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Oddajemy w Wasze ręce kolejny, 
szósty numer kwartalnika Serce 
Podhala. Mamy nadzieję, że zawar-

te w nim artykuły okażą się przyjemną 
lekturą na zimowe wieczory. Nadchodzą-
ce miesiące obfitują w wiele ciekawych 
wydarzeń, wśród nich Parada Gazdow-
ska na Błoniach Szaflarzańskich oraz 
VIII już Dzień Górala w Maruszynie. 
W numerze znajdziecie Państwo także 
relacje z minionych wydarzeń, informa-
cje o osiągnięciach naszych mieszkań-

ców oraz sukcesach muzycznych dzieci 
i młodzieży z naszej gminy.

Dziękując Państwu serdecznie za do-
tychczasową współpracę pragniemy złożyć 
życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów 
w nadchodzącym Nowym Roku. Niech ten 
magiczny czas wypełni atmosfera radości 
i pozytywnych wrażeń, a Betlejemska 
Gwiazda niech ogrzewa Wasze serca żarem 
miłości, nadziei i pokoju przez cały rok. 

Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Szanowni mieszkańcy!

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

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

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

Już kolejny rok gmina 
Szaflary będzie reali-
zowała projekt nauki 

jazdy na nartach „Jeżdżę 
z głową”. 

Uczestnictwo w pro-
jekcie zadeklarowało 377 
uczniów, którzy narciar-
skie umiejętności będą 
zdobywać na stoku 
„Długa Polana” w No-
wym Targu. Pierwsze 

zajęcia zaplanowano na 
przełomie stycznia i lu-
tego 2018.Szczegółowy 
harmonogram zostanie 
podany szkołom na po-
czątku stycznia. 

Projekt finansowany 
jest ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego, 
Gminy Szaflary oraz Ro-
dziców dzieci biorących 
w nim udział. 

Jeżdżę z głową – edycja 2018
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4,5 mln zł dotacji 
dla Gminy Szaflary 
na budowę ciągów 
pieszo-rowerowych 

Miło nam poinformować, 
że zgodnie z Uchwałą 
Nr 1862/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 listopada 2017 roku, 
gminie Szaflary została przy-
znana dotacja w wysokości 
blisko 4,5 mln zł w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020, poddziałanie 4.5.2. Po-
zytywnie ocenione projekty 
zakładają budowę w latach 
2018-2020 ponad 5 km cią-
gów pieszo-rowerowych na 
terenie gminy Szaflary wraz 
z budowę infrastruktury obsłu-
gi podróżnych, wyposażonych 
w obiekty typu bike&ride.

W ramach własnego pro-
jektu (3,3 mln zł dotacji) chod-
niki i ścieżki rowerowe będą 
budowane na całej długości 
ul. Orkana oraz wzdłuż ul. A. 
Suskiego, os. Nowe w Szafla-
rach i ul. Cieplice w Bańskiej 
Niżnej, aż do granicy z Białym 
Dunajcem. Natomiast zgod-
nie, z wnioskiem złożonym 
wspólnie z Miastem Nowy 
Targ, który także otrzymał do-
finansowanie (1,2 mln zł dla 
gminy Szaflary), planowana 
jest budowa chodnika i ścież-
ki rowerowej od szkoły w Za-
skalu do DK47 – zakopianki 
wzdłuż ul. Kardynała Karola 
Wojtyły w Zaskalu i ul. Kole-
jowej w Szaflarach.

Planowane inwestycje 
niewątpliwie w znacznym 
stopniu przyczynią się do 
poprawy komunikacji oraz 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy Szaflary, natomiast 
otrzymana dotacja zwiększy 
możliwości gminy w zakresie 
realizacji kolejnych inwestycji 
poprawiających jakość życia 
mieszkańców.

Opr.: Sławomir Furca

Przedmiotem porozumienia 
jest zapewnienie możliwo-
ści zasilania w wodę gminy 

Szaflary przez Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w No-
wym Targu z wykorzystaniem 
Stacji Uzdatniania Wody w Sza-
flarach. Wszystkie te działania 
mają na celu rozbudowę sieci 
wodociągowej na terenie całej 
gminy. W 2018 roku planujemy 
rozpocząć projektowanie sieci, 
dlatego też będą kierowane do 
mieszkańców ankiety celem 
ustalenia zapotrzebowania dla 
projektantów. W kolejnym eta-
pie planowana jest budowa sieci 
wodociągowej, która będzie eta-
powana ze względu na umożli-
wienie szybszej realizacji.

Opr.: Anna Golonka

Kolejna sieć wodociągowa 
w Gminie Szaflary

Gmina Szaflary na chwilę obecną rozpoczęła odwiert studni głębinowej 
na terenie Szaflar. Pierwszego września 2017 roku zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Gminą Szaflary i MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. 

Zgodnie z otrzymaną w li-
stopadzie 2017 roku deklaracją 
od Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w I po-
łowie 2018 roku rozpoczną się 
roboty budowlane polegające na 
budowie chodników przy „Zako-
piance” w miejscowości Szaflary  
i Bańska Niżna. Rozpoczęcie 
robót planowane jest w maju 
2018 roku, a zakończenie 

w grudniu 2018 roku. Chodnik 
będzie budowany na IV odcin-
kach. Odcinek II, II i IV, tj. od 
skrzyżowania z ul. Aug. Suskie-
go w Szaflarach, aż do granicy 
z Białym Dunajcem planowany 
jest do realizacji w 2018 roku, 
natomiast I odcinek tj. od ul. 
Aug. Suskiego, aż do granicy 
z Nowym Targiem, planowany 
jest w terminie późniejszym, ze 

względu na dłuższą procedurę 
projektową. 

Jest to dla nas wszystkich 
bardzo dobra informacja, tym 
bardziej, że koszty inwestycji, 
która skalkulowana jest na oko-
ło 6 mln zł pokrywa w całości 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. 

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Budowa chodników wzdłuż „Zakopianki”
Już wkrótce nowe chodniki wzdłuż „Zakopianki”, które z pewnością 
poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
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Montresor to niewielkie, li-
czące tylko 400 mieszkań-
ców miasteczko położone 

w dolinie Loary, rejonie Francji 
znanym z najpiękniejszych zam-
ków świata, tłumnie odwiedza-
nym przez rzesze turystów. Jest 
to miejsce szczególne dla Pola-
ków, gdyż właśnie tam znajduje 
się zamek pozostający od pra-
wie 200 lat w polskich rękach. 

Montresor oficjalnie zaliczany 
jest do grona najpiękniejszych 
miast Francji, a zamek kryje 
niezwykle cenne zbiory dzieł 
sztuki polskich i europejskich 
mistrzów. Wizyta miała na celu 
wysondowanie możliwości 
współpracy obu gmin na wielu 
płaszczyznach, a także wymiany 
turystycznej i gospodarczej.

Opr. i fot.: Andrzej Sobas

Gmina stawia na strefy aktywności
Otwarte Strefy Aktywności 

(OSA) to ogólnodostępne 
plenerowe miejsca sportu, 

rekreacji i odpoczynku, w skład 
których wchodzą: urządzenia si-
łowni zewnętrznej, sprawnościo-
wy plac zabaw dla dzieci, strefa 
relaksu i gier, zagospodarowanie 
zieleni.

Zachęcamy mieszkańców 
do zgłaszania propozycji miejsc 
gdzie planowane inwestycje 
mogłyby powstać. Ważnym jest 
aby były one łatwo dostępne dla 
mieszkańców i przede wszyst-
kim bezpieczne. Działki prywat-
ne mogą być brane pod uwagę 
pod warunkiem podpisania przez 
właściciela długoletniej umowy 
darmowego użyczenia.

Główne cele programu to:
 » budowa ogólnodostępnych, 

wielofunkcyjnych, plenero-
wych stref aktywności skie-
rowanych do różnych grup 
wiekowych,

 » tworzenie przestrzeni aktyw-
ności sportowej sprzyjającej 
międzypokoleniowej integra-
cji społecznej – uprawianie 
sportu jako forma spędzania 
wolnego czasu,

 » odpowiedź na oczekiwanie 
społeczne w zakresie tworze-
nia stref aktywności sporto-
wo-rekreacyjnych w pobliżu 
miejsca zamieszkania.

Nabór rusza już w styczniu 
2018 roku! 

Rusza rządowy program rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym, w ramach 
którego gmina Szaflary planuje złożenie wniosku 
na budowę Otwartych Stref Aktywności.

Mieszkańcy francuskiego 
miasteczka z wizytą w Szaflarach

W ostatnich dniach listopada Szaflary odwiedziła delegacja mieszkańców 
miasteczka Montresor pod przewodnictwem mera Christopha Unruga.
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Wójt Gminy Rafał Szka-
radziński oraz Przewod-
niczący Rady Gminy 

Stanisław Wąsik gratulowali 
zebranym osiągnięć życząc przy 
tym dalszych sukcesów zawo-
dowych. 

 » Nagrody w wysokości 2000zł 
brutto otrzymali:
• Jolanta Stolarczyk – Dy-

rektor Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej

• Urszula Krupa – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej

• Jan Królczyk – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Dolnej

• Brygida Strzęp – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem

• Katarzyna Pająk-Budz – 
Dyrektor Gminnego Przed-
szkola w Szaflarach 

 » Nagrody w wysokości 850zł 
brutto otrzymali:
• Rafał Gąsior – Nauczyciel 

SP w Bańskiej Niżnej
• Dorota Graca – Nauczy-

ciel SP w Bańskiej Wyżnej
• Halina Gacek – Nauczy-

ciel SP w Borze
• Łukasz Piekarz – Na-

uczyciel SP w Maruszynie 
Dolnej

• Beata Serwatowicz – Na-
uczyciel SP Maruszyna Górna

• Monika Peciak – Nauczy-
ciel SP w Skrzypnem

• Grażyna Chowaniec-
-Lejczyk – Nauczyciel SP 
w Szaflarach

• Bogusława Kolasa – Na-
uczyciel SP w Zaskalu

• Agnieszka Ostachowska 
– Nauczyciel GP w Sza-
flarach

Opr.: Alicja Pilny
Fot.: Natalia Staszel

 » Gimnazjaliści nagrodzeni 
za uzyskanie wysokiego 
wyniku egzaminu gimna-
zjalnego: 
• Antoni Cierniak – uczeń 

Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej

• Karolina Fąfrowicz – 
uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Szaflarach

• Anna Szczerba – uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach

• Jacob Wolański – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Za-
skalu

• Karolina Cyran – uczen-
nica Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu

 » Nagrodzony Laureat kon-
kursu organizowanego 
przez Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty:
• Antoni Cierniak – uczeń 

Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej

Wszyscy nagrodzeni otrzyma-
li bon o wartości 300 zł.

Opr.: Alicja Pilny
Fot.: Barbara Wolański

Dyrektorzy i nauczyciele nagrodzeni

Nauka się opłaca

Podczas październikowej Sesji Rady Gminy Szaflary wręczono nagrody dla 
dyrektorów i nauczycieli ze szkół w gminie Szaflary.

Uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na 
egzaminach gimnazjalnych oraz laureaci 
konkursów organizowanych przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 
zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Szaflary 
podczas XXXIX sesji Rady Gminy.
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Remont został wykonany dzię-
ki uzyskanemu dofinansowa-
niu ze środków Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go w wysokości 30000,00 zł, 
z budżetu gminy Szaflary w wy-
sokości 48720,00 zł, ze środków 
własnych w wysokości 8730,00 
zł oraz ponad 400 godzinom wy-
pracowanym społecznie przez 
samych druhów OSP. 

Zakres prac obejmował m.in.: 
wymianę istniejących okładzin 
ściennych z ociepleniem ścian 
zewnętrznych. Zostały wyko-
nane sufity podwieszane oraz 

wymieniono podłogi wraz z wy-
konaniem warstw izolacyjnych. 
Całkowicie wymieniono płytki 
ceramiczne w zapleczu socjalno-
-sanitarnym wraz z wymianą tyn-
ków. W ramach remontu została 
wymieniona stolarka okienna 
oraz drzwiowa, instalacja wod-
no-kanalizacyjna wraz ze wszyst-
kimi przyborami sanitarnymi, 
a także instalacja elektryczna 
oraz wentylacja mechaniczna. 

Oprócz generalnego remon-
tu dyżurki i sanitariatów części 
bojowej wykonany został także 
remont przewodów kominowych 

dymnych oraz wentylacji grawi-
tacyjnej sfinansowany w całości 
ze środków gminy Szaflary.

Głównym wykonawcą in-
westycji była firma „Brzeźny” 
ZUHP Brzeźny Paweł natomiast 
wszystkie prace rozbiórkowe 
i wyburzeniowe wykonali druho-
wie z OSP Szaflary, przy pracach 
porządkowych pomagały także 
druhny z OSP Szaflary. 

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szaflarach dzięku-
je Gminie Szaflary Szaflary na 
czele z wójtem Rafałem Szka-
radzińskim, Komendzie Głów-

nej Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie oraz Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Targu za 
przydzielenie dofinansowania, 
a także wszystkim zaangażo-
wanym druhom oraz druhnom 
w prace podczas remontu, bo to 
oni bezinteresownie poświęcali 
swój własny czas aby osiągnąć 
zaplanowany efekt. Dzięki zaan-
gażowaniu i dobrej współpracy 
w/w instytucji i członków OSP 
Szaflary widać pozytywne rezul-
taty wspólnego wysiłku . 

Opr. i fot.: Maciej Szlembarski

W Szaflarach remiza jak nowa
W miesiącach od września  
do listopada 2017 r. 
w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szaflarach 
odbywał się generalny 
remont dyżurki i sanitariatów 
części bojowej. 
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Założenie: gaszenie pożaru 
kompleksu leśnego Bór-Sio-
cisko od zachodniej strony 

miejscowości Bór przylegają-
cego do kompleksu leśnego Bór 
na Czerwonem, odległego 800 
metrów od punktu czerpania 
wody w Borze,.

W ćwiczeniach brały udział 
wszystkie jednostki OSP gminy 
Szaflary, łącznie 10 samochodów 
pożarniczych (4 lekkie, 3 średnie 
i 3 ciężkie) oraz jeden samochód 
pożarniczy ciężki z JRG Nowy 
Targ. Zadaniem jednostek było 
zapewnienie ciągłego podawania 
wody do gaszenia pożaru oraz 
działania ratowniczo-gaśnicze 
na terenie lasu systemem mie-
szanym (przetłaczanie połączone 
z przepompowywaniem). Jed-
nostki były dysponowane drogą 
radiową lub telefoniczną z re-
jonu koncentracji, którym był 
plac parafialny przy kościele Św. 
Andrzeja Apostoła w Szaflarach. 

Akcja gaszenia pożaru wią-
zała się także z wykonywaniem 
dodatkowych zadań, m.in.: po-
moc znajdującej się w miejscu 
pożaru poszkodowanej osobie, 
prawdopodobnie ze złamaną 
nogą, która nie zdążyła opuścić 
lasu przed wybuchem pożaru. 
Zastęp ratownictwa medyczne-
go z OSP Maruszyna, zabezpie-
czony w aparaty ochrony dróg 

oddechowych miał za zadanie 
odnaleźć poszkodowaną oso-
bę, udzielić kwalifikowanej 
pierwszej pomocy medycznej 
oraz wynieść poszkodowanego 
w bezpieczne miejsce i przekazać 
zespołowi pogotowia ratunko-
wego. Kolejnym zadaniem było 
udzielenie pomocy potrąconemu 
i nieprzytomnemu rowerzyście 
znajdującemu się w miejscowo-
ści Bór, koło skrzyżowania ul. 
Jana Pawła II z ul. Długą, przy 
punkcie czerpania wody. Do tego 
zdarzenia został zadysponowany 
zastęp GBARt z OSP Szaflary, 
który podobnie jak zastęp z Ma-
ruszyny miał udzielić kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy me-
dycznej i przekazać zespołowi 
pogotowia ratunkowego. W cza-
sie ćwiczeń miało także docho-
dzić do różnych awarii sprzętu, 
z którymi jednostki musiało sobie 
radzić. Pierwsze utrudnienie to 
uszkodzenie zbiornika brezen-
towego na wodę z którego poda-

wała wodę dalej OSP Pitoniów-
ka. Ich zadaniem było przejść 
z przepompowywania wody na 
przetłaczanie tak aby woda mo-
gła być podawana dalej. Drugim 
utrudnieniem była awaria auto-
pompy w OSP Bańska Wyżna. 
Wszystkie zadania zostały zre-
alizowane i problemy rozwiązane 
pozytywnie. Woda cały czas była 

dostarczana na miejsce pożaru, 
jednostki prowadzące działania 
gaśnicze miały wystarczający 
zapas wody i mogły działać nie-
przerwanie. 

Po długich i ciężkich zmaga-
niach wszystkie jednostki zebra-
ły się na placu pod pomnikiem 
Św. Andrzeja Apostoła gdzie 
zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Ćwiczenia zakończyły się już 
jednak prawdziwym wezwaniem 
do poszkodowanego w rejonie 
lasu na wzgórzu Ranisberg, do 
którego musiały udać się alar-
mowo trzy zastępy ćwiczące 
w Borze.

Opr.: Józef Gacek
Fot.: Natalia Romasz, 

OSP Maruszyna

Jesienne gminne manewry jednostek OSP gminy Szaflary odbyły się 
22.10.2017 roku na terenie miejscowości Bór oraz Szaflary. Głównym celem 
ćwiczeń było dopracowanie współpracy jednostek w przypadku konieczności 
dostarczenia wody do celów gaśniczych na duże odległości. 

Jesienne Manewry w gminie Szaflary
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Na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Szafla-
ry został opublikowany projekt budżetu 

Gminy Szaflary na 2018 r. Ponad 14 mln 
zł w tym budżecie to wydatki majątkowe,  
w tym prawie połowa to dofinansowania 
pozyskane ze środków unijnych i krajowych. 

Gmina Szaflary planuje pozyskać 
w 2018 roku środki z Unii Europejskie i środ-
ki krajowe w łącznej wysokości 6.286.930 
zł w tym, m.in. na:
1) wykonanie odwiertu badawczo-eks-

ploatacyjnego, dotacja z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości 2.700.000,00 
zł, (całość 45 mln zł)

2) realizację projektu pn. „Wymiana kotłów 
na paliwa stałe w budynkach mieszkal-
nych Gminy Szaflary” w wysokości 
657.365,00 zł,

3) realizację projektu pn. „Aktywne szkoły 
gminy Szaflary” w wysokości 258.483,00 
zł, (całość ok. 3 mln zł)

4) realizację mikroprojektu „Atrakcje kul-
turowe i przyrodnicze  na Szlaku wo-
kół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” 
w wysokości 334.950,00 zł,

5) realizację zadania pn „Rozwój dostępu do 
e-usług publicznych w Gminie Szaflary”  
w wysokości 59.170,00 zł, (całość ok. 
500 tyś. zł)

6) realizację zadania pn. „Historyczno-kul-
turowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” 
w wysokości 604.000,00 zł,

7) budowę Sali gimnastycznej, wielofunk-
cyjnego boiska i zewnętrznej siłowni  
przy szkole w Skrzypnem oraz bo-
iska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Zaskalu w wysokości 
1.000.000,00 zł  (całość dofinansowania 
1.470.000,00 zł)

8) realizację projektu „Rozbudowa obiek-
tów rekreacyjnych w miejscowościach: 
Bór, Bańska Niżna, Zaskale” w wyso-
kości  672.962,00 zł. 
Gmina Szaflary stawia przede wszystkim 

na modernizację dróg i budowę chodników. 
Szykuje się też duża inwestycja związana 
z wykonaniem odwiertu badawczo – eksplo-
atacyjnego oraz dokończenie budowy Sali 
gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego 
i zewnętrznej siłowni przy szkole podsta-
wowej w Skrzypnem. W budżecie przewi-
dziano również środki na budowę boiska 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej 
w Szaflarach, na realizację którego będzie 
składany wniosek o dofinansowanie do Mi-
nisterstwa Sportu.

W proponowanym na 2018 rok budżecie 
zaplanowano przekazanie dotacji dla Sta-
rostwa Powiatowego w Nowym Targu na 
budowę chodników w miejscowości Bór 
i Bańska Niżna,  co wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.

Otrzymaliśmy także zapewnienie z GDD-
KiA, że w 2018 r. mają być wykonane chod-
niki przy Zakopiance od ul. A. Suskiego 
w Szaflarach do granicy z Białym Dunajcem, 
a także sygnalizacja świetlna na skrzyżowa-
niu dk 47 z ul. Orkana w Szaflarach.

Jedną z planowanych inwestycji jest 
także z wykonaniem odwiertu badawczo – 
eksploatacyjnego. Inwestycja ma rozpocząć 
się w 2018 i trwać do 2021 roku. Łączne 

koszty wykonania inwestycji są rozłożone 
na lata 2018 -2021.  W wysokości 45 mln zł 
będą one pochodziły z NFOŚiGW. Kwota ta 
wynika z podpisanej umowy dotacji  na re-
alizację przedsięwzięcia z NFOŚiGW. Przy-
znana kwota stanowi 100%  dotacji wartości 
netto inwestycji. VAT z tytułu planowanej 
do realizacji inwestycji jest planowany do 
odzyskania z Urzędu Skarbowego na pod-
stawie otrzymanej interpretacji podatkowej  
z Izby Skarbowej na realizację tej konkret-
nej inwestycji.

Nie brakuje również planów inwesty-
cyjnych związanych z oświatą. Priory-
tetem będzie dokończenie budowy Sali 
gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego 
i zewnętrznej siłowni przy szkole podsta-
wowej w Skrzypnem za 1,9 mln zł  oraz 
termomodernizacji i wymiany stolarki we-
wnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej. 

W projekcie budżetu na 2018 rok znalazło 
się również wiele oczekiwanych przez miesz-
kańców zadań. Staramy się wykorzystywać 
każdą korzystną formę wsparcia zewnętrz-
nego, by móc wykonywać jak najwięcej 
inwestycji.

Szanowni Państwo, zachęcam do za-
poznania się z przedłożonym projektem. 
Szczegółowo zostanie on przedstawiony 
po przyjęciu przez Radę Gminy Szaflary 
w formie uchwały. Teraz czas na pracę  
i ewentualne poprawki oraz ocenę Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli wszyst-
ko pójdzie sprawnie, to na grudniowej 
sesji Rady Gminy odbędzie się głosowanie 
ostatecznej wersji budżetu Gminy Szafla-
ry na 2018 r.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Budżet Gminy Szaflary na 2018 rok
Szanowni 
Państwo,
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Przypominamy, że kolonia 
tak samo jak w roku ubie-
głym, stanowi nagrodę 

za osiągnięcia edukacyjne. 
Wstępną rekrutację przepro-
wadzą dyrektorzy szkół. 

Kryteria brane pod uwagę 
to: średnia ocen, frekwencja, 
zachowanie, udział w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach, 
inna reprezentacja szkoły i gmi-
ny. Wszystkich zachęcamy do 
nauki i życzymy powodzenia! 
Jest o co walczyć!

Dodatkowo szukamy chęt-
nych na opiekunów wśród rodzi-
ców. Tutaj również gorąco zachę-
camy do udziału w wyjeździe. 

Chętni rodzice mogą zgła-
szać się w Urzędzie Gminy Sza-
flary pokój nr 11 lub telefonicz-
nie pod nr tel. 18-26-123-12. 

Rodziców serdecznie zapra-
szamy a za dzieci trzymamy 
mocno kciuki!

I znów 06 grudnia br. Urząd 
Gminy Szaflary witał nie-
zwykłego gościa, przybyłego 

z bardzo daleka, bowiem w tym 
dniu swoją obecnością zaszczy-
cił go sam Święty Mikołaj, na 
zaproszenie GKRPA. Jak przy-
stało na prawdziwego święte-
go przybył do nas ubrany we 
wspaniały strój biskupi z mitrą 
i pastorałem.

Swoim przybyciem uszczę-
śliwił ponad 100 dzieci z te-
renu gminy, które tak licznie 
przyszły do Urzędu wraz ze 
swoimi opiekunami. Dzieci 
z pewną nieśmiałością odpo-
wiadały na pytania, które im 
zadawał, ale za to bardzo chęt-

nie pozowały z Nim do zdjęć. 
Obiecały, że w przyszłym roku 
będą bardziej śmiałe i nawet 
Mu zaśpiewają. Co odważniej-
sze pomogły gościowi trzymać 
pastorał

Przybyłych gości przywitała 
serdecznie w zastępstwie Wójta 
Pani Sekretarz Alicja Garbacz, 
która nie miała wątpliwości, że 
wszystkie dzieci były grzeczne 
i z pewnością zasłużyły na swój 
prezent.

Wszystkim zaangażowanym 
osobom, w tym członkom Gmin-
nej Komisji, bardzo dziękuję.

Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Święty Mikołaj w Gminie Szaflary

Trasy biegowe powstaną tak 
jak i w poprzednim sezo-
nie na pętli dookoła Błoni 

Szaflarzańskich. Będzie tam 
można biegać stylem klasycz-
nym oraz łyżwą. Trasa będzie 
znajdowała się za kościołem 
w Szaflarach.

Do wyboru będzie jeszcze 
druga trasa, która prowadzi przez 

Szaflary nad Błoniami Szafla-
rzańskimi aż do szkoły podsta-
wowej w Szaflarach i łączy się 
z trasą Biegu Podhalańskiego 
dookoła rezerwatu Bór na Czer-
wonem. Na trasę będzie można 
się dostać od strony Tewikla 
w Szaflarach. 

Serdecznie zapraszamy do 
korzystania.

Zapraszamy
na biegówki do Szaflar!

Również w tym sezonie zimowym 
gmina Szaflary przygotuje trasy 
biegowe dla narciarzy. 

Kolonia gminna 2018 
nad Morzem Bałtyckim!

