłatne wejściówki dla gości
i uczniów z naszej szkoły na dwu-

Drożdż, Małgorzacie Morawa,
Małgorzacie Bylina oraz Dorocie
Pawlikowskiej, a także opiekunom zespołów: Marii Frączystej,
Annie Mrowcy, Aleksandrze Mirdze oraz Andrzejowi Stramie.
Przegląd Kultury Ludowej
i cały trzydniowy pobyt uczniów
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i nauczycieli ze Zbierska nie odbyłyby się, gdyby nie życzliwość,
dobre serce i ofiarność zarówno
rzeczowa, jak i finansowa sponsorów, ludzi dobrej woli, a także
ręce rodziców naszych dzieci,
wykonujących liczne prace.
Szczególnie dziękujemy za
pomoc finansową i rzeczową:
Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu, Radnemu Powiatu Nowotarskiego
Stanisławowi Żółtkowi, Radnemu Gminy Szaflary Januszowi
Gałowi, Sołtysowi Wsi Maruszyna Józefowi Stramie, Gminnemu
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, Tadeuszowi
Zubkowi – właścicielowi firmy
budowlanej z Maruszyny, Marianowi Hreśce – właścicielowi
basenów termalnych „Gorący
Potok”, Januszowi Kalińskiemu – właścicielowi Pensjonatu
„Perła Podhala”, Andrzejowi
Fąfrowiczowi – właścicielowi
Piekarni-Cukierni w Szaflarach,
Stanisławowi Biela - właścicielowi Ubojni oraz Sklepu „Biela,
Mirosławowi Kojs - właścicielowi firmy Kabanos w Jabłonce, Józefie i Stanisławowi
Bylinom - właścicielom sklepu
„U Bylinów”, Annie i Janowi
Królczykom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie za
wynajem sali w remizie OSP,
a także Radzie Rodziców wraz
z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie za pomoc
w organizacji Przeglądu
Kultury Ludowej i całego trzydniowego pobytu
młodzieży ze Zbierska.
Rodzicom: Małgorzacie Morawie, Danucie
Pawlikowskiej, Danucie Bieda, Ludwice
Cudzich, Elżbiecie
Łukaszczyk, Krystynie
Babiarz, Marii Buńda,
Małgorzacie Zubek,
Krystynie Kucharskiej,
Barbarze Cudzich, Annie Bryja, Zofii Kusper,
Annie Rol i Bogumile
Zubek za przygotowanie posiłków uczestnikom
projektu i dostarczenie różnych
produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania dań.
Opr.: koordynatorzy projektu:
Renata Jagoda,
Joanna Żółtek-Babiarz
Fot.: GCKPiT w Szaflarach
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Maraton Czytelniczy, czyli noc z książką
w ZSPiG w Maruszynie Górnej

Podsumowując działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
realizowanego w ZSPiG w Maruszynie Górnej w bieżącym roku szkolnym, w dniach
19–20 maja zorganizowany został Maraton Czytelniczy, czyli „Noc z książką”.

D

zieci pod opieką nauczycieli
spędziły noc w szkole, zaopatrzone w śpiwory, piżamy, karimaty a przede wszystkim
książki, rozpoczęli wspólną akcję
czytelniczą, której celem było
między innymi uświadomienie
znaczenia książek w życiu człowieka i rozwijanie zainteresowań
czytelniczych.
Wydarzenie to było zwieńczeniem różnorodnych akcji
promujących czytelnictwo w naszej szkole. Uczniowie podczas
lekcji bibliotecznych, godzin
świetlicowych, lekcji języka
polskiego oraz innych zajęć,
pracowali z książką i realizowali
projekty czytelnicze, za pomocą
komiksów przedstawiali losy

ulubionych bohaterów książkowych, przygotowywali pomysły na okładki książek, bawili
się w ilustratorów powieści,
tworzyli prezentacje przeczytanych książek, byli aktorami
i wcielali się w role bohaterów
literackich, obmyślali strategię
gier planszowych opartych na
motywach lektur. Intensywnie
i twórczo spędzali czas z książką, co właśnie podczas Maratonu Czytelniczego mieli okazję
zaprezentować.
Maraton Czytelniczy dla
całej społeczności szkolnej
był wydarzeniem wyjątko-

Gitarzyści z Maruszyny Dolnej
Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Szaflary,
w szkole w Maruszynie Dolnej prowadzony jest
projekt nauki gry na gitarze.

wym i emocjonującym. Była
to dosłownie „Noc z książką”.
Do wspólnego czytania zaangażowali się rodzice, którzy
dzięki wybranym przez siebie
książkom przenieśli nas nie tylko w świat starożytnej Grecji,
fantastycznej Narnii, ale także
do problemów szkolnych dorastającej młodzieży z utworu
„Wspomnienia niebieskiego
mundurka”. Szkolny korytarz
obfitował tej nocy w wiele różnorakich atrakcji- galerię prac
uczniów, gdzie każdy mógł bliżej zapoznać się z losami Bilba
Bagginsa, Odyseusza i innymi

P

rojekt prowadzi „Stowarzyszenie Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie. Zadanie to w szczególności polega na nauce gry
akompaniamentowej. Zajęcia
odbywają się w dwóch grupach
po pięć osób, prowadzi je Piotr
Urzędowski. Dzięki uprzejmości
dyrektora szkoły, który użyczył
pomieszczenie, oraz dzięki obecnemu dofinansowaniu, uczestnicy
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książkowymi bohaterami, był
kącik kulinarno-kulturalny,
gdzie można było posmakować
„Puddnigu z myszą” Ani z Zielonego Wzgórza lub „Czekolady Charliego”, można też było
spróbować jak smakuje Czuła
pięta Achillesa – wszystko to
przygotowali zaczytani uczniowie poszczególnych klas. Najwytrwalsi czytali książki aż do
białego rana, inni zasnęli późno
w nocy, w trakcie seansu filmowego. Rano, zmęczeni ale
zadowoleni wrócili do domów.
Uczniowie na pewno udowodnili, że nie są wymarłym gatunkiem czytelników, że książka
ma duszę, jest wciąż żywa i budzi
wiele emocji.
Wszyscy przekonaliśmy
się o słuszności słów Wisławy
Szymborskiej , że ” Czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, dzieciom
i dyrekcji za zaangażowanie
i wspólną promocję książki i czytelnictwa w Maruszynie Górnej.
Opr.: Marta Bryniarska

nie ponoszą żadnych kosztów udało się opłacić nauczyciela gry
oraz zakupić osiem kompletów
sprzętu, składających się z gitar
w różnych rozmiarach i akcesoriów. Projekt zakłada możliwość
wypożyczenia gitar wraz z akcesoriami do ćwiczeń w domu.
Wszystkim uczestnikom życzymy
sukcesów w nauce.
Opr.: Łukasz Piekarz
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„Smacznie, zdrowo – kulturalnie, kolorowo”
czyli przez realizację swoich zainteresowań do przyszłego zawodu
W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej realizowany jest projekt
edukacyjny, finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Szaflary. Działania w ramach projektu odbywają się na zajęciach świetlicowych.
Celem projektu jest:
– kreatywne, pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu
jako przeciwdziałanie nudzie
i patologii,
– odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień
uczniów poprzez kontakt ze
sztuką we wszystkich aspektach z naciskiem na rękodzieło,
– przygotowanie młodego
człowieka do świadomego
i aktywnego udziału w życiu
dorosłym, poprzez zgłębienie
podstaw savoir-vivre,
– odkrywanie i rozwijanie talentów w dziedzinie kulinarnej,
– tworzenie własnych przepisów w konsekwencji potraw
oraz opracowanie „Książki
kucharskiej młodego człowieka”,
– propagowanie nawyków zdrowego odżywiania mającego
korzystny wpływ na prawidłowe komponowanie posiłków
w wieku dorosłym,
– wdrożenie do współpracy
rodziców, którzy chcieliby
zaangażować się czynnie
w wybrane zagadnienia, przekazując swoje doświadczenie
dzieciom,
– „chciałbym w przyszłości robić to co lubię, a nie tylko to
co muszę”.

– wyszywanie haftem tradycyjnym i krzyżykowym,
– próba tkactwa,
– próba opanowania podstawowych umiejętności szycia na
maszynie wieloczynnościowej,
– inspiracja do wyboru przyszłego zawodu z zakresu realizowanych zajęć: krawcowa,
rękodzieło ludowe i artystyczne.

