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Witamy ponownie
naszych Czytelników!

T

o już siódmy numer kwartalnika Serce Podhala. W numerze
tym znajdziecie Państwo m.in.
informacje o inwestycjach planowanych i realizowanych w naszej
gminie, o wielu ciekawych inicjatywach dzieci oraz młodzieży z naszych
szkół, jak również relacje z wydarzeń
minionych miesięcy. Dowiecie się
Państwo również o sukcesach spor-

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

towych i kulturalnych mieszkańców
naszej gminy.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, z tej
okazji cała redakcja „Serca Podhala”
wszystkim czytelnikom i mieszkańcom
gminy Szaflary życzy dużo radości, ciepła,
rodzinnej atmosfery i spokoju oraz aby ten
czas pozwolił choć na chwilę odetchnąć od
codziennych obowiązków.
Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Wydawca: Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Zebrania Wiejskie
Zebrania wiejskie to coroczne spotkania mieszkańców wszystkich sołectw
gminy Szaflary. To dobra okazja do rozmowy wójta i jego współpracowników
z sołtysami i mieszkańcami na temat spraw bieżących i rozwoju gminy.

Z

ebrania trwały od 6 do 14
marca 2018 roku. Celem
spotkań było omówienie
zrealizowanych zadań w roku
2017 jak również zaprezentowanie mieszkańcom planów inwestycyjnych i kulturalno-społecznych na bieżący rok. Ponadto
na zebraniach poruszany był
również temat powołania straży
gminnej. Wniosek taki został
złożony przez grupę mieszkańców z Szaflar. Aby gmina

mogła udzielić odpowiedzi na
złożony wniosek konieczne
było zebranie opinii na ten temat wszystkich mieszkańców
gminy. Obecni na zebraniach
wiejskich mieszkańcy jednogłośnie podjęli decyzję aby w naszej gminie straży gminnej nie
powoływać. Na zebraniach były
składane również podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje
geotermalne a kolejne prośby

kierowane były do mieszkańców
Bańskiej Wyżnej, Maruszyny
oraz Skrzypnego do składania
kolejnych deklaracji – tym razem jednak deklaracje przyłączeń się do gazu.
Zgromadzone osoby miały
też możliwość zadawania pytań
na poruszane w trakcie spotkań
tematy, jak również zgłaszania
własnych wniosków i uwag.
W zebraniach udział wzięli Wójt Gminy Szaflary Rafał
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Szkaradziński, Zastępca Wójta
Sławomir Furca, Skarbnik Gminy Anna Golonka, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław
Wąsik oraz sołtysi i radni poszczególnych sołectw.
Wszystkim przybyłym na
zebrania mieszkańcom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz poświęcony czas
i już dzisiaj gorąco zapraszamy
na kolejne zebrania, które będą
w okresie jesiennym.
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Gmina Szaflary wśród laureatów
nagrody im Petera Buriana
Podczas XXIII Transgranicznego Kongresu Euroregionu „Tatry”, który odbył się
30 stycznia 2018 r. w Szczawnicy nastąpiło uroczyste wręczenie Nagród im. Petera
Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu „Tatry”.

O

nagrodę walczyły cztery
pary samorządów: Gmina
Czarny Dunajec - Mesto
Trstena, Miasto i Gmina Szczawnica – Obec Lesnica, Miasto
i Gmina Szczawnica – Mesto
Spišská Belá oraz Miasto Stary
Sącz - Mesto Levoča.
Pracę samorządów oceniała
Kapituła Konkursu w składzie:
ze strony polskiej: Bogusław
Waksmundzki - Przewodniczący Kapituły, Honorowy Członek
Euroregionu „Tatry”, Antoni Nowak - Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” i Edward Tybor Honorowy Członek Euroregionu
„Tatry”, ze strony słowackiej:
Oľga Marhuliková - Honorowy
Członek Euroregionu „Tatry”,
Eva Kelbelová - Przewodnicząca Komisji ochrony środowiska
Zdruzenia Euroregion Tatry, Ga-

briela Kantorková - Przewodnicząca Komisji kultury Združenia
Euroregión Tatry i Radoslava
Krafčíková - Dyrektor biura
Združenia Euroregión Tatry.
Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę im. Petera Buriana
dla najlepiej współpracujących

samorządów – członków Euroregionu „Tatry” Miastu i Gminie
Szczawnica i Obcy Lesnica.
Na wniosek Honorowego
Członka Euroregionu „Tatry”
Pana Antoniego Nowaka Kapituła postanowiła przyznać nagrodę
także dla Gminy Czarny Dunajec

i partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokół Tatr” tj. Miasta Nowy
Targ, Gminy Szaflary, Miasta
Kežmarok, Obcy Hladovka, Obcy
Huncovce, Obecy Liesek, Miasta
Liptovský Mikuláš, Obcy Nižná,
Obcy Suchá Hora, Miasta Trstená,
Obcy Vrbov, za współpracę przy
realizacji tego strategicznego dla
Euroregionu „Tatry” projektu.
Patronem konkursu jest Peter Burian, zmarły w 2012 roku
współzałożyciel Euroregionu
„Tatry”, długoletni przewodniczący słowackiej części Euroregionu, pomysłodawca i realizator
wielu transgranicznych przedsięwzięć i wydarzeń, od początku
zaangażowany w kształtowanie
i rozwój współpracy w ramach
Euroregionu „Tatry”.
Źródło: Euroregion Tatry

Sprzęt medyczny dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Cztery jednostki z terenu gminy Szaflary otrzymały sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Ministerstwa
Sprawiedliwości. W dniu 12 stycznia 2018 roku w remizie OSP Szaflary odbyło się przekazanie sprzętu.

T

orby PSP R-1 wraz deskami ratowniczymi i szynami
oraz defibrylatory otrzymały
OSP Szaflary i OSP Maruszyna,
natomiast torby medyczne OSP
R0 otrzymały OSP Bór oraz OSP
Zaskale. Defibrylatory zostały
umieszczone na odpowiednio
oznakowanych samochodach OSP
Szaflary i OSP Maruszyna. Informacja, że defibrylatory znajdują się
w remizach znajduje się również
na budynkach tych remiz. Wniosek o dofinansowanie przygotował
Urząd Gminy Szaflary. Kwota dotacji wyniosła 30 328 zł, wkład
własny Gminy wyniósł 1 772 zł.

W imieniu Ministerstwa
Sprawiedliwości powyższy
sprzęt przekazywał Poseł na
Sejm RP i jednocześnie Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka. Z ramienia gminy sprzęt
przekazywał Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz
Przewodniczący Rady Gminy
Szaflary Stanisław Wąsik. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Szaflarach reprezentował:
druh Stanisław Bukowski – prezes oraz druh Józef Szlembarski
– komendant gminny OSP gminy
Szaflary. W imieniu poszczegól-

nych OSP sprzęt odbierali: Naczelnik OSP Bór dh Józef Gacek, Prezes OSP Maruszyna dh
Stanisław Bukowski i Naczelnik
OSP Maruszyna dh Krzysztof
Kowalczyk, Naczelnik OSP Sza-
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flary dh Józef Szlembarski oraz
z-ca Naczelnika OSP Szaflary
dh Krzysztof Galica, Prezes OSP
Zaskale dh Jacek Król.
Opr.: Józef Gacek
Fot.: Andrzej Macioł
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„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
Ks. Mirosław Mężyński, kapłan od 31 lat a od 6 lat proboszcz
ok. 650 osobowej parafii M B Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej.

N

a moim biurku
leżą słowa św.
Jana od Krzyża „U kresu życia
będziemy sądzeni
z miłości. Kochaj
Boga tak jak On chce
być kochanym i zapomnij o samym sobie”.
Bóg pisze drogi człowieka.
Czasami przypadkowe, niezaplanowane wydarzenia odciskają
ślad na całym jego życiu. Był
maj 1979 rok gdy w Braniewie
na Warmii spotkałem bp. Józefa
Glempa obejmującego posługę
w diecezji i towarzyszących mu
kleryków z zakonu Werbistów.
Namówili mnie na rekolekcje misyjne, ale już nie na misje. Seminarium rozpocząłem w Krakowie
choć, jak wiedzą moi parafianie,
urodziłem się w Białymstoku,
a dom przodków jest otoczony
pagórkami i lasami spokojnego
o czystym powietrzu Podlasia.
Bańska Wyżna jest moją 7
parafią. Patrząc z perspektywy
czasu mogę powiedzieć, że miałem szczęście trafiać wszędzie
na wielu wspaniałych, zaangażowanych, otwartych i chętnych
do pomocy ludzi. Pierwszą była
Żabnica na Żywiecczyźnie. Tradycyjna i bardzo pobożna. Do
dziś pamiętam jak wracając do
parafii w piątek widziałem dosłownie procesję ludzi idących na
Drogę Krzyżową. Następnie były
3 w okolicach Krakowa: Krzęcin,
Raciborowice, Zielonki. Kolejną
była miejsko - wiejska św. M.
Magdaleny w Rabce - Zdroju.
Potem Biskupice k. Wieliczki
i po niej Bańska Wyżna.
Kontakt z Podhalem zaczął się
gdy zaraz po święceniach w czasie wakacji kończyłem budowę
kościoła w Nowym Targu na
Kowańcu. Potem Rabka - Zdrój
i przez 18 lat prowadzenie pieszych pielgrzymek góralskich do
Częstochowy.
Posługa kapłańska to nie tylko ta w kościele ale i dla szkoły.
Uczyłem w piętnastu: głównie
podstawowych ale i średnich, sanatoryjnych. To również dwukrot-

na, wieloletnia posługa
w domach starców
w Batowicach i Biskupicach, a także
funkcja kapelana
w szpitalu Okulistycznym w Krakowie i praca z dziećmi
w sanatoriach rabczańskich. Te lata posługi w tych miejscach to ogromny bagaż doświadczenia przez ludzi bólu, choroby,
cierpienia, lęku czy samotności
a jednocześnie poczucie, co jest
ważne w życiu. To wdzięczność
Bogu, że otrzymało się możliwość ukończenia studiów i bycia
kapłanem, jak również, że jest
się po prostu zdrowym, sprawnym, że można pomóc innym.
To poczucie jak wiele rzeczy,
o które ludzie zabiegają, zbyt
się troszczą jest niepotrzebnych,
nieważnych. Z tamtych czasów
dla przykładu pamiętam:
»» starszą panią, która po zabiegu nie chciała się położyć do
szpitalnego łóżka, bo pamiętając wojnę myślała, że jest
w obozie i zostanie zabita.
»» to 18 letni Staszek, który z powodu choroby wtedy stracił
wzrok w jednym oku i wkrótce miał stracić w drugim.
»» to dziewczynka, która wbrew
lekarzom chciała do końca
być z innymi i przychodziła
na lekcje w sanatorium, choć
każda mogła być jej ostatnią.
»» to „dziwne”, częste pogrzeby
w Krakowie: ja, organista, kilka
osób a często nikogo bliskiego.
Do Bańskiej Wyżnej przybyłem 6 lat temu. Choć z takim
bagażem różnych doświadczeń
kolejnej parafii trzeba było uczyć
się na nowo. Począwszy od tego,
ze według decyzji ks. kardynała
miałem mieszkać w Bańskiej
Niżnej więc wyglądało to jakby
się kilka razy dziennie dojeżdżało
„do pracy”. Ponadto dotychczasowe parafie były wielotysięczne,
wielowiekowe a tu kilkaset osób
i kilka lat istnienia Parafii więc
doświadczeń poprzednich wielokrotnie nie dało się przełożyć
w nową rzeczywistość.

To, co się rzuca w oczy przy
przyjeździe do Bańskiej to niesamowite widoki i piękna bryła
kościoła na tle Tatr. Później przychodzi doświadczenie silnych
wiatrów, mglistych dni, śniegu od
początku października do połowy
maja, czy pierwszej procesji rezurekcyjnej w mrozie i po śniegu.
To doświadczenie nowych
ludzi:
»» zaangażowanych w Parafię
(np. tak duży kościół czy wywalczenie, by tak mała wspólnota była parafią)
»» zapracowanych na co dzień
(np. mężczyźni pracujący od
rana do późnych godzin wieczornych czy prace przy sianie
często nawet w nocy)
»» pobożnych (np. liczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy
św. czy pogrzebach)
»» zapalonych w tradycji góralskiej i jej podtrzymywanie
również przez młode pokolenie.
Dzięki takiej postawie Parafian już po 16 miesiącach mogłem zamieszkać na nowej, dużej
plebanii, w kolejnych latach był
robiony parking przy kościele
i obejście kościoła (przy dużym
wsparciu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania) a następnie
chodnik na cmentarzu. Obecnie
są w trakcie realizacji dwa boczne ołtarze w kościele, planowane jest w tym roku dokończenie
kaplicy cmentarnej z wymianą
dachu, zamówione są witraże
do wszystkich okien w kościele.
Prócz tych dużych prac są ciągle jakieś drobne naprawy jak
w tamtym roku nagłośnienia czy
wymiana pieca ogrzewającego
kościół. Ponadto parafianie nie
szczędzą ofiar na potrzebujących
pomocy (pogorzelcy, chorzy,
ofiary klęsk żywiołowych), a jest
tych zbiórek wiele w ciągu roku.
Pozdrawiając czytelników
Serca Podhala życzę, aby zmartwychwstały Chrystus obdarzał
wszystkich pokojem i swoją
miłością oraz dodawał mocy do
zwycięskich dobrych działań.
Ks. Mirosław
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Wykaz dzieci
urodzonych w okresie
od 1 grudnia 2017 r.
do 28 lutego 2018 r.
zameldowanych na terenie
gminy Szaflary
Lp.

Imię
dziecka

Data
urodzenia

1.

Andrzej

28.11.2017 r.

2.

Gabriel

04.12.2017 r.

3.

Adam

08.12.2017 r.

4.

Izabella

12.12.2017 r.

5.

Emilia

18.12.2017 r.

6.

Zuzanna

20.12.2017 r.

7.

Nikola

20.12.2017 r.

8.

Julia

26.12.2017 r.

9.

Krystian

27.12.2017 r.

10.

Helena

28.12.2017 r.

11.

Olaf

10.01.2018 r.

12.

Przemysław

21.01.2018 r.

13.

Jan

22.01.2018 r.

14.

Dominik

23.01.2018 r.

15.

Arkadiusz

24.01.2018 r.

16.

Andrzej

29.01.2018 r.

17.

Zuzanna

30.01.2018 r.

18

Miriam

31.01.2018 r.

19.

Michał

05.02.2018 r.

20.

Alan

08.02.2018 r.

21.

Anna

12.02.2018 r.

22.

Maria

12.02.2018 r.

23.

Dawid

12.02.2018 r.

24.

Adam

17.02.2018 r.

25.

Liliana

20.02.2018 r.

26.

Oskar

20.02.2018 r.

27.

Eliza

23.02.2018 r.

28.

Stanisław

25.02.2018 r.
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Dzieje się w Bożej Zagrodzie!