Gmina Szaflary również w tym roku organizuje 
dla dzieci kolonię gminną. Tym razem nagrodą 
dla dzieci będą wakacje nad Morzem Bałtyckim.
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Jest mi niezmiernie miło 
Państwa poinformować, iż 
w projekcie Budżetu Gminy 

Szaflary na 2018 rok zostały 
zaplanowane inwestycje na 
poziomie ponad 14 mln zł. 
Mam nadzieję, iż dzięki na-
szym wspólnym wysiłkom 
zrealizujemy wszystkie zało-
żone do realizacji inwestycje 
i już dzisiaj Państwu z góry 
serdecznie dziękuję za pomoc 
i wsparcie przy wykonywaniu 
zaplanowanych zadań. Jako 
Wójt Gminy jestem przeko-
nany, iż wszystkie zadania 
wskazane poniżej przyczynią 
się do poprawy życia miesz-
kańców w Naszej Gminie. 
Nowe chodniki, budowa od-

wiertu badawczo – eksploata-
cyjnego, budowa wodociągu 
w Maruszynie, przebudowa 
dróg z nowymi nakładkami 
asfaltowymi, budowa ścieżek 
rowerowych, budowa sali gim-
nastycznej i nowych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, 
modernizacja remiz strażac-
kich, zakup samochodu pożar-
niczego i budowa oświetlenia 
ulicznego w Gminie to jedne 
z wielu zadań, które są dla 
mnie na ten rok priorytetem 
i wyznacznikiem do dalszego 
działania.

W zestawieniu poniżej 
zostały przedstawione wy-
datki, które planowane są do 
poniesienia z budżetu Gminy 

Szaflary. Oprócz zadań wy-
mienionych w tabeli poniżej 
w przyszłym roku planowane 
są również do realizacji zada-
nia, które będą finansowane 
bez angażowania środków 
Gminy Szaflary. Planowane za-
dania to m.in. budowa chodni-
ków wzdłuż „Zakopianki” w 3 
z 4 zaplanowanych odcinków 
tj. od ul. Aug. Suskiego aż do 
granicy z Białym Dunajcem. 
Planowany koszt inwestycji 
to około 6 mln zł i w całości 
zostanie on sfinansowany ze 
środków Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
nie obciążając tym samym 
naszego budżetu. Kolejnym 
zadaniem, które również bę-

dzie realizowane w Gminie 
Szaflary a finansowane ze 
środków Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad to 
budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Orkana 
z ul. Zakopiańską w Szafla-
rach. Następne zadanie to bu-
dowa kanalizacji sanitarnej, 
która będzie finansowana 
ze środków Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go. Budowa przystanku PKP 
Geotermia przy „Zakopiance” 
również będzie finansowana 
ze środków PKP-PLK, nie ob-
ciążając tym samym budżetu 
gminy. 

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

LP ZADANIA

1. Budowa wodociągu w Maruszynie

2. Projekt wodociągu w Szaflarach

3.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Targu 
na budowę chodników w miejscowości Bańska Niżna

4.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym 
Targu na budowę chodników w miejscowości Bór

5.

Budowa ciągów komunikacyjnych: pieszo-
rowerowego i pieszo-jezdnego z miejscami 
postojowymi wraz z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem drogowym oraz przebudową 
istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie 
usunięcia kolizji z projektowanymi elementami 
tych ciągów w rejonie zabudowań szkoły 
podstawowej w m. Zaskale

6.
Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie 
ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Orkana 
w Szaflarach cz. 2 w miejscowości Szaflary 

7.
Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana 
w Szaflarach cz. 3 w miejscowości Szaflary

8.
Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego na 
os. Nowe w miejscowości Szaflary

9.
Montaż drogowych barier ochronnych wzdłuż 
Potoku Furczańskiego w miejscowości Szaflary 

10
Projekt przebudowy ul. Topory w miejscowości 
Bańska Niżna

11.
Wykonanie projektu organizacji ruchu i montaż 
progów zwalniających przy szkole ul. Topory 
i ul. Papieska w miejscowości Bańska Niżna

12.

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy 
skrzyżowania w miejscowości Bańska Niżna – 
połączenie drogi powiatowej dz. ew. nr 6052 
z dz. Ew. 6041

LP ZADANIA

13.
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego 
w miejscowości Zaskale

14.
Przebudowa części drogi ul. Werona 
w miejscowości Zaskale

15.
Projekt przystanku kolejowego Bańska Niżna – 
geotermia

16.
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kardynała Karola 
Wojtyły do ul. Kościelnej w miejscowości Zaskale

17.

Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi 
wraz z budową obiektu inżynierskiego na potoku Mały 
Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna wraz 
z uzyskaniem decyzji ZRID. Przebieg projektowanego 
odcinka" połączenie drogi powiatowej - dz. ewid. 
nr 2673 z dz. ewid. nr 2674 oraz dz. ewid nr 3228/2, 
przejście przez potok Mały Rogoźnik - dz. ewid. nr 
8311/9 i połączenie z dz. ewid. nr 8245/1

18.
Przebudowa drogi na cmentarz wraz z oświetleniem, 
parkingiem w miejscowości Maruszyna

19.
Odbudowa dróg w Maruszynie w tym: min.: droga 
Gąsiorowa i Jana Pawła II

20.
Projekt przebudowy drogi ul. Gielatówka 
i Kapłonówka w miejscowości Bańska Wyżna

21.
Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości 
Bańska Wyżna

22.
Projekt chodnika ul. Św. St. Kostki od kościoła 
do skrzyżowania z ul. Gancarze w miejscowości 
Maruszyna

23. Wykonanie łącznika szlaku wokół Tatr

24.

Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury 
dla rowerzystów po polskiej i słowackiej stronie 
granicy w ramach II etapu Historyczno – 
kulturowo – przyrodniczego szlaku wokół Tatr

LP ZADANIA

25.
Zakup działek/ gruntów pod inwestycje gminne 
w miejscowości Maruszyna

26.
Rozwój dostępu do e –usług publicznych 
w Gminie Szaflary

27.

Prace inwestycyjne w budynkach OSP w tym:
– modernizacja remizy Maruszyna,
– wymiana bramy garażowej i drzwi 

wejściowych do magazynu w Skrzypnem
– modernizacja elewacji i stolarki okiennej 

w Szaflarach
– modernizacja podłogi dolnej sali w remizie 

OSP Zaskale i ogrodzenia 

28. Zakup samochodu OSP Bańska Wyżna

29. Projekt przebudowy OSP Pitoniówka

30.
Modernizacja parkietu Sali gimnastycznej 
w budynku szkoły w Bańskiej Niżnej

31.
Termomodernizacja oraz wymiana stolarki 
wewnętrznej budynku szkoły w Bańskiej Wyżnej

32.

Wydatki inwestycyjne w szkołach, w tym m.in. 
– budowa sieci WiFi w budynku szkoły 

podstawowej w Skrzypnem
– zakup drukarki kolorowej laserowej do szkoły 

w Zaskalu
– rozbudowa monitoringu w budynku szkoły 

w Szaflarach oraz na zewnątrz
– przebudowa szatni oraz wydzielenie 

i dostosowanie pomieszczenia na potrzeby  
biblioteki w Bańskiej Niżnej

– przebudowa bramy przy szkole w Bańskiej Niżnej
– wymiana lamp/oświetlenia w czterech salach 

lekcyjnych w Bańskiej Niżnej
– instalacja monitoringu wizyjnego w budynku 

szkoły Maruszynie Dolej 

Szanowni mieszkańcy Gminy Szaflary,

INWESTYCJE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZAFLARY NA 2018 ROK
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LP ZADANIA

33.
Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu 
w Szaflarach

34. Projekt kanalizacji w miejscowości Zaskale

35.
Wydatki związane z realizacją projektu 
pn. „Wymiana kotłów na paliwa stałe 
w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary

36.

Projekt oświetlenia ulicznego w gminie, 
w tym m.in.: projekt oświetlenia 
ul. Sportowa, ul. Bogdana Werona 
i ul. Kościuszki w Zaskalu, projekt 
oświetlenia ul. Św. Jadwigi Królowej od 
nr 95 do mostu i ul. Wierchowa od Lipy 
do nr 5, a także projekt oświetlenia na 
ul. Gancarze i ul. Pod Górą w Maruszynie

37.

Budowa oświetlenia w tym:
– budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Skałka w Zaskalu 
– budowa oświetlenia ulicznego – 

ul. Polna w Zaskalu
– budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Wierchowa w Skrzypnem
– budowa oświetlenia ulicznego 

ul. Kościelna w Skrzypnem
– budowa oświetlenia ulicznego 

skrzyżowanie DK 47 i ul. Orkana
– budowa oświetlenia ulicznego 

skrzyżowanie DK 47 i ul. Orkana
– budowa oświetlenia parkingu przy 

cmentarzu w Maruszynie

38.

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego: 
ul. Rola Galicowa od numeru 32 na długości 
około 200 mb, ul. Rola Galicowa od numeru 20 
w stronę Sądla na długości około 630 mb, ul. 
Zakopiańska – „Boczna” na długości około 130 mb 
w miejscowości Szaflary

39. Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego 

40.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji 
umożliwiających realizację zadania „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania budynku 
wikarówki na potrzeby kulturowo –edukacyjno – 
przyrodnicze”

41.

Opracowanie dokumentacji projektowej na 
wykonie parku rekreacyjno – edukacyjno 
– przyrodniczego w Szaflarach wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie 
ostatecznych decyzji umożliwiających 
realizację w/w zadań

42. Wykonanie studni na boisku sportowym w Zaskalu 

43.

Projekt boiska lekkoatletycznego przy 
szkolne podstawowej w Szaflarach i boiska 
z placem rekreacyjno – edukacyjnym przy 
Ośrodku Zdrowia 

44.

Dokończenie budowy sali gimnastycznej, 
boiska wielofunkcyjnego i zewnętrznej 
siłowni przy szkole podstawowej 
w Skrzypnem 

45.
Wykonanie zadania „Rozbudowa obiektów 
rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska 
Niżna, Zaskale” 

Podczas jesiennych dni 
mrok szybko nas zaska-
kuje, więc musimy ze 

zdwojoną uwagą uważać na 
siebie i innych. W tym dniu 
każde dziecko przyszło do 
kościoła w odblaskach. 
Ten, kto nie miał żadnego 
elementu odblaskowego 
mógł go otrzymać i wró-
cić bezpiecznie do domu, 
a ciemność nie była już dla 
niego taka straszna.

Po nabożeństwie różań-
cowym na każde dziecko 
czekała niespodzianka – 
kociołek harcerski pełen 
słodyczy. Oprócz tego, dla 

tych, którzy systematycznie 
uczęszczali na codzienną 
modlitwę, czekały odbla-
skowe różańce, które wy-
konały siostry Pasterzanki. 
Wszystko to, działo się pod 
życzliwym okiem księży – 
Kazimierza Duraja i Jacka 
Kucza. 

W kolejnym dniu, czyli 
1 listopada na cmentarzu 
o godzinie 19.00 odbył 
się różaniec za zmarłych. 
Harcerze zadbali o to, żeby 
nastrój w tym dniu był bar-
dziej dostojny. Wśród kolo-
rowych blasków palących 
się zniczy, można było za-

uważyć sylwetki harcerzy 
z karabinami, pełniącymi 
wartę przy pomniku pole-
głych żołnierzy w czasie II 
wojny światowej. Oprócz 
tego ksiądz wikary przy-
gotował rozważania tajem-
nic chwalebnych różańca, 
które odczytywali harce-
rze i razem ze wspólnotą 
parafialną odmówiliśmy 
dziesiątki różańca. 

Niech cytat: „Różaniec 
to skarb, który trzeba od-
kryć” pozostanie w naszym 
sercu nie tylko w paździer-
niku, ale też przez cały rok.

Opr. i fot.: Izabela Ciszek

Odblaskowy Różaniec
Październik jest miesiącem modlitw różańcowych. 
W czasie ostatniego dnia różańca, czyli 31.10.2017 r., 
odbył się Odblaskowy Różaniec.
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Myślę, ze to motto zawiera 
wszystko to, co wypeł-
nia moje kapłaństwo. 

Chociaż jako proboszcz muszę 
się zmagać z różnymi proble-
mami natury administracyjnej 
by doprowadzić wszystko do 
porządku, to nie jest to dla 
mnie najważniejsze. Najważ-
niejszy dla mnie zawsze był 
i jest drugi człowiek, każdy 
człowiek, i jeśli uda mi się po-
móc komuś wyprostować jego 
życie i być bliżej Boga to to 
ma sens. Pomagając innym żyć 
w przyjaźni z Bogiem staram 
się pamiętać, że najważniejsze 
jest to, abym ja jako kapłan 
się zbawił.

W przyszłości planuję 
zrobić tyle ile dam radę i pa-
rafianie zechcą, i na ile Bóg 
pozwoli.

Życiorys 
Ks. Adam Biłka ur. 

15.09.1960r. w Wadowicach. 
1967- 1975 Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Wadowicach.1975 
- 1980 Technikum Chemiczne 
w Oświęcimiu. 1980 - 1681 

praca w Zakładach Chemicz-
nych w Oświęcimiu. 1981 - 
1983 praca w Zakładach  Po-
nar - Wadowice. 1983 - 1989 
Seminarium Arcybiskupie 
w Krakowie i studia na Pa-
pieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. 21.05.1981 
przyjął Sakrament Kapłaństwa  
w Katedrze na Wawelu z rąk 
Ks. Kardynała Franciszka 
Macharskiego. 26.08. 1989 - 
26.08 1991 wikariusz w Parafii 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Rabce - Zdroju i katecheta 
w Szkole Podstawowej nr 
1 i nr 3. 1991 - 1995 wika-
riusz w parafii św. Wojciecha 
w Jaworznie i kapelan Domu 
Pomocy Społecznej w Jaworz-
nie oraz katecheta w Szkole 
Podstawowej nr 1, a od 1993 
- 1995 również kapelan Szpi-
tala Miejskiego w Jaworznie. 
1995- 1996 wikariusz w Para-
fii św. Archaniołów Michała, 
Rafała i Gabriela w Czeladzi 
diecezja Sosnowiecka i kate-
cheta w Szkole Podstawowej 
w Czeladzi i Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Sosnowcu. 
1996 - 2002 wikariusz w Pa-

rafii  Narodzenia Maki Bożej 
w Myślenicach i katecheta 
w Zespole Szkół Zawodo-
wych, Szkole Podstawowej nr 
1 i 2 oraz Gimnazjum, kapelan 
Szpitala Miejskiego w My-
ślenicach, Duszpasterstwo 
Niepełnosprawnych i Głu-
choniemych Betania dla osób 
ubogich i kuchnia Albertyńska 
oraz oaza Ruch Światło - Ży-
cie. 2002 - 2003 kapelan Szpi-
tala Miejskiego w Chrzanowie. 
2003 - 2010 wikariusz w Para-
fii Najświętszej Maryi Panny 
w Krakowie - Mistrzejowicach 
i katecheta w Zespole Szkół 
Ekonomicznych nr 2 w Krako-
wie oraz Duszpasterstwo Aka-
demickie w Mistrzejowicach; 
2010 - 2015 proboszcz Para-
fii Niepokalanego Serca NMP 
Kraków Rybitwy - Przewóz 
i katecheta w Zespole Szkół 
Ekonomicznych nr 2 w Kra-
kowie; 1.07.2015 proboszcz 
Parafii Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Skrzypnem 
i katecheta w Szkole Podsta-
wowej w Skrzypnem. 

Z wyrazami szacunku  
Ks. Adam Biłka 

Motto Proboszcza
Motto na życie kapłańskie : „ Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! 
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”/ Łk 22, 42/ 
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ODESZLI OD NAS 
 W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA  2017 R.  DO 30 LISTOPADA 2017 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1 Marduła Jan 1944 01.09.2017 r. Skrzypne

2 Węgrzyniak Andrzej 1964 09.09.2017 r. Zaskale

3 Hajnos Stanisław 1934 14.09.2017 r. Skrzypne

4 Gałdyn Anna 1974 22.09.2017 r. Szaflary

5 Śmiałek Andrzej 1939 24.09.2017 r. Bańska Wyżna

6 Gubała Władysław 1954 26.09.2017 r. Bańska Wyżna

7 Zagórski Stanisław 1948 07.10.2017 r. Szaflary

8 Galica Stanisław 1930 10.10.2017 r. Bańska Niżna

9 Marduła Katarzyna 1937 12.10.2017 r. Szaflary

10 Suchecka Helena 1928 22.10.2017 r. Maruszyna

11 Babiarz Janina 1964 24.10.2017 r. Bańska Wyżna

12 Zaliński Józef 1952 28.10.2017 r. Bańska Wyżna

13 Antoszek Anna 1963 05.11.2017 r. Szaflary

14 Mrowca Zofia 1930 10.11.2017 r. Zaskale

15 Jarząbek Jan 1951 10.11.2017 r. Bańska Niżna

16 Mrugała Wojciech 1973 12.11.2017 r. Szaflary

17 Joniak Antoni 1930 14.11.2017 r. Zaskale

18 Piszczór Anna 1931 17.11.2017 r. Zaskale

19 Cudzich Józef 1937 18.11.2017 r. Bańska Niżna

20. Cetera Jan 1930 21.11.2017 r. Zaskale
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Lp. Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

1. Weronika 05.09.2017 r.

2. Jędrzej 06.09.2017  r.

3. Łukasz 10.09.2017 r.

4. Milena 12.09..2017 r.

5. Maja 17.09.2017 r.

6. Zofia 20.09.2017 r.

7. Julia 23.09.2017 r.

8. Zuzanna 25.09.2017 r.

9. Kacper 28.09.2017 r.

10. Tadeusz 02.10.2017 r.

11. Marcelina 04.10.2017 r.

12. Antonina 15.10.2017 r.

13. Wiktoria 17.10.2017 r.

14. Paweł 22.10.2017 r.

15. Tymoteusz 25.10.2017 r.

16. Maksymilian 29.10.2017 r.

17. Oskar 29.10.2017 r.

18 Jakub 31.10.2017 r.

19. Krzysztof 02.11.2017 r.

20. Kacper 03.11.2017 r.

21. Bartosz 09.11.2017 r.

22. Aleksandra 10.11.2017 r.

23. Andrzej 11.11.2017 r.

24. Ola 14.11.2017 r.

25. Szymon 21.11.2017 r.

26. Mikołaj 21.11.2017 r.

27. Oliwia 28.11.2017 r.

Zestawienie dzieci 
urodzonych w okresie 
od 1 września 2017 r. 
do 30 listopada 2017 r.

ZAMELDOWANYCH  
NA TERENIE  

GMINY SZAFLARY

Jesienno-zimową porą na wychłodze-
nie organizmu są szczególnie nara-
żone osoby starsze, samotne, które 

z różnych przyczyn nie mogą poradzić 
sobie z codziennymi czynnościami. Jeśli 
znamy kogoś starszego, chorego, miesz-
kającego samotnie zapytajmy, czy nie 
potrzebuje naszej pomocy. Należy pa-

miętać, że są ośrodki i placówki, w któ-
rych taka osoba otrzyma opiekę i będzie 
bezpieczna. 

O trudnej sytuacji sąsiada czy znajome-
go możemy powiadomić Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Wystarczy tylko jeden 
telefon pod numer GOPS w Szaflarach 
18-26-123-29

W listopadzie 2017 roku do 
Urzędu Gminy w Szafla-
rach wpłynęło od Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad potwierdzenie na pi-
śmie, iż w I kwartale 2018 roku 
będzie przeprowadzony przetarg 
na dokumentację sygnalizacji 
świetlnej, a realizacja tego za-
mierzenia planowana jest w II 
półroczu 2018 roku. Dla całej 
społeczności Gminy Szaflary 
jest to bardzo dobra informacja, 
gdyż wszyscy wiemy jak niebez-
pieczne jest to skrzyżowanie i do 
ilu wypadków oraz kolizji tam 
już doszło. 

Zadanie finansowane jest 
w całości przez Generalną Dy-

rekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. 

W imieniu wszystkich miesz-
kańców i użytkowników drogi 
bardzo dziękuję Ministrowi An-
drzejowi Adamczykowi, Posło-
wi Edwardowi Siarce i wszyst-

kim osobom zaangażowanym, 
za przyczynienie się do realizacji 
tak ważnej dla nas inwestycji, 
która przede wszystkim zwięk-
szy bezpieczeństwo.

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Orkana i „Zakopianki”

Gmina Szaflary po wielu spotkaniach i uzgodnieniach, 
w końcu doczeka się sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Orkana w Szaflarach z drogą DK 47 tzw. „Zakopianką”.

Apel do mieszkańców 
– Nie bądźmy obojętni zimą!

Od 1 października 2017 r. 
dla mieszkańców Gminy 
Szaflary jak i powiatu 

nowotarskiego świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki 
medycznej udzielane są przez 
Podhalański Szpital Specja-
listyczny im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu.

Świadczenia będą udzielane 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy. 
W razie nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się 
po pomoc do dowolnego punk-

tu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego le-
karza pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył 
swoją deklarację.

Specjalny numer nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej 
12 2988219.

Nocna i świąteczna opieka medyczna 
dla mieszkańców Gminy Szaflary

13

nr 4(6)/2017 AKTUALNOŚCI



Rajd Żubrów to jedna z naj-
starszych imprez sporto-
wych w Polsce. Pierwszy 

Rajd wystartował 12 listopada 
1966 spod Wielkiej Krokwi 
w Zakopanem. Pomysłodawcą 
był Sobiesław Zasada, trzykrot-
ny zdobywca tytułu mistrza 
Europy w rajdach samochodo-
wych i trzech wicemistrzostw 
w tej dyscyplinie, 11-krotny 
rajdowy mistrz Polski.

Obecnie Rajd startuje spod 
Hotelu Mercure Kasprowy 
w Zakopanem. W rywalizacji 
mogą brać udział tylko samo-
chody produkowane seryjnie, 
jest to jedyne ograniczenie. 

W tym roku zgłosiło się 88 
załóg, ale wystartowały 82, 
wśród których było 15 załóg 
z Włoch. Miłośnicy rajdów 
startowali w pięciu kategoriach:

GRUPA I to byli Zawodnicy 
i działacze sportu samochodo-
wego oraz zaproszeni goście, 
którzy ukończyli 60 rok życia.

GRUPA II to byli zawodnicy 
i działacze sportu samochodo-
wego oraz zaproszeni goście, 
pomiędzy 30. a 59. rokiem 
życia.

GRUPA III to uczestnicy 
startujący na samochodach wy-
produkowanych do 31 grudnia 
1991r.

GRUPA OPEN to zawodnicy 
licencjonowani oraz posiadacze 
samochodów „usportowionych” 
którzy ukończyli 30 rok życia.

GRUPA OPEN WETERAN 
uczestnicy startujący na samo-
chodach wyprodukowanych do 
31grudnia 1991 r. posiadający 
licencję sportową.

Zawodnicy mierzyli się 
na 10 odcinkach specjalnych, 
a długość każdej próby to 2 km. 
W gminie Szaflary próby starto-
we zostały przeprowadzone na 
Pitoniówce i w Szaflarach. Te 
dwa odcinki przejeżdżane były 
trzykrotnie, a dwie pierwsze pę-
tle uzupełniały próby w Knuro-
wie i Kluszkowcach.

Do rywalizacji w rajdzie sta-
nęło wielu znanych kierowców 
rajdowych m.in. Zbigniew Ba-
ran, Maciej Steinhof czy Konrad 
Biela z Szaflar, Mistrz Polski 
GSMP 2017 w Klasie A-2000, 
który w 51. Rajdzie Żubrów zdo-
był 1 miejsce w kategorii OPEN.

Opr. i fot.: Natalia Romasz

Żubry z rykiem 
przejechały ulicami 
gminy Szaflary

W sobotę 21 października na terenie 
gminy Szaflary rozegrany został 
51. Rajd Żubrów. 
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„Holy Wins” przygotowa-
ła dyrektor przedszkola 
Elżbieta Poniedziałek ra-

zem z przedszkolankami. Dzieci 
gościły w każdej klasie, nato-
miast opiekunki przedstawiały 
każdą z postaci, podkreślając 
charakterystyczne elementy 
stroju oraz zwracając uwagę na 
atrybuty, z którymi przedstawiani 
są święci na obrazach. 

W Orszaku gościli: św. Jan 
Paweł II, św. Faustyna z ob-

razkiem Jezusa Miłosiernego, 
św. Stanisław Kostka patron 
młodzieży, św. Agnieszka 
z owieczką, św. Franciszek 
z pieskiem, św. Maksymilian 
Kolbe w pasiaku obozowym, 
św. Teresa od Dzieciątka Je-
zus, św. Florian patron straża-
ków oraz Jan Chrzciciel wśród 
Świętej Rodziny. Zaskalanie 
rozpoznali św. Kingę z bryłka-
mi soli, królową Jadwigę i Bra-
ta Alberta z chlebem. Jeden 

z chłopców – Janek nosił kosz 
z kolorowymi karteczkami. 
Każdy z uczniów losował cytat 
jednego ze Świętych i czytał 
go na głos. Były to głębokie 
przemyślenia dotyczące życia 
i służby bliźniemu.

Podczas tej wizyty podkre-
ślano, że radość i miłość, która 
doprowadziła zwykłych ludzi do 
świętości jest dla społeczności 
uczniowskiej przykładem, że 
i my możemy osiągnąć niebo, 
a współpraca w zespole ma 
kształtować postawę wzajem-
nej pomocy i sprzyjać tworzeniu 
zasad moralnych dziecka.

Opr. i fot.: Kinga Jagła - Tokarska

Orszak świętych w Zaskalu
Na dzień przed Dniem Wszystkich Świętych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zaskalu odwiedził orszak 
świętych. Mali bohaterowie przyjechali prosto 
z niepublicznego „Przedszkola z Widokiem”, 
które mieści się niedaleko naszej placówki. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wspólną Koronką do Bo-
żego Miłosierdzia, którą 

poprowadził ks. proboszcz 
Kazimierz Duraj. Przed licz-
nie zgromadzoną publiczno-
ścią zaprezentowały się dzieci 
i młodzież z Szaflar, wśród nich: 
przedszkolaki z Przedszkola Św. 
Aniołów Stróżów, dzieci z Ogni-
ska Misyjnego działającego przy 
Szkole Podstawowej w Borze, 
schola „Gaudenti” oraz schola 
młodzieżowa i chór działają-
ce przy parafii w Szaflarach. 
Wiersz Wojciecha Gąsienicy-
-Byrcyna „Wiadra świynconyj 
wody” recytowała Karolina 
Kobylarczyk.

Gościnnie wystąpił także ze-
spół „Milusioki” działający przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym 
Targu oraz Skrzypnianki wraz 
z kapelą góralską. Koncert po-
prowadziła Marta Zagórska.