–

–
–
–

obiad, podwieczorek, kolacja,
deser,
praktyczne wykonywanie potraw tradycyjnych – polskich
oraz próby wykonywania potraw z różnych stron świata,
pokazywanie różnic kuchni
wegetariańskiej, orientalnej
i innych,
promocja zdrowego odżywiania, wartości odżywcze
warzyw, owoców,
znaczenie aktywnego spędzania wolnego czasu,

– zajęcia mogą być inspiracją
do wyboru przyszłego zawodu
kucharza, kucharki czy dietetyka.
Rękodzieło:
– zajęcia praktyczne z zakresu kształtowania sprawności
manualnej, umiejętności wykonania robótek ręcznych na
drutach (opanowanie podstawowych ściegów),
– szydełkowanie (podstawowe
wzory i ściegi),

Uczestnikami projektu są
uczniowie objęci opieką świetlicową oraz chętni chcący rozwijać
swoje uzdolnienia praktyczne.
Zajęcia prowadzone są w obrębie trzech zagadnień tematycznych:
Zajęcia kulinarne:
– opracowywanie przepisów,
– praktyczne wykorzystanie już
znanych przepisów,
– komponowanie posiłków,
– ustalanie i przygotowywanie
menu dziennego – śniadanie,
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Savoir – vivre:
– wykłady, prezentacje, filmiki
z zakresu podstaw właściwego zachowania się w różnych
sytuacjach życiowych,
– kształtowanie umiejętności
prawidłowego nakrywania
i dekorowania stołu, co może
być inspiracją do wyboru
przyszłego zawodu kelnera,
kelnerki szczególnie poszukiwanego na terenie naszego
regionu.
Przyznane środki finansowe
przeznaczone zostały na zakup
sprzętu, przyborów i narzędzi,
jak również na artykuły niezbędne do realizacji przedstawionych
zagadnień. Zajęcia prowadzone
są przez nauczycieli realizujących projekt społecznie poza
godzinami pracy
W pierwszej połowie realizacji projektu skupiliśmy się na
działaniach kulinarnych oraz
zagadnieniach savoir vivre. Po
wakacjach ruszamy z zajęciami
z rękodzieła.
Było także smażenie naleśników, pieczenie tostów, przygotowywanie gofrów oraz ich dekorowanie, pieczenie babeczek,
babek, kanapki, sałatki, soki, itd.
Wszystko bardzo pyszne i estetycznie wykonane, a przede
wszystkim zrobione własnoręcznie, a to wszystko na zakupionym
sprzęcie z funduszy GKRPAiN.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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„Święto rodziny” w Borze
„Tak nachylona,
jakby szczęście niosła
w ramionach ciepłych
i czułości pełnych.
Tak zapatrzona,
jakby w oczach dziecka
odczytać chciała
całą jego przyszłość.”
„Życie rodzisz kwitnąc”
J. Brzozowska

szej szkoły. Dzieci z Oddziału
Przedszkolnego z takim przejęciem recytowały swoje kwestie, że w oczach mam pojawiły
się łzy. Oglądaliśmy te maluchy pełni podziwu. Uczniowie
klas II i III przygotowali przedstawienie „Calineczka”. Perypetie maleńkiej dziewczynki,
która pojawiła się na świecie

dzięki ogromnej tęsknocie jej
matki za dzieckiem pokazali
mali aktorzy po mistrzowsku.
W nieco poważniejszym tonie wypadł występ klas IV i V.
Uczniowie recytowali wiersze
znanych poetów. Natomiast
klasa VI pokazała satyryczne przedstawienie o rodzinie.
W trakcie uroczystości było

odśpiewanych mnóstwo piosenek.
Mamy zrewanżowały się
lodami za piękną uroczystość.
Dziękujemy Radzie Rodziców
za zaangażowanie się, dziękujemy wychowawcom wszystkich
klas za ogrom pracy włożonej
w przygotowanie uczniów.
Relacja: Małgorzata Gacek

D

nia 29 maja 2017 roku
w Szkole Podstawowej
w Borze odbyła się uroczystość „Święto Rodziny”. Dzieci przygotowały się aby uczcić
Dzień Mamy (każde dziecko
swojej mamy), a mamy patrząc
na wysiłek swoich pociech postarały się aby było to także
święto dzieci „Dzień Dziecka”.
Na scenie wystąpiły wszystkie dzieci uczęszczające do na-

Poznajemy Nowy Targ
Uczniowie Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Oddziału Przedszkolnego z ZSPiG
w Maruszynie Dolnej w dniu 10 marca 2017 roku odwiedzili Nowy Targ.

W

programie wycieczki była między innymi wizyta w strażnicy
Państwowej Straży Pożarnej,
oglądanie przedstawienia teatralnego w Miejskim Ośrodku
Kultury oraz spacer alejkami
miejskiego parku.

Wizyta w strażnicy okazała
się strzałem w dziesiątkę, dzieci były bowiem zachwycone.
Strażacy oprowadzili nas po
garażach, pokazali sprzęt strażacki oraz zaprezentowali jak
się go używa w sytuacjach do
których są wzywani. Panowie

przedstawili dzieciom m.in.:
jak przyjmowane są zgłoszenia,
jak działa system alarmowy, jak
powinna przebiegać akcja gaszenia pożarów, jak postępuje się
w sytuacjach ciężkich wypadków
samochodowych oraz sprawdzili
wiedzę dzieci na temat procedur
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zgłaszania wypadku czy pożaru. Dzieci wykazały się dużą
znajomością tematu. Na koniec
strażacy zrobili pokaz gaszenia
pożaru, prezentując wysięgnik
stosowany do tego celu przy gaszeniu na dużych wysokościach.
Pokaz był imponujący i bardzo
się wszystkim podobał. Bardzo
dziękujemy strażakom pełniącym w tym dniu dyżur i tym,
którzy pomogli nam tę wizytę
zorganizować.
Kolejnym punktem naszej
wycieczki było obejrzenie
spektaklu teatralnego „ O kocie
w butach przy wesołych nutach”
w wykonaniu Teatru Moich Marzeń z Chorzowa w Miejskim
Ośrodku Kultury. Po spektaklu
spacerem udaliśmy się do parku
miejskiego gdzie resztę wycieczki uczniowie spędzili na placu
zabaw.

nr 2(4)/2017

HISTORIA I EDUKACJA

Kabatinki wyróżnione w Gdyni
Zespół Kabatinki z Szaflar brał udział w tegorocznej edycji festiwalu Gdynia
Open, który odbył się w dniach 14-18 czerwca w Gdyni.

M

iędzynarodowy konkurs
piosenki w Gdyni jest
imprezą organizowaną
cyklicznie i wchodzi w skład

tak zwanych Eurofestiwali.
Po swoją muzyczną przygodę
wyruszył najmłodszy skład zespołu Kabatinki: Joanna Mąka,

Sabina Łaś, Magdalena Gał,
Karolina Rol, Martyna Gal,
Oliwia Jasion, Maria Lichaj
oraz Beata i Kinga Łukaszczyk. Tegoroczna edycja, na
którą dziewczyny musiały się
wpierw zakwalifikować, gościła przeszło 500 uczestników
z kraju i zagranicy. Dziewczynki zdobyły w swojej kategorii
(zespoły do lat 12) pierwsze
wyróżnienie. Możliwość wystąpienia na tak wielkiej imprezie,
reprezentowanie szkoły i naszego regionu, spotkanie z ciekawymi osobowościami ze świata
muzyki, a także sprawdzenie
swoich wokalnych możliwości
będą cennym doświadczeniem
na przyszłość.

Dziękujemy tym wszystkim,
którzy przyczynili się do tego,
aby nasz udział w tej imprezie
był możliwy; przede wszystkim firmie HAFTfashion
z Jadwigą Trebunią-Tutką na
czele za uszycie nam pięknych
strojów; Bogumile Mące oraz
Annie Rol za piękne do nich
dodatki; Gminnemu Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach za wsparcie finansowe oraz tym wszystkim,
którzy woleli pozostać anonimowi.
Dziękujemy!
I oczywiście Wam, kochani
rodzice, za to, że w nas wierzyliście!!!
Opr.: Agnieszka Zając

Wspólne świętowanie w Maruszynie Górnej
„Wiwat Mama, Tata bardzo Was kochamy” to motto, które towarzyszyło
wspólnemu świętu – Dnia Matki i Dnia Ojca.