W okresie ferii zimowych Parafia Św. Andrzeja Apostoła oraz Rada Rodziców
SP w Szaflarach zorganizowała dla dzieci cykl zajęć dodatkowych i warsztatów.
Wszystkie odbywały się w Bożej Zagrodzie przy plebanii.

D

la uczestników przygotowano szeroki wybór zajęć.
Były to m.in. warsztaty plastyczne podczas, których wraz
z instruktorką z GCKPiT Marzeną
Bloch tworzyli wspaniałe kartki
walentynkowe i wielkanocne oraz
wieńce. Pod okiem szefa kuchni
Roberta Stanka przygotowywali
przepyszne pierogi ruskie oraz
słodkie pierogi z truskawkami
i gofry. Na zakończenie przygody
z gotowaniem zorganizowano dla
nich ognisko i pieczenie kiełbasek.
Dla miłośników ruchu i aktywnego spędzania czasu przygotowano
także zajęcia sportowe. Warsztaty taneczne prowadziła Natalia
Pańszczyk z Szaflar. Dla fanów
gry w pingponga zorganizowano
zajęcia, które poprowadził Wojciech Pańszczyk. Dzięki wsparciu
finansowemu gminy Szaflary zakupiono dla uczestników paletki,
które później przekazano szkole
w Szaflarach.

Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim rodzicom
i dzieciom za obecność podczas
warsztatów, a także instruktorom
i wolontariuszom za pomoc w organizacji zajęć.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Marzena Bloch/Marzena Kozik/
Danuta Kalata

DOTACJA NA GABINETY
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
W GMINIE SZAFLARY

Gabinet Szkoła
Podstawowa w Borze

Gabinet Szkoła
Podstawowa
Szaflary

Gabinet Szkoła
Podstawowa Szaflary

Gmina Szaflary pozyskała dotację z przeznaczeniem
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w sprzęt dla wszystkich szkół.

D

ofinansowanie w ramach
dotacji wyniosło łącznie 53
600 zł po 6 700 zł dla każdej
jednostki (na jeden gabinet). Faktyczny koszt poniesiony wyniósł
łącznie 57 028 zł, kwotę przekraczającą dotację w wysokości 3
428 zł pokryto ze środków budżetu Gminy.
Siedem szkół wyposażono
w następujący sprzęt: kozetkę,
stolik zabiegowy, szafkę do
przechowywania leków, biurko,
wagę medyczną ze wzrostomie-

Gabinet Szkoła
Podstawowa
Szaflary

6

rzem, parawan, ciśnieniomierz
elektroniczny (plus mankiet pediatryczny do ciśnieniomierza),
stetoskop, podświetlaną tablicę
okulistyczną - tablicę Snellena
do badania ostrości wzroku,
tablicę Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice – siatki
centylowe wzrostu i masy ciała
dla chłopców i dziewczynek,
jednorazowe szczoteczki do zębów, przenośny zestaw pierwszej pomocy MEDI SPORT
typu B.
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Rolniku, od tego roku wniosek
o dopłaty tylko przez Internet
Nie czekaj do maja, wniosek możesz wysłać już od
15 marca. Skorzystaj ze: szkoleń i stanowisk internetowych
w biurach powiatowych ARiMR

O

d 2018 r. zmianie uległy
zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to
związane z rozporządzeniem KE
z 2014 r., które nakazuje krajom
członkowskim wdrożenie tzw.
geoprzestrzennego formularza
wniosku. Wnioski składane będą
w formie elektronicznej. Służy
do tego aplikacja eWniosekPlus,
dostępna od 15 marca na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oferuje
wsparcie techniczne, w każdej
gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach

ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których
rolnicy będą mogli – z pomocą
pracowników – skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.
Rolnicy będą mogli skorzystać także z pomocy instytucji
i organizacji rolniczych, w tym
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość poprawy
ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie
płatności bezpośrednich. Punkty
pomocy technicznej w biurach
powiatowych ARiMR, zaopa-

trzone w komputery z dostępem
do Internetu, dostępne będą już
od 15 marca. Wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc pozwoli na
uniknięcie kolejek i zapewnienie
sprawnej i szybkiej obsługi”.
Informacje dotyczące
eWniosku
»» w Punktach Informacyjnych
Małopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR
»» na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl
»» pod bezpłatnym numerem
infolinii 800-38-00-84

Stypendia
sportowe

W

ójt Gminy Szaflary przypomina, że zgodnie z Regulaminem przyznawania
stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień finansowanych
z budżetu gminy Szaflary termin
na składanie wniosków upływa
w dniu 15 kwietnia 2018 roku.
Wzór wniosku oraz Regulamin przyznawania stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień
finansowanych z budżetu gminy
Szaflary jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy
Szaflary.

Rolniku, hodowco trzody chlewnej!

Z

godnie z §1a rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9
lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń ( Dz. U. z 2018r. poz. 360 )
wprowadzono poza obszarem ochronnym,
objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

NAKAZ:
»» karmienia świń paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
»» prowadzenia rejestru środków transportu
do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść
osób do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie,
»» zabezpieczenia budynku, w którym są
utrzymywane świnie, przed dostępem
zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
»» utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których
są utrzymywane tylko świnie, mających
oddzielne wejścia oraz niemających
bezpośredniego przejścia do innych po-

»»

»»

»»
»»

»»

mieszczeń, w których są utrzymywane
inne zwierzęta kopytne,
wykonywania czynności związanych
z obsługą świń wyłącznie przez osoby,
które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
stosowania przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń,
przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk
oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych
do obsługi świń,
używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania
tych czynności,
wyłożenia mat dezynfekcyjnych
przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami
z tych pomieszczeń, przy czym szerokość
wyłożonych mat powinna być nie mniejsza
niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także
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stałego utrzymywania tych mat w stanie
zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego,
»» sporządzenia przez posiadaczy świń
spisu posiadanych świń, z podziałem
na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
»» zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości
wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku
utrzymywania świń w gospodarstwie
w systemie otwartym
ZAKAZ:
»» wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części
tusz dzików i produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego
»» wykonywania czynności związanych
z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
w polowaniu na zwierzęta łowne lub
odłowie takich zwierząt
W/w wymogi wchodzą w życie z dniem
28 lutego 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Gmina Szaflary
na bardzo
dobrej pozycji
w Rankingu
Gmin!

G

mina Szaflary dzięki
prowadzeniu rozwojowych inwestycji
uplasowała się na 30 pozycji w kraju i aż 5 pozycji
w regionie.
Głównym celem Gminy
Szaflary jest rozwój samorządu na wielu płaszczyznach, co doprowadzi do
poprawy jakości życia.
Nowe chodniki, ścieżki
rowerowe, nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
w każdej miejscowości,
budowa oświetlenia ulicznego, modernizacja dróg,
budowa sali gimnastycznej– to tylko część z wykonywanych inwestycji,
które pozwoliły wybić się
naszej gminie na tak wysoką pozycję.
Przed naszą gminą wiele nowych wyzwań, ale
z bardziej interesujących
można wymienić wykonanie najgłębszego w Polsce
odwiertu geotermalnego
o długości ponad 5 km. Ma
on się stać źródłem energii
elektrycznej i ciepła geotermalnego, pozwalającym
na ogrzanie domów na terenie gminy Szaflary i Nowego Targu. Koszt to 45
mln netto zł, w 100 proc.
będzie sfinansowane dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Usuwanie azbestu ciąg dalszy!
Mając na uwadze udaną akcję bezpłatnego odbierana
szkodliwego azbestu od naszych mieszkańców w latach
2016-2017, która wykazała bardzo duże zainteresowanie oraz
pozwoliła unieszkodliwić ponad 800 ton „eternitu”, chcemy
ponownie wznowić odbieranie azbestu.

G

mina Szaflary w celu pozyskania dodatkowych
środków na ten cel złożyła wniosek o dofinansowanie w projekcie pod nazwą
„Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie
Szaflary”.
Projekt ten przewiduje bezpłatny odbiór oraz transport i uty-

lizację azbestu. Rozstrzygnięcie
i wyłonienie gmin, którym zostaną przydzielone środki finansowe
nastąpi prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.
Informacja o sposobie realizacji
projektu będzie przekazywana
Państwu na bieżąco.
Nawet w przypadku gdyby nasza gmina nie uzyska-

ła środków zewnętrznych,
w budżecie gminy zarezerwowano kwotę, która pozwoli unieszkodliwić azbest.
W takim przypadku będziemy
również bezpłatnie zabierać
niebezpieczny odpad aż do
wyczerpania środków.
Już dzisiaj gorąco Państwa
zachęcamy do usuwania azbestu.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś
w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś
ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś
wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

J

eśli Twojego nazwiska nie
ma w rejestrze wyborców, to
nie będziesz mógł głosować
w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista
osób z prawem do głosowania
w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że
Twoje nazwisko jest w rejestrze
wyborców w gminie, w której
jesteś zameldowany. Będziesz
mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo
w ogóle nie masz meldunku, to
nie ma Cię w rejestrze wyborców
i nie będziesz mógł głosować
w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do
rejestru wyborców w gminie,
w której mieszkasz. Sprawdź już
dziś w swoim urzędzie gminy
czy jesteś w rejestrze wyborców!
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ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
Meble, opony, dywany,
materace, wózki dziecięce itp.
MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

Maruszyna
i Skrzypne

09 kwiecień 2018 r.
Poniedziałek

Bańska Niżna
i Bańska Wyżna

13 kwiecień 2018 r.
Piątek

Szaflary

16 kwiecień 2018 r.
Poniedziałek

Bór i Zaskale

20 kwiecień 2018 r.
Piątek

nr 1(7)/2018

AKTUALNOŚCI

Wymień dowód osobisty
Wójt Gminy Szaflary informuje, iż w bieżącym 2018 roku upływa termin
ważności dowodów osobistych wydanych w 2008 roku.

D

owody osobiste wydane
przed 2008 rokiem straciły
ważność i powinny być już
wymienione. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić
nie później niż na 30 dni przed
upływem jego terminu ważności. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego składa się osobiście,
również sam dokument odbiera
się osobiście.
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którym
upływa termin ważności dowodu osobistego o zgłaszanie
się do Urzędu Gminy Szaflary pokój nr 19 celem złożenia
wniosku o wydanie nowego
dowodu osobistego. Do wniosku należy dołączyć 1 fotografię
wykonaną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Przypominamy,

że fotografia wykorzystywana
w dowodzie osobistym jest taka
sama jak ta, która obowiązuje
w paszportach.
Jak sprawdzić kiedy kończy
się termin ważności dowodu
osobistego?
Wszystkie dowody osobiste
wydawane są z określonym terminem ważności.
Każdy posiadacz dowodu
osobistego może sam sprawdzić
kiedy upływa ten termin, gdyż
jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
Uwaga! Osoby, które przed
1 marca 2015 r. złożyły wniosek
o wydanie dowodu osobistego
mając ukończone 65 lat, posiadają dowody osobiste wydane na
czas nieoznaczony i osoby te nie
muszą dokonywać ponownej
wymiany dowodu osobistego.

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

W prawym dolnym rogu dowodu osobistego zamiast daty
wpisano nieoznaczony.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektroniczne-

go w dowolnej gminie w kraju.
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego musi
być opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ODESZLI OD NAS

ODESZLI OD NAS W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2017 R. DO 28 LUTEGO 2018 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
Data zgonu
urodzenia

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

17

Kucharski Władysław

1929

19.01.2018 r. Szaflary

18

Fasiczka Stanisław

1933

20.01.2018 r. Szaflary

19

Chrobak Stanisław

1931

21.01.2018 r. Bór

1

Bafia Helena

1947

04.12.2017 r. Skrzypne

20. Sikoń Maria

1960

21.01.2018 r. Skrzypne

2

Bylina Jan

1947

10.12.2017 r. Szaflary

21. Gałdyn Wojciech

1932

22.01.2018 r. Szaflary

3

Stanek Zofia

1946

13.12.2017 r. Zaskale

22. Para Józef

1928

28.01.2018 r. Szaflary

4

Wilkus Helena

1960

15.12.2017 r. Skrzypne

23. Zapotoczny Józef

1947

28.01.2018 r. Bańska Niżna

5

Mucha Maria

1928

20.12.2017 r. Zaskale

24. Zapotoczny Stanisław

1958

30.01.2018 r. Bańska Wyżna

6

Mucha Jan

1966

21.12.2017 r. Bór

25. Sikoń Helena

1932

01.02.2018 r. Bańska Wyżna

7

Gałdyn Tadeusz

2017

26.12.2017 r. Szaflary

26. Jarząbek Andrzej

1948

01.02.2018 r. Bańska Wyżna

8

Bukowska Helena

1956

29.12.2017 r. Maruszyna

27. Kobroń-Nosek Bronisława

1930

04.02.2018 r. Zaskale

9

Budz Małgorzata

1961

31.12.2017 r. Szaflary

28. Brzoskwinia Elżbieta

1939

04.02.2018 r. Szaflary

10

Kamiński Jan

1954

01.01.2018 r. Szaflary

29. Jarząbek Andrzej

1926

10.02.2018 r. Bańska Niżna

11

Strzęp Maria

1954

06.01.2018 r. Maruszyna

30. Mąka Janina

1952

11.02.2018 r. Bór

12

Bednarz Helena

1928

11.01.2018 r. Bańska Wyżna

31. Wałęga Henryka

1925

12.02.2018 r. Zaskale

13

Gał Stanisław

1959

11.01.2018 r. Maruszyna

32. Bukowska Maria

1959

15.02. 2018 r. Maruszyna

14

Łaś Andrzej

1938

13.01.2018 r. Bór

33. Jagieła Jan

1940

18.02.2018 r. Zaskale

15

Mucha Helena

1949

15.01.2018 r. Bańska Niżna

34. Staszel Stanisław

1929

22.02.2018 r. Maruszyna

16

Gawron Anna

1929

19.01.2018 r. Maruszyna

35. Dziedzic Zofia

1928

24.02.2018 r. Bańska Niżna
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Kwartalnik Gminy Szaflary

ZAPŁAĆ PODATEK TAM
GDZIE MIESZKASZ!

Szanowny Mieszkańcu,

J

eśli jesteś mieszkańcem
Gminy Szaflary tj. na
dzień 31 grudnia roku
podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania
– rozliczając się z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT), wskaż w zeznaniu
podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż Gminę

otoczenia i finansowanie usług
publicznych, z których na co
dzień korzystasz czyli na przykład na budowę sieci kanalizacyjnej, remonty dróg, budowę
chodników, oświetlenie uliczne,
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, dofinansowanie szkół
i przedszkoli itp.
Warunek jest jeden. Twoje
podatki wrócą do Ciebie, jeśli
w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania

Szaflary. Pieniądze z podatku
dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych
w PIT, trafiają w 38% do budżetu
Gminy, w której mieszkasz. Jeśli
więc płacisz 1000 zł podatku dochodowego, do Gminy w której
mieszkasz trafi ok. 380 zł. Te
380 zł można przeznaczyć na
kształtowanie najbliższego Ci

Gminę Szaflary. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z ważniejszych
dochodów budżetu Gminy Szaflary: w 2017 roku wpływy z tytułu PIT wyniosły 2 631 859,00 zł
i stanowiły około 6% dochodów
budżetu Gminy.
Przypominamy, że tak nie
wiele trzeba, aby Państwa
podatki wróciły do Was, czyli
do Gminy Szaflary, w której
mieszkacie.