Na zakończenie wszyscy 
wspólnie zaśpiewali ulubioną 
pieśń Ojca Świętego „Barkę”.

Pomysłodawcą i inicjatorem 
przedsięwzięcia był ks. wika-
riusz Jacek Kucz. Organizatorami 
koncertu byli: Związek Podhalan 
Oddział Szaflary, Parafia Św. An-
drzeja Apostoła, Gmina Szaflary 
oraz Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

XVII Dzień Papieski w Szaflarach
W Kościele Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, w niedzielę 8 października, odbył się koncert 
ku czci Św. Jana Pawła II, zorganizowany w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego.
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Warsztaty baletu oraz tań-
ca prowadziła Magdalena 
Konopek-Młynarska in-

struktorka baletu, absolwent-
ka Studia Baletowego Opery 
Krakowskiej, tancerka Art Co-
lor Ballet i Studia Sztuki Tań-
ca. W zajęciach brały udział 
dziewczynki w wieku od 7 
lat. Podczas zajęć prowadząca 
wprowadzała dzieci w tajniki 
tańca. Uczestniczki miały oka-
zję poznać kilka podstawowych 
kroków, zobaczyć jak wygląda-
ją baletki prawdziwej baletni-
cy oraz poznać kilka nowych 
i ciekawych pojęć jak „paczka” 
czy „tutu”.

Kolejny cykl zajęć, tym 
razem przeznaczony głównie 
dla chłopców, to robotyka. Są 
to zajęcia edukacyjne, które 
uczą „młodych inżynierów”, 

jak budować roboty, zapoznają 
ich z pojęciami związanymi 
z robotyką, a przede wszyst-
kim wprowadzają w fascy-
nujący świat nauki i robotów. 
Uczestnicy budując i pro-
gramując roboty pod okiem 
instruktora korzystali ze spe-
cjalnych zestawów klocków 
oraz laptopów z odpowiednim 
oprogramowaniem. Podczas 
zajęć uczestnicy mogli także 
samemu wymyślić i zbudować 
zdalnie sterowaną lub zapro-
gramowaną jednostkę.

Wszystkie zajęcia odbywały 
się w szkole w Bańskiej Wyż-
nej i realizowane były dzięki 
finansowemu wsparciu gminy 
Szaflary. 

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Barbara Wolański/ 

Natalia Romasz

W rajdzie uczestniczyło 12 
drużyn 6-osobowych 
z powiatu nowotarskie-

go i tatrzańskiego. Uczestnicy 
startowali z parkingu Urzędu 
Gminy Szaflary i przeszli na-
stępujące punkty: „koci zamek”, 
elektrownia wodna, żelazny 
krzyż z 1857r, remiza, kościół, 
pomnik Augustyna Suskiego, 
chałupa Anny Doruli, kapliczka 
św. Andrzeja, aż dotarli na metę 
na placu zabaw koło plebanii. 
Drużyny na poszczególnych 
punktach rozwiązywały zada-
nia. Oznaczali gatunki drzew 
zaznaczone na trasie.

Rajd zorganizowany był przez 
Ligę Ochrony Przyrody Oddział 
Zakopane ze szkolnym kołem 
w Szaflarach. Nagrody ufundo-
wało Nadleśnictwo Nowy Targ, 
materiały promocyjne dla wszyst-
kich uczestników przekazało 
Gminne Centrum Kultury Pro-

mocji i Turystyki w Szaflarach. 
Poczęstunek zafundował Urząd 
Gminy w Poroninie. Uczestnicy 
mogli również zwiedzić zabytko-
wą chałupę Anny Doruli dzięki 
współpracy jej właścicieli i Urzę-
du Gminy Szaflary. Elektrownię 
wodną udostępnił do zwiedzania 

właściciel Józef Stachoń Tutoń 
a oprowadzał jego pracownik 
Wojciech Kalata. Ksiądz Kazi-
mierz Duraj udostępnił plac przy 
plebanii na ognisko, zabawy i za-
kończenie rajdu. Wszyscy uczest-
nicy szczęśliwie dotarli do celu 
i dobrze się bawili. 

W kategorii klas gimnazjalnych 
wysokie miejsca zajęli uczniowie 
z gminy Szaflary. Pierwsze miej-
sce zdobyła Maruszyna Górna, 
trzecie miejsce Skrzypne.

Opr. i fot.: Prezes LOP/O 
Zakopane i opiekun szkolnego koła 

LOP w Szaflarach 
Grażyna Chowaniec-Lejczyk

Z ekologią za pan brat
XXVI Podhalański Rajd Ekologiczny pod hasłem 
„Szaflary – Serce Podhala” odbył się 12-ego 
października w Szaflarach.

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie NaSa Bańska Wyżna 
organizowało dla dzieci ze szkoły w Bańskiej Wyżnej bezpłatne 
zajęcia z baletu, tańca współczesnego oraz robotyki.

NaSe dzieci tańczą i budują
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Lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota

1. Bańska Niżna

Dofinansowanie projektu przebudowy 
ul. Topory w miejscowości Bańska Niżna 
w ramach funduszu sołeckiego

35.566,70 zł

Dofinansowanie konkursu „Kto tu rządzi”  1.500,00 zł

Oświetlenie uliczne 25.000,00 zł

Wykonanie chodnika przy ul. Topory oraz progi 
zwalniające przy szkole ul. Topory i ul. Papieska 30.900,00 zł

Zakup sprzętu dla OSP w Bańskiej Niżnej  2.500,00 zł

Razem 95.466,70 zł

2. Bańska 
Wyżna

Przebudowa wiaty przystankowej 5.000,00 zł

Remont dróg polnych 10.000,00 zł

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
Bańska Wyżna w ramach funduszu sołeckiego 35.566,70 zł

Termomodernizacja oraz wymiana stolarki 
wewnętrznej budynku szkoły Bańska Wyżna 27.250,00 zł

Oświetlenie uliczne 12.500,00 zł

Zajęcia taneczne dla dzieci 1.000,00 zł

Razem 91.316,70 zł

3. Bór

Dopłata do MZK 14.500,00 zł

Remont dróg polnych 2.050,00 zł

Oświetlenie uliczne 9.000,00 zł

Dofinansowanie do budowy obiektu rekreacyjno 
– edukacyjnego oraz obiektów małej 
architektury przy publicznej szkole podstawowej 
w Borze w ramach funduszu sołeckiego

25.287,92 zł

Razem 50.837,92 zł

4. Maruszyna

Położenie nawierzchni asfaltowej parkingu 
przy cmentarzu 30.000,00 zł

Projekt chodnika ul. Św. St. Kostki od kościoła 
do skrzyżowania z ul. Gancarze w ramach 
funduszu soleckiego

35.566,70 zł

Zakup działek/ gruntów pod inwestycje gminne 18.550,00 zł

Remont obelisku przy remizie OSP 
w Maruszynie 8.000,00 zł

Wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż 
ul. Św. St. Kostki 4.000,00 zł

Oświetlenie uliczne 33.000,00 zł

Budowa oświetlenia parkingu przy 
cmentarzu w Maruszynie 5.000,00 zł

Razem 134.116,70 zł

5. Skrzypne

Częściowa wymiana instalacji elektrycznej 
(wymiana tablicy bezpieczników na esy), 
remont ogrodzenia - wymiana siatki 
ogrodzeniowej i dwóch bram wjazdowych. 

12.300,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierchowa 20.000,00 zł

Dofinansowanie zespołu Skrzypnianki 3.000,00 zł

Oświetlenie uliczne 15.000,00 zł

Działalność sportowa na rzecz społeczności wsi 5.000,00 zł

Dokończenie budowy sali gimnastycznej, 
wielofunkcyjnego boiska i zewnętrznej 
siłowni przy szkole podstawowej 
w Skrzypnem w ramach funduszu sołeckiego

35.566,70 zł

Razem 90.866,70

6. Szaflary

Dofinansowanie osiedla Zadział 6.350,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana 
w ramach funduszu sołeckiego 35.566,70 zł

Montaż drogowych barier ochronnych wzdłuż 
Potoku Furczańskiego 6.550,00 zł

Działalność przeciwpożarowa kulturalno-
oświatowa i rozrywkowa 8.000,00 zł

Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Rola 
Galicowa 12.000,00 zł

Działalność sportowa – rozwój kultury 
fizycznej, sportu i turystyki (LKS, UKS, harcerze) 80.000,00 zł

Oświetlenie uliczne 60.000,00 zł

Razem 208.466,70 zł

7. Zaskale

Dofinansowanie MZK 35.000,00 zł

Oświetlenie uliczne 15.000,00 zł

Remont remizy OSP w Zaskalu (odnowienie 
pomieszczeń w remizie) w ramach funduszu 
sołeckiego

35.566,70 zł

Działalność sportowa na rzecz społeczności wsi 23.600,00 zł

Razem 109.166,70 zł

Budżety sołeckie 2018
Na 2018 rok planowana 

łączna kwota do dyspozy-
cji sołectw to 780.238,12 

zł. W ramach tej kwoty wy-
odrębnione są środki pocho-
dzące z funduszu sołeckiego 
w kwocie 238.688,12 zł oraz 
środki do dyspozycji sołectwa 
w kwocie 541.550,00 zł, które 
zostały przekazane sołectwu 
zgodnie z przeliczeniem na 
liczbę mieszkańców w danym 
sołectwie (tj. kwota 50 zł na 
każdego mieszkańca). 

Dzięki takiemu funduszowi 
każde sołectwo ma możliwość 
wyboru zadania do realizacji, 
które według mieszkańców 
jest najbardziej oczekiwa-
nym zadaniem. Ponadto wy-
odrębnienie poszczególnych 

zadań wskazanych przez 
mieszkańców jest dla mnie, 
jako Wójta Gminy wskazówką 
w jakim kierunku inwestycyj-
nym mamy iść aby spełnić ich 
oczekiwania. Tak naprawdę 
to każde sołectwo wie najle-
piej jaka droga jest konieczna 
do remontu czy przebudowy, 
gdzie jest potrzebne dodatko-
we oświetlenie, chodniki czy 
też gdzie są wymagane jeszcze 
inne remonty. 

Szanowni mieszkańcy chcia-
łem Wam również serdecznie 
podziękować za uczestnictwo 
w zebraniach wiejskich i już 
dzisiaj zapraszam Was na kolej-
ne zebrania przy jeszcze więk-
szej frekwencji.

Rafał Szkaradziński
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2018, I PÓŁROCZE
Sołectwa: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna
Sołectwa: 

Bór, Zaskale
Sołectwa: 

Maruszyna, Skrzypne
Sołectwa:
Szaflary

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

03.01.2018

10.01.2018 X

17.01.2018

24.01.2018 X

31.01.2018

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

07.02.2018 X

14.02.2018

21.02.2018 X

28.02.2018

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

07.03.2018 X

14.03.2018

21.03.2018 X

28.03.2018

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

04.04.2018 X

11.04.2018

18.04.2018 X

25.04.2018

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

02.05.2018 X

09.05.2018

16.05.2018 X

23.05.2018

30.05.2018 X

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane 

i niesegregowane

06.06.2018

13.06.2018 X

20.06.2018

27.06.2018 X

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.01.2018 X

11.01.2018

18.01.2018 X

25.01.2018

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.02.2018 X

08.02.2018

15.02.2018 X

22.02.2018

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.03.2018 X

08.03.2018

15.03.2018 X

22.03.2018

29.03.2018 X

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.04.2018

12.04.2018 X

19.04.2018

26.04.2018 X

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.05.2018

10.05.2018 X

17.05.2018

24.05.2018 X

31.05.2018

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.06.2018 X

14.06.2018

21.06.2018 X

28.06.2018

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.01.2018

11.01.2018 X

18.01.2018

25.01.2018 X

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.02.2018

08.02.2018 X

15.02.2018

22.02.2018 X

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.03.2018

 08.03.2018 X

15.03.2018

22.03.2018 X

 29.03.2018

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.04.2018 X

12.04.2018

19.04.2018 X

26.04.2018

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.05.2018 X (zbiórka w piątek ze względu 
na święto w dniu 3.05)

10.05.2018

17.05.2018 X

24.05.2018

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.06.2018 X (zbiórka w piątek ze względu 
na święto w dniu 31.05)

07.06.2018

14.06.2018 X

21.06.2018

28.06.2018 X

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.01.2018 X

10.01.2018

17.01.2018 X

24.01.2018

31.01.2018 X

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.02.2018

14.02.2018 X

21.02.2018

28.02.2018 X

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.03.2018

14.03.2018 X

21.03.2018

28.03.2018 X

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.04.2018

11.04.2018 X

18.04.2018

25.04.2018 X

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.05.2018

09.05.2018 X

16.05.2018

23.05.2018 X

30.05.2018

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.06.2018 X

13.06.2018

20.06.2018 X

27.06.2018
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Inwestycję poświęcił ksiądz pro-
boszcz Adam Biłka. W otwar-
ciu udział wzięli m.in. starosta 

Krzysztof Faber, wicestarosta 
Władysław Tylka, członek za-
rządu Bogusław Waksmundzki, 
radni powiatowi, dyrektor PZD 
Robert Waniczek, wójt gminy 

Szaflary Rafał Szkaradziński 
i przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Wąsik. 

Inwestycja była realizowana 
ze środków PROW oraz budże-
tów gminy Szaflary i Powiatu 
Nowotarskiego. Na odcinku 
około 600 metrów, od kościoła 

do szkoły w Skrzypnem, powstał 
nowy chodnik, a na drodze nowa 
nawierzchnia asfaltowa. Wyko-
nawcą robót była firma LHU Le-
szek Bednarczyk, a koszt prac 
wyniósł 571 tys. zł. Ogółem 
współpraca pomiędzy samorzą-
dami zaowocowała czterema 

wspólnie przeprowadzonymi 
inwestycjami. 

Przedstawiciele mieszkańców 
Skrzypnego podziękowali za 
przebudowę drogi a uroczystość 
zakończyła się poczęstunkiem 
w miejscowej szkole. 

Opr.: Małgorzata Handzel

Inwestycje drogowe oficjalnie otwarte
Uroczyste otwarcie nowo przebudowanych dróg i chodników w Skrzypnem, Zaskalu 
oraz Bańskiej Niżnej i Wyżnej odbyło się 29 listopada w Skrzypnem. Wydarzenie 
uświetniły swoim występem dzieci z zespołu Skrzypnianki.
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Na festyn przybyli goście 
z miejscowości Pod-
biel na Słowacji oraz 

mieszkańcy gminy Szaflary. 
W ramach imprezy odbył się 
wspólny polsko – słowacki 
rajd rowerowy nowo wytyczo-
nymi szlakami rowerowymi 
do Skałki Rogoźnickiej i dalej 
w kierunku Szlaku wokół Tatr. 
Prowadzone były warsztaty 
rowerowe, podczas których 
można było uzyskać m.in. fa-
chowe porady na temat ser-
wisowania rowerów. Uczest-
nicy mogli także spróbować 
jazdy na pumptrack’u oraz 
skorzystać z przygotowane-
go cateringu. Na zakończenie 
wszyscy otrzymali pamiątko-
we koszulki. 

Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 

z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowa-
cja 2014-2020.

Opr.: Sławomir Furca
Fot.: Natalia Romasz/ 

Natalia Staszel

Tym razem uczniowie uchwy-
cili malowniczą panoramę 
Tatr na fotografiach oraz 

utrwalili ją na obrazach malo-
wanych na szkle. Pierwszego 
dnia uczestnicy zapoznali się  
z podstawowymi zasadami foto-
grafii, które mogli potem wyko-
rzystać podczas zajęć w plene-
rze. Zakończeniem warsztatów 
było wspólne ocenianie i wybór 
dwóch najlepszych fotografii do 
wywołania. Podczas ostatniego 
spotkania uczniowie malowali 
na szkle Tatry, a gotowe prace 
zabrali do domu. 

Były to kolejne techniki arty-
styczne, które uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Maruszynie Gór-

nej, poznali dzięki warsztatom. 
W czerwcu była to technika li-
norytu (jedna z technik druku 
wypukłego) oraz technika ma-
lowania na płótnie.

Warsztaty odbyły się w ra-
mach realizacji projektu „Atrak-
cje kulturowe i przyrodnicze na 
Szlaku wokół Tatr w gminach 
Szaflary i Podbiel”, który realizo-
wany jest przez gminę Szaflary, 
partnerem projektu jest Obec 
Podbiel. 

Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu 
Państwa za pośrednictwem Euro-
regionu Tatry w ramach progra-

mu współpracy transgranicznej 
Interreg V-A Polska Słowacja 
2014-2020. 

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

Panorama Tatr
Drugi cykl warsztatów realizowanych w ramach 
projektu „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na 
Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” za 
nami. Była to kontynuacja warsztatów czerwcowych. 

Rajd i festyn rowerowy w Maruszynie 
W Maruszynie 14 października odbył się rajd i festyn rowerowy promujący mikroprojekt 
pt.: „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” 
realizowany przez Gminę Szaflary i słowackiego partnera projektu Gminę Podbiel. 
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1. W 2018 r. producent rolny 
może składać do wójta, burmi-
strza (prezydenta miasta) wła-
ściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposia-
daniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy) wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej do wysokości 
limitu zwrotu określonego na 
2018 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2018 r. do 28 

lutego 2018 r. producent 
składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego 
wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) doku-
mentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 sierp-
nia 2017 r. do 31 stycznia 
2018 r.,

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 
sierpnia 2018 r. producent 
składa wniosek o zwrot po-
datku akcyzowego wraz 
z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) potwierdzającymi 
zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 lutego 2018 r. do 
31 lipca 2018 r.

2. Za producenta rolnego uzna-
je się osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, będącą 
posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym. 

3. Za gospodarstwo rolne w ro-
zumieniu przepisów ustawy 
o podatku rolnym uważa się 
obszar gruntów sklasyfiko-
wanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne 
lub jako grunty zadrzewione 
lub zakrzewione na użytkach 
rolnych o powierzchni prze-
kraczającej 1 ha lub 1 ha prze-
liczeniowy, z wyjątkiem grun-
tów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
innej niż działalność rolnicza. 

4. W przypadku, gdy grunty go-
spodarstwa rolnego stanowią 
przedmiot współposiadania, 
zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współpo-
siadaczowi, co do którego po-
zostali współposiadacze wy-
razili pisemną zgodę (zgoda 
będzie wyrażana we wniosku 

i nie dotyczy współmałżon-
ków).

5. Wzór wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej został ogłoszo-
ny w drodze rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie wzoru wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. 
poz. 789) i jest również do-
stępny na stronach interneto-
wych urzędów gmin, urzędów 
wojewódzkich, ośrodków 
doradztwa rolniczego oraz 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl), a także udostępniony 
w urzędach gmin do kopiowa-
nia (Urząd Gminy Szaflary: 
pokój nr 7)
Informacje na temat zwrotu 

podatku akcyzowego dostępne 
są na stronie internetowej szafla-
ry.pl w zakładce Podatki i opłaty.

Na terenie gminy Szaflary zo-
stała wykonana już I część 
zdania pn. „Budowa zinte-

growanej sieci tras rowerowych 
w Województwie Małopolskim 
– Zadanie nr 5 – VeloDunajec 
(VD) – odc. 1 cz.1 od m. Zako-
pane do m. Sromowce Niżne”, 
którym objęty jest fragment ul.  
Kolejowej oraz ul. Zakopiańska, 
przed budynkiem Urzędu Gminy.

Budowa trasy VeloDunajec 
otwiera nie tylko nowe możli-
wości dla turystyki ale również 
wspomaga zdrową rekreację 
w czystym środowisku. Projekto-
wana  trasa rowerowa ma tworzyć 
z pozostałymi trasami spójną sieć 

tras przebiegających przez całe 
województwo małopolskie, łącząc 
jego główne ośrodki miejskie. 
Trasy te są projektowane z myślą 
o wszystkich rodzajach rowerzy-
stów, również tych obciążonych 
sakwami i z przyczepkami. Mają 
one bowiem służyć rozwojowi 
masowej turystyki rowerowej 
w Małopolsce. Realizacja trasy 
VeloDunajec w terenie przyczyni 
się do ochrony miejsc cennych 
przyrodniczo przed nieskoordy-
nowanym ruchem turystycznym. 
Wspierane działania w  istotny 
sposób wpłyną na poprawę do-
stępności miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, przy jednoczesnym 

zapewnieniu bezpiecznego dojaz-
du. Realizacja projektu przewiduje 
zwiększenie ruchu rowerowego, 
także poprzez przejęcie części 
ruchu samochodowego, co przy-
czyni się do zachowania trwałości 
środowiska naturalnego. 

Budowa zintegrowanej sieci 
tras rowerowych w Wojewódz-
twie Małopolskim – Zadanie nr 
5 – VeloDunajec (VD) – odc. 
1 cz.1 od m. Zakopane do m. 
Sromowce Niżne, finansowane 
jest przez Województwo Mało-
polskie, a  pieczę nad nim peł-
ni Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. 

Opr.: Małgorzata Handzel

ZIMOWE 
UTRZYMANIE 
DRÓG W SEZONIE 
2017/2018
TELEFONY DYŻURNE

 » DROGI KRAJOWE 
(ZAKOPIANKA)
• Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Au-
tostrad – Rejon Nowy 
Targ, tel. 18 266 97 10, 
18 266 97 37, 

 » DROGI POWIATOWE
• Powiatowy Zarząd 

Dróg - Nowy Targ, tel. 
18 266 47 00, 18 266 28 
88, 18 264 97 70, 609 
820 544, 722 195 305

 » DROGI GMINNE
• Urząd Gminy Szaflary, 

tel. 18 261 23 14,
• Firma Handlowo-Usłu-

gowa „KAL-TRANS” 
sp. j. Kalata, tel. 18 275 
45 73, 601 550 142

Gmina Szaflary na szlaku zintegrowanej 
sieci tras rowerowych VeloDunajec

VeloDunajec to około 26 km trasa rowerowa biegnąca między innymi 
przez gminę Szaflary, mająca na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego 
na obszarach cieszących się walorami przyrodniczymi i  krajobrazowymi, 
co przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 ROKU
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na zakup oleju napędowego używanego 
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
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W konferencji wzięli udział 
parlamentarzyści Anna Pa-
luch, Edward Siarka i Jan 

Hamerski, a także Małgorzata 
Mrugała Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, Grzegorz Watycha Burmistrz 
Miasta Nowy Targ, Grzegorz Rat-
ter Prezes Zarządu MPEC Nowy 
Targ sp. z o.o., Wojciech Ignacok 
Prezes i Paweł Kupczak Wice-
prezes Zarządu PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. oraz gospodarz 
konferencji Rafał Szkaradziński 
Wójt Gminy Szaflary.

Na wykonanie najgłębszego 
odwiertu geotermalnego w Pol-
sce PGP-4 gmina Szaflary otrzy-
mała 44 937 000,00 zł dotacji 
z budżetu państwa, co stanowi 
100% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji.

PGP-4 ma powstać w sąsiedz-
twie istniejących odwiertów, 
dokładna lokalizacja zostanie 
ustalona po przeprowadzeniu 
badań geofizycznych, na któ-
rych wykonanie przetarg ma 
zostać ogłoszony jeszcze w tym 
roku. Odwiert ma sięgać do złóż 
eocenu numulitowego i mezo-
zoiku. Spodziewana tempera-
tura wody na głębokości 5,3 
km w tym miejscu może sięgać 

nawet 130 st. C. Da to możli-
wość produkcji prądu. Jeżeli 
przewidywania specjalistów 
się potwierdzą, powstanie tu 
również pierwsza w Polsce 
elektrownia geotermalna, która 
ma zasilić wszystkie instalacje 
geotermalne. Dzięki elektrow-

ni, system będzie niezależny od 
dostaw energii z zewnątrz.

Prace związane z wykony-
waniem odwiertu rozpoczną się 
na przełomie 2018 i 2019 roku. 
Dzięki badawczemu charaktero-
wi inwestycji poznamy specyfikę 
całej niecki podhalańskiej. „Po 
wykonaniu odwiertu dowiemy 
się, czy złóż geotermalnych wy-
starczy dla przyszłych pokoleń. 
Najważniejsze jest to, żeby nie 

myśleć tylko o teraźniejszości, 
ale i o przyszłości. To na tyle in-
nowacyjny pomysł, że wszystko 
musi być dokładnie zbadane” – 
powiedział Rafał Szkaradziński 
Wójt Gminy Szaflary.

Wraz z odwiertem powstanie 
sieć ciepłownicza, dzięki której 
ciepło geotermalne popłynie do 
mieszkańców Szaflar i Nowego 
Targu. Według obecnych założeń 
eksploatacja odwiertu ma ruszyć 
w 2021 r. 

Za realizacją inwestycji prze-
mawia nie tylko ekologia, ale 
i ekonomia, szczególnie jeśli weź-
miemy pod uwagę fakt, że ceny 
węgla wciąż rosną, a ceny geoter-
mii spadają. Powstanie odwiertu 
da wielką szanse na rozwój całej 
gminy i niewątpliwie przyczyni 
się do polepszenia jakości życia jej 
mieszkańców. Odwiert nie tylko 
zwiększy majątek gminy, ale po-
zwoli również na czerpanie przez 
nią korzyści ze sprzedaży ciepła, 
a dzięki większym wpływom do 
budżetu gminy, będzie możliwe 
realizowanie oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji. 

Fot.: podhaleregion.pl

Gmina Szaflary pozyskała 
dotację na odwiert geoter-
malny ale jak wiadomo, 

to dopiero część działań, które 
umożliwią rozwój energii ciepl-
nej w samym Sercu Podhala. 
Powstanie odwiertu da wielką 
szansę na rozwój całej Gmi-
ny i niewątpliwie przyczyni 
się do polepszenia jakości ży-
cia jej mieszkańców. Właśnie 

w tym celu, stworzona została 
deklaracja, która pomoże w  
określeniu tego, gdzie na tere-
nie gminy Szaflary geotermia 
będzie cieszyła się największym 
zainteresowaniem. Dostarczenie 
energii geotermalnej do każde-
go domu, byłoby najlepszym 
rozwiązaniem, jednak na po-
czątek pod uwagę będą brane 
obszary, w których to miesz-

kańcy wykażą się aktywnym 
składaniem deklaracji. Obszary 
te wraz z aspektami ekonomicz-
nymi, będą tworzyły podstawę 
do planowania przebiegu sieci 
geotermalnej. Złożenie deklara-
cji nie wiąże się z wykonaniem 
lub finansowaniem przyłączy. 
Na ten cel, pozyskiwane będą 
środki zewnętrzne, które umoż-
liwią wsparcie mieszkańców. 