K

olejny rok świętowaliśmy
wspólnie Święto Rodziców,
które jak w poprzednich latach odbyło się w terminie pomiędzy tymi dwoma jak bardzo
ważnymi dla każdego dziecka
świętami. Uczniowie klas 0-III
w dniu 5.06 2017r. zaprosili do
swojej szkoły rodziców, którym
przygotowali z tej okazji moc
życzeń wierszowanych, śpiewanych, tańczonych i bajkowych.
Na tle kolorowej dekoracji wszyscy najmłodsi mogli zaprezentować się rodzicom. Goście nagrodzili swoje pociechy gromkimi
brawami i serdecznymi uśmiechami. Co niektórym łezka w oku
się zakręciła. Po życzeniach wychowawcy klas 0-III wszystkich
przybyłych gości zaprosili na
przygotowany przez nich symboliczny poczęstunek . Kolejne
spotkanie już za rok.
Opr.: Tomasz Mazur
Fot.: Stanisław Peciak
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Wycieczka do Bóbrki i Trzcinicy
13 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze uczestniczyli w wycieczce
do Bóbrki i Trzcinicy. Wycieczka mogła się odbyć dzięki współpracy szkoły
z Grupą Inicjatyw Lokalnych „GIL”.

B

óbrkę rozsławił na cały świat
polski naukowiec Ignacy
Łukasiewicz. Z zawodu
był farmaceutą, ale na zapleczu apteki, w której pracował
prowadził badania nad ropą naftową. W 1854 roku wspólnie
z Tytusem Trzecieskim założył
pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać
i eksploatować ropę w Bóbrce
k. Krosna.
Uczestnicy wycieczki wysłuchali historii przemysłu nafto-

wego i gazownictwa, obejrzeli
szyby naftowe od najprymitywniejszych (kopanki) po najbardziej nowoczesne. W Bóbrce
w dalszym ciągu wydobywa
się ropę naftową. Niezwykle
ciekawe przedstawiona była
praca w laboratorium i aptece.
Mianowicie obejrzeliśmy sceny
przedstawione za pomocą hologramu.
Druga część wycieczki to
było zwiedzanie starodawnego
grodu w Trzcinicy, który powstał w początkach
epoki brązu, ponad
4000 lat temu. Jest to
skansen pod nazwą
„Karpacka Troja”.
Było co zwiedzać.
W skansenie znajdują się odtworzone
domy mieszkalne,
ziemianki, kuźnia
a zwłaszcza monumentalne wały

obronne. Przewodnik w sposób
niezwykle ciekawy opowiedział
historię zasiedlania tego terenu
począwszy od grupy pleszowskiej aż po plemiona słowian. Po
zwiedzeniu skansenu obejrzeliśmy film, który ugruntował nam
wiedzę o tym terenie.
Wycieczka była niezwykle
owocna, prześledziliśmy kawał
historii Polski tej najstarszej
w „Karpackiej Troi” i nieco nam
bliższej w Bóbrce.
Opr.: Małgorzata Gacek

Dzień Patrona w Zaskalu

Schola zaśpiewała oazowe pieśni: „Abba Ojcze”. „Nie lękajcie się” oraz ”Barkę”. Wszyscy
czekali na pogadankę przyjaciela
szkoły Pana Juliana Buronia,
który zaprezentował w sali gimnastycznej swoje zbiory. Była
to kolekcja papieskich monet
i medali z czasów pontyfikatu
Jana Pawła II. Na krążkach wyryte są spotkania papieża z Maryją
w wielu sanktuariach Europy.
Zbiór zawiera monety z Chile,
Kongo, USA, Senegalu i wielu państw europejskich, które
odwiedził papież. Poruszająca
jest seria ilustrująca zamach na
życie Ojca Świętego. Kolekcja
obejmuje także znaczki i okolicznościowe karty pocztowe.
Uczniowie mogli zobaczyć kartę
wstępu na nowotarskie lotnisko
z 1979 r. Pan Julian zaczął zbierać monety w 1978 r. Eksponu-

18 maja cała społeczność szkolna świętowała
Dzień Patrona. Na początku wystąpił ksiądz
Ryszard Gaweł, który przypomniał myśl
Kardynała Karola Wojtyły wyrytą na naszej tablicy
pamiątkowej: „Musicie od siebie wymagać”.

P

odkreślił, że w dobie multimediów i portali społecznościowych trzeba odwrócić twarz w stronę drugiego
człowieka. Zauważyć, kolegę
i koleżankę, która jest smutna,
pocieszyć i porozmawiać. Bo
dobre słowo leczy serce.
Podczas programu artystycznego uczniowie odczytali
najważniejsze przemyślenia
kard. Karola Wojtyły skierowane do ludzi młodych.
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je je w specjalnych gablotach.
Postanowił nagrodzić okolicznościowymi krążkami uczniów,
którzy zajęli czołowe miejsca
w konkursie o patronie szkoły.
Był to wzruszający moment, bo
nikt nie spodziewał się takiego
podarunku. Na końcu dzieci
otrzymały nagrody za udział
w wielkanocnym konkursie na
najpiękniejszy stroik. W klasach
wszyscy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Opr.: Kinga Jagła-Tokarska
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Wycieczka uczniów z Maruszyny Przedszkole
z Widokiem
do Doliny Kościeliskiej oraz
Zaskale,
ul. Kard. K. Wojtyły 19
Jaskini Mroźnej
34-424 Szaflary
Uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej wraz z wychowawcami
Renatą Jagodą i Joanną Żółtek-Babiarz wybrali się 5 czerwca na
wycieczkę do Doliny Kościeliskiej. Ranek tego dnia nie zapowiadał
ładnej pogody i obudził dzieci deszczowo i mgliście. Jednak pogoda
w górach wszystkich zaskoczyła pozytywnie i dzień ten okazał się być
idealnym na wędrówkę w Tatry!

W

miarę upływu dnia mgła
się podniosła i zrobiło
się ciepło. Po przyjeździe na parking w Kirach
dzieci przywitał Przewodnik
Tatrzański Mirosław Zieliński, który okazał się nie tylko przewodnikiem, ale także
ratownikiem TOPR, grotołazem, instruktorem narciarstwa,
instruktorem wspinaczki,
a przede wszystkim człowiekiem z wielką pasją. Oprowadził młodych turystów po
szlakach i opowiadał w ciekawy sposób o górach, ludziach
i obiektach związanych z Doliną Kościeliską.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Jaskini
Mroźnej. Wędrówka przez
grotę trwała ok. 25 minut przy
temperaturze 6 stopni C. Nie
lada frajdę sprawiło uczniom
przeciskanie się wąskimi korytarzami, a także podziwianie stalaktytów i stalagmitów
w jaskini. Po wyjściu z groty
grupa ruszyła do Schroniska na
Hali Ornak. Tam dzieci miały
możliwość odpoczynku, posilenia się i zakupu pamiątek.

N
Wielką atrakcję zgotował dzieciom młody lis, który podszedł
pod schronisko i zaglądał do
koszy na śmieci. Przewodnik
wytłumaczył uczniom, że to
wina ludzi, którzy dokarmiają
zwierzęta i zostawiają resztki
jedzenia w lesie, przez co dzikie zwierzęta podchodzą do
ścieżek uczęszczanych przez
turystów, a tym samym stają się zagrożeniem dla nich
samych.
Zejście ze schroniska odbyło
się już łatwą, szeroką i kamienistą trasą. W drodze powrotnej
uczniowie zawitali do praw-

dziwej góralskiej bacówki na
oscypka z grilla.
Wycieczka w Tatry dla obu
klas była jednocześnie wielką przygodą, lekcją geografii
i historii oraz niesamowitym
przeżyciem. Zadaniem wychowawców było zorganizować ją
w taki sposób, by zaszczepić
w nich miłość do gór, sprawić
radość i zachęcić do dalszych
wędrówek. Czy się to udało?
Wydaję się, że tak, a zadowolone miny zmęczonych długą
wędrówką uczniów są najlepszym tego świadectwem.
Opr.: Joanna Żółtek-Babiarz