Tutaj mieszkam, tutaj płace podatki

Weź udział w akcji:
PIT dla Gminy Szaflary

NA CO GMINA SZAFLARY PRZEZNACZA PIENIĄDZE ZE SWOJEGO BUDŻETU?

TWOJE PODATKI WRÓCĄ DO CIEBIE, JEŚLI W ZEZNANIU PODATKOWYM WSKAŻESZ
JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA GMINĘ SZAFLARY
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Skrzypniańskie posiady opłatkowe
Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu
27 stycznia 2018 w remizie OSP w Skrzypnem.

K

olejny już raz dzięki
ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców pod
kierownictwem Grażyny Fatli
przy współudziale Grona Pedagogicznego i całej Społeczności Szkolnej na tegorocznych posiadach prezentowali
się nasi uczniowie.
Spotkanie uświetnili: najmłodsi uczniowie w góralskich jasełkach pod opieką
Moniki Peciak i Anny Waluś,
góralskie zwyczaje przypomnieli
nam nasi uczniowie i absolwenci
należący do zespołu góralskiego
prowadzonego przez Andrzeja
Stramę i Annę Mrowcę, przyjaciel naszej szkoły i nauczyciel
gry na instrumentach Czesław
Joniak uświetnił spotkanie piękną muzyką i wspólnym kolędowaniem, grupa wykonująca
utwory na gitarze pod kierownictwem Moniki Peciak, Mateusz
Fatla z utworem wykonywanym
na akordeonie, Zuzia Zielińska
i Staszek Kwak z świątecznymi
piosenkami, klasa IV jako laureaci szkolnego konkursu kolęd
i pastorałek wystąpili z kolędą
„Złota Jerozolima”, na zakończenie wystąpiła też z humory-

TERMINY ZBIÓREK
ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH
I FOLII ROLNICZEJ

I. FOLIA ROLNICZA
– tylko folia po sianokiszonkach, nie oddajemy sznurków i innych odpadów.

stycznymi jasełkami nasza grupa
teatralna Skrzypne Plus, gdzie
w role diabłów, aniołów, pasterzy, królów, świętej rodziny,
heroda, śmierci i Żyda wcielili
się rodzice z Rady Rodziców
wraz z uczniami naszej szkoły.
Na zakończenie odbyła się
już druga licytacja. W tym
roku można było zakupić
prace naszych dzieci i wyroby regionalne sponsorowane
przez Państwa Pawlikowskich
z Maruszyny oraz ofiarowane
przez Państwa Krauzowiczów
ze Skrzypnego. Wykonanie licytowanych prac nadzorowały
absolwentki naszej szkoły oraz
rodzice: Maria Bąk (z domu
Bafia), Joanna Palka (z domu
Kubicka) i Agnieszka Sikoń.

Po części artystycznej odbyły
się tradycyjne posiady oraz zabawa taneczna na której przygrywał
zespół „Bartki”.
Dziękujemy Radzie Rodziców, strażakom, nauczycielom oraz wszystkim rodzicom,
uczniom i obecnym gościom za
zaangażowanie i wsparcie finansowe na rzecz szkoły.
Opr.: Maria Cisoń
Fot.: Natalia Staszel

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

Szaflary i Bór

7 maj 2018r.
Poniedziałek

Skrzypne
i Zaskale

8 maj 2018r.
Wtorek

Maruszyna

9 maj 2018r.
Środa

Bańska Niżna
i Bańska Wyżna

10 maj 2018r.
Czwartek

II. ELEKTROŚMIECI –
zbiórka w dniu 12 czerwca
2018r (wtorek) na terenie
całej gminy Szaflary.
Wszystkie odpady elektryczne i elektroniczne: lodówki,
pralki, telewizory, monitory,
kable. Inne odpady nie będą
odbierane. Nie wystawiamy
mebli, opon i innych gabarytów.

W Urzędzie Gminy Szaflary zapłacisz kartą!
Od początku stycznia tego roku przy stanowisku kasowym pojawił się terminal
płatniczy, z którego każdy mieszkaniec może skorzystać.

G

mina Szaflary przystąpiła do
„Programu upowszechniania
płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej”.
Program ten jest realizowany
przez Ministerstwo Rozwoju
we współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową. Jednym z działań programu jest wprowadzenie
możliwości płacenia za pomocą
kart w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Oprócz płatności dokonywanych gotówką w kasie urzędu,
opłacania należności poprzez
Internet, przed mieszkańcami gminy pojawiła się jeszcze
jedna możliwość dokonywania
różnych wpłat na rzecz gminy.
Od stycznia tego roku przy
stanowisku kasowym pojawił
się terminal płatniczy, z którego
każdy mieszkaniec może skorzystać. Wpłacający kartą nie
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płaci prowizji. Wpłacić w kasie przy pomocy karty będzie
można każdą kwotę – bez limitu
minimalnego przeprowadzanej
operacji. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej. Każdy mieszkaniec przy
pomocy karty płatniczej dokona
wszystkich płatności w gminie.
Gorąco zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.
Opr.: Anna Golonka

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Zaproszenie do Biblioteki…
Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnicą
piśmiennictwa, przez które
człowiek wyraża swój zamysł
twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także
umiejętność panowania nad
sobą, osobistego poświęcenia,
solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.
/Jan Paweł II/

G

minna Biblioteka Publiczna w Szaflarach zlokalizowana jest od 1991 r.
w suterenach budynku Urzędu
Gminy, przy ul. Zakopiańskiej
18 (wejście przez bramkę obok
Banku Spółdzielczego). Godziny
otwarcia w godzinach: poniedziałek 10 – 18, a od wtorku do
piątku 9 – 17. Posiada też Filię
w Maruszynie zlokalizowaną (od
2011 r.) w remizie OSP przy ul.
Jana Pawła II 172.
Księgozbiór i czytelnicy
W GBP w Szaflarach (mimo
rotacji) zauważa się od roku
2006 stały wzrost czytelników.
Na koniec 2017 r. ich liczba wynosiła 1165 w GBP i 165 w Filii
w Maruszynie. Przeliczając statystycznie ilość czytelników na
100 mieszkańców gminy – to z 6
czytelników w 2006 r. – liczba ta
wzrosła do ponad 12 użytkowników w 2017 r.
Dzięki dotacji Urzędu Gminy i wzrastającym środkom
przyznawanym przez Biblio-

Co GBP w Szaflarach
oferuje użytkownikom?

tekę Narodową, pracownicy
Biblioteki dokładają starań, by
księgozbiór był na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze,
zgodnie z zapotrzebowaniem
czytelników wszystkich grup
wiekowych. Na dzień dzisiejszy, każdy przychodzący czytelnik znajdzie dla siebie książkę.
Efektem tego jest też przyrost
czytelników dorosłych, którzy
w GBP w Szaflarach na koniec
2017 r. stanowili 42% ogółu czytelników. Księgozbiór na koniec
2017 r. liczył 15 985 woluminów. W tym też roku, wpływy
do Biblioteki wyniosły 890 wol.
Z kolei księgozbiór Filii liczył 7
844, a wpływy w ciągu roku wyniosły 220 książek. Na zakupy
książek w 2017 r. dla GBP i Filii wydano łącznie 17 751,00 zł.
z czego dotacja Gminy Szaflary
na ten cel wyniosła 10 711,00
zł., a dotacja pozyskana z Biblioteki Narodowej 7 040, 00 zł.
W ramach tych środków, łącznie
zakupiono 968 książek.

Biblioteka posiada (wspomnianą) bogatą ofertę literatury
dla każdego, kto odwiedzi jej
progi. Czytelnicy znajdą tu nowości z literatury beletrystycznej
polskiej i zagranicznej (powieści
obyczajowe, historyczne, sensacyjne i z dziedziny fantastyki).
Także literaturę „pisaną przez
życie”. Biblioteka posiada też
najnowsze wydania poradników
dotyczących wielu dziedzin życia (żywienia, zdrowia, projektowania ogrodu, itp.). Znajdują się
też zbiory o tematyce religijnej.
Studenci mają literaturę naukową, także zbiory regionalne.
Młodzież oraz dzieci bogaty zasób lektur szkolnych, literaturę
popularnonaukową oraz dostosowaną do wieku literaturę piękną.
Najmłodsi - ulubione bajki oraz
książeczki edukacyjne.
Biblioteka oferuje też sprzęt
elektroniczny i możliwość bez-

płatnego korzystania z komputerów oraz Internetu i sprzętu
wielofunkcyjnego (drukarka,
skaner, ksero). Przy obsłudze
sprzętu elektronicznego swoją pomocą służą bibliotekarze.
Są oni również, według życzeń
użytkownika, przewodnikami
po zbiorach z zakresu literatury.
Szkołom biblioteka oferuje:
lekcje biblioteczne; szkolenia
biblioteczno-informacyjne;
lektury szkolne; możliwość
sfinansowania jednego spotkania autorskiego lub spektaklu
teatralnego (ze względu na
warunki lokalowe) w placówce szkolnej. Biblioteka posiada
katalog elektroniczny, zamieszczony na stronie internetowej
www.bibliotekaszaflary.org.pl
Szanowni Mieszkańcy Gminy, serdecznie zapraszam do
Biblioteki w Szaflarach.
Opr.: Maria Piszczek
– Kierownik biblioteki
Fot. Jolanta Piszczek

Zgłoś się po darmową sadzonkę

W

ychodząc naprzeciw
głosom mieszkańców,
którzy sygnalizowali
potrzebę upiększenia naszej
gminy, a równocześnie mając
na uwadze rozwój pszczelarstwa na naszym terenie Gmina
Szaflary będzie przekazywała nieodpłatnie sadzonki lipy
drobnolistnej.

Wybór gatunku jest nieprzypadkowy, ponieważ lipa
dostarcza zarówno dużej ilości
nektaru jak również to wspaniały surowiec na herbatę i co jest
również istotne oprócz walorów
estetycznych daje też wspaniałe doznania zapachowe a także
zdecydowanie pomaga w walce
ze smogiem, bo rośliny te mają

ogromną zdolność
neutralizowania zanieczyszczeń atmosferycznych. Wielu
mieszkańców odpowiedziało
na nasz apel co pozwala zakupić ponad 1000 sztuk sadzonek,
a co za tym idzie 1000 drzewek
ubogaci naszą gminę. Drzewka
będą rozdawane jak w naszym
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terenie ruszy okres wegetacyjny, o czym poinformujemy
na tablicach ogłoszeń, naszej
stronie internetowej www.szaflary.pl oraz poprzez ogłoszenia
parafialne.
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Podhalańska Kolej Regionalna – start! Zwierzęta
Już 27 kwietnia rusza Podhalańska Kolej Regionalna, która umożliwi
mieszkańcom i turystom Podhala w przemieszczaniu się pomiędzy
Nowym Targiem i Zakopanem bez uciążliwości stania w korkach.

B

ędzie ona obsługiwana przez
Przewozy Regionalne najnowocześniejszymi składami
bydgoskiej firmy PESA model
EN99.
W ramach porozumienia, które zostało podpisane w Szaflarach w ubiegłym roku w sprawie
realizacji projektu utworzenia
Podhalańskiej Kolei Regionalnej, już od kwietnia ruszają dodatkowe pociągi łączące Nowy
Targ z Zakopanem. Pod tym ważnym projektem podpisy złożyli
marszałek województwa małopolskiego oraz samorządowcy
z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Będzie on kursował co około 60 minut w jednym
i w drugim kierunku.
Według ustalonego planu ma
się zatrzymywać na każdej stacji kolejowej - w Zakopanem,
Poroninie, Białym Dunajcu,
Szaflarach i w Nowym Targu.
Urząd Marszałkowski doposa-

ży tę linię w 11 dodatkowych
kursów i w ten sposób wzbogaci rozkład jazdy. Przewidywana
cena biletu na trasie Nowy Targ
– Zakopane to zaledwie 3-4 zł.
Utworzenie Podhalańskiej Kolei
Regionalnej, ma głównie na celu
odciążenie wiecznie zakorkowanej zakopianki oraz skutecznego skomunikowania ośrodków
gospodarczych i turystycznych
w regionie. Do tej ważnej ini-

cjatywy włączyło się starostwo
tatrzańskie i nowotarskie, miasto Zakopane i Nowy Targ oraz
gminy: Szaflary, Biały Dunajec,
Nowy Targ, Poronin i Rabka-Zdrój.
Już dzisiaj gorąco zachęcamy
wszystkich mieszkańców i turystów do korzystania z komunikacji PKP.
Opr: Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Nie tylko geotermia – gaz również!

D

rodzy mieszkańcy Maruszyny, Bańskiej Wyżnej oraz
Skrzypnego chcąc wykorzystać jak najwięcej możliwości
rozwoju gminy Szaflary, poprzez
zaopatrzenie jej terenów w paliwa, które już dziś konkurują
z węglem, staramy się nie tylko planować sieć geotermalną,
ale również gazową. Dlatego
właśnie, wraz z Polską Spółką
Gazownictwa podjęliśmy działania, które umożliwią gazyfikację miejscowości położonych na
terenie gminy Szaflary. Również
w tym przypadku konieczne jest
rozeznanie Państwa zaintereso-

wania paliwem gazowym poprzez wypełnienie uproszczonej
ankiety określającej warunki przyłączenia do przyszłej
sieci gazowej. Niewątpliwie,
rozbudowa gazociągu w naszej
gminie będzie uzależniona od
liczby gospodarstw, które wstępnie zadeklarują w ankiecie wykorzystania gazu do ogrzewania
domów, ciepłej wody użytkowej
lub kuchni gazowych, jak również ośrodków turystycznych,
firm usługowych, produkcyjnych
i handlowych.
Tak jak w przypadku geotermii, ankiety nie zobowiązują do
późniejszego przyłączenia się do sieci gazowej.
Pamiętać należy jednak,
że to dzięki ich pokaźnej
ilości Polska Spółka Gazownictwa podejmie kroki związane z rozbudową
gazociągu. Jeżeli zdaniem
PSG liczba mieszkańców

będzie wystarczająca, to zostanie
zaprojektowana sieć lub powstanie alternatywne zasilenie Gminy
w paliwo gazowe.
Dlatego tak ważne jest duże
zainteresowanie składaniem deklaracji!
Do składania deklaracji
szczególnie zachęcamy wyżej
wymienione miejscowości, które
mają potencjał do rozwoju sieci
gazowej.
Wypełnione ankiety należy
składać w budynku Urzędu Gminy, pokój 8a
Ankieta do pobrania na stronie Urzędu Gminy, w zakładce
Odnawialne Źródła Energii, lub
bezpośrednio w budynku Urzędu.
Wszelkie informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
18 26 123 34 lub kierując zapytania na adres oze@szaflary.pl
Nie czekaj! Włącz się w rozwój Gminy już teraz! Dla obecnych i przyszłych pokoleń.
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na drodze

Informację o bezpańskich
psach należy zgłaszać do:
»» Urzędu Gminy Szaflary
(w godzinach urzędowania)-tel. 18 261 23 17
»» Sołtysa Wsi lub policję
poza godzinami urzędowania.
W przypadku kiedy bezpańskie zwierzę jest poszkodowane czy to w wypadku
komunikacyjnym czy też innych okolicznościach należy
zgłosić do lekarza weterynarii
Andrzej Gołąb –Tel. 695-885308 lub 18 265 72 10
Informację o zwierzętach
dzikich (leśnych) należy zgłaszać do kół łowieckich.
Na terenie Gminy Szaflary
działają 3 koła łowieckie:
»» Koło Łowieckie Nr 255
„Imienia Sabały”, Zakopane ul. Sienkiewicza 20
»» Koło Łowieckie Nr 245
„Rosomak” , P:oronin
ul. Piłsudskiego 2
»» Koło Łowieckie nr 251
„Szarak” Nowy Targ
ul. Gorczańska 10
Ponadto pragniemy poinformować, że usuwanie zabitych
zwierząt na drogach publicznych jest obowiązkiem właściciela drogi:
»» drogi krajowe – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad,
»» drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
»» drogi Gminne – Urząd
Gminy w Szaflarach.