Deklaracja oraz informacje 
z nią związane, znajdują się 
na stronie internetowej gminy 
Szaflary: szaflary.pl, w zakład-
ce Odnawialne źródła energii, 
bądź bezpośrednio w siedzibie 
Urzędu, przy ul. Zakopiańskiej 
18 w Szaflarach – pokój nr 8a.

Termin składania deklara-
cji – 28.02.2018 r.

Zachęcamy do składania de-
klaracji, a tym samym wspar-
cia rozwoju sieci geotermalnej 
na terenie gminy Szaflary.

Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

GEOTERMIA W SERCU PODHALA 
Chcesz przyłączyć się do geotermii? Złóż deklaracje! 

Budowa odwiertu 
geotermalnego 
i sieci ciepłowniczej

Konferencja, na której podsumowano 
dotychczasowe działania i przedstawiono 
harmonogram dalszych prac związanych 
z budową badawczo – eksploatacyjnego 
odwiertu geotermalnego na terenie gminy 
Szaflary odbyła się 6-ego października 
w Urzędzie Gminy Szaflary.
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1. Wykonanie w ramach projektu: badań 
geofizycznych, odwiertu PGP-4, modelu 
numerycznego złoża (Gmina Szaflary).

2. Dokumentacja projektowa głównej ma-
gistrali ciepłowniczej pomiędzy Bańską 
Niżną a Nowym Targiem (Gmina Szaflary, 
Miasto Nowy Targ, PEC Geotermia Podha-
lańska S.A., MPEC Nowy Targ sp. z o.o.)

3. Dokumentacja projektowa sieci ciepłow-
niczej na terenie Gminy Szaflary (Gmina 
Szaflary)

4. Zawiązanie spółki Geotermia Nowotarska 
sp. z o.o.

5. Wykonanie głównej magistrali ciepłowni-
czej do Nowego Targu oraz sieci na terenie 
Gminy Szaflary (Geotermia Nowotarska 
sp. z o.o.).

6. Wykonanie odwiertu chłonnego (Geoter-
mia Nowotarska sp. z o.o.).

Najważniejsze wydarzenia związane
z planowanym rozwojem geotermii 
na Podhalu
 » III 2016 r.

pierwsze spotkanie Wójta Gminy Szaflary, 
Burmistrza Miasta Nowy Targ z Zarządem 
PEC Geotermia Podhalańska S.A. w sprawie 
możliwości dalszego rozwoju geotermii na 
Podhalu w kierunku północnym

 » IV-IX 2016 r.
prace nad umową współpracy pomiędzy 

Gminą Szaflary, Miastem Nowy Targ, PEC 
Geotermia Podhalańska S.A. oraz MPEC 
Nowy Targ sp. z o.o.

 » IV-V 2016 r.
opracowanie przez PEC Geotermia Podhalań-

ska S.A. przy współudziale Miasta Nowy Targ 
oraz MPEC Nowy Targ sp. z o.o. Analizy tech-
niczno-ekonomicznej zasilania Nowego Targu

 » VI-XI 2016 r.
konsultacje w sprawie możliwości pozy-

skania dofinansowania na badawczo-eksplo-
atacyjny odwiert geotermalny

 » X 2016 r.
podpisanie umowy współpracy pomię-

dzy Gminą Szaflary, Miastem Nowy Targ, 
Geotermią Podhalańską S.A. oraz MPEC 
Nowy Targ sp. z o.o. w siedzibie Geotermii 
Podhalańskiej w Zakopanem

 » X 2016 r.
uzyskanie przez Gminę Szaflary „Projektu 

robót geologicznych na wykonanie odwiertu 
Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód 
termalnych w utworach eocenu numulitowe-
go i mezozoicznych podłoża niecki podha-
lańskiej w obszarze górniczym Podhale 1”

 » XI 2016 r.
zatwierdzenie przez Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego „Projektu robót 
geologicznych na wykonanie odwiertu Bań-
ska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód 
termalnych w utworach eocenu numulito-
wego i mezozoicznych podłoża niecki podha-
lańskiej w obszarze górniczym Podhale 1”

 » XI 2016 r.
złożenie przez Gminę Szaflary do Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinan-
sowanie w formie dotacji przedsięwzięcia 
pn.: „Wykonanie odwiertu badawczo-eksplo-
atacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia 
zasobów wód termalnych w utworach ‚eoce-
nu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża 
niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym 
Podhale 1”

 » IV-VIII 2017 r.
konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie przepro-
wadzenia głównej magistrali ciepłowniczej 
w kierunku Nowego Targu wzdłuż DK47

 » IX 2017 r.
podpisanie w Ministerstwie Środowiska 

przez Wójta Gminy Szaflary i Prezesa NFOŚi-
GW umowy dofinansowania w formie dotacji 
przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie odwiertu 
badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 
w celu ustalenia zasobów wód termalnych 
w utworach ‚eocenu numulitowego’ i me-
zozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, 
w obszarze górniczym Podhale 1” w wyso-
kości 45 mln zł

Planowane działania związane
z podpisaną umową o dofinansowanie
przez Gminę Szaflary oraz podpisaną
umową o współpracy 3 października 2016 r.
 » XII 2017 r.

ogłoszenie przetargu na wykonanie doku-
mentacji oraz badań geofizycznych

 » 2018 r.
ogłoszenie przetargu na wykonanie do-

kumentacji projektowej budowy magistrali 
ciepłowniczej z Bańskiej Niżnej przez Sza-
flary do Nowego Targu

 » 2018 r.
Rozpoczęcie prac związanych z wykona-

niem dokumentacji projektowej budowy sieci 
ciepłowniczej w gminie Szaflary.

 » X 2018 r.
ogłoszenie przetargu na nadzór geologicz-

ny wykonania odwiertu geotermalnego PGP-4

 » XI 2018 r.
ogłoszenie przetargu na wykonanie odwiertu 

geotermalnego PGP-4 z uzyskaniem koncesji 

 » XII 2018 r.
ogłoszenie przetargu na wykonanie mo-

delu 3D odwiertu

 » IX 2019 r.
uzyskanie pozwolenia na budowę głównej 

magistrali ciepłowniczej

 » IX 2019 r.
zawiązanie spółki Geotermia Nowotarska 

sp. z o.o.

 » XI 2019 r.
ogłoszenie przetargu na budowę głównej 

magistrali ciepłowniczej

 » VI 2020 r.
uzyskanie koncesji na eksploatację odwier-

tu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4

 » VI 2020 r.
Rozpoczęcie budowy magistrali oraz sieci 

ciepłowniczej.

 » X 2020 r.
rozpoczęcie eksploatacji odwiertu Bańska 

PGP-4

Co obejmuje dofinansowanie uzyskane
przez Gminę Szaflary
 » Koszty i źródła finansowania przedsię-

wzięcia. 
• całkowity koszt przedsięwzięcia: 44 937 

000,00 zł
• kwota dofinansowania: 44 937 000,00 zł 
• poziom dofinansowania stanowi: 100%
• termin rozpoczęcia przedsięwzięcia: 

16.10.2017 r.
• termin zakończenia przedsięwzięcia: 

30.09.2021 r.
 » Planowane zadania w projekcie:

• Wykonanie badań geofizycznych (sej-
smicznych i magnetotellurycznych) 
wraz z analizą i interpretacją wyników, 
ustalenie lokalizacji i głębokości otworu 
Bańska PGP-4

• Roboty przygotowawcze
• Wykonanie otworu badawczego
• Wykonanie badań hydrogeologicznych
• Wykonanie badań geofizycznych
• Wykonanie badań laboratoryjnych
• Nadzór i dozór geologiczny
• Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywa-

cja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów
• Opracowanie i zatwierdzenie dokumen-

tacji hydrogeologicznej 
• Wykonanie modelu numerycznego złoża

Plan działań Gminy Szaflary, Miasta Nowy Targ, PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. oraz MPEC Nowy Targ sp. z o.o.
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W ramach realizacji mi-
kroprojektu: „Atrakcje 
kulturowe i przyrodnicze 

na Szlaku wokół Tatr w gmi-
nach Szaflary i Podbiel” reali-
zowanego przez gminę Szaflary 
i słowackiego partnera projektu 
gminę Podbiel zostały wyty-
czone i oznakowane nowe trasy 
łącznikowe Szlaku wokół Tatr 
oraz wykonano nową infrastruk-
turę towarzyszącą, które zwięk-
szą dostępność i wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego, podnoszące atrakcyj-
ność turystyczną gmin Szaflary, 
gminy Podbiel oraz Szlaku wo-
kół Tatr, który prowadzi przez 
polsko-słowackie pogranicze. 
W wyniku tych działań na te-
renie gminy Szaflary zostały 
oznakowane nowe szlaki rowe-
rowe oznaczone nr 111, 112 i 114 
o łącznej długości 19,6 km. Pro-
wadzą one od Szlaku wokół Tatr 
do najciekawszych miejsc dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodni-
czego na terenie gminy Szaflary 
gdzie zostały oznaczone takie 
miejsca dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego jak Skałka 
Rogoźnicka, Chałupa Anny Do-
ruli, Zamek w Szaflarach, Góra 
Ranisberg, Kościół św. Andrzeja 
Apostoła oraz Zespół Podworski. 
Z kolei w Maruszynie w miejscu 
nowo wybudowanego w ramach 
mikroprojektu placu rekreacyj-

no-edukacyjnego z miejscami 
postojowymi zostało wykonane 
miejsce widokowe na panoramę 
Tatr wyposażone w lunety.

Projekt pt.: „Atrakcje kultu-
rowe i przyrodnicze na Szlaku 
wokół Tatr w gminach Szafla-
ry i Podbiel” realizuje dwa cele 
szczegółowe: rozszerzenie oferty 
turystycznej na transgranicznym 
historyczno-kulturowo-przy-
rodniczym szlaku wokół Tatr 
oraz podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gmin Szaflary i Pod-
biel. Powstałe w wyniku realizacji 
projektu produkty przyczynią się 
do zwiększenia atrakcyjności dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodni-

czego zarówno pod względem po-
prawy jego jakości, jak i pośrednio 
przyczyniając się do wzrostu jego 
wartości turystycznej. 

W gminie Szaflary realizacja 
projektu polega na zaprezento-
waniu atrakcji kulturowo-przy-
rodniczych gminy poprzez wy-
tyczenie i oznakowanie szlaku 
łącznikowego w o długości 19,6 
km, który prowadzi drogami po-
wiatowymi i gminnymi i łączy się 
ze Szlakiem wokół Tatr oraz prze-
budowie istniejącego terenu 
przyszkolnego na plac rekreacyj-
no-edukacyjny. Poprzez realizacje 
projektu powstała infrastruktura 
rekreacyjna z punktem widoko-
wym, która wzbogaci ofertę tu-
rystyczną gminy i Szlaku wokół 
Tatr oraz pozwoli uzyskać prze-
strzeń do celów rekreacyjnych, 
wystawowych i organizacji im-
prez plenerowych poświęconych 
upowszechnianiu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 

U partnera słowackiego pro-
jektu gminy Podbiel realizacja 
projektu polegała na wytyczeniu 

i oznakowaniu szlaku turystycz-
nego o długości 13,7 km, prowa-
dzącego przez atrakcje kulturowe 
i przyrodnicze w gminie Podbiel 
i będzie stanowić przedłużenie 
istniejącej ścieżki rowerowej 
Szlaku wokół Tatr w Niżnej. 
Trasa szlaku będzie się łączyć 
z istniejąca ścieżką rowerową 
w Niżnej nad rzeką Orawą i pro-
wadzić dalej wzdłuż jej brzegu 
do Podbiela, gdzie znajduje się 
rezerwat architektury Bobrowa 
Rola, a następnie pod Czerwoną 
Skałę, gdzie wykonano miejsca 
postojowego z zadaszoną wia-
tą. Dalej szlak prowadzi do re-
zerwatu przyrody Biała Skała, 
a stąd w kierunku Podbiela i dalej 
do Huty Franciszka, skąd pro-
wadzi z powrotem do Szlaku 
wokół Tatr. W wyniku realizacji 
projektu wzbogaciła się oferta 
turystyczna gminy Podbiel opar-
ta o upowszechnianie i lepsze 
wykorzystanie dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego. 

Projekt współfinansowa-
ny jest przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020. 

Opr. i fot.: Sławomir Furca

Wytyczenie i oznakowanie tras 
łącznikowych Szlaku wokół Tatr 

w gminie Szaflary i obec Podbiel wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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Pierwszy dzień poświęco-
ny był rozmowom i pod-
sumowaniom dotychcza-

sowej pracy beneficjentów 

programu. Uczestnicy opo-
wiedzieli zarówno o osiągnię-
tych sukcesach, jak i trudno-
ściach które napotykali przy 

realizacji zadań. Zaproszono 
także ekspertów m.in. z Naro-
dowego Centrum Kultury czy 
Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej. Na 
zakończenie dnia uczestnicy 
spacerowali po Służewiu, a na-
stępnie udali się na pokaz filmu 
„Ostatnia rodzina” w siedzibie 
Narodowego Instytutu Audio-
wizualnego FINA. Drugiego 
dnia uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach, organizatorzy 
przygotowali dla nich sześć 
praktycznych i interesujących 
tematów do wyboru.

GCKPiT w Szaflarach reali-
zowało program Dom Kultury+ 

w roku 2016. W ramach zada-
nia zrealizowano pięć inicjatyw: 
Międzypokoleniowe Warsztaty 
Rękodzielnicze, Z Robotyką Za 
Pan Brat, Poznajemy, Odkrywa-
my Doświadczamy, Quest Histo-
ryczny na Rolkach oraz Rowero-
wo-Kulturowy Zawrót Głowy. 
Działania miały miejsce na terenie 
całej gminy. Nabór inicjatyw był 
poprzedzony badaniem ankieto-
wym oraz spotkaniami z miesz-
kańcami z każdej miejscowości 
gminy Szaflary. Działania te były 
konieczne do stworzenia Diagno-
zy potrzeb i oczekiwań społecz-
ności lokalnej w naszej gminie.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Kultura na plus
Beneficjenci Programu Dom Kultury+ z lat 2013-
2017 spotkali się w Służewskim Domu Kultury 
w Warszawie aby porozmawiać o swojej pracy 
i wymienić się doświadczeniami i opiniami. Gminne 
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach 
także było obecne podczas spotkania.

W Przeglądzie udział wzię-
ły zespoły i chóry szkół 
podstawowych i gimna-

zjów z całego województwa ma-
łopolskiego. Silną konkurencję 
miała również solistka Zuzanna 
Jachymiak z Zaskala.

Przewodniczącym Komisji 
Wojewódzkiej był Józef Romek 
– kompozytor, muzyk, dyrygent, 
wykładowca Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie. 
W skład Komisji weszli także 
muzycy: Ksenia Miśkiewicz, 
Rafał Żur, Konrad Basiuk. Ko-
misja po przesłuchaniu 69 pod-
miotów wykonawczych (blisko 
500 uczestników) przyznała III 
miejsce zespołowi „HYR” oraz 
wyróżnienie Zuzannie Jachy-
miak. Nagrody wręczono pod-

czas Koncertu Galowego. Wśród 
gości znalazła się m.in. Halina 
Cimer Małopolski Wicekurator 

Oświaty. Organizatorem XIII 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej 
był Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących i Zawodowych im. Boha-
terów Monte Cassino w Lubniu. 
Patronat nad wydarzeniem objęło 
Kuratorium Oświaty. 

Zespół „HYR” wystąpił 
w składzie: Anna Kułach, Ju-
lia Rol Szkaradzińska, Wik-
toria Sąder, Karolina Zielon-
ka (śpiew), Ewa Łukaszczyk 
(trąbka), Jan Mrowca (perku-
sja), Wojciech Mrowca (gitara 
basowa). Wszyscy członkowie 
zespołu to uczniowie i absol-
wenci ZSPiG w Szaflarach. 
Opiekunem zespołu i solistki 
Zuzanny Jachymiak jest Piotr 
Urzędowski. Zajęcia muzyczne 
prowadzone są przy Gminnym 
Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach.

Opr. i fot.: Piotr Urzędowski

Komisja Wojewódzka nagradza zespół 
„HYR” oraz Zuzannę Jachymiak
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Pod patronatem Małopol-
skiego Kuratora Oświaty 
odbył się VII Festiwal Pio-

senki Żołnierskiej i Patriotycz-
nej w Trzebini organizowany 
przez Liceum Ogólnokształcące 
w Trzebini, Trzebińskie Centrum 
Kultury, Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Oświęcimiu, 
Stowarzyszenie proobronno 
– oświatowe KADET. W kon-
kursie biorą udział uczniowie 
małopolskich gimnazjów i szkół 
średnich.

Podczas przesłuchań, które 
odbyły się 22 listopada w pięk-
nej sali koncertowej Trzebińskie-
go Centrum Kultury najwyżej 
oceniony został występ zespołu 
wokalno – instrumentalnego 
„HYR” w składzie: Anna Ku-
łach, Julia Rol Szkaradzińska, 
Wiktoria Sąder (śpiew), Ewa Łu-
kaszczyk (trąbka), Jan Mrowca 
(perkusja), Wojciech Mrowca 
(gitara basowa), który wyko-
nał utwór „Za wolność” (sł. H. 

Mlynkova, muz. Maleo Reggae 
Rockers). Zespół działa przy 
Gminnym Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach, 

opiekunem zespołu jest Piotr 
Urzędowski. Wszyscy członko-
wie zespołu to uczniowie i ab-
solwenci ZSPiG w Szaflarach.

Puchar VII-go Festiwalu 
przyjechał do Szaflar. Gratulacje!

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Piotr Urzędowski

Podczas zajęć plastycznych 
dzieci przygotowują m.in. 
kartki okolicznościowe, pla-

ny lekcji, zakładki do książek, 
piórniki i wiele innych cieka-
wych prac. 

Tematyka zajęć dostosowana 
jest często do zbliżających się 
uroczystości czy świąt jak np. 
Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
Dzień Nauczyciela, Dzień Matki 

czy rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Po każdych zajęciach 
uczestnicy zabierają ze sobą do 
domów własnoręcznie wykona-
ne dzieła. 

W grudniu zorganizowano 
także dodatkowe Zajęcia Miko-
łajkowe. Prowadzone były na 
nie dodatkowe zapisy a uczest-
nicy przygotowywali wyjątko-
we ozdoby choinkowe, które 

z pewnością wypełniły ich domy 
świąteczną atmosferą.

Zajęcia prowadzi Marzena 
Bloch.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Marzena Bloch

Zespół „HYR” z Szaflar
zwycięzcą VII-go Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Mali Artyści z Szaflar
W Szkole Podstawowej w Szaflarach 
prowadzone są cotygodniowe zajęcia 
plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 
organizowane są przez Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach 
przy współpracy z dyrekcją szkoły 
podstawowej w Szaflarach.
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Świetlica socjoterapeutyczna 
w Szaflarach jest miejscem 
spotkań dla grupy 30 dzie-

ci i młodzieży z terenu całej 
gminy.

Świetlica jest czynna od po-
niedziałku do czwartku w go-
dzinach od 15.00 do 18.00. Zor-
ganizowana jest w taki sposób, 
by każdy kto przychodzi mógł 
z pomocą pedagogów lub pomo-
cą rówieśników odrobić zadania 
domowe, przygotować się do 
sprawdzianów. Ponadto orga-
nizowane są zajęcia plastyczne, 
techniczne, gdzie każdy może 
odkryć w sobie małego artystę. 
Największą popularnością cieszy 
się jednak konkurs masterszef. 
Dzieci wzorując się na telewi-
zyjnym show, gotują w grupach 
różne potrawy, które później zja-
dają ze smakiem. Uczą się w ten 
sposób nie tylko gotowania, ale 
przede wszystkim pracy w zespo-
le oraz komunikacji między sobą. 

Od początku działalności 
świetlicy udało się zorganizować 
dwa wyjazdy. Pierwszy z nich 
dla dzieci z młodszej grupy 
wiekowej odbył się w okresie 
wakacji do - Rabki - Zdrój - mia-
sta uzdrowiskowego. Do głów-
nych atrakcji wycieczki należało 
– Teatr Lalek „Rabcio”, gdzie 

dzieci obejrzały spektakl „Pchła 
szachrajka” oraz –park rozrywki 
„Rabkoland”. Czas spędzony na 
wszelakich dostępnych karuze-
lach, autkach, trampolinach itp. 
przyniósł najwięcej uśmiechu. 

Dla starszej grupy wiekowej 
– młodzieży z gimnazjum, przy-
gotowano wyjazd do Krakowa. 
Wśród niecodziennego zwiedza-
nia udano się na Kazimierz, by 

poznać tą nieznaną przez mło-
dych część miasta, ale i kultury 
z której się wywodzi - kultury 
Żydowskiej. Celem wyjazdu 
było aby młodzi ludzie mogli 
kształtować swoją osobowość 
i tożsamość, ale w poszanowa-
niu odmienności innych kultur, 
tradycji i religii. Po spacerze 
kładką Bernatką, kolejnym 
punktem wycieczki był Wawel 

– czas na podróż do przeszłości 
i zwiedzanie komnat królew-
skich. W programie wycieczki 
znalazł się także park trampolin 
- miejsce rekreacji i aktywnego 
wypoczynku. 

Tego typu wyjazdy pozwa-
lają młodym ludziom nie tylko 
na spędzenie czasu poza do-
mem, ale są świetną okazją do 
poszerzenia przez nich wiedzy, 
horyzontów myślowych i naby-
cia kompetencji społecznych 
w praktyce.

24 listopada w naszej świe-
tlicy zgodnie z tradycją, odbyły 
się różne wróżby i zabawy. Naj-
pierw dzieci zapoznały się z hi-
storią andrzejkowych tradycji. 
Potem rozpoczęła się zabawa 
z przygotowanymi przez dzie-
ci wróżbami. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć andrzejkowej 
dyskoteki! Przy wspaniałej mu-

zyce wszyscy bawili się dosko-
nale! Było bardzo miło i wesoło. 

Projekt socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szaflarach pod nazwą: „Po-
moc dzieciom poprzez pracę 
w placówce wsparcia dziennego 
w postaci świetlicy socjoterapeu-
tycznej” jest dofinansowany ze 
środków otrzymanych od Woje-
wody Małopolskiego.

Praca z dziećmi i młodzieżą
W Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szaflarach

 » Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szaflarach 
ul. Zakopiańska 18, tel. 18 
261 23 29
• zasiłki, praca socjalna, 

usługi opiekuńcze
• świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świad-
czenia wychowawcze,

 » Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Szaflarach,  
ul. Zakopiańska 18  
Punkt Konsultacyjny 
w Szaflarach, ul. Kościelna 1
• poradnictwo specjalistycz-

ne – prawne, psychologicz-
ne i rodzinne,

 » Darmowe Poradnictwo 
Prawne: Nowy Targ, 
ul. Bulwarowa 9,

 » Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna w Nowym 
Targu
ul. Aleja Tysiąclecia 35 34-
400 Nowy Targ 
tel/fax 18 26 635 68, email: 
poradnia-nt@nowotarski.pl
ww.poradnia-nt.nowotarski.pl,

 » Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Nowym 
Targu
ul. Szaflarska 39, 
34-400 Nowy Targ, 
tel.(18) 26 40 807, tel./fax.
(18) 26 64 207, 
e-mail:pcpr@nowotarski.pl,

 » Podhalański Szpital Specja-
listyczny im. Jana Pawła II, 
ul. Szpitalna 14,
• Oddział Ginekologiczno – 

Położniczy tel. 18 263 33 
00, 18 263 06, 18 263 04

• Oddział Noworodków 
i Wcześniaków, tel. 18 263 
33 20, 18 263 33 33

• Poradnia Patologii Nowo-
rodka, tel. 18 263 37 00, 18 
263 37 02, 18 263 37 19, 
18 263 37

 » Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie
• udzielanie pomocy rodzi-

nie, w której wystąpiło 
zjawisko przemocy,

 » Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach
ul. Władysława Orkana 37 
34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 76,

 » Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Chatka” 
ul. Podtatrzańska 47A, 34-400 
Nowy Targ, tel.18 266 59 05,

Podstawa prawna
• Ustawa o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” 
z dnia 4 listopada 2016r.

• Ustawa o pomocy społecz-
nej z dnia 12 marca 2004r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 
z późn. zm.)

NAJBLIŻSZE INSTYTUCJE OFERUJĄCE POMOC:
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Przygotowany informator po-
może ci przygotować się 
na narodziny nieuleczalnie 

chorego dziecka. Dowiesz się, 
jakie przysługują ci:

• prawa,
• badania,
• rodzaje wsparcia (zdro-

wotnego i socjalnego).

 » Kto może skorzystać 
z uprawnień:
• rodziny, w których przyj-

dzie albo przyszło na 
świat ciężko chore dziec-
ko. Oznacza to: ciężkie 
i nieodwracalne upośle-
dzenie albo nieuleczal-
ną chorobę zagrażającą 
jego życiu,

• kobiety,które otrzymały 
informację o tym,że ich 
dziecko może umrzeć 
w trakcie ciąży lub po-
rodu,

• kobiety, których dziecko 
umarło bezpośrednio po 
porodzie na skutek wad 
wrodzonych,

• kobiety,które po poro-
dzie nie zabiorą do domu 
dziecka z powodu:
– poronienia,
– urodzenia dziecka 

martwego,
– urodzenia dziecka nie-

zdolnego do życia,
– urodzenia dziecka 

obarczonego wada-
mi wrodzonymi albo 
śmiertelnymi schorze-
niami.

 » Jak skorzystać z upraw-
nień
Podstawą do skorzystania 
z uprawnień jest:
• zaświadczenie lekarskie 

lub zaświadczenie wy-
stawione przez położną 
potwierdzające pozosta-
wanie pod opieką medycz-
ną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu

• zaświadczenie potwier-
dzające ciężkie i nieod-

wracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które 
powstały w okresie roz-
woju dziecka lub w czasie 
porodu, wystawione przez 
lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków pu-
blicznych, posiadającego 
specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dzie-
dzinie: położnictwa i gine-
kologii, perinatologii lub 
neonatologii. 