iepubliczne przedszkole
w Zaskalu rozpoczęło swoją działalność w grudniu
2013 roku. Nazwę „Przedszkole
z widokiem” wzięło od pięknego
położenia na wzgórzu, z widokiem na Tatry i Gorce. Nazwa ta
ma również określać główne cele
i zadania przedszkola, czyli wyrównywanie możliwości rozwojowych dla dzieci z terenów wiejskich oraz otworzenie im lepszej
drogi edukacyjnej z widokiem na
przyszłość - promowanie indywidualnych zdolności i aspiracji wychowanków. Współpraca
w zespole ma kształtować postawę wzajemnej pomocy i sprzyjać tworzeniu zasad moralnych
dziecka.
Przyjmujemy dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat
»» Oferujemy:
• nauka j. angielskiego
• logopeda
• zajęcia muzycznorytmiczne
• zajęcia gimnastyczne
• zajęcia plastyczne
• własna kuchnia
• duże sale
• bezpieczny plac zabaw
Przedszkole mieści się
w nowo wybudowanym budynku
i jest dostosowane do wymogów
europejskich.
Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 7.00–
17.00
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Oddział Przedszkolny w ZSPIG w Skrzypnem
Sala oddziału przedszkolnego jest bardzo duża i przestronna, posiada bogate wyposażenie,
jest w niej mnóstwo zabawek, gier, różnych pomocy dydaktycznych, wśród nich komputer,
tablica interaktywna, drukarka, telewizor, odtwarzacz DVD, magnetofon.

D

zieci z oddziału przedszkolnego oprócz zajęć
dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych w oparciu
o wybrany program wychowania
przedszkolnego spędzają dużo
czasu na wspólnej zabawie w sali
przedszkolnej lub na świeżym
powietrzu, gdzie czeka na nie
dobrze wyposażony plac zabaw.
Przedszkolaki podczas zajęć
ruchowych korzystają z sali
gimnastycznej. Dzieci uczą się
także języka angielskiego i religii. Szkoła zapewnia dzieciom
opiekę logopedyczną i pedagogiczną, w szkole zatrudniony jest
również oligofrenopedagog, ty-

flopedagog oraz surdopedagog.
Dzieci mogą korzystać z opieki
świetlicowej do godz. 15.00.
Wszyscy zainteresowani
mogą także w godzinach popołudniowych uczestniczyć
w zajęciach zespołu regionalnego „Mali Skrzypnianie”,
gdzie nauczą się tańczyć, śpiewać lub grać na tradycyjnych
instrumentach góralskich.
Każdy przedszkolak może nieodpłatnie otrzymać kartonik mleka
białego lub zakupić mleko smakowe, gdyż szkoła bierze udział
w programie „Mleko w szkole”,
istnieje także możliwość zamówienia obiadów, które dostarcza

firma cateringowa. Dzięki uczestnictwu w programie „Owoce
i warzywa w szkole”, dzieci codziennie otrzymują świeże owoce i warzywa. Dzieci z oddziału
przedszkolnego aktywnie uczestniczą w życiu szkolnym, biorąc
udział we wszystkich uroczystościach, programach, konkursach organizowanych w szkole.
Duży nacisk kładziemy na rozwój zainteresowań czytelniczych
dzieci, przedszkolaki korzystają
z biblioteki szkolnej, codziennie
przez 20 minut słuchają czytanych bajek, opowiadań, wierszy.
W znaczącym stopniu rozwijamy także uzdolnienia plastyczne
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naszych wychowanków. Dzieci
biorą udział w licznych konkursach plastycznych: szkolnych,
gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich,
zdobywając nagrody oraz wyróżnienia. Organizujemy częste wyjazdy na przedstawienia teatralne,
korzystamy z ofert teatrów, które
przyjeżdżają do szkół, organizujemy wycieczki bliższe i dalsze.
Wszystko to, co dzieje się w naszym oddziale przedszkolnym
można śledzić na internetowej
stronie szkoły (www.skrzypne.
szkolnastrona.pl /Oddział Przedszkolny).
Opr.: Barbara Magdziak
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XII Międzyszkolny Konkurs o Życiu, Działalności i Twórczości Generała
Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu – Laureat z Maruszyny Dolnej
Szymon Walkosz uczeń klasy pierwszej Gimnazjum w Maruszynie Dolnej uczestniczył
w XII Międzyszkolnym Konkursie o życiu, działalności i twórczości generała Andrzeja Galicy.

U

czestnicy konkursu musieli zapoznać się z informacjami dotyczącymi
życia i twórczości generała
Andrzeja Galicy oraz posiąść
wiedzę na temat historii Polski
i historii powszechnej w latach
1914 -1918. Konkurs odbył
się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2
w Białym Dunajcu w dniu 31
maja 2017 roku. Szymon po
raz drugi uczestniczył w tym
konkursie, w tej edycji zdobył
trzecie miejsce.
Program konkursu oprócz
części testowej z pytaniami
zamkniętymi oraz otwartymi
obejmował także złożenie
kwiatów przed pomnikiem
gen. Andrzeja Galicy i powitanie zaproszonych na ten
dzień gości. Bardzo ciekawym
punktem imprezy był projekt
edukacyjny przygotowany
przez uczniów z Białego Dunajca. Przygotowując projekt
wzorowali się oni na teleturnieju „Kocham Cię Polsko”.
Szymon wraz z Wójtem Gminy
Biały Dunajec oraz dowódcą 5
Batalionu Strzelców Podhalańskich im. Gen. Bryg. Andrzeja
Galicy wziął udział w konkursie z wiedzy o historii Polski.

Podczas tego projektu wszyscy
uczestnicy byli podekscytowani i zaangażowani w rywalizację. Bardzo ważnym punktem
międzyszkolnego konkursu była prezentacja strojów
przez żołnierzy 5 Batalionu

Strzelców Podhalańskich im.
Gen. Bryg. Andrzeja Galicy
stacjonujących w Przemyślu.
Zaprezentowali oni i opisali
swoje stroje do walki zimą,
na pustyni, w warunkach leśnych, do wspinaczki, a także

Najpiękniejsze ogrody
gminy Szaflary

K

omisja konkursowa odwiedziła wszystkie ogrody zgłoszone do konkursu „Ogrody Gminy Szaflary”.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni
we wrześniu po dokonaniu
kolejnych oględzin.
Organizator serdecznie
dziękuje wszystkim właścicielom zgłoszonych posesji
za zgłoszenia i zainteresowanie konkursem.
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strój galowy. Uczestnicy konkursu dowiedzieli się, że znakiem rozpoznawczym 21 BSP,
w skład której wchodzi 5 BSP,
jest szarotka umieszczona na
sztandarach, patkach peleryn,
mundurów, kapeluszach oraz
beretach. Kapelusz podhalański wprowadził w Wojsku
Polskim gen. Andrzej Galica,
za wzór posłużył mu noszony
przez górali tatrzańskich kapelusz - kłobuk. Na Podhalu
popularna jest cucha, dlatego
Strzelcy Podhalańscy posiadają peleryny podhalańskie. Tradycyjny podhalański mundur
wyróżnia kapelusz podhalański
oraz peleryna, co nawiązuje do
góralskiego folkloru. Uczniowie zadawali także żołnierzom
pytania o warunki jakie trzeba
spełniać, aby zostać żołnierzem zawodowym. Atmosfera
na konkursie była wspaniała,
dyrektor ZSPiG nr2 w Białym
Dunajcu Bogusław Blicharski
wraz z Gronem Pedagogicznym zadbali o gości, aby Ci
czuli się wyjątkowo.
Gratulujemy Szymkowi wiedzy życząc przy tym dalszych
sukcesów, szkole zaś wspaniałej organizacji konkursu.
Opr.: Renata Jagoda
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Absolwenci klas III

or
BAŃSKA NIŻNA, wychowawca mgr Rafał Gąsi
Andrzej Galica, Jacek Hreśka, Kinga Hyrczyk,
iak,
Ciern
ni
Anto
bak,
Chro
k
Patry
nda,
Bula
Anna
ski,
sarz, Piotr Mucha, Anna Nędza, Michał Pawlikow
Natalia Janczy, Zuzanna Kalata, Krystian Maru
Piotr Topór, Klaudia Walkosz, Justyna Wilkus