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Kwartalnik Gminy Szaflary

Dofinansowanie do wymiany
kotłów w gminie Szaflary
Wójt Gminy Szaflary ponownie informuje, że wniosek złożony w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM),
dotyczący dofinansowania do wymiany kotłów został oceniony pozytywnie.

W

ymiana kotłów rozpocznie się po
dopełnieniu stosownych formalności pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą
Szaflary.
INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE
ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU
»» AUDYTY ENERGETYCZNE
Nadal trwają prace związane z przeprowadzaniem ocen energetycznych u mieszkańców, którzy wypełnili i złożyli ankiety.
Audyt energetyczny jest bezpłatny. Jego wykonanie to warunek konieczny do ubiegania
się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020
na wymianę starego, nieekologicznego pieca
na urządzenie spełniające europejskie normy
ekoprojektu.
DLA OSÓB U KTÓRYCH AUDYTOR
POJAWIŁ SIĘ JEDEN RAZ:
»» Dane firmy wykonującej oceny energetyczne:
NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni
e-mail: audytorzyzit@doradcy.org;
tel.: 12-345-49-75 lub 736-770-150
Więcej informacji na temat wykonywanych
ocen energetycznych znajduje się w dokumencie „Wskazówki dotyczące realizacji umów na
wykonanie ocen energetycznych” dostępnych
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

»» wykonanie w budynku bezpłatnej oceny
energetycznej przez wskazanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego audytora energetycznego,
»» wykonanie ewentualnych dodatkowych
prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie
ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu lub stropodachu),
»» złożenie wniosku o dotację w Urzędzie
Gminy Szaflary,
»» podpisanie umowy o dotację z gminą
Szaflary,
»» demontaż i utylizacja starego źródła
ogrzewania,
»» montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od
dnia rozliczenia dotacji,
»» złożenie wniosku o rozliczenie dotacji
wraz z zapłaconymi fakturami lub/i rachunkami dokumentującymi zakres inwestycji.

»» 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
»» 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
»» 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, lecz
• nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
• nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego,
• dla którego wprowadzane jest wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego
lokalu.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące zasady dofinansowania:
Dotacja na dofinansowanie do nowych
urządzeń grzewczych będzie przekazywana
maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny
energetycznej budynku i będzie wynosiła:
»» 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW
mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

UWAGA !

DLA OSÓB U KTÓRYCH OCENA
ENERGETYCZNA NIE ZOSTAŁA
WYKONANA:
Urząd Marszałkowski zapewnia, iż oceny
u osób zgłoszonych do projektu odbędą się,
jednak w późniejszym terminie. Prosimy
więc o cierpliwość.

Dofinansowanie do instalacji grzewczej
wynosi:
»» maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku
budynku jednorodzinnego,
»» do wielokrotność 1 tys. zł zgodnej z liczbą
odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/
m3 ogrzewanej powierzchni.

Dofinansowanie polega na refundacji
– mieszkaniec sam dokonuje płatności za
wszystkie elementy objęte umową tj. wymianę pieca, prace instalacyjne, koszty złomowania starego pieca (obowiązkowo musi
potwierdzić fakt zezłomowania starego pieca
stosownym dokumentem) oraz jeśli zostanie
to wskazane przez audytora – również prace
termomodernizacyjne. Następnie przekłada
wniosek o rozliczenie dotacji do Urzędu
Gminy wraz z kompletem dokumentów na
podstawie których gmina po weryfikacji
dokonuje przelewu środków na rachunek
wskazany przez wnioskodawcę.
Dofinansowaniu podlegają wyłącznie
kotły które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej
i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.
Lista kotłów znajduje się na stronie https://
powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI
(zgodnie z założeniami programu):
»» wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących
paliwa stałe,
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Nowe tablice interaktywne w Szkole
Podstawowej w Borze i w Bańskiej Wyżnej
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”,
który był realizowany w gminie Szaflary zakupiono nowe
tablice interaktywne do Szkoły Podstawowej w Borze
oraz do Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej.

Z

godnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach Rządowego programu
„Aktywna tablica” dwie szkoły
podstawowe z terenu gminy
Szaflary, które złożyły kompletne wnioski do programu zostały
wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe, które
uatrakcyjnią prowadzone zajęcia
w szkołach. Program finansowany

jest w 80% ze środków budżetu
państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
Po 14 tyś. zł otrzymała Szkoła
Podstawowa w Borze i Szkoła
Podstawowa w Bańskiej Wyżnej. Całkowita wartość zadania dla
szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys.
zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł +
wkład własny 3,5 tys. zł).
Podstawowym wymaganiem
dla szkoły przystępującej do pro-

gramu było posiadanie dostępu
do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
W tym roku Gmina Szaflary
również przystępuje do w/w programu i wnioski będą składane
przez kolejne szkoły, które do
tej pory nie uczestniczyły w programie.
Opr.: Anna Golonka
Fot.: Urszula Krupa Dyrektor SP
w Bańskiej Wyżnej

Szkolenia w zakresie
jazdy na rowerze
MTB dla dzieci!

J

uż od kwietnia nasi uczniowie z klas III-V będą mieli
możliwość odbycia dodatkowych szkoleń z techniki
jazdy na rowerze MTB.
W związku z rozwojem infrastruktury rowerowej w naszej
gminie oraz rosnącą popularnością turystyki aktywnej w tym kolarstwa zostanie przeprowadzony
cykl szkoleń w zakresie jazdy
na rowerze MTB dla dzieci ze
szkół podstawowych z klas 3-5.
Celem oferowanych szkoleń będzie poprawienie koordynacji ruchowej, wyrobienie właściwych
nawyków, nauka podstawowych
technik zjazdowych jak również
nauka pokonywania przeszkód
terenowych. Zajęcia będą realizowane w okresie kwiecień- czerwiec w zespołach 20-osobowych.
Grupa ze względu na bezpieczeństwo oraz efektywność szkolenia
będzie prowadzona przez trzech
instruktorów. Podczas szkoleń
będą prowadzone również zajęcia z terenoznawstwa (posługiwanie się mapą turystyczną,
busolą oraz urządzeniami GPS).
Według zebranych list, chętnych
do uczestnictwa w/w szkoleniach
jest 179 dzieci.
Opr.: Anna Golonka

Rośnie w oczach nowa sala gimnastyczna w Skrzypnem!
W Skrzypnem powoli dobiega końca budowa długo oczekiwanej sali gimnastycznej, która
powstaje tuż przy budynku szkoły podstawowej

B

udowa obiektu ruszyła wiosną
ubiegłego roku. Salę na zlecenie
Urzędu Gminy w Szaflarach wykonuje firma Sikora z Nowego Targu,
która została wyłoniona w ramach
ogłoszonego przetargu na to zadanie. Koszt budowy to prawie 2,6 mln
zł. W ramach inwestycji przy szkole
powstanie również wielofunkcyjne
boisko sportowe i siłownia zewnętrzna. Przewidywany termin zakończenia
prac to wakacje tego roku.
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Gmina Szaflary
dołączyła do grona
gmin realizujących
projekt „Bakcyl”.
Ponad 350 gmin, w tym
16 miast wojewódzkich
– od kilku miesięcy
jednostki samorządu
terytorialnego w Polsce
aktywnie włączają się
w jeden z największych
europejskich programów
edukacji finansowej
„Bankowcy dla Edukacji”,
realizowany przez sektor
finansowy w Polsce.

W

marcu br. do tego grona dołączyła również
gmina Szaflary, która oficjalnie przystąpiła do
współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy
sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Podczas podpisania porozumienia, zgodnie podkreślano, że
nabywanie podstawowych
umiejętności pozwalających
na sprawne orientowanie się
w meandrach finansów osobistych, oszczędzania czy
inwestowania jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości zarówno małych,
lokalnych społeczności jak
i wszystkich mieszkańców.
W ramach projektu „Bakcyl” przewidziane są do realizacji w szkołach lekcje
z zakresu wiedzy o finansach i bankowości. Wśród
prowadzonych wspólnie
z gminami aktywności,
oprócz lekcji znajdują się
m.in. debaty, konferencje
regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.
Warto również wspomnieć,
że przy realizacji projektu
gmina Szaflary nie ponosi
żadnych kosztów.
Opr.: Anna Golonka
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Sala gimnastyczna w Szkole
Podstawowej w Bańskiej
Niżnej – jak nowa!
W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Bańskiej
Niżnej trwała modernizacja parkietu na Sali gimnastycznej.

T

ydzień przed feriami rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z wymianą
parkietu i trwały do końca ferii
zimowych. Cała podłoga w Sali
została wymieniona i odnowiona. Dzięki wykonanym pracom

zajęcia na sali gimnastycznej
mogą być prowadzone dużo
wygodniej i przede wszystkim
bez obawy o bezpieczeństwo
dzieci.
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Szaflarach za sfinanso-

wanie, a Firmie Remontowo
Budowlanej BMJ TEAM z Białego Dunajca za wykonanie remontu.
Opr. i fot.: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

Gmina Szaflary z kolejnym
dużym dofinansowaniem
W marcu br. gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w wysokości 3,3 mln zł
na realizację zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz utworzenie
węzłów przesiadkowych z wykorzystaniem obiektów typu „Bike&Ride” w Gminie
Szaflary.” Dotacja stanowi 85% a wkład własny tylko 15%.

W

ramach w/w projektu planowana jest budowa
ciągów pieszo-rowerowych na ul. Augustyna
Suskiego w Szaflarach
w stronę osiedla Nowe,
na os. Nowe w Szaflarach oraz
ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej.
Ponadto ciągi pieszo-rowerowe
maja również powstać na ul.
Orkana w Szaflarach. W trakcie
budowy ciągów pieszo-rowerowych na ul. Aug. Suskiego,
os. Nowe oraz ul. Cieplice dodatkowo planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni,

wykonanie nakładki
wzmacniającej, wykonanie zatoki autobusowej a także rozbudowa oświetlenia
ulicznego. Z kolei na
ul. Orkana dodatkowo planowana jest rozbudowa
drogi, umocnienie skarp i dna
rowu narzutem kamiennym
a także montaż barier ochronnych i poręczy.
Nadmienić należy również,
iż gmina Szaflary chcąc pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie na budowę chodników
musi mocno uzasadniać swoje
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wnioski i tak naprawdę nie ma
teraz możliwości aby wnioskować o dotację na samą budowę
chodników. Ten czas na takie
dotacje już minął. W chwili obecnej była możliwość na
otrzymanie dofinansowania na
ciągi pieszo-rowerowe i z takich możliwości nasza gmina
skorzystała otrzymując spore
dofinansowanie.
Liczymy na wyrozumiałość
mieszkańców i bardzo prosimy
o wsparcie przy realizacji powyższych inwestycji.
Opr: Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary
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Projekt e-Senior w Gminie Szaflary!
Jest nam niezmiernie miło podzielić się informacją, że w gminie
Szaflary będzie realizowany projekt pod nazwą „Małopolski
e-Senior”. Projekt startuje już 1 kwietnia 2018 r.

W

ramach „Małopolskiego
e-Seniora” prowadzone
będą szkolenia informatyczne dla mieszkańców powyżej
65. roku życia.

Wśród głównych korzyści
płynących z udziału w tym
przedsięwzięciu należy
wymienić m.in.:
»» udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz
3 spotkania animacyjne),
obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu,
internetu,
»» zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń
tabletów,
»» realizację szkoleń na terenie
gminy przez miejscowych
trenerów,

U

»» zapewnienie uczestnikom
szkoleń materiałów edukacyjnych, cateringu oraz zwrot
kosztów dojazdu, jeśli szko-

lenia odbywać będą się poza
miejscem zamieszkania.
Więcej szczegółów już wkrótce. Seniorzy, bądźcie czujni…

Rusza budowa długo oczekiwanego przez
mieszkańców wodociągu w Maruszynie
W marcu br. w ramach ogłoszonego przetargu zostali wyłonieni
wykonawcy na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej w Maruszynie.

W

ykonawcą robót będzie firma ASTEX z Zaskala oraz
Firma Budowlana „MRUGAŁA” również z Zaskala.
Umowy na realizację w/w inwestycji zostały podpisane w połowie marca tego roku. Przewidywany termin zakończenia prac to
sierpień 2018 roku. Przedmiotem
robót Firmy ASTEX jest m.in.:
»» budowa sieci wodociągowej
wody surowej,
»» budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z jej uzbrojeniem,
»» budowa ujęcia wody z instalacjami i urządzeniami technologicznymi i elektrycznymi,

Bezpłatna
porada prawna
w Urzędzie
Gminy Szaflary

»» budowa stacji uzdatniania
wody z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodomatem
wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi
oraz niezbędną infrastrukturą,
»» przebudowa zjazdu publicznego stacji uzdatniania wody,
»» przebudowa sieci energetycznych na terenie stacji uzdatniania wody,
»» budowę sieci energetycznych
zasilających i sterowniczych
łączących ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody.
Natomiast przedmiotem robót
Firmy Budowlanej „MRUGA-

ŁA” jest budowa części sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz
z jej uzbrojeniem.
Sieć wodociągowa rozdzielcza prowadzona będzie wzdłuż
drogi gminnej ul. Jana Pawła II,
od skrzyżowania z drogą gminną
tzw. „Dymanową” tj. obok posesji na ul. Jana Pawła II 68 aż do
skrzyżowania z drogą powiatową
przy remizie OSP.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie wszystkich
mieszkańców podczas realizacji
tak ważnej inwestycji.
Opr: Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary
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przejmie informujemy,
iż mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie
Gminy Szaflary w Sali Nr 1.
Udzielanie darmowych porad prawnych odbywa się
przez 4 godziny w każdym
miesiącu w dniu Sesji Rady
Gminy bezpośrednio przed tą
sesją.
Porady są udzielane dla
mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Szaflary. Porady te będą udzielane w formie ustnej i będą
dotyczyły spraw niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy
harmonogram pełnionych
dyżurów prawniczych:
»» 26 luty 2018 roku od godz.
11:30 do godz. 15:30
»» 26 marzec 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 30 kwiecień 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 28 maj 2018 roku od godz.
11:30 do godz. 15:30
»» 25 czerwiec 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 27 sierpień 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 24 wrzesień 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 29 październik 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 26 listopad 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
»» 28 grudzień 2018 roku
od godz. 11:30 do godz. 15:30
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferowanej formy
pomocy.
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Zimowe szaleństwo na stoku
Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”,
która była organizowana przez gminę Szaflary.