Ważne: wszystkie kobiety 
w trakcie ciąży mają prawo 
do świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych. Co przysługuje 
kobiecie oczekującej dziec-
ko, dowiesz się z informatora 
Ministerstwa Zdrowia „Ciąża 
i Poród”, który dostępny jest na 
stronie www.mz.gov.pl w za-
kładce „Zdrowie i profilaktyka” 
- „ Zdrowie matki i dziecka”.

 » Co zrobić, aby skorzystać 
z uprawnień
Wystarczy, że zgłosisz się 

do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szaflarach. Asy-
stent rodziny nie tylko odpo-
wie na twoje pytania, ale też 
na podstawie pisemnego upo-
ważnienia będzie mógł zała-
twiać w twoim imieniu sprawy 
w różnych instytucjach.

1. Okres około porodowy
• badania, które wykrywają 

potencjalne nieprawidło-
wości w ciąży (diagnosty-
ka prenatalna),

• od 4 do 9 dodatkowych 
wizyt położnej w opie-
ce nad dzieckiem (tzw. 
wizyty patronażowe) 
oraz większa ilość wizyt 
poradnictwa edukacji 
przedporodowej. Od 21 
tygodnia ciąży do rozwią-

zania, położne przygoto-
wywać będą kobiety do 
porodu i rodzicielstwa. 
Edukacja przedporodowa 
dotyczyć będzie porodu, 
połogu, karmienia piersią 
i rodzicielstwa,

• poród w szpitalu na 
najwyższym specjali-
stycznym poziomie (III 
poziom referencyjny) - 
zgodnie ze wskazaniami 
lekarskimi,

• koordynowana opieka 
nad kobietą w ciąży, 
zwłaszcza w ciąży powi-
kłanej. Podczas porodu 
i połogu kobieta będzie 
miała zapewnioną opie-
kę położniczą, w tym za-
biegi wewnątrzmaciczne, 
zgodnie ze standardami 
opieki położniczej nad 
ciążą i ciążą patologicz-
ną. Noworodek będzie 
mieć zapewnioną opiekę 
neonatologiczną,

• wsparcie kobiety karmią-
cej piersią (poradnictwo 
laktacyjne), zwłaszcza, 
jeśli dziecko urodziło się 
przed ukończeniem 37 ty-
godnia ciąży lub ważyło 
w chwili porodu poniżej 
2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną nie-
pełnosprawnością

• porady jak pielęgnować 
i wychowywać dziecko,

• pierwszeństwo w udzie-
laniu świadczeń opieki 
zdrowotnej,

• pomoc psychologiczna 
dla rodziców,

• rehabilitacja lecznicza,
• wyroby medyczne, takie 

jak pieluchomajtki, cew-
niki, protezy-na podsta-
wie zlecenia upoważnio-
nej osoby,

• zakup leków poza kolej-
nością,

• opieka nad dzieckiem na 
czas urlopu bądź odpo-
czynku (tzw. opieka wy-

tchnieniowa). Rodzicom 
oraz opiekunom przy-
sługuje do 120 godzin 
takiej opieki. Będzie ona 
zapewniona:
– w dziennych ośrod-

kach wsparcia - pla-
cówkach całodobo-
wych,

– w placówkach systemu 
oświaty (np. szkołach),

–w ramach umowy 
z organizacją poza-
rządową na opiekę nad 
dzieckiem

– również indywidualną,
– przez udział osoby 

niepełnosprawnej 
w różnych formach 
wypoczynku zorgani-
zowane.

• opieka poprawiająca ja-
kość życia osób w ostat-
niej fazie choroby (opieka 
paliatywna i hospicyjna 
w warunkach domowych 
lub stacjonarnych),

• kompleksowe usługi 
opiekuńcze i rehabilita-
cyjne,

• inne świadczenia wspie-
rające rodzinę, w tym po-
moc prawna (prawa ro-
dzicielskie i uprawnienia 
pracownicze),

• informacje o innych for-
mach wsparcia zawartych 
w ustawie „Za życiem”.

3. Jednorazowe świadczenie 
w wysokości 4000 zł

• Komu przysługuje
Matce lub ojcu, opiekuno-

wi prawnemu albo opiekuno-
wi faktycznemu dziecka bez 
względu na dochód.

• Kiedy złożyć wniosek
Złóż wniosek o wypłatę 

świadczenia do 12 miesięcy od 
dnia narodzin żywego dziecka. 
Wniosek złożony po tym termi-
nie nie zostanie rozpatrzony.

• Jakie warunki musisz 
spełniać

Aby otrzymać oświadczenie, 
matka dziecka musi pozosta-

Gminna oferta wsparcia 
w ramach programu „ZA ŻYCIEM”
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wać pod opieką medyczną naj-
później od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. 

Jeśli jesteś rodzicem dziec-
ka niepełnosprawnego z orze-
czoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do 
realizatorów wsparcia. Są to 
właściwe ze względu na twoje 
miejsce zamieszkania:

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Nowym 
Targu, ul Szaflarska 39, tel.
(18) 26 40 807, e-mail: pcpr@
nowotarski.pl

Ze środków PFRON (Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) mo-
żesz uzyskać dofinansowanie:
• do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym,
– jest to zorganizowana 

forma rehabilitacji połą-
czona z wypoczynkiem. 
Jej celem jest poprawa 
psychofizycznej spraw-
ności oraz rozwijanie 
umiejętności społecznych 
uczestników.

– dofinansowanie przy-
sługuje osobie niepełno-
sprawnej, która:

– ma skierowanie od leka-
rza prowadzącego,

– spełnia kryterium docho-
dowe,

– nie spełnia kryterium 
dochodowego (dofi-
nansowanie jest wtedy 
pomniejszone o kwo-
tę przekroczenia kry-
terium). Jeśli osoba 
niepełnosprawna jest 

w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub losowej, 
dofinansowanie może 
być przyznane w pełnej 
wysokości.

• na likwidację barier:
– architektonicznych – zli-

kwidowanie utrudnień 
w budynku lub mieszka-
niu oraz w jego najbliż-
szej okolicy. Może to być 
np. dostosowanie łazienki 
dla potrzeb osoby nie-
pełnosprawnej, budowa 
podjazdu lub windy dla 
wózkowicza, likwida-
cja progów czy montaż 
uchwytów.

– w komunikowaniu się 
– zlikwidowanie ogra-
niczeń, które uniemożli-
wiają lub utrudniają swo-
bodne porozumiewanie 
się lub przekazywanie 
informacji. Pomoc może 
polegać np. na zakupie 
syntezatora mowy.

– technicznych – zastoso-
wanie przedmiotów lub 
sprzętów odpowiednich 
dla osoby niepełnospraw-
nej. Likwidacja tej barie-
ry ma pomóc sprawniej 
funkcjonować i działać 
w społeczeństwie. Dofi-
nansowanie możesz uzy-
skać ,np. na zakup roweru 
trójkołowego.

• na zakup sprzętu rehabi-
litacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych na zlecenie 
lekarza prowadzącego,
– sprzęt rehabilitacyjny–

wsparcie możesz uzyskać 

po spełnieniu kryterium 
dochodowego,

– przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze – 
wsparcie możesz uzyskać 
po spełnieniu kryterium 
dochodowego. Są to m. 
in.: aparaty ortopedyczne, 
gorsety, protezy kończyn, 
obuwie ortopedyczne, 
kule, laski, wózki, ma-
terace przeciwodleżyno-
we, pasy przepuklinowe, 
aparaty słuchowe, sprzęt 
sto mijny, cewniki, inha-
latory, szkła okularowe, 
pieluchomajtki i inne.

• na usługi tłumacza języka 
migowego lub tłumacza-
-przewodnika, jeśli uzasad-
niają to potrzeby wynika-
jące z niepełnosprawności 
osoby.

• Pamiętaj, że możesz skorzy-
stać ze świadczeń pomocy 
społecznej. Świadczenie 
może mieć formę pienięż-
ną lub niepieniężną. Mo-
żesz również skorzystać 
ze świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, świadczeń 
wychowawczych, KDR. 
Przyznaje je Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Szaflarach.

 
 » Świadczenia pieniężne:

• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:
• praca socjalna,

• poradnictwo specjalistycz-
ne (prawne, psychologiczne 
i rodzinne) dla osób i rodzin, 
które mają trudności w roz-
wiązywaniu problemów 
życiowych lub potrzebują 
wsparcia,

• usługi opiekuńcze (pomoc 
w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opieka 
higieniczna zalecona przez 
lekarza),

• specjalistyczne usługi opie-
kuńcze (świadczone przez 
osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodo-
wym,np. pielęgniarki,re-
habilitantów,psychologów 
i pedagogów),

• ośrodki wsparcia.

 » Świadczenia rodzinne:
• zasiłek rodzinny wraz z do-

datkami,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• świadczenie pielęgnacyjne,
• jednorazowa zapomo-

ga z tytułu urodzenia się 
dziecka,

• świadczenie rodzicielskie.

 » Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego,

 » Świadczenia wychowaw-
cze.

Szczegóły dotyczące przy-
znawania wspomnianych 
świadczeń znajdziesz stronie 
internetowej Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, a także pod adresem: 

http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

Po raz kolejny w Szaflarach w dniu 
11 października 2017r. miała miej-
sce dostawa żywności  dostarczonej 

przez Caritas Polska w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 realizowanego przez Minister-
stwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  
Koordynatorem przydziału żywności dla 
najbiedniejszych mieszkańców gminy 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szaflarach.

Pomocą w formie żywności mogą być 
objęte osoby i rodziny, których dochód 

nie przekracza 200%  kryterium docho-
dowego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to 
jest: 1268 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. 
Z pomocy skorzystało 105 rodzin (439 
osób). W całą  akcję zaangażowali się 
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szaflarach wraz 
z Kierownikiem - Heleną Gach oraz pra-
cownikami CARITASU. 

Wydawany asortyment spożywczy 
obejmował : gulasz, szynka drobiowa, 

fasola, groszek, filet z makreli w oleju, 
przecier pomidorowy, cukier, mleko, 
makaron, ryż, pasztet wieprzowy, szyn-
ka wieprzowa, olej, herbatniki, powidło 
śliwkowe, makaron bezglutenowy. 

Dziękujemy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szaflarach, która udostępniła 
bezpłatnie plac do rozładunku żywności.

Wydawanie żywności przebiegało 
sprawnie i szybko w miłej i przyjaznej 
atmosferze.

Helena Gach
Kierownik GOPS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
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Szkolenie przeprowadził specja-
lista z ww. Firmy Jacek Popów, 
a miało na celu przypomnienie 

aspektów prawnych związanych 
ze sprzedażą napojów alkoholo-
wych, wynikających z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
dotyczących m. in. sprzedaży tych 
napojów nieletnim, nietrzeźwym, 
na kredyt i pod zastaw, obowiąz-
ków wynikających z posiadania 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
oraz możliwości jego utraty, ale 
przede wszystkim skupiło się na 
takim aspekcie jak kontrola punk-

tów sprzedaży, prawa i obowiązki 
przedsiębiorców.

W szkoleniu wzięło udział 17 
spośród 41 zaproszonych przed-
siębiorców. Każdy z uczestników 
otrzymał materiały szkolenio-
we oraz certyfikat ukończenia 
szkolenia.

W tym miejscu chciałabym 
podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w szkolenia za cier-
pliwość, zaangażowanie i me-
rytoryczną dyskusję, a przede 
wszystkim za Waszą obecność.

Opr. i fot.: Pełnomocnik Wójta 
ds. RPA Katarzyna Sowa

Celem głównym szkolenia było 
opracowanie modelu progra-
mu wychowawczo-profilak-

tycznego szkoły i obejmowało m. 
in. takie zagadnienia jak:
1) wdrożenie tematyki zintegro-

wanego wychowania i profi-
laktyki kreatywnej,

2) wypracowanie metod two-
rzenia i realizacji szkolnych 
programów wychowawczo 
– profilaktycznych zgodnie 
z obowiązującą podstawą pro-
gramową,

3) wypracowanie metod diagno-
zy i ewaluacji szkolnej.

Szkolenie zostało przeprowa-
dzone przez Fundację Wspoma-
gającą Wychowanie ARCHEZJA, 
a głównymi prowadzącymi byli dr 
Karolina Kmiecik Jusięga, pracu-
jąca na co dzień w Akademii Igna-
tianum w Krakowie oraz Tomasz 
Gubała – Prezes Fundacji. W szko-

leniu wzięło udział 14 nauczycieli 
z 6 szkół z terenu Gminy Szaflary.

Chciałabym w tym miejscu 
serdecznie podziękować wszyst-
kim nauczycielom i pedagogom 
za przybycie.

Opr. i fot.: Pełnomocnik Wójta 
ds. RPA Katarzyna Sowa

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych zorganizowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach przeprowadzone przez Firmę ATELIER 
z Krakowa odbyło się 9-ego października w Urzędzie Gminy Szaflary.

Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach zorganizowała szkolenie 
dla nauczycieli pt. „Program wychowawczo-profilaktyczny”, które odbyło się w Sali obrad Urzędu 
Gminy Szaflary 18-ego września, 2017 roku.

30

Kwartalnik Gminy SzaflaryGOPS



„Kto ty jesteś? – Polak mały.
Jaki znak twój? – orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? – między 
swemi.
W jakim kraju? – w polskiej 
ziemi...”

Władysław Bełza  
– Katechizm polskiego dziecka

99. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Bo-
rze uczcili akademią w dniu 
13 listopada 2017r. Program 
przygotowały dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Maluszki pre-

zentowały się bardzo uroczy-
ście. Na swoich białych koszul-
kach miały przypięte kotyliony 
w barwach narodowych. Anna 
Kalata, która przygotowała sce-
nariusz wykazała się wielkim 
wyczuciem w doborze tekstów, 
a dzieci włożyły mnóstwo wy-
siłku aby nauczyć się swoich 
kwestii. 

Oprawę muzyczną przygoto-
wali starsi uczniowie. Do woj-
skowych piosenek przygrywał 
szkolny zespół. Wszystko razem 
złożyło się na wspaniałą patrio-
tyczną uroczystość. 

Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

W tym dniu wszyscy 
uczniowie i nauczycie-
le szkoły podstawowej 

w Szaflarach udali się na godz. 
9.00 do kościoła parafialnego, 
by w ten sposób uhonorować 
swojego patrona. O oprawę 

muzyczną zadbała Agniesz-
ka Zając. Ksiądz proboszcz 
w swoim kazaniu zwrócił też 
uwagę na inne cechy osobo-
wości Augustyna Suskiego, 
który wszystkie swoje siły po-
święcił służbie dla Ojczyzny, 

ale był też bardzo rodzinnym 
człowiekiem, a wszystko, co 
w swoim życiu robił, wyni-
kało z jego głębokiej wiary 
w Boga. 

Dzień urodzin patrona to 
co roku wyjątkowa okazja, by 

uczniowie różnych klas przy-
swajali sobie najważniejsze 
fakty z życia Augustyna Su-
skiego – najwybitniejszego 
szaflarzanina. 

Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: Kinga Krzysztofek.

Obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości w Borze

110 rocznica urodzin Augustyna Suskiego
„Patron naszej szkoły marzył o tym, żeby Podhalanie byli ludźmi wykształconymi, 
mądrymi i dobrymi” – to słowa księdza proboszcza Kazimierza Duraja wypowiedziane 
w czasie Mszy św. w dniu 8 listopada odprawianej w intencji Augustyna Suskiego 
w 110. rocznicę jego urodzin.
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Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Borze pochodzą z re-
guły z rodzin góralskich, 

w których ciągle jeszcze mówi 
się gwarą. Spotyka się jednak 
wiele naleciałości z języka li-
terackiego, które zubożają czy-
stą gwarę. Jednym z czynników 
chroniących mowę górali są 
konkursy gwarowe. Aby mieć 
jak największą pewność, że 

dzieci mówią poprawnie szko-
ła zaprasza na konkursy osoby 
mogące pomóc w weryfikacji 
błędów. Wiele lat pomagała 
nam nasza rodaczka Ludwina 
Jarząbek. W tym roku  Wioletta 
Luberda, organizatorka szkol-
nego konkursu, który odbył się 
15 listopada 2017 r. zaprosiła 
Dorotę Adamczyk. 

Dorota Adamczyk jest lau-
reatką wielu konkursów gwa-
rowych, pięknie interpretuje 
wybrane przez siebie wiersze 
różnych poetów, ale też sama 
pisze oraz reżyseruje spektakle 
grupy teatralnej „Prowda”. 

Pani Adamczyk z uwagą 
wysłuchała wystąpień uczniów, 
z niesamowitym wyczuciem 

przedyskutowała z nimi ich 
sposób interpretacji wierszy 
i gawęd, i subtelnie popra-
wiała błędy. Zachwycała się 
również pięknymi, klasycz-
nymi strojami góralskimi, 
w które były ubrane dzieci. 
Dziękujemy pani Adamczyk 
za przyjęcie zaproszenia i po-
dzielenie się swoją wiedzą na 
temat gwary góralskiej.

Dorota Adamczyk przy-
jechała do nas z Izabelą Ci-
szek - uczennicą gimnazjum 
w Szaflarach, która powie-
działa gawędę autorstwa pani 
Adamczyk pt „Zwyrtacka”.  
Dorota Adamczyk także wy-
stąpiła przed uczniami recy-
tując wiersz „Muzyka góral-
sko” i przedstawiając gawędę 
„Fest buk” – utwory, które 
sama napisała.

Laureaci szkolnego konkursu 
recytatorsko-gawędziarskiego 
reprezentowali szkołę w eta-
pie gminnym tego konkursu 
w Skrzypnem. 

Relacja: Małgorzata Gacek

Szkolna edycja konkursu recytatorsko-gawędziarskiego 
im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona

Podczas zajęć nauczyciele przy-
pomnieli o zjawisku stalkingu 
czyli celowego zastraszania 

wybranej ofiary. Mówiono o kon-
sekwencjach i możliwościach 
obrony, a także formach pomocy. 

Wydarzeniem towarzyszą-
cym, ocieplającym wizerunek 
młodego, współczesnego czło-
wieka, który nie potrafi rozstać 
się ze swoją „jedyną komór-
ką” był dzień piżamy. Ucznio-
wie mogli ubrać nocny strój 
w szkole. Było wiele śmiechu 
i zabawy. Gimnazjaliści wró-
cili do czasów dzieciństwa, 
kiedy telefon komórkowy był 
dobrem luksusowym. Niektó-
rzy przebrali się w ulubionych 

bohaterów z bajek. Wszyscy 
dobrze się bawili, ale nikt nie 
umiał odpowiedzieć na pyta-
nie: jaka jest historia piżamy? 
Zatem przypominamy - piżama 
to ubiór zakładany na noc do 
snu, luźny i swobodny, wywodzi 
się z Indii. Lekkie przewiewne 
ubranie było noszone w dzień. 

Dopiero w XIX wieku w An-
glii mężczyźni zaczęli sypiać 
w piżamach. Dla kobiet do 
1945 roku piżama była strojem 
plażowym, a uszyta z satyny - 
wieczorowym. 

Pamiętajcie dziewczyny, że 
luźną piżamkę, golf i spódnicz-
kę mini oraz spodnie – dzwony,   
wylansowała  francuska ikona 
mody Coco - Chanel.

Opr. i fot.: Kinga Jagła–Tokarska

Dzień bez telefonu oraz dzień piżamy w SP w Zaskalu
Z inicjatywy samorządu uczniowskiego 
15 listopada odbył się w szkole dzień piżamy 
połączony z dniem bez telefonu. 
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Zaskalanie z klasy 5-tej wzię-
li udział w lekcji muzeal-
nej, która dotyczyła cechów 

rzemieślniczych. Wystawa 
w Muzeum Podhalańskim pt:” 
Nowy Targ na przełomie XIX/
XX wieku - miasto, którego 
już nie ma” ukazuje warsz-
tat pracy: garncarza, tkacza, 
bednarza, kowala, kuśnierza, 
szewca, kapelusznika. Pod-

czas zajęć uczniowie zdobyli 
nowe wiadomości dotyczące 
średniowiecznego miasta, funk-
cjonowania organów władzy 
oraz najważniejszych budyn-
ków. O patronce Nowego Targu 
św. Katarzynie oraz najstarszej 
świątyni opowiedział uczniom 
były proboszcz ks. Mieczysław 
Łukaszczyk.

Opr. i fot.: Kinga Jagła-Tokarska

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Borze wysłuchali jej 
legendy podczas zwiedzania 

kopalni soli w Bochni. Wyciecz-
ka odbyła się 28 września 2017 r. 
w ramach projektu „Z techniką 
za pan brat - wykorzystywanie 
techniki do codziennego życia”. 
Projekt  realizowany jest przy 
wsparciu finansowym gminy 
Szaflary w ramach otwartego 
konkursu ofert na wykonanie 
zadań publicznych w dziedzinie 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

Podczas wycieczki na 
uczniów czekało mnóstwo 
atrakcji, wśród nich zjazd win-

dą 200 m. pod ziemię szy-
bem „Campi” oraz przejazd 
niecodzienną kolejką wzdłuż 
korytarza powstałego podczas 
wydobywania soli. Wycieczka 
po kopalni to podróż w cza-
sie, która ma początek w cza-
sach Bolesława Wstydliwego 
i księżnej Kingi. Przewodnikom 
ubranym w stroje górników 
w opowiadaniu o historii ko-
palni pomagają polscy królowie, 
żupnicy genueńscy, a także duch 
Cystersa mnicha z którego zako-
nem wiąże się powstanie kopalni 
w Bochni. Spotkanie z osobami 
z przed setek lat było możliwe 
dzięki zastosowaniu nowocze-

snych technik multimedial-
nych i hologramów. W kopalni 
znajduje się duża kaplica p.w. 
Św. Kingi, w której odbywają 
się nabożeństwa. 

Kolejnym etapem wycieczki 
był pobyt w Lipnicy Murowa-
nej. To tam urodził się i wy-
chował Św. Szymon z Lipnicy, 
a także Św. Urszula Ledóchow-
ska i jej siostra bł. Maria Teresa 
Ledóchowska. Sanktuarium św. 
Szymona zostało ufundowane 
przez Stanisława Lubomirskiego 
w latach 1636 - 1648. Powstało 
ono na miejscu rodzinnego domu 

św. Szymona. W 1923 roku do 
kościoła trafiły relikwie św. Szy-
mona, które znajdują się w tylnej 
części głównego ołtarza. W Lip-
nicy Murowanej, miejscowości 
liczącej 5,5 tys. mieszkańców są 
aż trzy kościoły. Oprócz sanktu-
arium Św. Szymona jest kościół 
po wezwaniem Św. Leonarda 
z wieku XII lub XIII oraz kościół 
parafialny pod wezwaniem Św. 
Andrzeja Apostoła. 

Uczniowie oraz opiekunowie 
wrócili do domu zmęczeni, ale 
pełni wrażeń. 

Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

Rzemieślnikiem 
być nie łatwo

Wycieczka do Bochni i Lipnicy Murowanej
Św. Kinga nieodłącznie kojarzy się z... solą. To za jej przyczyną, jak głosi 
legenda, w Polsce zaczęto wydobywać ten cenny produkt. 
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Niepodległość 

Jesienią 1918 roku sytuacja 
międzynarodowa sprzyjała Pol-
sce. Wszystkie trzy mocarstwa 

rozbiorowe poniosły klęskę. 
Niemcy i Austro-Węgry prze-
grały wojnę a w Rosji wybuchła 
rewolucja. Państwa zachodnie 
obawiając się zaś eskalacji ko-

munizmu na całą Europę po-
trzebowały silnego państwa na 
wschodzie które tę pożogę za-
trzyma. 

Tak oto 99 lat temu narodziła 
się na nowo nasza najjaśniejsza 
Rzeczpospolita Polska. Po 123 
latach niewoli przyszło nam zno-
wu żyć we własnym kraju. 

Normandia

W czerwcu 1944 roku mia-
ła miejsce operacja lądowania 
w Normandii wojsk alianckich 
walczących z hitlerowskimi 
Niemcami. Na francuskich pla-
żach pojawili się żołnierze ame-
rykańscy i brytyjscy. Operację 
osłaniały także polskie okręty 
wojenne oraz Polskie Siły Po-
wietrzne. 

W czasie inwazji największe 
straty poniesione zostały na 5 
kilometrowej plaży „Omaha”, 
gdzie w czasie lądowania poległo 
3000 żołnierzy głównie Ame-
rykanów. 

11 listopada bieżącego roku 
to właśnie z tej plaży „Omaha” 
została przywieziona ziemia 
zbroczona krwią poległych. ….

Dzień Niepodległości 

11 listopada harcerze z Szaflar 
uczestniczyli we Mszy Św. za 

Ojczyznę, a następnie uroczy-
ście złożyli wieńce przed po-
mnikiem Augustyna Suskiego. 
Kolejno brali udział we Mszy 
Św. w sanktuarium na Krzep-
tówkach w Zakopanem, gdzie 
pod repliką krzyża z Giewontu 
została wmurowana skrzynka 
z ziemią z Normandii – miejsca 
walk aliantów z hitlerowskimi 
Niemcami. 

Harcerze w ramach obchodów 
święta narodowego wzięli także 
udział w przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznych w Ochotnicy Dol-
nej, gdzie nasi druhowie i druhny 
odnieśli same sukcesy. Prawdzi-
wym hitem była wykonana przez 
nich piosenka „Pod Tatrami jest 
mój kraj”.

Wyniki Festiwalu prezentują 
się następująco:
 » W kategorii I - rywalizacja 

drużyn:
I–VIII Podhalańska Drużyna 

Harcerska im. Augustyna Suskie-
go z Szaflar 

II–IX Podhalańska DH im. 
Olgi i Andrzeja Małkowskich 
z Ochotnicy Górnej

III–XVIII Podhalańska DH 
im. Oli Małkowskiej z Białki 
Tatrzańskiej

Opr.: Radosław Fiedler
Fot.: M. Krzysztofek 

Jest to szczególne miejsce upa-
miętniające ofiary z czasów II 
wojny światowej oraz okresu 

stalinowskiego, które zostało 
uroczyście odsłonięte i poświę-
cone w 2014 roku. 