BAŃSKA WYŻNA, wychowawca mgr Boże
na Ziętal
Cachro Gabriela, Dziedzic Łukasz, Jarosz
Patrycja, Klejka Natalia, Rusnak Jan,
Rzadkosz Szymon, Szostak Natalia
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SZAFLARY, Klasa IIIa, wychowawca mgr Jolanta Kustra
Borowicz Daniel, Cappellanti Rossella, Chrobak Paweł, Fasiczka Klaudi
a, Gaculak Andrzej,
Głodek Emilia, Hoły Kacper, Karpiel Sabina, Klich Michał, Krauzowicz
Gabriela, Łaś Dawid,
Milan Damian, Puna Patrycja, Suchecka Karolina, Szczerba Anna, Szostak
Patrycja

r
SZAFLARY, Klasa IIIb wychowawca mgr Katarzyna Fiedle Maria, Gąsior Agata, Gil Joanna,
oń
Furcz
ina,
Karol
wicz
Fąfro
Bendyk Karolina, Duda Patryk,
Weronika, Mąka Mateusz, Milan Ewa,
Kopiński Kamil, Król Claudia, Latocha Marcin, Łukaszczyk Warniczek Beata
Jan,
sz
Mrowca Wojciech, Rusnak Anna, Tylka Ryszard, Walko
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ta Zagól
MARUSZYNA DOLNA, wychowawca mgr Rena Pawlikowski Adam, Strama Jan, Strama Marcin
,
Anna
Janik
,
Olga
Dworszczak Iwona, Gil Natalia, Gil

MARUSZYNA GÓRNA,
wy
Marcin Bukowski, Michał chowawca mgr Marta Bryniarska
Fąfrowicz, Justyna Hreśka,
Stanisław Strama, Daniel
Daniel Mrowiński, Michał
Zapotoczny
Rychtarczyk,
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SKRZYPNE, Wychowawca mgr Halina Szulc
Maciej Bafia, Adrian Bartoszek, Adrian Bobak, Aneta Cudzich, Krystia
n Hreśka, Manuela Kula,
Krzysztof Kwak, Mateusz Mucha, Adam Rzepka, Mateusz Suchecki, Łukasz
Szeliga, Karolina Zarycka

ZASKALE, III G, wychowawca mgr Kinga Jagła-Tokarska
Alicja Chrobak, Katarzyna Cudzich, Karolina Cyran, Kacper Głąb, Katarzyna Gołyźniak,
Hubert Jagocha, Monika Kalata, Karolina Maciaszek, Anna Pająk, Bartek Walasik, Jakub Wolański
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Srebrny Laur „Dzieci ze Skrzypnego” na Ogólnopolskim
Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej
XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO W FOLKLORZE”
odbył się 10 czerwca br. w Baranowie Sandomierskim. Zespół „Dzieci ze Skrzypnego” swym
pełnym uroku i góralskiego „ognia” śpiewem zdobył na festiwalu II miejsce i otrzymał
specjalną statuetkę Ptoka – Klepoka – symbol baranowskiego festiwalu.

J

est to wielki sukces zespołu,
który jako jedyny reprezentował podhalański region
wśród bardzo silnej konkurencji.
Albowiem w festiwalu wzięło
udział 350 młodych artystów
przybyłych z województwa
mazowieckiego, warmińsko –
mazurskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, łódzkiego,
lubelskiego i małopolskiego.
Dziecięce zespoły przybliżyły
licznie zgromadzonej publiczności pieśni, obrzędy tańce i muzykę swoich regionów.
Zespół śpiewaczy „Dzieci
ze Skrzypnego” honornie reprezentował nasz region, wykonując wiązankę pieśni pasterskich.
Skrzypnianie koncertowali jeszcze po festiwalu na scenie plenerowej oraz poproszono ich,
by ubarwili swymi śpiewami
pofestiwalową Mszę św.
Przesłuchania konkursowe odbywały się w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Kultury.
Uczestnicy prezentowali się
w sześciu kategoriach: zespoły
obrzędowe, soliści – śpiewacy,
kapele, instrumentaliści, zespoły

śpiewacze i zespoły taneczne.
Po przesłuchaniach finaliści zaprezentowali swoje umiejętności
w plenerze, na rynku w Baranowie Sandomierskim. Tam też
odbyły się warsztaty dawnych
rzemiosł, rywalizowano w ramach turnieju zabaw plebejskich
oraz zaproszono gości i publiczność do udziału w grach, zabawach i konkursach. Oprócz
finalistów na scenie zagrała
również Kapela Wujka Idziego,

zaś widowisko artystyczne zaprezentował Zespół Obrzędowy
Lasowiaczki.
Występy oceniali wybitni
specjaliści z dziedziny etnografii
i muzykologii: Wiesława Hazuka
– etnochoreograf, ekspert CIOFF
(Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej),
dr Kinga Strycharz – Bogacz
etnomuzykolog z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, au-
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torka wielu publikacji z zakresu
muzyki ludowej, tradycji muzyczno-religijnej, dyrygentka
oraz Jolanta Dragan – kustosz
Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, badaczka kultury ludowej.
Festiwal został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Warto przypomnieć, że działający w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św.
Jadwigi Królowej w Skrzypnem prowadzi z poświęceniem
od wielu lat nauczycielka (a zarazem absolwentka) tej szkoły Monika Peciak. „Dzieci ze Skrzypnego” wraz z nieco starszymi
koleżankami „Skrzypnianlami”
mają w swej galerii wiele cennych laurów i nagród zdobytych
na festiwalach ogólnopolskich.
Za swe liczne zasługi, w tym
promowanie podhalańskiego regionu zostali wyróżnieni
w 2015 roku Medalem Honorowym Podhala.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów
i trofeów!
Opr.: Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem
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Sukces goni sukces
Główne nagrody dla „Dzieci ze Skrzypnego” i „Skrzypnianek” na IX Międzykulturowym
Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej

IX

Międzykulturowy Festiwal
Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” odbył się
28 i 29 kwietnia 2017 r. w Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej. 28 zespołów dziecięcych oraz 58 zespołów dorosłych
przez dwa dni prezentowało swój
dorobek artystyczny w kategoriach: zespoły taneczne, kapele
ludowe i zespoły śpiewu grupowego.
Na festiwalowej scenie wystąpiło ponad 1000 artystów z Beskidu Żywieckiego, Krakowa,
Podhala, Spisza, Lubelszczyzny, Śląska oraz Sądecczyzny.
Ich występy oceniała rada artystyczna składająca się z fachowców i ekspertów Polskiej
Sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklo-

muzykolog), Wiesława Hazuka
(choreograf) i Janusz Chojecki
(choreograf). Festiwalowi towarzyszyły warsztaty rękodzieła
dla dzieci oraz kiermasz sztuki
ludowej.
Po raz pierwszy – i to z wielkim sukcesem – w tym Festiwalu
udział wzięły dwie grupy śpiewacze ze Skrzypnego: „Dzieci
ze Skrzypnego” w kategorii
dziecięcej oraz „Skrzypnianki”
w kategorii dorosłych. Opiekunem obydwu grup, które od lat
odnoszą sukcesy na wielu festiwalach i uznanych wydarzeniach
artystycznych, patriotycznych
i religijnych jest nauczycielka

rystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej) w składzie: Marek Piotrowski (przewodniczący, etno-

Borzanie na Papieskiej Majówce
Zespoły „Zochylina” oraz „Mali Borzanie”
wzięły udział w XIV Papieskiej Majówce
na Bachledówce, która odbyła się 14 maja.