P

rojekt dedykowany był dzieciom ze szkół podstawowych i wzięło w nim udział
378 uczniów z całej gminy. Zajęcia rozpoczęły się 15 stycznia
i trwały do 21 lutego, na wyciągu Długa Polana w Nowym
Targu. Każda z grup przeszła
20-godzinny kurs nauki jazdy
na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze
szkółki Daniel SKI.
Na ostatnich zajęciach zorganizowano przejazdy na czas,
a zwycięzcy nagrodzeni zostali
medalami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy ukończenia
kursu oraz słodkości ufundo-

wane przez GCKPiT w Szaflarach.
Całkowity koszt nauki jazdy na
nartach oraz dowozu uczniów na
stok wyniósł 164 396,00 zł. Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego w wysokości
47 000,00 zł. Pozostałe koszty
sfinansowane zostały z budżetu
Gminy Szaflary oraz wkładu własnego rodziców (koszt udziału
jednego dziecka to 50zł).
Działania w ramach projektu
koordynowało Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Opr. i fot.: Natalia Romasz

Charytatywny Bal Karnawałowy w Szaflarach
Blisko 170 osób o wielkich sercach bawiło się podczas II Balu Charytatywnego w remizie OSP Szaflary.

R

ada rodziców i rada szkoły
w Szaflarach dzięki hojności uczestników oraz
sponsorów balu (ponad 50
firm) mogła zebrać pieniądze

które zostaną przeznaczone na
remont szatni i zagospodarowanie korytarzy szkoły.
Wieczór zostanie zapamiętany na długo dzięki niepowta-

rzalnej atmosferze, smacznemu jedzeniu przygotowanemu
przez gospodynie z Szaflar
oraz atrakcyjnej loterii fantowej.
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Wszystkim którzy przyczynili się do organizacji balu składamy serdeczne podziękowania.
Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy balu
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Wspólne kolędowanie
w Urzędzie Gminy
Świąteczny koncert w wykonaniu podopiecznych Piotra
Urzędowskiego odbył się w piątek 15 grudnia 2017
w Urzędzie Gminy Szaflary. Młodzi muzycy, zagrali
i zaśpiewali znane kolędy wprowadzając wszystkich
zebranych w klimat Bożego Narodzenia.

N

ie zabrakło najpiękniejszych
polskich kolęd, takich jak:
„Wśród nocnej ciszy”,
„Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”,
„Gdy śliczna Panna” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Podczas koncertu zaprezentowali się uczniowie z Boru,
Maruszyny Dolnej, Szaflar
i Zaskala. Wszyscy szlifują
swoje umiejętności pod okiem

instruktora GCKPiT Piotra
Urzędowskiego. Wielu z nich
występuje w konkursach i przeglądach na terenie całej Polski
gdzie zdobywają cenne nagrody
i wyróżnienia.
Wszystkie występy można obejrzeć na naszym kanale
YouTube. Zachęcamy do oglądania!
Opr. i fot.: Natalia Staszel

Gmina Szaflary w radiowej Jedynce!
W ramach akcji wyjazdowej „Skarby Natury - Ferie z przyrodą w radiowej
Jedynce” redaktorzy Programu 1 Polskiego Radia odwiedzili naszą gminę.
Praca dla
instruktorów
zespołów
regionalnych!

C

elem audycji było pokazanie w jaki sposób tereny
poprzemysłowe mogą być
rewitalizowane, „oddawane”
społeczeństwu i z powodzeniem
wykorzystywane do działalności turystycznej i popularyzatorskiej.
Podczas dwudniowej wizyty rozmawiali z wójtem gminy
Rafałem Szkaradzińskim, który
opowiedział m. in. o inicjatywach i działaniach, które samorząd podejmuje aby poprawić jakość powietrza w naszej gminie.
Odwiedzili przy tym Geotermię
Podhalańską i mieszkańców,
którzy są podłączeni do sieci
geotermalnej.

O historii naszej gminy
w audycji na żywo opowiadał
Jarosław Szlęk, a o folklorze
i działalności naszych zespołów regionalnych redaktorzy
rozmawiali z Moniką Peciak
i Bartłomiejem Fatlą. Na żywo
dla wszystkich słuchaczy zaśpiewały Skrzypnianki!
Audycja jest dostępna na stronie Polskiego Radia
https://www.polskieradio.
pl/7/5346/Artykul/2022301,Szaflary-serce-Podhala
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

Znalazł się też czas na rozmowę z dziećmi biorącymi udział
w projekcie „Jeżdżę z głową” i ich
instruktorami oraz na przyspieszoną lekcję jazdy na nartach!
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Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach poszukuje instruktorów do prowadzenia:
»» prób tańca i śpiewu z grupą
chłopców z zespołu „Mali
Zaskalanie” z Zaskala
»» prób tańca i śpiewu z grupą chłopców z zespołu
„Watra” z Bańskiej Wyżnej
»» prób tańca i śpiewu z grupą
chłopców z zespołu „Niźnobańscanie” z Bańskiej
Niżnej
»» prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach
(skrzypce, basy) w Bańskiej Wyżnej
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z biurem GCKPiT
w Szaflarach: ul. Zakopiańska
18, 34-424 Szaflary tel. 18 27547-23

GOPS
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Gminny konkurs wiedzy „Jestem
wolny, więc mam wybór”
W Urzędzie Gminy w Szaflarach 16 marca 2018r. odbył się gminny konkurs wiedzy
z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum.

G

łównym celem konkursu
było kształtowanie postaw
asertywnych wobec picia
alkoholu i zażywania środków
odurzających, popularyzowanie
wśród młodzieży wiadomości
z zakresu alkoholizmu i narkomanii (w tym dopalaczy) oraz ich
profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów ze wszystkich
szkół z terenu Gminy Szaflary.
Uczniowie rozwiązywali test złożony z 24 pytań zamkniętych i 6
otwartych. Najlepsze wyniki na
konkursie uzyskali:
»» Marceli Królczyk ze Szkoły
Podstawowej w Maruszynie
Dolnej – I miejsce;
»» Wiktoria Łukanus ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej - II miejsce;

»» Alicja Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej - III miejsce.
Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które skła-

dał się zgodnie z regulaminem
konkursu sprzęt elektroniczny
w postaci tabletu, słuchawek bezprzewodowych oraz power bank.
Każdy z trójki laureatów otrzy-

mał ponadto przepiękny Album
o Gminie Szaflary oraz gadżety
ufundowane przez Wójta - Rafała
Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach.
Pozostali uczniowie zostali
nagrodzeni pięknymi książkami
albumowymi, gdyż wykazali się
dużą wiedzą z zakresu wpływu
alkoholu, narkotyków i dopalaczy
na organizm człowieka. Nagrody
oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy
Szaflary - Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach
- organizatora tegoż konkursu.
Opr.: Maria Niedośpiał,
Katarzyna Sowa
Fot.: Natalia Romasz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary

I

nformujemy, iż Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szaflarach
zleciła Firmie: Ośrodek Profilaktyki Społecznej z Krakowa
opracowanie i przygotowanie
„Diagnozy lokalnych zagrożeń
społecznych” na terenie gminy
Szaflary.
Badaniami ankietowymi
zostaną objęci:
»» Dorośli mieszkańcy gminy
»» Uczniowie w szkołach
»» Sprzedawcy lub właściciele
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

Diagnoza ma na celu zbadanie skali zjawisk problemów społecznych związanych
z nadużywaniem alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych występujących
w środowisku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w gminie. Dodatkowo jej
celem jest zarysowanie skali
zjawiska, jakim jest przemoc
w środowisku lokalnym. Szeroki zakres prowadzonych badań pozwoli na kompleksową
ocenę zjawisk związanych
ze stosowaniem wybranych

substancji psychoaktywnych
i potencjalnych szkód nimi
powodowanych w badanej
społeczności lokalnej, a tym
samym wskaże obszary, nad
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którymi należy pracować, by
zminimalizować ryzyko ich
wystąpienia.
Biorąc powyższe pod uwagę
zwracam się z uprzejmą prośbą
o współpracę z pracownikami
ww. Firmy oraz udzielenie niezbędnych odpowiedzi na pytania
zadane przez ankieterów, które
to posłużą do opracowania ww.
diagnozy.
Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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Rok działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Szaflarach już za nami
W czasie działalności świetlicy socjoterapeutycznej, które odbywały się w pomieszczeniach
przy parafialnych "U brata Piotra" w Szaflarach głównymi celami pracy z dziećmi i młodzieżą
uczęszczającą na świetlicę było: rozwijanie zainteresowań, pobudzanie kreatywności, wzmocnienie
poczucia własnej wartości, poznawanie lokalnej historii, budowanie poczucia własnej tożsamości
i identyfikacji z nią, kształtowanie kompetencji społecznych (asertywność, inteligencja
emocjonalna, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów).

W

ciągu roku program ulegał bieżącej modyfikacji
ze względu na zmieniające się potrzeby grupy. Zajęcia
integracyjne, które były zaplanowane na pierwszy miesiąc
działalności świetlicy są stale na bieżąco kontynuowane,
gdyż zmienia się ilość i liczba
dzieci przywożonych na świetlicę. Ponadto integracja dzieci
z różnych miejscowości przebiega zdecydowanie wolniej
niż dzieje się to w obrębie tego
samego środowiska. W ramach
działalności świetlicy uczestnicy świetlicy mogli udać się na
kilka wycieczek (Rabka Zdrój,
Nowy Targ, Kraków). W czasie
ich trwania nasi podopieczni
mogli nie tylko dowiedzieć się
ważnych informacji o istotnych
zabytkach regionu czy znanych
osobach, które miały wpływ na
jego historię. Niejako sami mogli zagłębić się w poznawanie
własnej historii – rodzinnej
oraz tożsamościowej. Młodzież
mogła skonfrontować swoje
przekonania na temat stereotypów w myśleniu o Żydach
z historią holocaustu jaka ich
dotknęła. Dzięki zajęciom prowadzonym przed i po wyjeździe
uświadomili sobie, że mechanizmy uprzedzeń czy to na tle
rasowym czy religijnym są
również obecne współcześnie.
Młodzi ludzie mogli sami się

przekonać na ile ich myślenie
i sposób oceniania drugiego
człowieka jest podatny wpływom stereotypów. W czasie
trwania zajęć odkrywali swoje
mocne i słabe strony osobowości. Uczestnicząc w różnego
rodzaju zajęciach mieli okazję
się przekonać, a czasem odkryć
nowe pasje i zainteresowania.
Za największy sukces można
uznać, że dzieci zaczęły identyfikować się z miejscem, w którym przebywają. To nie jest już
zwykła świetlica. To jest ich
świetlica, którą tworzą przez
swoją obecność, ale i o którą
dbają. Wprowadzony system
żetonowy „grosik” pozwolił im
na ambitne wyznaczanie sobie
celów i dążenie do niego po-

przez realizację konkretnych
zadań. Pracując w grupie zastanawiali się jak postrzegają siebie, jakie role społeczne pełnią
oraz jak są w nich postrzegani.
Pozwoliło to młodym ludziom
zobaczyć, że są częścią społeczeństwa i mają wpływ na to
jak ono będzie wyglądać. Zastanawiali się jakie relacje są dla
nich znaczące oraz rozmawiali
o tym, jak dbać o relację z innymi ludźmi. Socjoterapeutki
posługiwały się w pracy sztuką
autoprezentacji, pozytywnym
ocenianiem siebie, współpracą
w grupie, dostrzeganiem pozytywnych cech u innych i siebie.
Na bieżąco starały się w sytuacjach konfliktowych uczyć
młodych ludzi jak je rozwiązy-
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wać. Pomocna im była w tym
metoda dialogu motywującego.
Za pomocą filmów oraz krótkich animacji ukazywały im
wartości jakie w życiu są ważne
a także wiele było dyskusji na
temat miejsca w świecie każdego z uczestników zajęć.
Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą:
„Pomoc dzieciom poprzez
pracę w placówce wsparcia
dziennego w postaci świetlicy
socjoterapeutycznej» był dofinansowany w 2017r. ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w kwocie
30.044,00zł oraz ze środków
własnych gminy w kwocie
10.282,89zł.

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Zima szczypie w nosy i uszy, ale nie nas!
Jako cała szkolna społeczność pragniemy
wyrazić swoją wdzięczność i podziękować Radzie
Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej za zakup zimowego sprzętu
sportowego w postaci 10 szt. sanek.

P

osłużą nam one do realizacji tematów przewidzianych
podstawą programową oraz
zwykłych zabaw na śniegu. Jest
to dla nas fakt o tyle istotny,
że spora grupa dzieci dowożonych do szkoły busem nie
miała możliwości zabierania
ze sobą sprzętu o takich gaba-

rytach. Uniezależniliśmy się też
od kaprysów pogody - możemy
korzystać z zajęć na śniegu gdy
tylko aura na to pozwoli mając
sprzęt na miejscu, pod ręką.
Serdecznie Dziękujemy!
Opr. i fot.: Uczniowie i Nauczyciele SP w Maruszynie Górnej.

W Maruszynie Górnej wszyscy „Gramy w szachy”
Od niespełna czterech lat uczniowie naszej
szkoły z uczą się gry w szachy. W wolnych chwilach
– przed lekcjami, na zajęciach dodatkowych,
zajęciach świetlicowych, jak również w czasie
pozalekcyjnym.

N

a specjalnie przygotowanych stanowiskach
w „Kącikach szachowych”
wszyscy chętni doskonalą swoje umiejętności w opanowaniu
tej jakże pożytecznej i rozwijającej umysł gry. Kąciki szachowe cieszą się bardzo dużym
powodzeniem i są prawie cały
czas oblegane. Od początku
tego roku szkolnego w ramach
innowacyjnych zajęć edukacyjnych rozpoczęliśmy realizację
programu szachowego. Każdy
uczeń ma możliwość opano-

sad gry. Każdy wychowawca
klasy otrzymał do dyspozycji
określoną liczbę kompletów
do gry, aby w każdej chwili
w wolnym czasie chętni mogli
doskonalić swoje umiejętności.
Obecnie posiadamy ponad 20
kompletów szachów. Część zo-

wania gry w szachy. W każdej
klasie na gazetkach wywieszane
są cyklicznie zagadnienia z za-
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stała zakupiona przez Dyrektora
naszej szkoły cztery lata temu,
a ostatnio z wygranej w Gminnym Konkursie Świątecznym
na „Bajkową choinkę” za kwotę 1000 złotych zakupiliśmy
14 kompletów nowych szachów.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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Dzień Myśli Braterskiej
2018 i charytatywny
turniej hokejowy
Kilkudziesięciu harcerzy ze Słowacji, Krakowa
i Podhala, rozegrało w Białce Tatrzańskiej
4. Harcerski Charytatywny Turniej Hokejowy.