Podczas lekcji historii młodzi 
zaskalnie rozmawiali o posta-
wach patriotycznych w czasie 
pokoju. Obok szacunku wobec 

symboli narodowych oraz po-
szanowania mienia wspólnego, 
ważna jest pamięć o bezimien-
nych, niewinnych ludziach roz-
strzelanych podczas okupacji hi-
tlerowskiej i zamordowanych po 
wojnie. Należy wychowywać do 
wartości i pamiętać o bohaterach 
tamtych, tragicznych dni.

Opr. i fot.: Kinga Jagła Tokarska

Jestem patriotą – pamiętam!
Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich 
Świętych młodzi zaskalnie zapalili 
znicze pod Ścianą Pamięci przy Placu 
Kombatantów w Nowym Targu. 

Harcerze z Szaflar pamiętają
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Już po raz drugi (pierwszy raz 
w ubiegłym roku) dzieci ze 
szkoły podstawowej w Ma-

ruszynie Dolnej podjęły wraz 
z wychowawcami inicjatywę 
sprzątania zapomnianych i za-
niedbanych mogił przed dniem 
Wszystkich Świętych.

W poniedziałek 30.10. 
2017 roku uczniowie klasy V 

i VI wraz z wychowawcami ru-
szyli pieszo na cmentarz w Ma-
ruszynie, by uprzątnąć i ozdobić 
zaniedbane groby, zaświecić na 
nich znicz i pomodlić się za tych, 
którzy już od nas odeszli.

Każdy uczeń zabrał ze sobą 
potrzebne rzeczy do pracy. 
Jedni zabrali gałązki cetyny, 
inni stroiki kwiatowe zrobione 

wspólnie z rodzicami w domu, 
jeszcze inni narzędzia potrzebne 
do uprzątnięcia mogił i każde 
dziecko znicz, by potem mogło 
go zapalić na grobie i w ciszy 
się pomodlić. Uczniowie kla-
sy VI wykonali już kilka dni 
wcześniej w szkole stroiki na 
groby ze sztucznych kwiatów 
i cetyny oraz wieńce na krzyże. 

Dzieci pod kierunkiem swoich 
wychowawców grabiły liście, 
wyrywały chwasty i porządko-
wały miejsca samej mogiły, jak 
i obejścia wokół niej.

Zwieńczeniem całej akcji 
było zapalenie zniczy, zaduma 
i modlitwa za tych, którzy już 
odeszli.

Opr. i fot.: Renata Jagoda

Hasło to przyświecało akcji sprzątania grobów na cmentarzu w Maruszynie. 

Podczas rajdu szkołę w Maru-
szynie Górnej reprezentowały 
uczennice klasy 2 gimnazjum: 

Edyta Strama, Natalia Zagórska, 
Sylwia Szczypta, Wiktoria Zapo-
toczna, Wioletta Krzysztofika. 
Rajd organizowany był przez 
Ligę Ochrony Przyrody oddział 
Zakopane i szkolne koło Ligi 
Ochrony Przyrody w Szaflarach.

W kategorii gimnazjum ry-
walizowało 7 drużyn z powiatu 
nowotarskiego oraz tatrzańskie-
go. Trasa wycieczki prowadziła 
od Urzędu Gminy do placu przy 
plebanii w Szaflarach, gdzie na 
uczniów czekał ciepły poczęstu-
nek. W czasie rajdu uczestnicy  
mieli okazję poznać najbardziej 
interesujące miejsca Szaflar m.in. 

Koci Zamek, elektrownię wod-
ną, pomnik Augustyna Suskie-
go oraz chałupę Anny Doruli. 
W wielu przypadkach było to 
pierwsze spotkanie z miejscami 
wcześniej znanymi tylko z prze-
wodników. 

Uczestnicy musieli wykazać 
się żyłką detektywistyczną przy 
poszukiwaniach wskazanych 
obiektów, pomysłowością przy 
wykonywaniu herbu drużyny 
i sprawnością fizyczną w cza-
sie biegów po stopniach pod 
pomnikiem Świętego Andrze-
ja. Dobre humory jak i piękna 
pogoda towarzyszyły wszyst-
kim przez cały dzień. Druży-
na z Maruszyny po kilku go-
dzinnym marszu i wykonaniu 

szeregu zadań przyrodniczych, 
geograficznych czy historycz-
nych zdobyła najwyższą licz-
bę punktów w kategorii klas 

gimnazjalnych. Puchar oraz 
dyplom był ukoronowaniem 
doskonałej zabawy. 

Opr. i fot.: Elżbieta Kuźmińska

I miejsce drużyny z Maruszyny Górnej 
w XXVI Podhalańskim Rajdzie Ekologicznym

XXVI Podhalański Rajd Ekologiczny pod hasłem „Szaflary – serce Podhala”, 
odbył się 12 października 2017 roku. 

Ocalić od zapomnienia
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Do zajęć wykorzystaliśmy 
pomoce naukowe znaj-
dujące się na wyposaże-

niu szkoły oraz te zakupione 
i przekazane szkole przez Radę 
Rodziców. Dotychczas były one 
wykorzystywane w starszych 
klasach. Okazało się, że mło-
dzi kandydaci na inżynierów 
bardzo szybko przyswajają 
wiedzę i z łatwością budują 
układy według zadanych sche-
matów.  Uczniowie z zainte-
resowaniem śledzili wyniki 
swoich eksperymentów i słu-
chali wyjaśnień na ich temat. 
Pod okiem nauczyciela badali 
budowę i działanie silniczków, 

magnesów, elektromagnesów. 
Zafascynowało nas zjawisko 
indukcji pozwalające na uzy-
skanie z niewielkiego napięcia 
całkiem widowiskowych, ale 
na szczęście niegroźnych wy-
ładowań elektrycznych.  Dzięki 
tym spotkaniom uczniowie wie-
dzą, jak bezpiecznie zachować 
się gdy mamy do czynienia 
z prądem elektrycznym i np. 
dlaczego nie wkładamy żad-
nych przedmiotów do gniazdek 
elektrycznych. Na kolejnych 
spotkaniach znów wracamy 
z zestawami Lego Mindstorm 
i z kolejnymi robo-kreacjami!

Opr. i fot.: Konrad Kuźmiński

Główną rolę w spektaklu grał 
Dariusz Gnatowski znany 
młodzieży z roli Arnolda 

Boczka w serialu „Świat we-
dług Kiepskich”. Przed wystę-
pem aktor opowiadał o fundacji 
wspierającej chorych na cukrzy-
cę. Jak zaznaczył sam cierpi na 
tę podstępną chorobę. 

Spektakl „Słodki drań” 
to historia dyrygenta, który 
chory na cukrzycę lekceważy 
wszystkie zalecenia lekarza 
i rodziny. W końcu zostaje 

sam, jednak dzięki wsparciu 
bliskich wraca do pracy za-
wodowej i osiąga sukcesy. 
Oswaja chorobę przez dietę 
i aktywność fizyczną.

Aktor chętnie spotkał się 
z młodzieżą, odpowiadał na 
pytania dotyczące jego roli 
w serialu „Kiepscy”. Stwierdził, 
że nawet lubi Arnolda Boczka. 
Chętnie rozdał autografy. Dla 
Zaskalan był to miły wieczór 
z dawką dobrego teatru.

Opr. i fot.: Kinga Jagła Tokarska

Zaskalanie i Arnold Boczek
W listopadzie delegacja uczniów z klasy 2 gimnazjum w Zaskalu razem ze swoją polonistką Kingą 
Tokarską wybrała się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na komedię „Słodki drań”. 

Zabawa i nauka – tak odkrywamy talenty!
Nie samymi robotami żyjemy na naszych zajęciach. W związku z chwilowym przekazaniem zestawów 
Lego do Gminnego Centrum Kultury, dwukrotnie spotkaliśmy się zgłębiając ciekawostki dotyczące 
wykorzystania źródeł energii elektrycznej i bawiąc się elementami obwodów elektrycznych.
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To inicjatywa propagująca 
zdrowy styl życia o unikal-
nym, dwukierunkowym 

podejściu: propagującym zbi-
lansowane odżywianie połą-
czone z regularną aktywnością 
fizyczną. 

Uczniowie biorący udział 
w zajęciach Szkolnego Koła 
Sportowego zorganizowa-
li „Dzień koloru i owoców”. 
Uczniowie przebrani na poma-
rańczowo z owocami w ręku 
spotkali się na sali gimnastycz-

nej, gdzie w miłej atmosferze 
przy muzyce spędzali czas. 
Głównym celem akcji było 
kształtowanie postaw i zacho-
wań związanych z prawidło-

wym żywieniem, odpowiednią 
jakością zdrowotną żywności 
i aktywnością fizyczną.

Opr. i fot.: Rafał Gąsior, 
Opiekun SU

W szkole podstawowej w Bańskiej Niżnej 10 listopada 
odbył się jeden z punktów Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. 

Na szczęście za drugim razem 
się udało. Brnęliśmy pod 
górę wytrwale. Nawet na 

szczycie przy schronisku mgła 
i „ kapuśniaczek” nie przeszko-
dziły nam w rozpaleniu ogniska 
i upieczeniu kiełbasek. Powrót 
był już bez niespodzianek, a co 
niektórzy zebrali sporą ilość ma-
teriałów na zrobienie solidnego 
zielnika. Wycieczka się udała.

Ostatnią wycieczką był wy-
jazd do Niedzicy. Tym razem 
zwiedzaliśmy i podziwialiśmy 
Zamek w Niedzicy i wsłuchu-
jąc się w opowieści przewod-
nika odkrywaliśmy historię, 
tajemnice i legendy dotyczące 
dawnych mieszkańców. Obej-
rzeliśmy również starodawne 
powozy jakimi się przemiesz-
czano przed pojawieniem się 
automobilu. 

Ciekawość zawiodła nas 
również do Elektrowni Wodnej 
gdzie mogliśmy zobaczyć jak 
ona wygląda od środka i w jaki 
sposób produkowany jest prąd. 
Najbardziej skomplikowane 
okazały się zasady funkcjo-
nowania całej zapory wodnej 
i raczej niewielu uczestników 
zapamiętało szczegóły.

Ostatnim punktem programu 
była wizyta w Parku Rozrywki „ 
Spiska Kraina”, gdzie oglądaliśmy 
zabytki architektoniczne w Parku 
Miniatur. W parku zgromadzone 
są miniatury w skali 1:20 najważ-
niejszych zabytków Podtatrza, 
w tym zamków „Dunajec”, Lu-
bowla, zamku orawskiego, czorsz-
tyńskiego i pienińskiego oraz 
Czerwonego Klasztoru, kościoła 
w Dębnie, dworów - Tetmajerów, 
w Zubrzycy Górnej, Uznańskich. 
Ten ostatni był nam najbliższy ze 
względu na to, że usytuowany był 
w Szaflarach. Rekonstrukcja była 
dokonana na podstawie istnieją-
cych i dostępnych informacji oraz 
domniemania jak mógł wyglądać 
zamek - warownia w Szaflarach. 

Prezentowane są także miniatury 
wielu innych zabytków. Tutaj hi-
storia nie jest podzielona na polską 
i słowacką - to wspólna opowieść 
ludzi Podtatrza o historii i kulturze 
tego regionu.

Udało nam się zrealizować 
zaplanowane wycieczki. Naszym 
celem było przede wszystkim 
zainteresowanie młodzieży dzie-
dzictwem kulturowym i przy-
rodniczym najbliższego regionu, 
włączając w spędzanie czasu 
z dziećmi również rodziców. 
Chcieliśmy również zintegrować 
młodzież z Maruszyny i Skrzyp-
nego. Wędrując po górach i zwie-
dzając miejsca historyczne, mo-
gliśmy pokazać młodzieży nie 
tylko spuściznę naszych przod-

ków, ale też zaszczepić w niej 
nawyki aktywnego spędzania 
czasu. Mamy nadzieję kontynu-
ować nasz projekt w następnym 
roku, aby odwiedzić wszystkie 
Parki Narodowe znajdujące się 
w naszym regionie. 

Dziękujemy wszystkim rodzi-
com uczestniczącym w wyciecz-
kach za pomoc i wsparcie. Przede 
wszystkim jednak dziękujemy 
władzom Gminy Szaflary za fi-
nansowe wsparcie umożliwiające 
realizację projektu. 

Uczniowie z klas VI ze szkół 
w Maruszynie Dolnej oraz 
w Skrzypnem wspólnie realizu-
ją projekt „Poznawanie swojego 
regionu poprzez wycieczki tury-
styczno – krajoznawcze”. Wy-
cieczki odbywają się w ramach 
zajęć regionalnych i są realizowa-
ne dzięki dotacji Urzędu Gminy 
w Szaflarach. Dotację uzyskało 
Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” 
w Maruszynie. Oprócz wy-
żej opisanych, od stycznia do 
czerwca 2017 roku odbyły się 
już wycieczki: do Orawskiego 
Parku Etnograficznego oraz na 
Trzy Korony w Pieninach. 

Opr.: Anna Królczyk  
i Monika Peciak

Poprzez wycieczki poznajemy nasz region
W październiku  tego roku odbyliśmy wyprawę na Turbacz. Trzeba przyznać pogoda 
nas nie rozpieszczała. Dwukrotnie podejmowaliśmy próbę organizacji wycieczki. 
Za pierwszym razem to właśnie deszczowa  aura nie pozwoliła nam podjąć wyprawy. 

„Trzymaj Formę” 
w Bańskiej Niżnej
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Od 91 lat przedostatnia nie-
dziela października nazy-
wana jest niedzielą misyjną. 

W tym dniu swoimi modlitwami 
i ofiarami materialnymi wspoma-
ga się młode i biedne Kościoły 
na terytoriach misyjnych. W tym 
roku niedziela misyjna nosiła ha-
sło „Idźcie i głoście”.

Ognisko Misyjne działające 
przy Szkole Podstawowej w Bo-
rze przygotowało uroczystą opra-
wę liturgiczną, podczas której 
modlono się za misjonarzy i kraje 
misyjne oraz wszystkich, którzy 
wspierają misje. Po Mszy Św. 
można było spróbować wspania-
łych łakoci na tradycyjnym kier-

maszu ciasteczkowym. Zebrane 
fundusze zostaną przekazane na 
cele misyjne. 

Składamy serdeczny Bóg 
zapłać wszystkim dzieciom, 

rodzicom, którzy przygotowali 
ciasta na  kiermasz i tym, którzy 
je zakupili. 

Opr. i fot.: S. Renata Janeczko

Niedziela misyjna
Światowy Dzień Misyjny we wszystkich 
kościołach i kaplicach świata obchodzono  
22-ego października 2017.

Głównym celem konkursu jest 
przypomnienie i upamięt-
nienie pieśni patriotycznych 

i żołnierskich, rozwijanie talen-
tów muzycznych wśród dzieci 
oraz uczczenie rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

W tegorocznym konkursie 
udział wzięły Kabatinki ze Szko-
ły Podstawowej w Szaflarach. 
Zespół wystąpił w dwóch kate-
goriach wiekowych: Kabatinki 
w składzie: Joanna Mąka, Sa-
bina Łaś, Magda Gał, Karolina 
Rol, Oliwia Jasion, Martyna Gal, 
Maria Lichaj, Beata Łukaszczyk 
i Kinga Łukaszczyk oraz Kaba-
tinki młodsze w składzie: Anna 
Borowiak, Anna Dzierżęga, 

Sukces Kabatinek
Już po raz piąty w Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Kantego w Odrowążu odbył 
się Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża. 
9 listopada 2017 r. na scenie zaprezentowali 
się uczniowie z prawie 30 szkół.

Anna Furtak, Barbara Guziak, 
Karolina Łukaszczyk, Karolina 
Pawlikowska, Julia Dziadko-
wiec, Maria Gil, Wiktoria Stokło-
sa, Amelia Zagata, Karolina 
Koper. Obydwie grupy zdobyły 
uznanie komisji otrzymując laury 
i wyróżnienia

W kategorii Zespoły – katego-
ria wiekowa klas I-III: 1 miejsce 
– Kabatinki młodsze ze Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach 

W kategorii Zespoły – ka-
tegoria wiekowa klas IV-VI: 2 
miejsce – Kabatinki ze Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach 

Nagroda Prezesa Związku 
Podhalan w Polsce – 
dla zespołu Kabatinki 

ze Szkoły Podstawowej w Sza-
flarach 

W koncercie Laureatów któ-
ry uświetnił obchody 99 roczni-
cy Odzyskania Niepodległości 
w Gminie Czarny Dunajec wziął 
udział zespół Młodszych Kabati-
nek w licznym gronie rodziców.

• Nagroda Prezesa Związku 
Podhalan w Polsce – Kaba-
tinki ze Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach

• W kategorii Zespoły – kate-
goria wiekowa klas I-III: 1 

miejsce – Kabatinki młod-
sze ze Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach

• W kategorii Zespoły – kate-
goria wiekowa klas IV-VI: 2 
miejsce – Kabatinki ze Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Opr.: Agnieszka Zając 
/opiekun zespołu

Fot.: Agnieszka Zając 
/arch. Góral Info
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Święto środowiska zuchowe-
go Hufca Podhalańskiego jest 
obchodzone co roku jesienią. 

Termin jest ustalany przez go-
spodarzy a Gospodarz zmienia 
się co roku. W tym roku Święto 
Pieczonego Ziemniaka odbyło 
się w Maruszynie, a gospoda-
rzem była 2 Podhalańska Gro-
mada Zuchowa z Maruszyny. 
Miejscem zabawy był plac przy 
wyciągu u Zubka. 

Zabawa polega na  wykonywa-
niu przeróżnych zadań, zagadek, 
czy rozgrywek np.: rzut ziemnia-
kiem do celu, obieranie ziemnia-
ków na czas, bieg z ziemniakiem 
na łyżce itp. Za każde zadanie są 
przydzielane punkty w zależności 
od tego jak danej Gromadzie owe 
zadanie poszło. Ogółem, w tym 
roku, do zawodów przystąpiło 
sześć gromad zuchowych. Były to 
gromady Zuchowe z: Bukowiny, 
Białki Tatrzańskiej, Maruszyny, 
Rabki, Zakopanego i Rogoźnika. 
Razem w imprezie wzięło udział 
około 80 zuchów. Zuchy mogły 
się dobrze bawić dzięki pomocy 
naszej młodzieży realizującej pro-
jekt „Równać Szanse”. Młodzież 
wspólnie z instruktorami ułożyła 
zadania oraz dopilnowała aby 
sprawnie przeprowadzić wszyst-
kie zabawy. 

Zawody wygrała Gromada Zu-
chowa „Niedźwiadki” z Bukowi-
ny Tatrzańskiej otrzymując jako 
trofeum maskotkę „Król Grul”, 
która przedstawia ziemniaka 

w koronie i jest takim „pucharem” 
przechodnim specjalnie zaprojek-
towanym i uszytym na tę imprezę.

Zadania były bardzo cie-
kawe. Każdy dobrze się bawił 
i będzie dobrze wspominał to 
wydarzenie. Było kilka konku-
rencji, w których udział brały 
tylko zuchy. 
 » A oto niektóre z nich:

– Lepienie gniotek z mąki ziem-
niaczanej

– Opowiadanie wymyślonej 
historii o ziemniaku na czas

– Rzut ziemniakiem do celu
– Ziemniaczany tor przeszkód
– Układanie piosenki o ziemniaku
– Obieranie ziemniaków na czas
– Poszukiwanie zaginionej gruli

Po zakończeniu zawodów 
i ogłoszeniu wyników niektóre 
zuchy miały swoje święto skła-
dając Obietnicę Zuchową i w ten 
sposób stali się pełnoprawnymi 
członkami 1. Wszyscy otrzymali 
znaczek zucha. 

W trakcie Święta zapłonęło 
wspaniałe ognisko, a w zasadzie 

to był ogień pod wielkim grillem, 
przy którym wszyscy mogli się 
ogrzać, a także coś zjeść. Obia-
dem była kiełbaska z chlebem 
upieczona na grillu. Uczestnicy 
imprezy otrzymali również słod-
ką przekąskę. Pogoda dopisy-
wała do samego końca imprezy. 
Po ciepłym posiłku o zmroku 
wszyscy się rozjechali.

Dla zuchów z Maruszyny 
jednak to nie był koniec impre-
zy. Po uprzątnięciu placu zabawy 
uczestnicy udali się spacerkiem 
do szkoły, gdzie czekały na nich 
kolejne atrakcje związane z Nocą 
Bajek. Harcerze z 21 DH „Calli-
dus” przygotowali grę terenową 
dla zuchów, która trwała od godz. 
20.00 do 22.00. Po zjedzeniu kola-
cji zuchy rozlokowane wygodnie 
w salach oglądały Bajki „do opo-
ru” (to znaczy do ostatniego maru-
dera, który wytrzymał najdłużej). 
Imprezę zakończyliśmy po śnia-
daniu w sobotę 14 października.

Dziękujemy bardzo Panu 
Zubkowi za bezpłatne udostęp-
nienie swojego placu jak również 
wszystkim, którzy pomogli zor-
ganizować te imprezę. Dzięku-
jemy dyrektorowi szkoły oraz 
pracownikom obsługi za udo-
stępnienie pomieszczeń szkoły 
oraz posprzątanie po naszej im-
prezie. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do młodzieży, któ-
ra bardzo dobrze się wywiązała 
ze swojej pracy. 

Opr.: Anna Królczyk - drużynowa

„Święto Pieczonego Ziemniaka – nasza Grula”
V Święto Pieczonego Ziemniaka zwane „Świętem Grula” odbyło się 13-ego października.

Aby zwiększyć świadomość 
uczniów na temat roli zdro-
wego odżywiania szkoła 

podstawowa w Bańskiej Niżnej 
po raz kolejny włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Śniadanie daje moc” organizowa-
nej w ramach Europejskiego Dnia 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

Uczniowie z klas 0 – III pod 
opieką wychowawczyń, najpierw 
przygotowali, a potem wspól-

nie spożywali drugie śniadanie. 
W przygotowaniach podobnie 
jak w latach ubiegłych, wsparli 
ich rodzice. Dzięki nim na szkol-
nych „stolikach śniadaniowych” 
znalazły się kolorowe kanapki, 
owoce oraz napoje. 

Tego dnia przeprowadzono 
również pogadanki na temat roli 
śniadania, jako najważniejszego 
posiłku w ciągu dnia. Dzięki nie-
mu dzieci mają siłę i energię do 

nauki i zabawy oraz lepiej koncen-
trują się na wykonywanych zada-
niach. Uczniowie dowiedzieli się 
również, że zdrowe odżywianie to 
nie tylko zdrowa żywność. Mowa 
była też o niezbędnym ruchu oraz 
o unikaniu słodyczy i chipsów. 
Dzięki akcji uczniowie mogli nie 
tylko wspaniale się bawić ale tak-
że zintegrować z innymi klasami.

Opr.: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

Śniadanie dało moc uczniom w Bańskiej Niżnej
Szkoła podstawowa w Bańskiej Niżnej po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
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Podczas wycieczki uczniom to-
warzyszyła wychowawczyni 
Renata Jagoda oraz opiekun 

Justyna Czubiak. Uczniowie za-
kwaterowani zostali w Ośrod-
ku „OSTOYA ROZTOCZE” 
w Kawęczynku. Już pierwsze-
go dnia Prezes Fundacji Hotele 
Polskie Dzieciom Piotr Zygar-
ski oprowadził uczestników po 
ośrodku, opowiadając ciekawe 
historie związane z tym miej-
scem. Każdy dzień spędzony na 
Roztoczu obfitował w ciekawe 
wycieczki. Podczas wyjazdu 
dzieci miały możliwość podzi-
wiania wspaniałych krajobrazów 
oraz poznania kultury i pięknych 
zabytków Roztocza. Pokonując 
roztoczańskie ścieżki zobaczyli 
miejsca, które rodziły pytania 
o ich historię. Każdego dnia 
podczas zwiedzania towarzyszyli 
im przewodnicy, którzy udzielali 
odpowiedzi na liczne pytania. 
Opowiadali legendy związane 
z regionem, historię oraz różne 
ciekawostki o ludziach, zabyt-
kach i roślinach znajdujących 
się na tych terenach. Jedną 
z niezapomnianych atrakcji był 
z pewnością udział w pokazie 
strzelania z armat w Zamościu. 
Dla niektórych wielkim przeży-

ciem było zobaczyć i usłyszeć 
wystrzał z zabytkowej armaty 
wojskowej. W imieniu szkoły 
w Maruszynie Dolnej strzelał 
Dominik Cudzich, otrzymał on 
PATENT PUSZKARZA i zo-
stał symbolicznie uhonorowany 
przyjęciem w skład Fortecy Za-
mojskiej. Nie tylko zwiedzanie 
znalazło się w planie wycieczki. 
Piątoklasiści grali także w zespo-
łach w paintball oraz w grę tere-
nową „Roztoczańskie Podcho-
dy”. Niektórzy po raz pierwszy 
brali udział w tego typu zabawie. 

Wspólna rywalizacja wzmocni-
ła ducha walki oraz zjednoczyła 
klasę jako drużynę. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem było 
spotkanie z Małgorzatą Kidawa 
Błońską – posłanką na sejm RP, 
która odwiedziła ośrodek. Pod-
czas spotkania Maruszynianie 
opowiedzieli o regionie z którego 
pochodzą oraz o tym jakie mają 
zainteresowania i marzenia. Pani 
poseł obdarowała ich także drob-
nymi upominkami. Przesłaniem 
tego spotkania było stwierdzenie, 
że warto mieć marzenia, bo wła-

śnie ta wycieczka jest jednym 
z takich marzeń. 