B

orzanie zaprezentowali
się licznie w kilku kategoriach. Komisja doceniła ich talent i umiejętności
i przyznała następujące miejsca:
I miejsce w kategorii dorośli
soliści – Sylwia Gaculak

III miejsce w kategorii Szkoły
Podstawowe, soliści – Gabrysia
Gąsior
Wyróżnienie w kategorii Szkoły
Podstawowe soliści – Wiktor Milaniak – nasz najmłodszy solista.
Serdecznie gratulujemy!
Opr. i fot.: Janusz Gaculak
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Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem Monika
Peciak. W Dąbrowie Górniczej
grupy te zaśpiewały wiązanki
tradycyjnych nut podhalańskich.
Tym razem swoimi występami w kategorii grup śpiewaczych
Skrzypnianie wywalczyli sobie:
I miejsce – „Dzieci ze Skrzypnego” – kat. dziecięca
II miejsce – „Skrzypnianki”
– kat. dorośli
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych sukcesów!
Opr.: Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem

KULTURA I FOLKLOR

Kwartalnik Gminy Szaflary

Srebrne Kierpce dla zespołu
góralskiego „Mali Skrzypnianie”
Zespół góralski „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego zdobył Srebrne Kierpce
podczas VIII Tatrzańskiego Festiwalu Zespołów Góralskich „Złote Kierpce”
odbywającego się w dniach 27-28 maja 2017 roku w Zakopanem.
młodego wieku i skromnego
trzyosobowego składu dzielnie
towarzyszyła reszcie zespołu na
scenie. Warto dodać, że kapela
gościnnie wystąpiła z zespołem
„Zyngierki” z Maruszyny Dolnej,
który również uczestniczył w tym
festiwalu.
Zespół będąc w gronie laureatów wystąpi podczas tegorocznego Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w ramach
koncertu towarzyszącego „Mali
górale”.
Opr.: Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem

C

elem festiwalu jest prezentacja ambitnych tematów, ukazujących, oprócz muzyki,
śpiewu i tańca, góralską tradycję,
zwyczaje, obrzędowość, prace
gospodarskie i dawne zabawy.
„Mali Skrzypnianie” zaprezentowali program artystyczny
pt. „Przy grabieniu siana”. Program został opracowany i przygotowany przez instruktorów:
Andrzeja Stramę i Annę Mrowcę
przy dużej pomocy pozostałych

instruktorów w zespole – Czesława Joniaka i Moniki Peciak.
W ponad dwudziestominutowym przedstawieniu zaprezentowano typowe prace polowe
(układanie kopy siana), śpiewy
wierchowe i ozwodne oraz tańce
grupowe i solowe. Jury wysoko
oceniło śpiew dziewcząt, doceniono naturalność i swobodę
członków zespołu na scenie. Słowa uznania skierowano również
do kapeli zespołu, która mimo
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„Watra” Z „Wolaniankami” – Toniyc, śpiyw i graniy
Pod taką nazwą, 17 czerwca 2017r. w remizie OSP w Bańskiej Wyżnej, odbyły się wspólne
warsztaty regionalne dla dzieci z zespołu regionalnego Watra z Bańskiej Wyżnej oraz zespołu
ludowego Wolanianki z Wolanowa.

P

odczas warsztatów dzieci i młodzież zaprezentowały taniec,
śpiew, muzykę, gwarę i kulturę swojego regionu występując
w swoich barwnych i kolorowych
strojach. Do tańca przygrywała
muzyka góralska w składzie: Czesław Joniak, Kamil Topór, Jakub
Szarek i Wojciech Luberda.

Warsztaty zakończyły się uroczystym rozdaniem dyplomów
każdemu z uczestników i wymianą podarunków, które każde z zespołów przygotowało dla siebie
nawzajem. Był również czas na
poczęstunek przygotowany przez
mamy dzieci z zespołu Watra.
Podsumowaniem warsztatów

było wspólne odśpiewanie „Barki” w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem MBF w Bańskiej
Wyżnej na niedzielnej mszy św.
Spotkanie zainicjował Związek Podhalan Oddział z Bańskiej
Wyżnej i Stowarzyszenie Nasa
Bańska Wyżna przy współpracy
z Zespołem Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej. Warsztaty prowadzili:Barbara Zalińska-Sikoń, Małgorzata
Chodorowicz, Maria Antoł, Marta Strama, Mieczysław Rzadkosz
oraz Ewelina Rzadkosz.
Opr.: Barbara Zalińska-Sikoń
Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Szaflary

I miejsce „Dzieci ze Skrzypnego” w Konkursie Góralskiej Pieśni Religijnej
W sobotę 13 maja w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce w Czerwiennem
odbył się Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej w ramach XIV Majówki Papieskiej.

C

elem organizowanego przez
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec konkursu przy współpracy Powiatowego Centrum Kultury w Nowym
Targu i Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem jest propagowanie góralskiej pieśni religijnej
wśród mieszkańców Podhala,
Orawy oraz Spisza, a szczególnie
wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs ten jest również okazją do wymiany doświadczeń na
temat tradycyjnej i współczesnej
pieśni religijnej góralskiej, jak
również prezentacji zapomnianych pieśni religijnych oraz pieśni poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. To
również możliwość prezentacji
twórczości poetów góralskich.

W XIV Papieskiej Majówce
na Bachledówce udział wzięły
grupy śpiewacze, duety śpiewacze i soliści podzieleni na
kategorie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich
oraz dorosłych. Oceniała ich
komisja konkursowa w składzie: Iwona Kosakowska,
Tadeusz Watycha i Stanisław
Bukowski. Komisja przesłuchała 51 prezentacji.
W kategorii szkoła podstawowa „Dzieci ze Skrzypnego”
w tym roku wyśpiewały I miejsce.
Serdecznie gratulujemy młodym artystom i ich opiekunce
Monice Peciak!
Opr.: Henryk Chrobak
Dyrektor ZSPiG w Skrzypnem
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„Strofy o Ojczyźnie” w Szaflarach
Już po raz XXIV Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach gościł
uczestników Konkursu Recytatorskiego im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”.
Wyniki konkursu:
Kategoria literacka
(60 uczniów)
»» Grupa I (klasy 0-III SP - 18
uczniów):
• I miejsce Wiktoria Czajka
- SP w Kluszkowcach
• II miejsce Natalia Babik
- GCK w Kluszkowcach
• III miejsce Małgorzata
Stopka - ZSPiG w Skrzypnem
Wyróżnienie:
• Wiktoria Janas - SP nr 1
w Szczawnicy

W

tym roku w dniu 19 maja
zdecydowało się do nas
przybyć 107 uczniów
z 32 szkół i ośrodków kultury.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi
zostali nagrodzeni statuetkami
i książkami.
Impreza miała rozpocząć się
o godzinie 10.00, jednak już
o godzinie 9.00 działo się wiele.
Można było zaobserwować, że
każdy uczestnik powtarzał sobie przygotowane przez siebie
utwory. Na twarzach większości
ludzi wyraźnie pojawiało się zdenerwowanie. Z minuty na minutę
coraz więcej uczniów przybywało do naszej szkoły.
W podanym wcześniej czasie,
czyli o godzinie 10.00 dyrektor
szkoły Iwona Lesner rozpoczęła
imprezę uroczystym apelem. Po
zaśpiewaniu polskiego hymnu
narodowego zostali przedstawieni i serdecznie powitani
honorowi goście. Każdy z nich
pięknie wypowiadał się na temat
Augustyna Suskiego, jednak jed-

ną wypowiedź na pewno każdy
zapamiętał. Był to zacytowany
przez Stanisława Apostoła utwór
wierszowany jego cioci Jadwigi
Apostoł-Staniszewskiej, w którym tak pięknie zostały opisane
chwile z Augustynem Suskim.
Po apelu wszyscy uczestnicy wraz z jurorami konkursu
udali się do sal, które były przeznaczone dla poszczególnych
grup. Dzieciom i młodzieży,
która brała udział w konkursie,
towarzyszyli rodzice, rodzina
i przyjaciele. Każdy uczestnik
konkursu musiał zaprezentować utwór pisany prozą oraz
wiersz. Uczniowie, którzy już
zaprezentowali przygotowane utwory, otrzymali dyplom
uczestnictwa i mogli wyjść coś
zjeść.
Na parterze w stołówce był
przygotowany poczęstunek dla
każdego uczestnika. Nie było
osoby, która nie mogłaby zejść
po zakończonej, ”pracy” do stołówki i zjeść coś ciepłego oraz
słodkiego. Kiedy już wszyscy