J

ego celem była zbiórka pieniędzy na rzecz Marzeny Sądelskiej z Maruszyny, która
w październiku ubiegłego roku
uległa ciężkiemu wypadkowi.
Miejscem ich zakwaterowania
w dniach 23-25 lutego była szkoła podstawowa w Szaflarach. Do

turnieju hokejowego przystąpiło
osiem drużyn, wśród nich drużyna harcerzy z Szaflar.

4. Śleboda (Podhale)
5. Dolny TRUS (Słowacja)
6. Harcerze Szaflary
7. Deja Vu (Nowy Targ)
8. Śmyrgloki (Zakopane)
W czasie trwania turnieju wolontariusze z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu

Końcowa klasyfikacja:
1. TRUS (Słowacja)
2. Nieśmieszni (Kraków)
3. XD (Nowy Targ)

Program edukacyjny „Bliżej Tatr”
Już drugi rok uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Skrzypnem mają
możliwość uczestnictwa w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez
Tatrzański Park Narodowy w ramach programu edukacyjnego „Bliżej Tatr”.

C

elem tego programu jest tworzenie „otuliny społecznej
Tatrzańskiego Parku Narodowego” poprzez wychowywanie młodych Podhalan, w taki

sposób, by rozumieli korzyści
wynikające z istnienia parku
narodowego i widzieli potrzebę
unikalnego dziedzictwa przyrodniczego.

Zajęcia dla zerówek odbywają
się w przedszkolu (2 godziny),
natomiast dla klas I-III w Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Zakopanem (3-4 godziny).
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zbierali datki na rzecz Marzeny
z Maruszyny, które to fundusze będą przeznaczone na jej
rehabilitację w specjalistycznej
klinice w Krakowie. Dziękujemy wszystkim partnerom oraz
sponsorom za wsparcie turnieju.
Opr. i fot.: Radosław Fiedler

Tematyka zajęć:
Klasa I – Ptaki wokół nas –
skrzydlaci przyjaciele
Klasa II – Tropy i ślady
Klasa III – Drzewa
W tym roku, w zajęciach
uczestniczyły już klasy: 0, I i III.
Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia niektórych
sal interaktywnych w remontowanym Muzeum Tatrzańskiego
Parku Narodowego.
Opr. i fot.: Monika Peciak
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XVIII edycja Konkursu Plastycznego
„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”

W

Szkole Podstawowej im.
św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
w dniu 27 lutego 2018 roku,
w odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace nadesłane
na konkurs plastyczny: „Kto tu
rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. W skład
komisji konkursowej weszły
nauczycielki plastyki i edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej: Urszula Grochulska- Kolasa,
Dorota Rokicka, Anna Sichelska
i Irena Topór.
Na konkurs nadesłano 154
prace z wielu placówek szkolnych i przedszkolnych zlokalizowanych w małych miejscowościach. W pierwszej kategorii
wiekowej (przedszkole i klasa I)
nadesłano 33 prace, w drugiej
kategorii (klasy II-III) nadesłano 30 prac, w kategorii trzeciej
(klasy IV-V) aż 58 prac (wśród
uczniów z tego przedziału wiekowego konkurs cieszy się największym zainteresowaniem),
natomiast w kategorii czwartej
(klasy VI-VII) otrzymano 33
prace.

»» KATEGORIA TRZECIA –
kl. IV-V
I miejsce: Wiktoria Marusarz kl.
V, SP im. św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, op. Monika Peciak
II miejsce: Magdalena Biś kl. V,
PSP im. m. H. Sucharskiego
w Woli Przemykowskiej, op.
Teodozja Turaczy; Kamila
Fuła kl. IVa, SP w Waksmundzie, op. Maria Stahl- Pałys
III miejsce: Daria Kolasa kl.V,
SP w Gronkowie, op. Joanna
Borowicz. Julia Grzybek kl;
IV, SP w Harklowej, op. Maria
Stahl- Pałys
Wyróżnienia: Izabela Janeczek
kl. IV, PSP im. m. H. Sucharskiego w Woli Przemykowskiej, op. Teodozja Turaczy;
Anna Ochotnicka kl. IV, SP
w Harklowej, op. Maria Stahl- Pałys; Julia Wilkus kl. IV,
SP im. św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem, op. Monika Peciak; Natalia Szostak kl. IV,
SP im. św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem, op. Monika
Peciak

II miejsce: Zofia Kusper kl. I,
SP im. Jana Pawła II w Podszklu, op. Halina BuczekBiszczak
III miejsce: Aleksandra Gabryś
kl. I, SP im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych, op. Bożena Pierwoła
Wyróżnienie: Nadia Możdżeń
kl. „O”, SP im. Jana Pawła II
w Podszklu, op. Małgorzata
Federak
»» KATEGORIA DRUGA – kl.
II-III
I miejsce: Dariusz Potoniec kl.
III, SP im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach, op.
Grażyna Hajduk
II miejsce: Marcin Konopka kl.
II, SP im. K. Pułaskiego w Jadamwoli, op. Teresa Plata
III miejsce: Amelia Gorzałczany
kl. IIIb, SP im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach,
op. Wioletta Maniak
Wyróżnienie: Zuzanna Kiepura
kl. II, SP im. św. Królowej
Jadwigi w Bieńkówce, op.
Klaudia Ochenduszko

Wyniki konkursu
przedstawiają się
następująco:
»» KATEGORIA PIERWSZA
– Przedszkole oraz klasa I
I miejsce: Amelia Sikoń kl. I,
SP im. św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem, op. Monika
Peciak
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»» KATEGORIA CZWARTA
– kl. VI-VII
I miejsce: Paweł Opyd kl. VII, SP
im. Jana Pawła II w Podszklu,
op. Lucyna Hosaniak
II miejsce: Michał Dutkowski
kl. VI, SP w Kobielniku, op.
Małgorzata Leszczyńska; Karolina Bryniarska kl. VI, SP
w Waksmundzie, op. Maria
Stahl- Pałys
III miejsce: Weronika Opoka kl.
VII, SP w Młyńczyskach, op.
Bernadeta Tokarczyk; Dominika Kruźlak kl. VII, SP im.
św. Królowej Jadwigi w Bieńkówce, op. Dorota Cholewa
Wyróżnienia: Oliwia Regiec kl. VI,
SP w Sromowcach Niżnych, op.
Helena Niemiec; Anna Konopka kl. VII, SP im. K. Pułaskiego
w Jadamwoli, op. Teresa Plata;
Emilia Jagódka kl. VI, SP im.
Jana Pawła II w Podszklu, op.
Lucyna Hosaniak.
Komisja składa wszystkim
uczestnikom oraz ich opiekunom serdeczne podziękowania za
udział w konkursie. Szczególne
uznanie kierujemy do uczniów
i nauczycieli szkół nagrodzonych
i wyróżnionych. Należy podkreślić, że prace w tegorocznej
edycji konkursu były estetycznie
wykonane, wykorzystano w nich
oryginalne techniki plastyczne
i interesujące pomysły.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom!
Opr.: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
Fot.: Natalia Romasz
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Aktywni po lekcjach!
Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole to nie tylko sposób na spędzanie czasu, ale
i zdobywanie umiejętności, kształtowanie postaw, profilaktyka. Dlatego od kilku
lat spotykamy się co tydzień wieczorami pod opieką nauczyciela WF na zajęciach
sportowych grając w koszykówkę.

N

a spotkania te zaglądają często również nasi absolwenci, gdy tylko czas im na to
pozwala. Kontynuujemy również
zajęcia z robotyki i, co więcej,
jesteśmy jedną z nielicznych
szkół w regionie, gdzie takie
darmowe zajęcia się odbywają. W tym roku dzięki środkom
finansowym przyznanym przez
gminę Szaflary działającemu
w szkole Stowarzyszeniu „Na
Wierchu Maruszyny”, rozszerza-

my ofertę budowy robotów o kolejne 4 nowe zestawy Lego WeeDoo. Oznacza to nowe, ciekawe
projekty i włączenie w zajęcia
jeszcze młodszych uczniów, jak
również coś nowego dla adeptów
już zaznajomionych z naszymi
zajęciami. Zajęcia będą prowadzone w ramach wolontariatu
i nadal będą całkowicie darmowe.
Do zobaczenia!
Opr. i fot.: Konrad Kuźmiński

Nowe stroje sportowe dla uczniów w Maruszynie Górnej
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej zakupiła dla młodszych i starszych uczniów markowe
koszulki i spodenki (po 10 kompletów), które z dumą będą mogli nosić reprezentując naszą szkołę.

S

tanowić to będzie spore udogodnienie bowiem
można je używać zamiennie z drugim kompletem
(otrzymanym od GCKPiT
w Szaflarach) by dopasować
kolorystykę do strojów innych
drużyn i łatwo odróżnić partnerów na boisku. Nie będzie
też problemem sytuacja roz-

grywania zawodów dzień po
dniu gdy potrzebne będą czyste, świeże uniformy. Uczniowie świetnie się prezentują
w nowych strojach co widać
na załączonych zdjęciach.
Dziękujemy!
Opr. i fot.:
Uczniowie i Nauczyciele
SP w Maruszynie Górnej
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Oddział Przedszkolny w Maruszynie Górnej
Misją Oddziału Przedszkolnego w Maruszynie Górnej jest tworzenie warunków
do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.

N

asze działania skierowane
są na to, aby dobrze poznać
swoich wychowanków, ich
potrzeby, możliwości, zainteresowania, motywację, wiedzę
osobistą, umiejętności i adekwatnie do tego organizować
aktywność dzieci w różnorodnych sytuacjach problemowych,
w których dziecko poprzez autentyczne doświadczenia będzie
samodzielnie tworzyło osobiste
kompetencje. Staramy się tworzyć takie środowisko dziecka,
aby w każdym momencie mogło
nabywać nowych umiejętności.
Przedszkolaki uczą się w każdym momencie pobytu w oddziale, szczególnie w trakcie
pracy, zabawy i zorganizowanych zajęć.
Oddział przedszkolny stanowią dwie sale: dydaktyczna ze
stolikami, komputerami i tablicą
interaktywną, oraz sala zabaw
z tablicami magnetycznymi,
filcowymi, telewizorem z DVD
i wierzą do odtwarzania muzyki.
Zabawa jest podstawową
formą kształtowania pozytywnych zachowań dzieci, dlatego
staramy się poprzez zabawę
dostarczać dziecku wiedzy
o samym sobie, wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną
motywację do działania, kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami, uczyć dzieci
umiejętności porozumiewania
się z innymi, uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,
wyrabiać umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach krytycznych
i rozwiązywania konfliktów,
kształtować uczucia empatii,
szacunku i tolerancji. System
motywacji dzieci bazuje przede
wszystkim na roli wzmocnień
pozytywnych. W celu większego zmotywowania dzieci do zainteresowania czytaniem i liczeniem drukuję dzieciom poznane
danego dnia litery i cyfry oraz
wyrazy do globalnego czytania
i przyklejam im na koszulki, co
powoduje szybsze zapamiętanie
danego znaku, które przyklejają

nym elementem w wychowaniu
dzieci jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno
- wychowawczych przedszkola
i środowiska przedszkolnego,
nawiązanie dobrego kontaktu
z rodzicami, przekazywanie
wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
przekazywanie porad i wskazówek, włączenie rodziców do
życia grupy i przedszkola, włączenie rodziców w uroczystości

w swoim kąciku do nauki, zorganizowanym na moją prośbę
przez rodziców.
W szkole posiadamy bogate
zaplecze pomocy dydaktycznych do zajęć. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszy się
tablica interaktywna. W klasie
dzieci mają również do dyspozycji zestawy komputerowe
dzięki którym mogę ich wdrażać
w podstawy informatyki. Waż-
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przedszkolne, angażowanie ich
w prace na rzecz oddziału. Poprzez zamkniętą grupę, którą
prowadzę na facebooku, rodzice mają możliwość wglądu na
bieżąco, w to, co się dzieje na
zajęciach i w szkole.
Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych i biorą aktywny udział
we wszystkich akcjach, prowadzonych w szkole, zawsze
są widoczne wyróżniając się
strojem, symboliką adekwatną do akcji. Podczas realizacji
programu, duży nacisk kładę na
samodzielność wykonywanych
zadań przez dzieci w myśl pedagogiki Marii Montessori. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszą
się zajęcia kulinarne, gdzie dzieci
same pod moim czujnym okiem
uczą się posługiwania przyborami kuchennymi i obsługiwania
sprzętu AGD, w który szkoła
jest bardzo dobrze zaopatrzona:
piekarnik, gofrownice, opiekacze do kanapek, tostery, płyta
do smażenia naleśników, robot
kuchenny.
Od samego początku dzieci
są wdrażane do poznawania najbliższej okolicy, regionu i kraju
poprzez uczestnictwo w Szkolnym Programie Wycieczek
przewidzianych dla każdego
poziomu edukacyjnego. Ważnym elementem edukacyjnym,
na który zwracamy bardzo dużą
uwagę jest edukacja teatralna,
gdzie dzieci kilka razy w roku
oglądają przedstawienia teatralne wystawiane w MOK
– u w Nowym Targu lub organizowane są wyjazdy do teatrów
do Krakowa. W szkole panuje
bardzo miła i rodzinna atmosfera. Zapraszamy do odwiedzenia
naszej szkoły i zapoznania się na
miejscu ze szczegółową ofertą
edukacyjną a chętnych zapraszam do dołączenia do grupy
na Facebooku.
Wychowawczyni oddziału
przedszkolnego SP w Maruszynie
Górnej Lucyna Leśniak Mazur.
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XII Warsztaty Gospel w Sieprawiu
Gospel czyli Dobra Nowina (nazwa pochodzi od staroangielskich słów god spell –
dobra nowina) to rodzaj chrześcijańskiej muzyki mającej swój początek w wieku
XIX wśród czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W

dniach 9-11 lutego
2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze wzięli udział w warsztatach
muzycznych Gospel, które od
lat organizuje Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Sieprawiu.
Wyjazd na warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie „Dla Rozwoju Gminy Szaflary” w ramach
projektu „Ogólnorozwojowy
maraton - śpiew, taniec, sport”,
współfinansowanego ze środków
gminy Szaflary.
Zajęcia te odbyły się w Sieprawiu i przepełnione były niesamowitą energią, którą emanowali
prowadzący: Colin Vassell - międzynarodowy instruktor śpiewu,
dyrektor chóru i wokalista mu-

zyki Gospel oraz Colin Williams
- wokalista, tekściarz i aranżer.
Podczas intensywnych prób
instruktorzy starali się wydobyć
z każdego (a było ok. 280 osób)
jak najlepszy głos. Głównym
celem, było jednak uwielbianie
Boga poprzez śpiew.
W ten sposób udało się
przygotować 9 utworów muzycznych, które zostały zaprezentowane przed publicznością
zebraną na koncercie finałowym.
Wspaniałej atmosfery towarzyszącej wszystkim uczestnikom
nie sposób opisać. Na wielkiej
scenie, z zespołem zawodowych
muzyków, w świetle reflektorów
i kamer, uczeń czuł się mistrzem.
Opr. i fot.: Wioletta Luberda
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Straż graniczna w szkole w Skrzypnem
Spotkanie z młodszym chorążym Zbigniewem Krzysztofkiem,
przedstawicielem Placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Zakopanem odbyło się w naszej szkole 11-ego stycznia 2018 roku.