W trakcie pobytu na Rozto-
czy uczniowie wraz z opieku-
nami zwiedzili m.in.: labirynt 
wąwozów w Szczebrzeszynie, 
lasy Roztocza, pomnik Chrząsz-
cza, synagogę, cerkiew, kościół 
p.w. Św. Katarzyny, cmentarz 
żydowski i katolicki, Muzeum 
Skarbów w Klemensowie, Ole-
jarnię w Ruszowie, Zabytkowe 
Centrum Zwierzyńca Miasta 
nad Wieprzem, kościół na wy-
sepce pod wezwaniem św. Jana 

Ciężka praca się opłaca
W związku z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „ALMA MATER” przez 
Fundację Hotele Polskie Dzieciom, uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Kantego w Maruszynie wzięli udział w siedmiodniowej wycieczce 
po Roztoczu. Wyjazd odbył się w dniach 15–23.10.2017 r. 
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Nepomucena, Muzeum Rozto-
czańskiego Parku Narodowego, 
ostoję konika polskiego, pomnik 
szarańczy, Sanktuarium Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej, pta-
szarnie, Krasnobrodzkie Mu-
zeum Parafialne, kamieniołomy 
i basztę widokową w Józefowie, 
zespół fortyfikacji w Zamościu 
oraz stare miasto wpisane na li-
stę dziedzictwa UNESCO, ratusz 
w Zamościu – manierystyczno-
-barokowy, główny budynek 
na zamojskim Starym Mieście 
i piękne kolorowe kamienice 
ormiańskie, zabytkowy rene-
sansowy kościół na Starym 
Mieście - Katedra Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Tomasza 
Apostoła, Muzeum Fortyfikacji 
i Broni „Arsenał” z pawilonem 

wystawowym ze sprzętem bo-
jowym, manufakturę słodyczy 
„Tęcza”  oraz ZOO. To tylko 
niektóre z wielu atrakcji ufun-
dowanych przez Fundację Hotele 
Polskie Dzieciom. Jest to dowód 
na to, że warto mieć marzenia 
i dążyć do ich realizacji. Nie by-
łoby tego wszystkiego, gdyby 
nie wyróżnienie kroniki przy-
gotowanej przez piątoklasistów 
w ogólnopolskim konkursie or-
ganizowanym przez tą fundację, 
oraz wspólnej pracy uczniów 
i nauczycieli. 

Uczniowie bardzo serdecznie 
dziękują swojej wychowawczy-
ni Renacie Jagodzie za pomoc 
w zredagowaniu i opracowaniu 
pięknej kroniki szkoły oraz na-
uczycielkom Renacie Zagól i Jo-

annie Żółtek- Babiarz za pomoc 
przy składaniu poszczególnych 
części kroniki. Droga do suk-
cesu została okupiona mozolną 
pracą i wieloma godzinami spę-
dzonymi w szkole po lekcjach. 
Ich zwieńczeniem była kronika 
w kształcie charakterystycznej 
rośliny podhalańskiej jaką jest 
dziewięćsił. Ciężka praca się 
opłaca, a wrażenia po wyciecz-
ce są bezcenne. W czasie pobytu 
na Roztoczu uczniowie również 
prowadzili kronikę zapisując 
swoje doświadczenia i przeży-
cia. Oto co napisał w niej jeden 
z uczniów:

„Dzisiejszy dzień spędziliśmy 
fantastycznie. Wszyscy najbar-
dziej cieszyli się z podchodów. 
Obie grupy znalazły pudełka ze 
skarbami. Podchody zostały zor-
ganizowane nocą i to była wiel-
ka frajda. Świetnie poradziliśmy 
sobie ze wszystkimi zadaniami”.

Rodzice, uczniowie oraz 
nauczyciele bardzo serdecznie 
dziękują za okazane wsparcie 
wszystkim dzięki, którym ten 
wyjazd mógł się odbyć, a więc: 
Fundacji Hotele Polskie Dzie-
ciom za pokrycie połowy kosz-
tów siedmiodniowego pobytu na 
Roztoczu, Gminnemu Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach za pokrycie kosz-
tów transportu, dyrektorowi 
szkoły w Maruszynie Dolnej 
Janowi Królczykowi za umoż-
liwienie wyjazdu, rodzicom za 
przekazanie środków z budżetu 
domowego na wyjazd swoich 
dzieci, wychowawcy za przy-
gotowanie oraz zorganizowanie 
wycieczki oraz opiekunowi wy-
cieczki za opiekę podczas pobytu 
w Kawęczynku. 

Opr.: Uczniowie klasy piątej SP 
w Maruszynie Dolnej 
/uczestnicy wycieczki

Na początek nauczyciele przedstawili 
biogram dramatopisarza Stanisława 
Wyspiańskiego oraz tło historyczne. 

Przypomniano, że Polska była pod zaborami 
i zwrócono uwagę na specyfikę zaboru au-
striackiego. Pokazano fotografie z obrazami 
rodziny pisarza a także odniesiono się do 
symboliki dramatu- czapka z pawimi pióra-

mi. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć też 
strój krakowski. Uczniowie przeczytali frag-
ment rozmowy pana młodego z wybranką 
serca, wskazując na różnicę w wykształceniu 
małżonków. Całość ujęta została w oprawę 
muzyczną pieśni o miłości wykonanych 
przez scholę „Gloria Dei”

Opr. i fot.: Kinga Jagła-Tokarska

Narodowe czytanie 2017
Gimnazjaliści z Zaskala włączyli się w ogólnopolską akcję 
Narodowe Czytanie 2017 r. W tym roku lekturą było „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego. 
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Impreza w Zaskalu ma swoją 
długoletnią tradycję. Rokrocz-
nie gaździny przygotowują 

swoje specjały, a sala remizy 
zapełnia się gośćmi chcącymi 
spróbować przepysznych potraw, 
ciast i serów. Tak było również 
w tym roku. Gospodynie z Ma-
ruszyny, Szaflar, Zaskala, Bań-
skiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, 
Skrzypnego i Boru przygotowały 
po kilkadziesiąt potraw na każ-
dym stole, był również stół 
z potrawami Unii Europejskiej. 
W tym roku gościnnie na Zo-
skalańskim Jodełku ze swoimi 
specjałami zaprezentował się Ze-
spół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Nowym Targu.

Podczas Zoskalańskiego Jo-
dełka nie zabrakło także zna-
mienitych gości, wśród nich: 
wicestarosta powiatu nowotar-
skiego Władysław Tylka, wójt 
gminy Rafał Szkaradziński, 
ks. Ryszard Gaweł proboszcz 
Zaskala, ks. Kazimierz Duraj 
proboszcz Szaflar, radni powiatu 
nowotarskiego, radni i sołtysi 
Gminy Szaflary, przewodniczą-
cy Euroregionu Tatry oraz urzę-
dujący członek Zarządu powiatu 
nowotarskiego Bogusław Wak-
smundzki, sołtys Białego Dunaj-
ca Józefa Kolbrecka, kierownik 
nowotarskiego biura powiatowe-
go Małopolskiego Oddziału Re-
gionalnego Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa 
Maciej Tylka, dyrektor ZSCKR 
w Nowym Targu Marian Nowak 
oraz prof. nadzw. dr hab. Anna 
Mlekodaj.

Najpierw potrawy degustowa-
ła komisja, a następnie wszyscy 
pozostali uczestnicy.

Łącznie przygotowano aż 437 
potraw. Wobec wyrównanego 
wysokiego poziomu wszyst-
kich zespołów, komisja odstą-
piła od przyznawania poszcze-

XXIII Zoskalańskie Jodełko
Jak co roku w Zaskalu stoły uginały się od jadła. Kolejny Gminny Konkurs 
Potraw Regionalnych, który odbył się 18 listopada już za nami.
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gólnych miejsc, jednomyślnie 
uznając, że wszystkie zespoły 
zaprezentowały dania na naj-
wyższym poziomie. W zamian 
postanowiono wyróżnić każdy 
zespół za specjalne potrawy:
• gospodynie z Bańskiej Niż-

nej za bogaty i zróżnicowany 
wybór serów kozich oraz za 
kapustę na ogonach; 

• gospodynie z Bańskiej Wyż-
nej za rewelacyjną swojską 
szynkę oraz bundz z czar-
nuszką; 

• gospodynie z Boru za kapustę 
z bobem i grzybami oraz za 
sałatę na barszczu; 

• gospodynie z Maruszyny 
za tradycyjne i różnorodne 
ciasta drożdżowe oraz szero-
ki wybór herbat owocowych; 

• gospodynie ze Skrzypnego 
za zająca w kapuscie i jaja 
baranie; 

• gospodynie z Szaflar za trans-
graniczne podejscie do kuchni 
i wprowadzenie potraw sło-
wackich takich jak knedle 
z kapustą karmelizowaną; 

• gospodynie z Zaskala za ja-
gnięcinę pieczoną oraz gulasz 
wołowy; 

• uczniów ze ZSCKR w No-
wym Targu za comber jagnię-
cy z żurawiną. 
Fundatorem nagród dla go-

spodyń była gmina Szaflary. Hur-
townia Centrum LOK z Zaskala 
przekazała upominki w postaci 
kosmetyków, a przedsiębiorstwo 
PAKFOL wsparło imprezę finan-
sowo. 

Oprócz degustacji w progra-
mie znalazły się także występy 
uczniów z Zaskala. Na sce-
nie zaprezentowali się młodzi 
instrumentaliści uczący się 
pod okiem Bartłomieja Fatli 
oraz zespół „Mali Zaskalanie” 
prowadzony przez Annę Mrow-
cę i Janusza Gaculaka. Do tańca 
przygrywała im kapela góralska. 
Impreza zakończyła się zabawą 
andrzejkową z zespołem Warasy. 
Imprezę poprowadzili sołtys Za-
skala i prezes Związku Podhalan 
o/Zaskale Andrzej Tylka oraz Ja-
cek Król, radny powiatowy i pre-
zes OSP Zaskale. Organizato-
rem „Zoskalańskiego Jodełka” 
byli: Oddział Związku Podhalan 
w Zaskalu, a także Rada Gminy 
i Wójt Gminy Szaflary.

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

W dniu 15 listopada człon-
kowie Oddziału w skła-
dzie: Prezes Krystyna 

Rychtarczyk– Szczypta, Monika 
Rychtarczyk, Bogumiła Zubek 
oraz Anna Repa odwiedziły 
szkoły w Maruszynie Dolnej 
oraz Maruszynie Górnej, ce-
lem przeprowadzenia zajęć 
dla uczniów klas IV. Tematem 
lekcji było „piecynie moskoli”. 
Po zaprezentowaniu i historii 
tego specyjału uczniowie mogli 
samodzielnie wykonać ciasto, 
uformować placki, które na-
stępnie wypiekano i degusto-
wano ze „sfojskim masełkiem 
z cosnokiem”, które również 

przygotowywali najmłodsi. 
Dzieci wykazywały ogromne 
zainteresowanie i z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyli 
w zajęciach. Na koniec zosta-
ła przeprowadzona powtórka, 
aby dzieci mogły jak najwięcej 
zapamiętać i by temat moskola 
nie był im obcy. Obie Szkoły 
serdecznie podziękowały i go-
rąco zapraszały na kolejne tego 
rodzaju lekcje. Cieszymy się, że 
nasz pomysł na urozmaicenie 
zajęć został tak ciepło przyjęty. 
Zapewniamy, że pojawimy się 
w szkołach ponownie z nowym 
tematem – temat lekcji mogą 
zaproponować uczniowie.

Kolejną inicjatywą Oddziału 
Związku Podhalan w Maruszy-
nie była organizacja warsztatów 
z rękodzielnictwa - tworzenie 
ozdób bożonarodzeniowych. 
Warsztaty odbyły się 24 listo-
pada 2017 roku. Uczestnicy 
warsztatów pod czujnym okiem 
prowadzącej Bogusi Zubek po-
znali tajniki dekorowania m.in. 
wieńców bożonarodzeniowych, 
bombek oraz choinek.

Dzięki odpowiedniemu 
doborowi wzorów i materia-
łów powstały niepowtarzalne 
prace.

Opr. i fot: Oddział Związku 
Podhalan w Maruszynie

Dbałość o przekazywanie tradycji i obyczajów naszej 
góralskiej kultury najmłodszym pokoleniom, to jedno 
z założeń Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie. 
Stąd też powstała inicjatywa, aby w Szkołach w Maruszynie 
przeprowadzić żywe lekcje Edukacji Regionalnej. 

Oddział Związku Podhalan 
w Maruszynie dla wsi
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W sobotę odbyły się przesłu-
chania, natomiast w nie-
dzielę uczestnicy wzięli 

udział w Mszy św. za Ojczyznę, 
której przewodniczył ks. inf. 
Jerzy Bryła. Po niej odbył się 
galowy koncert laureatów.

Nagrodę Grand Prix zdo-
był zespół „Skrzypnianki”, 
który wykonał 2 pieśni patrio-
tyczne po góralsku: „Choćbyś 
Wojtek…” – pieśń, która po-
wstała  w obozie internowanych 
w Załężu, a napisał ją Stanisław 
Kaleciak oraz „Ej, za Ojcyzne 
miyłom, za nasom ślebode” 
wiązanka przyśpiewek góral-

skich. Warto podkreślić, 
że zespół tworzą ucznio-
wie i absolwenci szkoły 
w Skrzypnem. Opieku-
nem zespołu jest Pani 
Monika Peciak.

Przygrywała mu mu-
zyka góralska w składzie: 
Jan Czesław Joniak, Joan-
na Cudzich, Mateusz Ko-
walczyk, Tomasz Stopka i Paweł 
Bielański. 

Nie zabrakło podziękowań 
za wieloletnią współpracę i trud 
włożony w kultywowanie śpie-
wania pieśni patriotycznych dla 
osób szczególnie zaangażowa-

nych. Zostały wręczone odzna-
czenia państwowe.

Wicewojewoda Małopolski, 
Pan Józef Gawron w imieniu Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy uho-
norował SREBRNYM KRZY-
ŻEM ZASŁUGI Panią Monikę 
Peciak nauczycielkę Szkoły Pod-

stawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Skrzypnem.

Organizatorami festi-
walu byli: Akcja Katolicka 
Archidiecezji Krakowskiej, 
Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Archidiecezji 
Krakowskiej, Małopolski 
Kurator Oświaty, Parafia 

MB Częstochowskiej oraz Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. Janu-
sza Korczaka. Przegląd zrealizo-
wano przy wsparciu finansowym 
Rady Dzielnicy XVIII – Nowa 
Huta.

Źródło: 
www.skrzypne.szkolnastrona.pl 

Grand Prix dla Skrzypnianek
W sobotę 4 listopada już po raz piętnasty Aula przy Kościele MB Częstochowskiej 
w Krakowie stała się miejscem, które łączy pokolenia w duchu patriotyzmu. Blisko 400 
uczestników zjechało na Osiedle Szklane Domy w Krakowie, by zaprezentować swoje 
talenty wokalne, a przede wszystkim wspólnie krzewić miłość do Ojczyzny.
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W konkursie borą udział 
przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół podsta-

wowych i gimnazjów z siedmiu 
miejscowości: Bańskiej Niżnej, 
Bańskiej Wyżnej, Boru, Ma-
ruszyny, Skrzypnego, Szaflar 
i Zaskala. Reprezentując swoje 
przedszkola i szkoły, uczniowie 
walczą nie tylko o indywidual-
ne miejsca ale zdobywają także 
punkty w klasyfikacji generalnej 
szkół. Głównym celem konkursu 
jest popularyzacja gwary wśród 
dzieci i młodzieży, rozwój za-
interesowań gawędą i poezją 
własnego regionu oraz troska 
o kultywowanie rodzimych tra-
dycji. Z każdym rokiem zain-
teresowanie konkursem rośnie 
i coraz więcej młodych recytato-
rów  gawędziarzy bierze udział 
w konkursie. W tym roku w kon-
kursie uczestniczyło 55 uczniów 
z 8 szkół podstawowych oraz 
2 przedszkoli z terenu gminy 
Szaflary, którzy występowali 
w czterech grupach wiekowych 
i dwóch kategoriach: gawęda 
i recytacje.

Uczestników oceniały dwie 
komisje w składzie:

Przewodnicząca: prof. nadzw. 
dr hab. Anna Mlekodaj, Członek 
komisji: Anna Mrowca, Członek 
komisji: Aniela Król.

Przewodniczący: Roman 
Dzioboń, Członek komisji: Wan-
da Szado-Kudasikowa, Członek 
komisji: Paulina Peciak.

Klasyfikacja:

 » Grupa wiekowa 0-I:
• Recytacja:
I miejsce - Ewelina Urbaś 
(Bańska Wyżna)
II miejsce - Oliwia Sikoń 
(Skrzypne)
III miejsce - Rafał Babiarz 
(Bańska Niżna)
Wyróżnienie: Paulina Miko-
łajczyk-Skóbel (Przedszkole 
im.Aniołów Stróżów) i Ro-
zalia Komperda (Szaflary 
Gminne Przedszkole)

• Gawęda:
I miejsce - Marcin Strzęp 
(Bańska Wyżna)
II miejsce - Szymon Stopka 
(Szaflary Gminne Przedszkole)
III miejsce - Krystian Zadora 
(Skrzypne)
Wyróżnienie: Wiktor Mali-
niak (Bór) i Jakub Szczerba 
(Maruszyna Górna)

 » Grupa wiekowa II-III:
• Recytacja:
I miejsce - Gabriela Mulica 
(Skrzypne)
II miejsce  Anna Bartoszek 
(Maruszyna Dolna)
III miejsce Szymon Rychtar-
czyk (Maruszyna Górna)
Wyróżnienie: Zuzanna Sikoń 
(Bańska Wyżna), Amelia Ja-
rząbek (Bór), Daniel Karwacz-
ka (Maruszyna Dolna), Grze-
gorz Bednarz (Bańska Wyżna), 
Zofia Trebunia (Szaflary)
• Gawęda:
I miejsce - Kacper Repa (Ma-
ruszyna Górna)
II miejsce - Weronika Mala-
cina (Skrzypne)
III miejsce - Kamil Wyrostek 
(Bańska Niżna)

 » Grupa wiekowa IV-VI:
• Recytacja:
I miejsce - Stanisław Nawala-
niec (Maruszyna Dolna)

II miejsce - Julia Ścisłowicz 
(Zaskale)
III miejsce - Aleksandra Rzad-
kosz (Skrzypne)
Wyróżnienie: Jan Ścisłowicz 
(Zaskale) i Justyna Barnaś 
(Bańska Wyżna)
• Gawęda:
I miejsce - Izabela Szeliga 
(Skrzypne)
II miejsce - Julia Wyroba 
(Bańska Niżna)
III miejsce  Izabela Repa (Ma-
ruszyna Górna)
Wyróżnienie - Magdalena Gał 
(Szaflary) i Kamila Jarząbek 
(Bór)

 » Gimnazjum:
• Recytacja:
I miejsce - Emilia Stopka 
(Szaflary)
II miejsce - Ewelina Semla 
(Bańska Wyżna)
III miejsce - Paulina Zapo-
toczna (Skrzypne)
Wyróżnienie: Sylwia Piszczór 
(Skrzypne)
• Gawęda:
I miejsce - Paweł Urbaś (Bań-
ska Wyżna)
II miejsce - Kinga Szczepa-
niec (Skrzypne)
III miejsce - Mateusz Topór 
(Bańska Niżna)
Wyróżnienie: Izabela Ciszek 
(Szaflary) i Agnieszka Buńda 
(Maruszyna Dolna).

Zdobywcy I miejsca z grupy 
I i II tj. klasy 0-1 oraz klas II-III SP 
oraz zdobywcy I i II miejsca z klas 
IV-VI oraz VII SP, II i III gimna-
zjum kwalifikują się do XLII Fi-
nału Przeglądu, który odbędzie się 
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bia-
łym Dunajcu w dniu 08.02.2018r 
(czwartek) o godz. 9.30. 

Ponadto każdy uczestnik 
konkursu zdobywał punkty dla 
swojej szkoły zgodnie z zasadą: 

Góralskie Święto w Skrzypnem
Już po raz dwudziesty szósty w szkole podstawowej w Skrzypnem młodzi recytatorzy 
i gawędziarze z gminy Szaflary mogli zaprezentować swoje umiejętności i powalczyć 
o cenne nagrody. XXVI Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Andrzeja 
Kudasika i Bogdana Werona odbył się 29 listopada 2017 r.
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Za każde I miejsce – 4 punkty, 
za II miejsce – 3 punkty, za III 
miejsce – 2 punkty, a za każde 
wyróżnienie po 1 punkcie. W ten 
sposób w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce zdobyła Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem 
uzyskując 24 punkty i Statuetkę 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem

II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej uzyskując - 
18 punktów

III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Maruszynie Górnej, 
Maruszynie Dolnej i Bańskiej 
Niżnej - 9 punktów

Uczestników tegorocznego 
konkursu zaszczycili swą obec-
nością: Wicestarosta Powiatu No-
wotarskiego Władysław Tylka, 
Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński, Starszy Wizyta-
tor Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty Marzena Bąk, Przewod-
niczący Rady Gminy Szaflary 
Stanisław Wąsik, Radni Gmi-
ny Szaflary Barbara Chramiec 
i Joanna Palka, Sołtys Skrzyp-
nego Wojciech Piszczór, oraz 
poprzedni dyrektorzy szkoły 
w Skrzypnem Władysław Za-

chara, Maria Tylka oraz Henryk 
Chrobak.

Wydarzeniu towarzyszyły 
także wystawy regionalne: prace 
rzeźbiarskie Władysława Zacha-
ry, stroje regionalne z pracowni 
Andrzeja Siekierki z Suchego, 
buty regionalne Józefa Pawli-
kowskiego z Maruszyny, obrazy 
malowane na szkle Marii Bąk ab-
solwentki szkoły w Skrzypnem 
oraz obrazki haftowane Marzeny 
Leji z Nowego Targu. Nie mniej-
szym zainteresowaniem cieszył 
się także stół regionalny gdzie 
gaździny ze Skrzypnego serwo-
wały tradycyjne przekąski.

Na zakończenie spotkania 
wystąpił zespół „Mali Skrzyp-
nianie” prowadzony przez Annę 
Mrowcę i Andrzeja Stramę. Dla 
zebranych zaśpiewały także 
Skrzypnianki pod przewodnic-
twem Moniki Peciak. Przygry-
wała im kapela prowadzona 
przez Jana Czesława Joniaka.

Walka była zacięta a nagrody 
bardzo cenne. Dzięki hojności 
sponsorów na uczestników 
czekały takie nagrody jak: 
spódniczki regionalne, toreb-
ki skórzane, tablety, vouche-
ry i karty wstępu do basenów 
termalnych, parku miniatur, 

kręglarni, paintballu lasero-
wego, słuchawki, pendrive’y, 
akcesoria komputerowe i wiele 
innych. Organizatorzy bardzo 
serdecznie dziękują sponsorom 
oraz przybyłym gościom za po-
moc w organizacji i uświetnie-
niu tego wspaniałego święta, 
to dzięki ich zaangażowaniu 
każde dziecko zostało nagro-
dzone. Sponsorzy tegorocznego 
konkursu: Wójt Gminy Szaflary, 
Gminne Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach, 
Powiatowe Centrum Kultury 
w Nowym Targu, Wicestarosta 
Powiatu Nowotarskiego Włady-
sław Tylka, Dorota i Józef Paw-
likowscy z Maruszyny, Andrzej 
Siekierka z Suchego, Jadwiga 
Trebunia-Tutka z Szaflar, „Go-
rący Potok” z Szaflar, Termy 
Szaflary, Karczma „Zadyma”, 
Firma „Tatry Trans” ze Skrzyp-
nego, Władysław Zachara ze 
Skrzypnego, Zakład Masarski 
„Majerczyk” w Skrzypnem, Jo-
anna i Wojciech Mrugałowie 
ze Skrzypnego, Maria Piotr 
Mrugałowie ze Skrzypnego, 
Zofia i Zdzisław Zapotoczni 
ze Skrzypnego.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Marusynianki na podium!

Artystów oceniała komisja 
w składzie: dr hab. Stani-
sław Węglarz – etnolog 

(przewodniczący komisji), dr 
Artur Czesak – etnolog, Józef 
Maniecki – muzyk, Agnieszka 
Słomka – reżyser.

Festiwal jest wydarzeniem cy-
klicznym, organizowanym w GO-
KiS od 1995 roku. Tegoroczna 
edycja odbyła się pod patronatem 
Narodowego Centrum Kultury. 

Podczas Festiwalu świetnie 
zaprezentował się kabaret Ma-
rusynianki zdobywając trze-
cie miejsce za przedstawienie 
„A syćko przez tom werede”. 
Marusynianki to grupa siedmiu 
żywiołowych kobiet w skład 

której wchodzą: Monika Rych-
tarczyk, Małgorzata Nawalaniec, 
Maria Strama, Joanna Repa, 
Anna Repa, Barbara Kowalczyk, 
Krystyna Rychtarczyk-Szczypta. 
Przedstawiają scenki oparte na 
realiach podhalańskiej współ-
czesnej wsi, przeplatanych za-
bawnymi dialogami oraz tra-
dycyjnym góralskim śpiewem. 
W swoim repertuarze zawierają 
sztuki autorstwa Wandy Czuber-
nat oraz Anny Repy, które same 
opracowują i reżyserują. 

Gratulujemy Marusynian-
kom i życzymy dalszych suk-
cesów!

Opr.: Natalia Staszel 
Fot.: arch. GOKiS Wiśniowa

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej w dniach 28-29 października 
odbył się XII Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich. Na scenie zaprezentowało się 
14 grup teatralnych z całej Małopolski.
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Mali Borzanie i Mali 
Zaskalanie na XVIII 
Konkursie Młodyk 
Toniecnikow 
w Białym Dunajcu.

W Białym Dunajcu zapre-
zentowały się dwie pary 
w kategorii tańca solo-

wego. Z zespołu Mali Borzanie 
tańczyli Piotr Chrobak i Kamila 
Jarząbek. Małych Zaskalanów 
reprezentował Michał Pańsz-
czyk i Marta Szczęch. Należy 
też pamiętać o zwyrtających - 
Konradzie Latocha i Gabrysi 
Gogoli. Poziom konkursu był 
bardzo wysoki i wyrównany. 
W Dunajcu pojawiło się bardzo 
dużo młodych tancerzy. Nasi ze-
spolanie pokazali bardzo ładne 
solówki, miło dla oka podziwiać 
było popis ich umiejętności.

Opr.: Janusz Gaculak

Tańcowali w Białym Dunajcu

Wśród najmłodszych śpiy-
woków drugie miejsce 
zdobył Wiktor Milaniak 

z Boru. W kolejnej kategorii wie-
kowej znakomicie zaprezentował 
się Bartłomiej Stopka z Szaflar 
zdobywając pierwsze miejsce. 
W śpiewie grupowym „Skrzyp-
nianki” zajęły drugie miejsce. 
Tancerze także zajęli miejsca 
w pierwszej trójce. Duety Bar-
tłomiej Stopka i Magdalena Gał 
z Szaflar oraz Krystian Hreśka 
i Sylwia Piszczów ze Skrzypne-
go zajęli trzecie miejsca w swo-
ich kategoriach.