skończyli swoje prezentacje,
w oczekiwaniu na werdykt jurorów zeszli na dół, by odreagować
właśnie ciepłym posiłkiem.
Pół godziny później nastąpiło
ogłoszenie wyników konkursu
wraz z zakończeniem całej imprezy. Każdy laureat otrzymał
statuetkę oraz nagrodę w formie
książki. Osoby, które były ,,najlepsze z najlepszych”, czyli zdobyły pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, mogły
zaprezentować swój utwór na
małej scenie, aby każdy mógł
usłyszeć jego wykonanie. Kiedy wszyscy odebrali nagrody
i gratulacje, dyrektor szkoły zakończyła spotkanie i zaprosiła
wszystkich na kolejny, XXV
Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego.
To cudowne, jak wielu ludzi,
nie tylko z Szaflar potrafi docenić
wielkość Augustyna Suskiego.
Poprzez konkurs w Szaflarach
czcimy jego pamięć już 24 lata.
Mamy nadzieję, że z roku na rok
będzie nas przybywało.
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»» Grupa II (klasy IV - VI - 24
uczniów):
• I miejsce Roksana Bańka
- GCK w Kluszkowcach
• II miejsce Anna Różana SP nr 1 w Szczawnicy
• III miejsce Julia Kalata ZSPiG w Szaflarach
Wyróżnienia:
• Piotr Wiercioch - SP nr 1
w Szczawnicy
»» Grupa III (gimnazjum - 18
uczniów):
• I miejsce Maciej Bafia ZSPiG w Skrzypnem
• II miejsce Weronika Zarębczan - ZSPiG w Gronkowie
• III miejsce Julia Cieślik ZPO w Łapszach Niżnych
Wyróżnienia:
• Patrycja Bandyk - KGI
SPSK w Czerwiennem
Kategoria gwarowa
(47 uczniów)
»» Grupa I (klasy I-III SP - 12
uczniów):
• I miejsce Szymon Rychtarczyk - ZSPiG w Maruszynie Górnej
• II miejsce Bartłomiej Fatla
- ZSPiG w Skrzypnem
• III miejsce Adrian Mrugała
- SP nr 3 w Cichem
Wyróżnienia:
• Weronika Zubek - SP
w Brzegach

nr 2(4)/2017

KULTURA I FOLKLOR

»» Grupa II (klasy IV - VI - 22
uczniów):
• I miejsce Krzysztof Stanek
- SP w Łapszach Niżnych
• II miejsce Bartłomiej Stopka - ZSPiG w Szaflarach
• III miejsce Patrycja Morawa - SP w Ludźmierzu
Wyróżnienia:
• Łukasz Szostak - ZSPiG
w Bańskiej Wyżnej
»» Grupa III (gimnazjum - 13
uczniów):
• I miejsce Jan Strama ZSPiG w Maruszynie
Dolnej
• II miejsce Wiktoria Sąder ZSPiG w Szaflarach
• III miejsce Monika Fitak Gimnazjum w Załucznem
Wyróżnienia:
• Angelika Grela - Gimnazjum w Piekielniku
Szkoły uczestniczące
w XXIV Konkursie
Recytatorskim
im. Augustyna Suskiego:
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Bańskiej
Niżnej
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Bańskiej
Wyżnej
• Zespół Szkół w Białce Tatrzańskiej
• Szkoła Podstawowa w Borze
• Szkoła Podstawowa im.
Władysława Zamoyskiego
w Brzegach
• Szkoła Podstawowa nr 3
w Cichem

• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czarnym
Dunajcu
• Katolickie Gimnazjum Integracyjne SPSK w Czerwiennem
• Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka
w Gliczarowie Dolnym

• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Gronkowie
• Szkoła Podstawowa w Groniu
• Szkoła Podstawowa w Grywałdzie
• Gminne Centrum Kultury
w Kluszkowcach z siedzibą
w Maniowach
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• Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach
• Szkoła Podstawowa w Krośnicy
• Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu
• Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Maruszynie
Dolnej
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Maruszynie
Górnej
• Gminny Ośrodek Kultury
w Niedzicy
• Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
• Gimnazjum w Piekielniku
• Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem
• Szkoła Podstawowa nr 1
w Starem Bystrem
• Szkoła Podstawowa nr 2
w Starem Bystrem
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szaflarach
• Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Szczawnicy
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tylmanowej
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Waksmundzie
• Gimnazjum w Załucznem
• Szkoła Podstawowa nr 5
w Zakopanem
• Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zaskalu
Opr.: Ewa Łukaszczyk
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KOLONIA GMINNA 2017
Miejsce: 13-230 Lidzbark Welski, ul. Klonowo 82
Ośrodek kolonijny: Danusia II
Strona ośrodka: http://osrodekdanusia.pl
oraz http://kolonienamazurach.pl
Wyjazd na kolonię: 21 sierpień 2017 godz. 22:00
(przejazd autokarami)
Szczegółowa godzina i miejsce zbiórki zostanie podana uczestnikom kolonii przez wychowawców (na początku sierpnia).
Powrót z kolonii: 30 sierpień 2017 r. (przejazd autokarami)
W programie kolonii: Muzeum Piernika w Toruniu, Grunwald,
Skansen w Olsztynku

• przygotowanie do kolacji
18:30–19:00
• kolacja
19:00
• zajęcia wieczorne (zabawy i gry integracyjne) 20:00–21:45

»» Ramowy rozkład dnia kolonisty:
• pobudka
8:00
• toaleta poranna
8:15
• sprzątanie w domkach
8:05–9:10
• śniadanie
9:30
• apel „tajemnica dnia”
10:15
• zajęcia programowe
10:30–13:30
(warsztaty, wycieczki, plażowanie, rozgrywki sportowe, zabawy i gry terenowe)
• przygotowanie do obiadu
13:30–14:00
• obiad
14:00–14:45
• wypoczynek (czas do dyspozycji grup)
14:45–16:00
• podwieczorek
16:00–16:30
• zajęcia programowe popołudniowe
16:30–18:30
(wycieczki, plażowanie, zajęcia sportowe, czas do dyspozycji
grup)

»» Koniecznie zabierz ze sobą:
• dobry humor,
• legitymację szkolną,
• kieszonkowe,
• leki (przyjmowane stale) opisane nazwiskiem dziecka i dawkowaniem,
• kurtka przeciwdeszczowa, kalosze,
• ciepłe ubrania,
• ręczniki (plażowy i do kąpieli),
• strój kąpielowy,
• kryte buty (adidasy, tenisówki), sandały,
• nakrycie głowy,
• klapki pod prysznic,
• środki do higieny osobistej (pasta do zębów, szczoteczka do
zębów, mydło, szampon do włosów)
• krem z filtrem.

Tu nas znajdziesz
Bańska Niżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121
»» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32
Bańska Wyżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
»» Sklep wielobranżowy
Stopka Zofia
ul. Szlak Papieski 381
»» Sklep spożywczoprzemysłowy „ABC”
Stopka Helena
ul. Szlak Papieski 77
(obok remizy OSP)
Bór
»» Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A
(obok remizy OSP)

Maruszyna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy „U Ułana”
Strama Anna
ul. Jana Pawła II 99
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Edyta Łochnicka
ul. Jana Pawła II 1
(obok remizy OSP)
»» Sklep rolno-spożywczoprzemysłowy
Wilkus Władysław
ul. Kosy 29
»» Sklep spożywczoprzemysłowy POKUSA
ul. Św. St. Kostki 91

Szaflary
»» Sklep
ogólnospożywczy
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84
»» Sklep
ogólnospożywczy
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166
(obok Gool Bistro)
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
»» FHU FĄFROWICZ
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
»» Sklep spożywczomonopolowy
„BEATA”
ul. Orkana 44B
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23

Skrzypne
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Marek Gromala
ul. Św. J. Królowej 104
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»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
»» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
»» Sklep
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
»» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(obok remizy OSP)
»» Sklep Spożywczo
Przemysłowy
„U KUBUSIA”
ul. B. Werona 1
(obok szkoły)
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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
»» Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik,
pokój 14
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
»» Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa, gospodarki
komunalnej i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
»» Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl
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»» Odpady
Grzegorz Dziadkowiec,
pokój 7
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

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

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

Godziny przyjęć w tabeli niżej.
APTEKI

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

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

Gabinet lekarski

1
parter

Gabinet lekarski

1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

4
parter

4
parter
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GABINET
LEKARSKI

Gabinet
stomatologiczny

Gabinet lekarski

Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 18 275 47 28
Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med. Henryk
Matusiak
Pediatra
Orkana 46 a
34-242 Szaflary
tel.: +48 606 235 437,
Placówka przyjmuje tylko dzieci.
Godziny otwarcia:
pon. 16:00 - 18:00,
czw. 16:00 - 18:00,
(przypadki wyjątkowe
po godz. 19.00)
INNE
Hotel dla psów „Kudłata
Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602 232 625

LEKARZ

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
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

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

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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Rywalizacji sportowej ciąg dalszy
Podczas tegorocznych Mistrzostw Gminy w Piłce Ręcznej Szaflary rozłożyły
przeciwników na łopatki i zwyciężyły we wszystkich trzech turniejach.