W

spotkaniu brali udział
siódmoklasiści oraz gimnazjaliści. W czasie tej
niesamowitej lekcji nie zabrakło
dawki humoru, ale też niezwykle pouczających historii. Pan
Zbigniew zaprezentował nam
sprzęt, którym na co dzień się
posługuje, a także różne gadżety i broń palną. Okazało się, że
sprzęt, z którego korzysta Straż
Graniczna, jest bardzo nowoczesny, dlatego słuchaliśmy z dużym
zainteresowaniem. Zadawaliśmy
też mnóstwo pytań, na które Pan
Zbigniew odpowiadał w bliski
nam i zabawny sposób. Na ko-

niec Pan Zbigniew przybliżył
nam działanie różnych rodzajów
broni i sprzętu, np. noktowizora.
Uczestnicy spotkania mogli założyć kamizelkę kuloodporną,
a także inne elementy wyposażenia funkcjonariuszy Straży
Granicznej. Byliśmy zachwyceni prezentacją zawodu, jakiej
dokonał Pan Zbigniew Krzysztofek, dlatego nagrodziliśmy jego
wystąpienie gromkimi brawami.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, a ze spotkania wyszliśmy pełni wrażeń i nowych
doświadczeń.
Opr.: Adam Mrugała, klasa VII

Równać szanse w Maruszynie
W Maruszynie nadal trwa 15-miesięczny projekt „Równać Szanse”.

D

o większych sukcesów
w minionym kwartale, należy zaliczyć to, że młodzież
zorganizowała jeden wyjazd
edukacyjny oraz dwie lokalne
imprezy. Wyjazd odbył się do
kręgielni, kina i restauracji - młodzi sami zebrali grupę i opiekunów, opracowali plan, dokonali
rezerwacji, zorganizowali przewoźnika oraz zapłacili faktury
(kartą lub za pomocą internetowych przelewów). Podobnych

załatwień wymagało zorganizowanie „Balu Karnawałowego”
dla dzieci oraz imprezy na śniegu
pt.:”Dzień Yeti”. W najbliższych
miesiącach uczestników projektu, czekają przygotowania do
trzech wyjazdów z noclegami
oraz organizacja trzech imprez
lokalnych pt.: „Dzień gier planszowych”, „Dzień naukowca”
oraz „Dzień sportu”. Życzymy
sukcesów.
Opr. i fot.: Łukasz Piekarz
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Akcja „Śniadanie daje moc” w Bańskiej Wyżnej
W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania, nasza szkoła włączyła się
w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „ Śniadanie daje moc” organizowanej
przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka.

U

czniowie klasy III z wychowawczynią Krystyną Jarosz
wykonali kolorowe podkładki na stół, które w domu będą im
codziennie przypominały o poznanej w szkole zasadzie spożywania
posiłków o właściwej porze dnia.
Oprócz tego przeprowadzono akcję na temat roli śniadania jako
najważniejszego posiłku w ciągu
dnia. Wykonując zadanie, dzieci
dowiedziały się jak prawidłowo
układać sztućce, nauczyły się estetyki nakrycia stołu przed posiłkiem,
poznały konsekwencje „objadania
się” dla ich dobrego samopoczucia,
zdrowego snu i szczupłej sylwetki.
Klasa III zaprosiła swoich
młodszych kolegów z oddziału
przedszkolnego i klas I i II na salę
gimnastyczną, na której zorganizowano „warzywno- owocowy”
tor przeszkód. Najpierw omówiono 12 zasad zdrowego odżywiania. Podkreślono rolę ruchu
i ćwiczeń gimnastycznych dla
zdrowia człowieka. Rozmawiano
też o unikaniu słodyczy i chipsów,

Bajkowa dyskoteka w Skrzypnem
Karnawałowa dyskoteka odbyła się w sali
gimnastycznej naszej szkoły 6 lutego 2018.

N

ajpierw miała miejsce zabawa dla uczniów klas młodszych. Większość dzieci
przybyła w strojach różnych
postaci bajkowych. Pod okiem
zaproszonego animatora dzieci
wraz z wychowawcami chętnie

brały udział w tańcach i zabawach ruchowych. Znalazła się
również okazja do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
Opr.: Weronika Gąsienica
Fot.: Izabela Mierzyńska-Zaczyńska
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które nie są zdrowe. Dodatkowo
trzecioklasiści przedstawili krótką
inscenizację na podstawie utworu
Stanisława Jachowicza pt. „Chory kotek”, z której dzieci dowiedziały się o konsekwencjach złych
nawyków żywieniowych, m.in.
łakomstwa. W trakcie rozgrywek
sportowych uczniowie zostali podzieleni na trzy rywalizujące ze
sobą zespoły. Odbył się bieg z piłką lekarską imitującą dynię, slalom między owocowymi pachołkami oraz sztafeta, podczas której
uczniowie przekazują sobie por.
Po zakończonych rozgrywkach
uczniowie udali się do swoich
klas, gdzie zjedli wspólnie przyniesione z domu drugie śniadanie.
Akcja dała uczniom nie tylko
wspaniałą zabawę ale również
szansę na integrację grupy. Dzieci nauczyły się jak ważne jest
zdrowe odżywianie, zwłaszcza
bogate w warzywa i owoce oraz
ruch dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Opr. i fot.: Krystyna Jarosz
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Świat jest ciekawy!
Jak co roku w szkole w Bańskiej Niżnej wszystkie klasy
wraz z wychowawcami opracowują wybrane przez
siebie tematy, które później prezentują swoim kolegom
i rodzicom. 20 grudnia 2017 r. w szkole w Bańskiej
Niżnej rozpoczął się coroczny Dzień Projektu pt. „Świat
jest ciekawy!”, który podsumowywał pracę dzieci.

N

a korytarzu budynku szkoły
na przybyłych gości czekał
kiermasz bożonarodzeniowy, który przygotowywany został
przez uczniów szkoły pod opieką
nauczycielek pani Urszuli Grochulskiej Kolasy i pani Doroty
Rokickiej. Znalazły się na nim
ręcznie wykonane stroiki, świeczniki i wiele innych pięknych świątecznych ozdób. Na gości czekał
także poczęstunek, który przygotowały wszystkie klasy z naszej
szkoły. Otwarte drzwi na samym
końcu korytarza zapraszały do
oświetlonej sali gimnastycznej –
miejsca występów. Scenografię
stanowiły plakaty przedstawiające
każdy z projektów, a także parawan, za którym rozłożone były
rekwizyty.
Kiedy wszyscy już zajęli swoje
miejsca pani dyrektor przywitała
licznie zgromadzonych nauczycieli, rodziny występujących dzieci, absolwentów naszej szkoły,
innych mieszkańców wsi oraz
przedstawicieli lokalnych władz.
Jako pierwsi wystąpili najmłodsi,
czyli oddział przedszkolny i klasy
od 1 do 3, które przygotowały projekt pt. „Witaminki dla całej rodzinki”, zachęcając w ten sposób
wszystkich do zdrowego odżywiania. Dzieci zaśpiewały piosenkę
z udziałem maskotek – warzyw
i owoców. Następnie mali aktorzy
wcielili się w role lekarza i pacjentów, przedstawiając nam skutki
złego odżywiania oraz pozytywny
wpływ witamin na nasz organizm.
Dzieci były barwnie ubrane, miały
pięknie wykonane rekwizyty a za
swój występ zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
Po dwudziestominutowej
przerwie, którą przeznaczono na
poczęstunek i przygotowania kolejnych zespołów, zaprezentowała
się klasa III g. z tematem „Savoir

vivre – czyli jak zachowywać
się właściwie w różnych sytuacjach”. Kilka scenek ukazało
niewłaściwe, a zaraz potem prawidłowe zachowanie podczas:
spożywania posiłków, pobytu
w restauracji i przedstawiania się.
Uczniowie zajęli się też kwestią
doboru stroju w zależności od
sytuacji i kulturą języka. Scenki
miały charakter humorystyczny,
dzięki czemu widzowie mogli się
dobrze bawić.
Następnie swój występ pod
tytułem „Trzymaj formę. Sport
kontra używki”przedstawiła
klasa IV. Miał on na celu pokazać
nam, jak niebezpieczne dla człowieka są uzależnienia. Dowiedzieliśmy się, że lepiej spędzać
czas na świeżym powietrzu niż
wpatrując się w ekrany urządzeń
elektronicznych. Czwartoklasiści przedstawili scenki, w których
sportowcy z różnych dziedzin,
takich jak: kulturystyka, narciarstwo, gimnastyka, kolarstwo, byli
kuszeni przez diabełka różnymi
używkami.
Kolejne przedstawienie należało do klasy V, która nazwała
je: „Co było pierwsze: kura
czy jajko?”. Uczniowie tej klasy
prowadzili różne doświadczenia
z jajkiem, przedstawiali jego budowę i funkcje oraz ciekawostki
na temat jaj różnych ptaków. Na
końcu występu powstało zamieszanie, bo parawan przewrócił się
na stolik z jajkiem w occie, ale
piątoklasiści dzielnie dokończyli
prezentację i zostali nagrodzeni
brawami.
Po kolejnej przerwie wystąpiła
klasa VI z przedstawieniem zatytułowanym „Sen”. Stworzyło ono
łagodną atmosferę i rozbudziło
ciekawość publiczności. Na samym początku uczniowie przedstawili sen. W tle słychać było

kołysankę, jedna z dziewczynek
leżała na ogromnym materacu,
udając, że śpi, natomiast druga
wcieliła się w rolę aniołka, który
tańczył wokół niej i sprawdzał, jak
pracuje nasze ciało podczas snu.
Następnie szóstoklasiści przedstawili kilka ciekawostek na temat
snu zwierząt. Później odbyło się
zabawne przedstawienie, które pokazywało treść snów związanych
z uczniami klasy VI. Do opowiadań powstały śmieszne zdjęcia
przedstawiające właśnie te sytuacje. Na sam koniec uczniowie
zaśpiewali kołysankę.
Przedostatni projekt, noszący
tytuł „Wakacje – w Polsce czy
za granicą?, zrealizowała klasa
VII. Przedstawiła ona plusy i minusy spędzania wakacji w kraju
i za granicą. Zapoznaliśmy się
z wynikami ankiety dotyczącej
spędzania wakacji przez uczniów
naszej szkoły, scenkę o rodzinie,
która kłóciła się o to, gdzie spędzi
wakacje, oraz filmik ukazujący
z lotu ptaka najciekawsze miejsca
wakacyjnego wypoczynku.
Ostatni projekt, klasy II g., zatytułowany „W dobrym stylu”,
prezentował w zabawny sposób
różne style: w języku – poprzez
zaproszenie zebranych widzów na
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występ opracowane w różnych
stylach językowych, w architekturze – w formie wykładu
z makietami szkoły w kilku
stylach, w pływaniu – poprzez
odegranie scenki lekcji pływania bez wody, w piłce nożnej
– poprzez krótkie filmiki przedstawiające różne rodzaje gry,
w malarstwie – w formie aukcji
obrazów namalowanych w różnych stylach. Gwoździem programu była prezentacja stylów
muzycznych, gdzie uczniowie
w barwnych kostiumach z odpowiednimi rekwizytami i charakteryzacją zaśpiewali wszystkim znaną dziecięcą piosenkę
„Wlazł kotek na płotek” w stylu
disco polo, jazzowym, rapowym,
klasycznym oraz metalowym.
Występ ten bardzo spodobał się
wszystkim zebranym.
Na koniec pani dyrektor pożegnała zebranych i złożyła serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przybyły, aby obejrzeć
występy, a także nauczycielom
i uczniom za wkład włożony w ich
przygotowanie. Naszym zdaniem
wszystkie klasy były przygotowane i przedstawiły nam swoje
projekty najlepiej, jak potrafiły.
Uważamy, że warto realizować
tego typu projekty, gdyż wzbogacają one naszą wiedzę o otaczającym nas świecie, ale przede
wszystkim uczą nas współpracy,
która jest bardzo ważna w życiu,
odpowiedzialności, pozwalają na
poznanie samego siebie i korzystnie wpływają na relację między
nami i nauczycielami. Dzięki
projektom wiemy, że na wiele
nas stać.
Opr.: Katarzyna Zwijacz,
Jan Bielecki, Sebastian Rusnak,
Szymon Rzepka – uczniowie
SP w Bańskiej Niżnej
Fot.: Rafał Gąsior
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„Smacznie, zdrowo – kulturalnie, kolorowo”
Zajęcia świetlicowe w Maruszynie Górnej

W

2017 roku realizowaliśmy
w naszej szkole w Maruszynie Górnej Projekt pn.
„Smacznie, zdrowo – kulturalnie,
kolorowo”- Przez realizację swoich zainteresowań do przyszłego
zawodu.
Uczestnikami projektu byli
uczniowie objęci opieką świetlicową oraz chętni chcący rozwijać
swoje uzdolnienia praktyczne.
Zajęcia prowadzone były
w obrębie trzech zagadnień tematycznych:

1. Zajęcia kulinarne:
»» opracowywanie przepisów,
»» praktyczne wykorzystanie już
znanych przepisów,
»» komponowanie posiłków,
»» ustalanie i przygotowywanie
menu dziennego -śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja,
deser,
»» praktyczne wykonywanie potraw tradycyjnych – polskich
oraz próby wykonywania potraw z różnych stron świata,
»» pokazywanie różnic kuchni
wegetariańskiej, orientalnej
i innych,
»» promocja zdrowego odżywiania, wartości odżywcze
warzyw, owoców,
»» znaczenie aktywnego spędzania wolnego czasu,
»» zajęcia mogą być inspiracją
do wyboru przyszłego zawodu
kucharza, kucharki, dietetyka.