Serdecznie gratujemy sukce-
sów i trzymamy kciuki za kolej-
ne występy.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Janusz Gaculak 

/CKiP Czarny Dunajec

Przeziyracka w Ratułowie z sukcesami
W Ratułowie już po raz trzydziesty odbyła się Przeziyracka Młodych Toniecników 
i Śpiywoków Góralskich. Na scenie zaprezentowało się 55 par tanecznych, 9 grup tańca 
zbójnickiego, 28 grup śpiewaczych i 34 solistów z 30 zespołów regionalnych. Wśród 
nich znaleźli się także reprezentanci gminy Szaflary.
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Decyzją Rady Artystycznej 
Ogólnopolskiego Koncertu 
Pieśni Patriotycznej „Śpie-

wam mojej ojczyźnie” w gronie 
Wykonawców Ogólnopolskiego 
Koncertu Pieśni Patriotycznej 
znalazło się piętnaście pod-
miotów, które reprezentowa-
ły archidiecezję warszawską, 
białostocką, krakowską, gdań-
ską i poznańską oraz diecezje 

zielonogórsko-gorzowską, 
tarnowską, bielsko-żywiecką, 
kielecką, toruńską, radomską 
oraz siedlecką. Reprezentantem 
diecezji krakowskiej był zespół 
„Skrzypnianki” - wielokrotny 
laureat Małopolskich Przeglą-
dów i Ogólnopolskich Festiwali 
Pieśni Patriotycznej organizo-
wanych przez Akcję Katolicka 
Archidiecezji Krakowskiej od 

2003 r. Skrzypnianki są także 
laureatem wielu innych prze-
glądów, festiwali, konkursów 
w skali regionalnej i ogólno-
polskiej. I tym razem zespołowi 
towarzyszyła kapela góralską 
w składzie: Mateusz Kowalczyk, 
Joanna Cudzich, Paweł Bielań-
ski oraz Tomasz Stopka. Wcho-
dząc na scenę, na nutę wiercho-
wą, „Skrzypnianki” zaśpiewały 
„Za nasom Ślebode, za Ojcyzne 
miyłom...”, zaś Stefan Majerczak 
- Członek Zarządu Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Krakowskiej 
wyrecytował wiersz Józefa Pi-
toraka „Oreł”, w tle przygrywała 
mu muzyka góralska. Następnie 
zespół wykonał dwie pieśni: „Jak 
to na wojence ładnie” i „Ułani, 
ułani”. Występ zespołu nagro-
dzony został gromkimi brawami.

Koncert poprzedziła Eu-
charystia w intencji Ojczyzny, 

w Bazylice Archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Przewodniczył jej z ramienia 
Konferencji Episkopatu Polski, 
Krajowy Asystent Kościelny Ak-
cji Katolickiej Biskup Mirosław 
Milewski.

Patronat honorowy nad 
Koncertem sprawował Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzej Duda. Grono patronów 
medialnych stanowili TVP1, 
Polskie Radio oraz Katolicka 
Agencja Informacyjna. Współ-
organizatorem przedsięwzięcia 
był Zamek Królewski w War-
szawie. Natomiast Głównym 
Partnerem Koncertu było 
PGNiG S.A.

Dodatkowo podczas wyjaz-
du zespół odwiedził Centrum 
Naukowe Kopernik oraz odbył 
krótki spacer po Warszawie

Opr. i fot.: Monika Peciak 

Skrzypnianki na Zamku Królewskim w Warszawie
W Sali Koncertowej na Zamku Królewskim w Warszawie 12 listopada 2017 r. odbył 
się Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej. Zespół „Skrzypnianki” znalazł się 
w gronie wykonawców reprezentujących archidiecezje z całej Polski.

Borzanie z wizytą u rzeźbiarza

W góralskiej izbie przy 
małym warsztacie dzie-
ci mogły podziwiać jak 

powstają istne cuda ze szkła. 
Pan Henryk ciekawie tłumaczył 
i opowiadał o swoim fachu, 
wzbudzając duże zainteresowa-
nie wśród dzieci jednocześnie 
zapraszając chętnych na naukę 
do Białego Dunajca.

Opr. i fot.: Janusz Gaculak

Dzieci z zespołu „Mali 
Borzanie” wzięły 
udział w pokazie 
umiejętności 
ostatniego na 
Podhalu rzeźbiarza 
w szkle – Henryka 
Trebuni-Tutki.
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Gospodarz turnieju nie po-
zostawił złudzeń, wygrał 
zdecydowanie o czym może 

świadczyć stosunek bramek 
w całym turnieju 29-1! Drugie 
miejsce wywalczyła reprezenta-
cja Boru na czele z Krzysztofem 
Jarząbkiem. Najniższe miejsce 
na podium zdobyli uczniowie 
ze Skrzypnego, którzy w swych 
szeregach mieli najlepszego za-
wodnika turnieju Bartłomieja 
Stopkę.

Dwie najlepsze drużyny uzy-
skały awans do zawodów Ośrod-
ka Nowy Targ.

Mistrzem Gminy w halowej 
piłce nożnej chłopców rocznik 
2002- 2004, podobnie jak ich 
młodsi koledzy zostali repre-
zentanci Szaflar.

Reprezentanci Szaflar to prak-
tycznie w całości uczniowie kla-
sy sportowej o profilu piłka noż-
na, więc tryumf w tych zawodach 
był poniekąd ich obowiązkiem. 
Sprostali stawianym wymaga-
niom i to ze sporym zapasem 
o czym świadczą wyniki w po-
szczególnych meczach. Bardzo 
duży wkład w końcowy wynik 
zespołu miała postawa najlepsze-

go zawodnika turnieju Damiana 
Kasperka.

Drugim miejsce musieli zado-
wolić się uczniowie z Bańskiej 
Niżnej, a trzecim Zaskale.

Do finałowej czwórki poza 
Szaflarami Bańską Niżną 
i Zaskalem zakwalifikowali się 
jeszcze uczniowie z Maruszyny 
Górnej.

Na grach eliminacyjnych 
fazy grupowej swoje zmagania 
zakończyli piłkarze z Bańskiej 
Wyżnej, Maruszyny Dolnej, 
Boru oraz Skrzypnego.

W trzecim, z czterech plano-
wanych turniejów halowej piłki 
nożnej, do rywalizacji przystąpi-
ły dziewczęta z roczników 2002, 
2003 i 2004. Swoje szkoły re-
prezentowały uczennice z Bań-
skiej Wyżnej, Maruszyny Dol-
nej, Maruszyny Górnej, Zaskala 
oraz Szaflar. Turniej rozegrano 
systemem „każdy z każdym”.

Zawody wygrało Zaskale, 
które potrafiło przez cały turniej 
ustrzec się głupich niewymuszo-
nych błędów. Zaskale swoją do-
brze zorganizowaną grę opierało 
na najlepszej zawodniczce za-
wodów Zuzannie Pudzisz. Zuza 

bardzo dobrze radziła sobie 
zarówno jako bramkarka, 
w razie potrzeby zmieniała 
pozycję i grając w polu bu-
dowała akcje swojej drużyny. 
Przyniosło to wymierny sku-
tek m.in. w meczu z Szaflarami.

Drugie miejsce zdobyły 
dziewczęta z Maruszyny Dolnej, 
które w całym turnieju uległy 
jedynie Zaskalu. Zdaniem kibi-
ców sprawiły też one najwięk-
szą niespodziankę wygrywając 
w decydującym meczu z Sza-
flarami.

Trzecia lokata przypadła dru-
żynie z Szaflar. Zawodniczki 
z Szaflar nie potrafiły pokonać 
Zaskala remisując z nimi 1-1, 
a co gorsze nie sprostały -w me-
czu dla nich o miejsce pierwsze- 
Maruszynie Dolnej 0-2.

Miejsca poza podium wywal-
czyły odpowiednio Maruszyna 
Górna i Bańska Wyżna.

Turniej dziewcząt z roczni-
ków 2005 i młodszych zakończył 
gminne zmagania w halowej pił-
ce nożnej.
 » Klasyfikacja końcowa:

1. SP Szaflary
2. SP Skrzypne
3. SP Maruszyna Górna
4. SP Bór
5. SP Maruszyna Dolna, SP 

Bańska Niżna, SP Zaskale

Najlepszą zawodniczką zawo-
dów została Patrycja Latocha ze 
szkoły podstawowej w Borze.

Koszykówka to kolejna dys-
cyplina, w której rywalizację 
rozpoczęli uczniowie szkół 
z Gminy Szaflary. Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej chłopców 
czyli zawody dla roczników 
2002 i młodszych to pierwsze 
z cyklu turniejów.

W pierwszym turnieju naj-
lepsza była drużyna z Zaskala, 
tuż za nimi na podium stanęła 

reprezentacja Bańskiej Niżnej, 
trzecie miejsce zajęło Skrzypne. 
Miejsce tuż za podium zdobyła 
drużyna ze szkoły w Maruszynie 
Górnej, piąte miejsce ex aequo 
Bańska Wyżna, Maruszyna Dol-
na i Szaflary.

Po chłopakach przyszedł czas 
na zmagania dziewcząt rocznik 
2002 i młodsze, do zawodów 
przystąpiło 7 reprezentacji. 
Drugie zawody w koszykówce 
i ponownie najlepszą okazała się 
drużyna z Zaskala.

Mecze eliminacyjne rozgry-
wano w dwóch grupach. Z gier 
eliminacyjnych najciekawszy 
był mecz pomiędzy Zaskalem, 
a Bańską Wyżną. W przypadku 
porażki Zaskala to Bańska Wyż-
na miała awans do fazy finałowej 
kosztem Szaflar. Zaskale w tym 
meczu można powiedzieć, że 
mogło nawet bez konsekwencji 
przegrać. Dziewczęta z Bańskiej 
Wyżnej dwukrotnie obejmowa-
ły prowadzenie jednak Zaskale 
rzutem najlepszej zawodnicz-
ki turnieju, Anny Król zdołało 
wyjść na prowadzenie w samej 
końcówce meczu i dowieść wy-
nik do końca. Tym sposobem 
to Szaflary wyszły z drugiego 
miejsca z grupy, a Bańska Wyżna 
musiała pogodzić się z odpadnię-
ciem z zawodów.
 » Klasyfikacja końcowa:

1. Zaskale
2. Skrzypne
3. Bańska Niżna
4. Szaflary
5. Maruszyna Dolna, Bańska 

Wyżna, Maruszyna Górna

Opr.: Konrad Dygoń
Fot.: Rafał Gąsior

Wracamy z międzyszkolnymi 
rozgrywkami sportowymi!

Po wakacyjnej przerwie wróciły międzyszkolne rozgrywki sportowe. 
Rywalizacja rozpoczęła się od turnieju piłki halowej chłopców rocznik 
2005 i starsi w szkole podstawowej w Szaflarach.
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Zmieniona formuła związana 
była z przeprowadzeniem 
szkoleń podstawowych dla 

dzieci z zakresu technik jazdy 
na rowerze górskim. W tym celu 
do szkolenia został wykorzysta-
ny pumptrack oraz liczne prze-
szkody imitujące te prawdziwe, 
które można spotkać w terenie 
górskim.

Kolejnym elementem wspól-
nej zabawy był wyścig na czas, 
podczas którego uczestnicy 
musieli pokonać liczący około 
300 metrów rowerowy tor prze-
szkód. Na starcie stanęło 52 za-
wodników w 5 kategoriach wie-
kowych oraz w kategorii open.

Pomimo niesprzyjającej 
pogody, zabawa przebiegała 

bez przeszkód, a co najważ-
niejsze wszystkim uczestni-
kom dopisywały doskonałe 
humory. Organizatorzy zadba-

li o urozmaicenie tegorocznej 
edycji imprezy. I tak zawodni-
cy startujący w Szaflary Tour 
jak i zgromadzeni widzowie 

mieli okazję obejrzeć pokaz 
Dawida Pietrzaka, który za-
prezentował swoje umiejęt-
ności w trialu rowerowym 
oraz zasiąść za kierownicą 
samochodu rajdowego Kon-
rada Bieli.

Liczne nagrody zarówno 
dla zwycięzców poszczegól-
nych kategorii wiekowych jak 
i przeprowadzonego losowania, 
zostały ufundowane przez wie-
lu sponsorów. Losujący wygry-
wali min. akcesoria rowerowe, 
wouchery na baseny termalne, 
pizzę oraz masaż sportowy. 
Główną nagrodę – rower wy-
grał Władysław Kukuc rodo-
wity mieszkaniec Bańskiej 
Niżnej.

Szaflary Tour 2017
Tegoroczna edycja Szaflary Tour odbyła się 22 października, tradycyjnie 
na placu przy kościele św. Andrzeja Apostoła, pod hasłem MTB przygoda. 
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Drugie miejsce zawodniczek z Zaskala!

Brały w nim udział uczen-
nice gimnazjum miasta 
Nowy Targ oraz gminy 

Szaflary.
Drużyna z Zaskala wystąpiła 

w składzie: Bocheńska Anna, 
Niedośpiał Paulina, Kubicz Ju-
lia (kapitan), Kłapacz-Furczoń 
Izabela, Mrugała Martyna, Głąb 
Julia, Król Anna, Ogorzały Daria, 
Pudzisz Aleksandra.

Zawodniczki z Zaskala zajęły 
2 miejsce w turnieju i tym sa-
mym awansowały do zawodów 
finałowych powiatu Nowy Targ.
 » Wyniki meczów w grupie:

• Zaskale - Gimn. Nr 2 
Nowy Targ 2:3

• Zaskale - Maruszyna Dol-
na 4:1

Gratulujemy im awansu!
Opr. i fot.: Stanisław Pietrzak

Turniej Piłki Halowej Dziewcząt 
Ośrodka Sportowego Nowy Targ odbył 
się 6-ego października 2017 roku. 

Poniżej prezentujemy po-
szczególne czasy pokonania toru 
przeszkód:
 » Kategoria I (2-4 lata)

1. Egzekwo Potruś Janowski 
i Andrzej Gil

 » Kategoria II dziewczynki 
(5-7 lat)
1. Gabrysia Piszczór (1,28,75)
2. Marta Latacha (1,34,78)
3. Martynka Mucha (1,35,56)

 » Kategoria II chłopcy (5-7 
lat)
1. Jasiu Gil

 » Kategoria III dziewczynki
1. Patrycja Latocha (1,02,69)
2. Kasia Furczoń (1,07,44)
3. Marysia Gil (1,26,53)

 » Kategoria III chłopcy
1. Jakub Kalata (1,12,96)
2. Krzysiu Strama (1,14,28)
3. Maciek Perchał (1,14,75)

 » Kategoria IV dziewczynki
1. Julia Świder (1,10,53)

 » Kategoria IV chłopcy
1. Kamil Latocha (0,52,81)
2. Kuba Furczoń (0,56,25)
3. Krzysiu Jarząbek (0,56,38)

 » Kategoria V kobiety
1. Agnieszka Tylka (0,51,41)
2. Karolina Furczoń (1,11,38)
3. Beata Waniczek (1,17,97)

 » Kategoria V mężczyźni
1. Szymon Tylka (0,48,84)
2. Dawid Szaflarski (0,54,75)
3. Konrad Latocha (1,00,66)
Organizatorzy: Parafia 

pw. Św. Andrzeja Apostoła 
w Szaflarach, Fundacja 2 Koła 
oraz Stowarzyszenie dla Rozwoju 
Gminy Szaflary dziękują wszyst-
kim sponsorom i darczyńcom 

za przekazane nagrody. Tego-
roczną edycję wsparli: Termy 
Szaflary, Gorący Potok, Kotel-
nica Białczańska, Zakład Pro-
dukcji Jogurtu Magda, Majer-
czyk Zakład Masarski, Janik 
Zakład Wędliniarski, GOOL 
Bistro, Pensjonat pod Tatrami, 
Piekarnia i Cukiernia Andrzej 

Fąfrowicz, American Dreams he-
alth&beauty.

Wszystkim zawodnikom i ich 
rodzicom dziękujemy za czynny 
udział w zabawie i do zobaczenia 
w nadchodzącym sezonie rowe-
rowym.

Opr.: Fundacja 2 Koła
Fot.: Fundacja 2 Koła  

i Natalia Romasz
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Badanie mammogra-
ficzne uratowało ży-
cie wielu kobietom 

– Ty też zatroszcz się 
o siebie! - takim hasłem 
rozpoczęło się spotkanie 
mające na celu zaprosze-

nie i zachęcenie jak największej liczby kobiet 
z terenu Gminy Szaflary na bezpłatne badania 
mammograficzne wykonywane przez wykwali-
fikowanych pracowników Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, 
za pomocą aparatu cyfrowego wyposażonego 
w nowoczesny detektor, który cechuje dużo niższa 
dawka promieniowania.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współ-
pracy Gminy Szaflary i Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie 
realizującego projekt pn. „Zrób mammografię 
dla siebie i swoich bliskich!” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, mające na 
celu zwiększenie zgłaszalności kobiet z terenu 
Gminy Szaflary do udziału w badaniach mammo-
graficznych realizowanych w ramach krajowego 
Programu Profilaktyki Raka Piersi, finansowane-
go przez NFZ.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 listopada 
2017 r. o godzinie 16:00 w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szaflarach.

W tym samym dniu w budynku Samodziel-
nego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w godzinach od 13:00-15:00 zorganizowano tak-
że stoisko informacyjno-edukacyjne, na którym 
również kobiety- Pacjentki naszego Ośrodka 
Zdrowia mogły zapisać się na bezpłatne badania 
mammograficzne.
 » Badania obejmowały:

• Kobiety od 50 do 69 r.ż – badanie raz na 
dwa lata

• Kobiety od 50 do 69 r.ż. – obciążone ro-
dzinnie – badanie raz w roku.

Wszystkie Panie, które były chętne do udziału 
w projekcie i wykonania badania miały do wyboru 
dwa terminy wyjazdu do Krakowskiego Szpitala 
tj. 04 grudzień 2017r. oraz 18 grudzień 2017 r.

Dodatkową atrakcją wyjazdu do Krakowa 
był poczęstunek dla Pań i wizyta w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Miło jest nam poinformować, że projekt „Zrób 
mammografię dla siebie i swoich bliskich!” – 
NADAL trwa dlatego też, wszystkie chętne Panie 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Wszelkie informacje dotyczące zapisów na 
bezpłatne badania mammograficzne można uzy-
skać pod numerem telefonu 18 26 123 18 lub 18 
26113 10 ,a także bezpośrednio Urzędzie Gminy 
Szaflary pokój numer 18 lub w rejestracji Sa-
modzielnego Publicznego gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach

NOWY LEKARZ  
W OŚRODKU ZDROWIA

Miło jest nam 
poinformować, 
że od dnia 01 li-
stopada 2017 r. 
w Samodziel-
nym Publicz-
nym Gminnym 
Ośrodku Zdro-
wia w Szafla-
rach została za-
trudniona Pani 
Doktor Marzena Janusz.

Dzięki swojej wiedzy i doświadcze-
niu będzie udzielała naszym Pacjentom 
świadczeń zdrowotnych oraz facho-
wych porad w godzinach. 

Pozostały personel medyczny 
pracujący w Ośrodku Zdrowia jest 
dostępny dla naszych Pacjentów 
w stałych, ustalonych godzinach pracy 
placówki.

Wszystkich mieszkańców Gminy, 
którzy nie są zadeklarowani do nasze-
go Ośrodka Zdrowia zapraszamy do 
skorzystania z naszej szerokiej oferty 
usług zdrowotnych .

Zapraszamy do wypełnienia dekla-
racji na naszej stornie internetowej lub 
w bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia 
w Szaflarach. 

PROPOZYCJA ODPŁATNYCH 
BADAŃ USG W OŚRODKU 
ZDROWIA W SZAFLARACH

W dniu 30 listopada 2017 r. w bu-
dynku Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szafla-
rach odbyło się posiedzenie członków 
Rady Społecznej działającej przy na-
szym Ośrodku Zdrowia. Na spotkaniu 
omówiono kwestię bieżącej działal-
ności Ośrodka Zdrowia. Członkowie 
Rady Społecznej, będący zarazem 
Radnymi Gminy Szaflary wystąpili 
z propozycją wprowadzenia odpłat-
nych badań USG w naszym Ośrodku 
Zdrowia.

W odpowiedzi Kierownik Ośrodka 
Zdrowia Pan Tymoteusz Derebas za-
powiedział rozważenie tej propozycji 
i podjęcie kroków celem wprowadze-
nia jej w życie. 

Szczegóły w kolejnych wydaniach 
kwartalnika!

REALIZACJA PROJEKTU
„ZRÓB MAMMOGRAFIĘ DLA SIEBIE 

I SWOICH BLISKICH”

Samodzielny Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Szaflarach 
jako Partner wspólnie z Podha-

lańskim Szpitalem Specjalistycznym 
w Nowym Targu NADAL realizują 
projekt „Popularyzacja badań kolo-
noskopowych i podniesienie świado-
mości w zakresie profilaktyki raka 
jelita grubego wśród mieszkańców 
powiatu nowotarskiego” nr projektu 
RPMP.08.06.02-12-0227/16- w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Dzięki podjęciu decyzji o poddaniu 
się profilaktycznej kolonoskopii, istnie-

je duża szansa na uniknięcie zachoro-
wania na raka jelita grubego.
 » BEZPŁATNE BADANIE JELI-

TA GRUBEGO WYKONANE 
W ZNIECZULENIU obejmują:
• Osoby w wieku 50-65 lat
• Osoby w wieku 40-49, które 

maja krewnego pierwszego stop-
nia, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego

• Osoby w wieku 25-49 z rodzin, 
w których wystąpił dziedziczny 
rak jelita nie związany z polipo-
watością-

Aby skorzystać z bezpłatnego bada-
nia należy udać się do swojego lekarza 

PROJEKT PROFILAKTYCZNA 
KOLONOSKOPIA DALEJ TRWA!
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rodzinnego lub pobrać dokumen-
ty dostępne na stronie interneto-
wej www.rakniewybiera.pl

Samodzielny Publiczny Gmin-
ny Ośrodek Zdrowia serdecznie 
zaprasza wszystkich mieszkańców 
Gminy Szaflary do dbania o swoje 
zdrowie i poddanie się bezpłatnym 
badaniom kolonoskopijnym.

Wszelkie informacje na 
temat projektu można uzy-
skać na stronie Interneto-
wej Szpitala i na stronie 
www.rakniewybiera.pl oraz 
w Ośrodku Zdrowia w Sza-
flarach – u lekarza rodzinnego 
oraz pielęgniarek pracujących 
w Ośrodku.

Zima w Gminie Szaflary zagościła na całego dlatego też, dobrze 
jest zadbać o swoje zdrowie podczas  mroźnych i wietrznych 
dni. Warto przeczytać naszych kilka wskazówek jak zatroszczyć 

się o nasze zdrowie w ten zimowy czas.

Drogi Mieszkańcu!

ENERGIA 
GEOTERMALNA DLA 
OŚRODKA ZDROWIA 
W SZAFLARACH

Dbając o dobro naszych 
Pacjentów oraz o polepszenie 
warunków w udzielaniu ofero-
wanych usług medycznych Sa-
modzielny Publiczny Gminny 
Ośrodek w Szaflarach wycho-
dząc naprzeciw nowoczesnym 
i ekologicznym technologiom 
grzewczym złożył deklarację 
możliwości podłączenia do sie-

ci ciepłowniczej Gminy Szaflary 
przyłączając się do przedsięwzię-
cia realizowanego przez Gminę 
Szaflary związanym z odwiertem 
geotermalnym. 

PRACA DLA LEKARZA 
W OŚRODKU ZDROWIA 
W SZAFLARACH

Aby zapewnić naszym Pa-
cjentom - mieszkańcom Gminy 
Szaflary szeroką ofertę usług 
medycznych Samodzielny Pu-
bliczny Gminny Ośrodek Zdro-
wia w Szaflarach zatrudni leka-
rza posiadającego specjalizację 
z zakresu chorób wewnętrz-
nych lub medycyny rodzinnej.  
O f e r u j e m y  a t r a k c y j -
ne warunki pracy i płacy. 
Istnieje możliwość wynajmu 
mieszkania w budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Szaflarach. 
Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o składanie ofert na ad-
res e-mail: kadryspgozszaflary@
interia.pl.
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i
 Urząd Gminy Szaflary

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

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

 » Przewodniczący  
Rady Gminy

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

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

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

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

 » Referat planowania 
przestrzennego, 
budownictwa, gospodarki 
komunalnej i inwestycji 

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

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

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

 » Referat Finansów 
(Podatki)

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

 » Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kier. Urzędu Stanu 
Cywilnego Barbara 
Kowalczyk, pokój 19
tel. 18-26-123-23
e-mail: usc@szaflary.pl

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

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

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

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

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

Gabinet stomatologiczny:  
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej: 
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-po-
łożniczy i położnej: 
18 26-113-17

Po godzinach pracy Ośrodka 
dyżur pełni:
Podhalański Szpital Specja-
listyczny im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu,
w dni powszednie od 18:00 
do 8:00, oraz soboty, niedzie-
le i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

GABINETY LEKARSKIE

 Matusiak-Hełmecka 
Katarzyna Gabinet 
Stomatologiczny
tel. 691 515 293 
ul. Orkana 46 a, 34-424 Szaflary
Godziny otwarcia: pon. 18:00 
- 20:00

 Jachymiak-Matusiak 
Janina Gabinet 
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99 
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia: wt. 16:00 - 
19:00, czw. 17:00 - 20:00

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

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

APTEKI

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

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00, 
sob. 8:00 - 18:00

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

SZKOŁY

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

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

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

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

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

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

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

w Zaskalu 
tel. 18 27-555-05

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

Stróżów Zgromadzenia 
Służebnic Matki Dobrego 
Pasterza w Szaflarach
tel. kom. 506 139 503
 Przedszkole z Widokiem 

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

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

INNE

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

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

 » Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

 » Sklep wielobranżowy
Stopka Zofia
ul. Szlak Papieski 381

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

Bór

 » Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek

ul. Jana Pawła II 44 A 
(remiza OSP)

Maruszyna

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

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

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

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

Skrzypne

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

Szaflary

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

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

 » FHU FĄFROWICZ
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

 » FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale

 » Sklep wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57

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

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

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

Tu nas znajdziesz

Znajdź 15 różnic
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