W

śród gimnazjów , zarówno
do rywalizacji chłopców
jak i dziewcząt zgłosiły się
po cztery drużyny. Grano systemem każdy z każdym, mecze odbywały się dwa razy po 8 minut.
W klasyfikacji końcowej
dziewcząt, na pierwszym miejscu
uplasowała się drużyna z Szaflar,
drugie miejsce zajęło Skrzypne,
a za nimi kolejno Maruszyna
Dolna i Bańska Niżna. Najlepszą
zawodniczką została Weronika
Mrugała z Szaflar.
W rywalizacji chłopców
najlepsi okazali się reprezentanci Szaflar, którzy wystawili
dwie drużyny i zajęli kolejno
pierwsze dwie pozycje, trzecie miejsce wywalczyła Bańska
Niżna a tuż za nimi znalazła
się drużyna z Maruszyny Górnej. Najlepszym zawodnikiem
wybrany został Piotr Galica
z Szaflar
Ostatnim etapem w tej dyscyplinie był turniej mini piłki
ręcznej szkół podstawowych.
Formuła zawodów dopuszczała
do rywalizacji składy mieszane.
Każda drużyna wystawiała do
gry skład w którym było 5 zawodników plus bramkarz, ale
na boisku musiały być przynajmniej 2 dziewczyny. Do turnieju
zgłosiło się 6 zespołów, grano
więc w dwóch grupach po 3
zespoły.

»» Klasyfikacja końcowa:
1. SP Szaflary
2. SP Skrzypne
3. SP Zaskale
4. SP Maruszyna Dolna
5. SP Bór
6. SP Bańska Niżna

Najlepszą zawodniczką
turnieju została Weronika
Magiera z SP w Szaflarach,
a za najlepszego zawodnika
uznano Jana Adamczyka,
również reprezentanta Szaflar.

Kolejną dyscyplina z jaką
przyszło się zmierzyć uczniom
z szaflarzańskich szkół były
biegi przełajowe.
Zawody odbyły się na stadionie LKS Szaflary. Uczestnicy
rywalizowali ze sobą na trzech
różnych dystansach – 1500m,
1000m oraz 800m. Poniżej wyniki:
»» Kategoria: Dziewcząt klasy I-III Gimnazjum /DYSTANS 1000 M/
1. Gabriela Cachro – Bańska
Wyżna
2. Justyna Zarycka – Skrzypne
3. Anna Rusnak – Szaflary
4. Karolina Zarycka –
Skrzypne
5. Anna Janik – Maruszyna
Dolna
6. Zuzanna Pudzisz – Zaskale
»» Kategoria: Chłopcy klasy I-III Gimnazjum /DYSTANS 1500 M/
1. Damian Kasperek – Szaflary
2. Adrian Kulikowski –Szaflary
3. Adrian Bartoszek –
Skrzypne
4. Adrian Antoszek – Bańska
Wyżna
5. Kacper Korczak – Szaflary
6. Michał Rychtarczyk – Maruszyna Górna
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»» Kategoria: Dziewcząt
klasa 5-6 SP /DYSTANS
800 M/
1. Gabriela Zwijacz – Bańska
Niżna
2. Patrycja Gzik – Bańska
Niżna
3. Aleksandra Pudzisz – Zaskale
4. Anna Parzątka – Skrzypne
5. Paulina Zapotoczna –
Skrzypne
6. Anna Król – Zaskale
»» Kategoria: Chłopcy klasa
5-6 SP /DYSTANS 1000 M/
1. Szymon Hyrc – Szaflary
2. Józef Smoleń – Maruszyna
Górna
3. Adam Mrugała – Szkrzypne
4. Kamil Latocha – Bór
5. Krzysztof Jarząbek – Bór
6. Eryk Sąder – Szaflary

SPORT

»» Kategoria: Dziewcząt klasa
4 SP /DYSTANS 800 M/
1. Joanna Mucha – Maruszyna Dolna
2. Patrycja Latocha – Bór
3. Paulina Zapotoczna – Bańska Niżna
4. Martyna Łacek – Bańska
Niżna
5. Gabriela Gubała – Skrzypne
6. Alicja Szostak – Bańska
Wyżna
»» Kategoria: Chłopcy klasa 4
SP /DYSTANS 800 M/
1. Mateusz Fatla – Skrzypne
2. Łukasz Śmiałek – Skrzypne
3. Kamil Trebunia – Bańska
Wyżna
4. Józef Gondzik – Szaflary
5. Marcel Bielecki – Bańska
Niżna
6. Stanisław Zwierz – Maruszyna Dolna

Cykl zawodów sportowych
w roku szkolnym 2016/2017
zakończono dwoma turniejami
piłki nożnej chłopców. Wszystkie szkoły w gminie Szaflary
wystawiły swoje drużyny do
rywalizacji. Obydwa turnieje
należały jednak do Szaflar.

»» W igrzyskach szkół podstawowych chłopców w piłce
nożnej na trawie klasyfikacja przedstawiła się następująco:
1. SP Szaflary
2. SP Skrzypne
3. SP Bańska Niżna
4. SP Zaskale
5. SP Maruszyna Dolna
5. SP Maruszyna Górna
5. SP Bór
Najlepszym zawodnikiem
został Bartłomiej Rzadkosz
z Szaflar
»» Gimnazjaliści rywalizowali
na stadionie LKS dwa dni
później. Oto wyniki:
1. Szaflary
2. Bańska Niżna
3. Skrzypne
4. Maruszyna Górna
5. Maruszyna Dolna
6. Bańska Wyżna
Najlepszym zawodnikiem został strzelec obu bramek w finale
Paweł Chrobak z Szaflar.
Opr.: Konrad Dygoń
Fot.: Rafał Gąsior
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Sukcesy biegaczki
z Bańskiej Niżnej
Magdalena
Kozielska vice
mistrzynią VI
Mistrzostw Polski
w Skyruningu
i zwyciężczynią
Półmaratonu
Podhalańskiego
organizowanego
na terenie gminy.

Małopolski Wyścig Górski
w gminie Szaflary
III Etap 55 Małopolskiego Wyścigu Górskiego przejechał
przez gminę Szaflary w niedzielę 11 czerwca

M

ałopolski Wyścig Górski organizowany
od 1961 roku cieszy się
sporym zainteresowaniem kolarzy zarówno polskich jak i zagranicznych. Biorą w nim udział
zawodnicy z Ukrainy, Białorusi,
Rosji, Słowacji, Czech, Łotwy,
Włoch, Austrii i Niemiec, chociaż większość startujących

W

Wysokogórskim Biegu im. dh. Franciszka
Marduły Magdalena
uzyskała czas 3:29:57 i uplasowała się na drugim miejscu
tuż za Anną Celińską z Bielska
Białej. Bieg ten organizowany
jest cyklicznie od 28 września
2008, w rok po śmierci dh.
Franciszka Marduły, wybitnego sportowca i lutniarza.
Niepokonana była natomiast w Półmaratonie Podhalańskim gdzie z czasem
01:45:56 uzyskała pierwszą
lokatę. Cieszący się coraz
większą popularnością Maraton Podhalański organizowany był na terenie Podhala
po raz trzeci a Półmaraton po
raz drugi.
Opr.: Barbara Wolański

w nim pasjonatów kolarstwa
pochodzi z Polski.
Etap przebiegający przez
gminę Szaflary składał się
z trzech pętli biegnących przez
Maruszynę, Skrzypne, Bańską
Wyżną i Bańską Niżną z premią górską w Skrzypnem i na
Pitoniówce oraz premią lotną
w Maruszynie.

Szaflary na podium
W Nowym Targu zostały rozegrane mistrzostwa powiatu w mini-piłce
nożnej dla chłopców - uczniów szkół podstawowych

W

zawodach wzięło
udział pięć zespołów,
które rywalizowały
systemem każdy z każdym.
W tym gronie znalazła się

54

reprezentacja ZSPiG w Szaflarach.
Tytuł mistrzowski wywalczyła ekipa z Ludźmierza,
drugie miejsce zajęła drużyna

z Raby Wyżnej, a na najniższym
stopniu podium znalazł się zespół z Szaflar. Gratulacje!
Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: sportowepodhale.pl
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