2. Rękodzieło:
»» zajęcia praktyczne z zakresu kształtowania sprawności
manualnej, umiejętności wykonania robótek ręcznych na
drutach /opanowanie podstawowych ściegów/,
»» szydełkowanie- podstawowe
wzory i ściegi/
»» wyszywanie haftem tradycyjnym, krzyżykowym,
»» próba tkactwa,
»» próba opanowania podstawowych umiejętności szycia na
maszynie wieloczynnościowej,
»» inspiracja do wyboru przyszłego zawodu z zakresu
realizowanych zajęć: krawcowa, rękodzieło ludowe,
artystyczne.
3. Savoir-vivre:
»» wykłady, prezentacje, filmiki
z zakresu podstaw właściwego zachowania się w różnych
sytuacjach życiowych,
»» kształtowanie umiejętności
prawidłowego nakrywania
i dekorowania stołu, co może
być inspiracją do wyboru przyszłego zawodu kelnera, kelnerki szczególnie poszukiwanego
na terenie naszego regionu.

zagadnień. Zakupiliśmy: gofrownice, robot kuchenny, platformę
do smażenia naleśników, opiekacze do kanapek i tostery. Oprócz
sprzętu zakupiliśmy również
niezbędne naczynia i przybory
kuchenne do zajęć kulinarnych.
W związku z tym, że zajęcia
kulinarne cieszyły się ogromną
popularnością wśród dzieci nie
tylko najmłodszych, ale i tych

Przyznane środki finansowe
przeznaczone zostały na zakup
sprzętu, przyborów i narzędzi,
jak również na artykuły niezbędne do realizacji przedstawionych
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najstarszych, postanowiliśmy
skupić się szczególnie na nich
i dać im możliwość samodzielnego działania w kuchni czego
nie zawsze mogą doświadczyć
we własnym domu.
Zajęcia z rękodzieła i krawiectwa będziemy kontynuować
w 2018 roku.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
i Lucyna Leśniak-Mazur
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„Miś z nadzieją”
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej otrzymała wyróżnienie w Rejonowym
Konkursie „Miś z nadzieją”, organizowanym przez Fundację im. Adama Worwy.

S

zkoła Podstawowa im. św.
Jana Kantego w Maruszynie
Dolnej od 5 lat współpracuje
z Fundacją im. Adama Worwy
w Nowym Targu w ramach programu „Pola Nadziei”. Celem tej
akcji jest propagowanie w społeczeństwie postaw otwartych
na drugiego człowieka, zwłaszcza na człowieka cierpiącego.
W tym roku szkolnym udział
w programie biorą uczniowie
z klasy IV, V, VI szkoły wraz
z wychowawczyniami klas:
Renatą Zagól, Renatą Jagodą
i Joanną Żółtek-Babiarz.
Dzieci oraz młodzież uczą
się, jak pomóc ludziom cierpiącym, zmagającym się z ciężką
chorobą, często nieuleczalną.
Wolontariusze chcą złagodzić
ich cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe, jak również ich
bliskich. Fundacja im. Adama
Worwy koordynuje akcję „Pola
Nadziei” od 2010 r. W ramach
akcji fundacja każdego roku
zakupuje cebulki żonkili, a następnie przekazuje je szkołom
biorącym udział w projekcie.
Uczniowie rozprowadzają żonkile podczas kwest przy kościołach lub w szkołach. Żonkile są
międzynarodowym symbolem
nadziei, przypominają nam

o ludziach w potrzebie, którym
należy się wsparcie i bliskość
drugiej osoby.
Wolontariusze z fundacji organizują ciekawe konkursy oraz
inne przedsięwzięcia, w których mogą brać udział dzieci ze
szkół z Małopolski. W tym roku
uczniowie wykonywali własnoręcznie misie na konkurs „Miś
z nadzieją”. W bibliotece odbyły
się eliminacje do konkursu. Jury
wybrało spośród 20 prac 10 maskotek z najwyższą liczbą uzy-

skanych punktów, które zostały
przekazane do fundacji. Wszyscy
uczestnicy konkursu szkolnego
otrzymali nagrody, ufundowane
przez rodziców naszych uczniów,
państwa Bogumiłę i Tadeusza
Zubków. Dyrektor Jan Królczyk
wraz z nauczycielami bardzo serdecznie dziękują za ufundowanie nagród, wsparcie dla szkoły
oraz sprawienie wielkiej radości
dzieciom.
22 stycznia 2018 r. komisja
konkursowa w składzie: Anna
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Dziubas, Teresa Olbrychtowicz
oraz Marcin Stawicki, rozstrzygnęła konkurs „Miś z nadzieją”.
Spośród 115 prac wyróżnienie
otrzymała nasza uczennica Zuzanna Bylina z klasy V. Koledzy
ze szkoły i nauczyciele gratulują
wygranej. Zuzia wraz z rodzicami odbierze nagrodę podczas
gali w Urzędzie Miasta w Nowym Targu 9 czerwca 2018 r.
Wszystkie misie wykonane przez
uczniów z naszej szkoły zostały
przekazane chorym dzieciom, bo
taka była idea konkursu.
Klasy uczestniczące w programie postanowiły spełnić marzenia chorych dzieci i przygotowały prezent mikołajkowy dla
Paulinki w ramach akcji „Mikołaj dla fundacji”. Zaobserwować
można było zapał i zaangażowanie w pozyskiwaniu pieniędzy na ten cel. Ponadto rodzice
wraz z uczniami przygotowali
ciasta oraz galaretki, które później kupowali uczniowie naszej
szkoły, tym samym włączając
się w pomoc. Pieniądze, które
zostały po zakupieniu prezentu
mikołajkowego przekazano fundacji na leczenie dla Marzeny
Sądelskiej. Nasi wolontariusze
rozprowadzali też na dwóch
wywiadówkach wśród rodziców
i nauczycieli sadzonki żonkili
oraz wykonane przez siebie papierowe żonkile, a pozyskane
w ten sposób pieniądze również
zostały przekazane Fundacji im.
Adama Worwy.
W tym roku w naszej szkole
odbyło się spotkanie z Elżbietą
Nowak, członkiem i wolontariuszem Fundacji. Opowiadała
ona o swojej pracy w fundacji,
jak również o osobach, które
ją zakładały. Wiele uwagi poświęciła podopiecznym. Dzieci
słuchały z wielkim skupieniem
i zaciekawieniem. Były też łzy
wzruszenia oraz zapewnienia,
że będą włączać się we wszystkie zadania fundacji, aby nieść
pomoc potrzebującym.
Opr.: Renata Jagoda
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Najpiękniejsze szopki wybrane
W szkole podstawowej w Bańskiej Wyżnej po raz pierwszy zorganizowano konkurs na Najpiękniejszą
Szopkę Bożonarodzeniową. Dzieci wspólnie z rodzicami stworzyły wspaniałe i pomysłowe prace.

D

o konkursu wpłynęło dziewięć szopek. Ze względu na
bardzo wyrównany poziom
i widoczny wkład pracy każdego
dziecka komisja oceniająca postanowiła wszystkich nagrodzić
tak samo.
Wręczenie nagród odbyło się w budynku szkoły 22
grudnia 2017 roku. Wcześniej
zespół regionalny Watra wraz
z prowadzącymi Małgorzatą
Hodorowicz oraz Mieczysławem Rzadkoszem wprowadził
zebranych w świąteczny nastrój
i przedstawił jasełka.
Organizatorem konkursu była
Rada Rodziców przy szkole pod-

stawowej w Bańskiej Wyżnej.
Przez okres Świąt Bożego Narodzenia część prac można było
oglądać w kościele parafialnym
w Bańskiej Wyżnej przy ołtarzu
bocznym.
Opr. i fot.: Natalia Romasz

Jesienny wieczór z bohaterem literackim
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” – Wisława Szymborska

W

szkole w Maruszynie Dolnej miał miejsce wieczór
z bohaterem literackim
w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Jego tematem
przewodnim byli bohaterowie literaccy książek: „Tajemniczy ogród”
i „Akademia Pana Kleksa”.
Pierwszym punktem wieczoru, zorganizowanego przez
nauczycielki: Joannę Żółtek –
Babiarz, Renatę Jagodę i Renatę
Zagól, było czytanie wybranych
fragmentów utworów oraz wypowiadanie się na temat przygód,
które przeżywali bohaterowie
książek. Wypowiedzi uczniów
były oceniane i nagradzane „zachętami”.

Kolejnym punktem spotkania było przypomnienie treści
omawianych lektur i wykonanie
komiksu, będącego formą przekładu treści książki na „język
plastyczny”. Komiksy wykonywane były grupowo na wcześniej

przygotowanych kartonach. Po
wykonaniu prac każdy mógł
zaprezentować swoje wytwory
i omówić ich treść.
Najwięcej radości sprawiło
uczniom przygotowanie przebrania typowego dla poszcze-
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gólnych bohaterów literackich.
Uczniowie, podzieleni na grupy, projektowali i wykonywali
kostiumy, w które przystrajali uczniów, wcielających się
w role Pana Kleksa, Mary Lennox, Colina Cravena bądź Dicka Sowerby. Prace te zostały
nagrodzone wielkimi brawami,
jak również odpowiednią liczbą
„zachętek”. Tym, którzy zdobyli najwięcej zachętek, zostały
wpisane oceny bardzo dobre
za znakomitą znajomość treści
lektur. Wszystkim gratulujemy
pomysłu polegającego na łączeniu zabawy z nauką i spędzania
czasu z lekturą.
Opr. i fot.: Renata Zagól
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Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole
Podstawowej w Szaflarach
Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie.
W tym roku jego obchody przypadły na dzień 6 lutego.

J

est inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu
zwrócenie uwagi na kwestię
bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży korzystających z zasobów internetowych. Zajęcia
w szkole podstawowej w Szaflarach zostały zorganizowane
wspólnie z funkcjonariuszami
Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Targu. Młodzież
przygotowała prace plastyczne
o zagrożeniach w sieci, a naj-

lepsze z nich zostały nagrodzone. Dzieci i młodzież wspólnie
z funkcjonariuszami policji
omówiła zasady bezpiecznego
korzystania z sieci, odpowiedzialności za umieszczane treści
oraz wiele innych zagadnień,
które mają na celu sprawić, że
będzie bezpieczniej. Dziękujemy uczniom za aktywny udział,
a policji za profesjonalne poprowadzenie zajęć.
Opr. i fot.: Radosław Fiedler

Jasełka i Dzień Babci i Dziadka w Borze
Jak co roku w remizie OSP w Borze uczniowie szkoły podstawowej przedstawili przygotowywane
wcześniej jasełka oraz występy z okazji Dnia Babci i Dziadka.

S

potkanie odbyło się w dniu
21 stycznia 2018. Przy licznie zgromadzonej widowni
dziadków i babć oraz mieszkańców Boru o 15:30 rozpoczęły
się występy.
Na wstępie zebranych gości powitała dyrektor szkoły
podstawowej w Borze Dorota
Sikoń. Wśród nich byli m.in.
ksiądz proboszcz Kazimierz
Duraj oraz przedstawiciele
Urzędu Gminy Szaflary w osobach zastępcy Wójta Gminy
Szaflary Sławomira Furcy oraz
Skarbnika Gminy Anny Golon-

ki. Po krótkim powitaniu głos
zabrał ksiądz proboszcz, który
rozpoczął wspólną modlitwę,
przypomniał o wyjątkowym
jeszcze okresie świątecznym
i złożył życzenia dziadkom
i babciom.
Po modlitwie scenę przekazano młodym aktorom, jako
pierwsi wystąpili uczniowie
klas 4-7, którzy przygotowali
nowatorską wersję jasełek pt.
„Świąteczna ulica”. Był to program poruszający wiele problemów współczesnego świata;
samotność, konsumpcjonizm,

biedę, niezrozumienie. Atmosferę jasełek wzbogaciły kolędy
wykonane przez zespół muzyczny pod kierunkiem Piotra
Urzędowskiego. Po występie
starszych klas przyszedł czas
na najmłodszych uczniów
naszej szkoły. Przedszkolaki
pokazały program adresowany do dziadków z okazji
ich święta, były wierszyki,
piosenki i mnóstwo radości,
mali aktorzy spisali się wyśmienicie. Ostatnim punktem
programu było przedstawienie
pod tytułem „Królowa śniegu”
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w wykonaniu uczniów kl. 1-3
pod czujnym okiem nauczycielek Haliny Gacek i Wioletty
Luberdy. Występ małych aktorów zaskoczył dojrzałością
i obyciem scenicznym występujących, którzy oprócz gry
aktorskiej grali na instrumentach i tańczyli, zaś scenografia
przedstawienia, rekwizyty oraz
choreografia przeniosły oglądających do krainy śniegu.
Na zakończenie uczniowie
wręczyli dziadkom i babciom
własnoręcznie wykonane laurki.
Opr.: Dominika Sięka-Guzda
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Dzień Babci i Dziadka
w Maruszynie Górnej
Uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka w naszej szkole odbyła się
w dniu 21.01.2018 roku.

U

czniowie klas O-III przygotowali przedstawienia dla
swoich babć i dziadków.
Klasa I, pod kierunkiem Heleny Zapotocznej, przygotowała
teatrzyk kukiełkowy pt: „Trzy
świnki”, natomiast klasa II pod
kierunkiem Małgorzaty Potyra
inscenizację pt: „Kopciuszek
i król rocka”. Dzieciaki z od-

Dzień Babci i Dziadka
Uroczyste świętowanie wraz z Babciami
i Dziadkami odbyło się w SP w Skrzypnem
22-ego stycznia 2018 roku.

W

spaniali goście przybyli
do szkoły z różnych miejscowości na zaproszenie
swoich wnucząt. Na wstępie zostali serdecznie przywitani przez
dyrektor szkoły, a następnie mieli
okazję podziwiać występy swoich ukochanych wnuków, gdyż
dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały
krótki program artystyczny. Po

występach przyszedł czas na
wspólną zabawę. Dziadkowie
razem z wnukami brali udział
w ciekawych konkursach i zabawach. Nie zabrakło także laurek,
prezentów i całusów od kochających maluchów. Po części artystycznej uczestnicy wydarzenia
udali się na pyszne ciasteczko
i dobrą kawkę lub herbatkę.
Opr.: Barbara Magdziak
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działu przedszkolnego recytowały wiersze, a wszyscy śpiewali
piosenki. Mamy przygotowały
mały poczęstunek dla gości. Było
dużo radości, uśmiechów, życzeń
i prezentów dla babć i dziadków,
którzy licznie przybyli.
Opr.: Małgorzata Potyra
Fot.: Stanisław Peciak Dyrektor
SP w Maruszynie Górnej

KULTURA I FOLKLOR

Kwartalnik Gminy Szaflary

VIII Dzień Górala za nami!
Było mnóstwo atrakcji, zabawne programy artystyczne, tańce i muzyka.
Były sceniczne przepychanki i spory, ale przede wszystkim był śmiech.

N

a scenie wystąpił zespół regionalny „Mali Marusynianie” oraz zespół regionalny
„Zyngierki”. Gościnnie wystąpiły „Skrzypnianki”. Podczas tegorocznego Dnia Górala odbyło
się również ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród w I Gminnym Konkursie Jasełek i Grup
Kolędniczych.
Wszyscy uczestnicy biorący
udział w występach zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Gminne Centrum

Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Podczas wydarzenia swoją
premierę miał nowy skecz kabaretu Marusynianki „Sądny
Łozesod”. Po części artystycznej zebrani goście i mieszkańcy
bawili się przy muzyce zespołu
„SIUHAJE” do białego rana.
Organizatorem wydarzenia była Rada Rodziców wraz
z Gronem Pedagogicznym przy
SP w Maruszynie Górnej.
Opr. i fot.: Natalia Romasz

Konkurs Jednego Wiersza z wyróżnieniem
dla mieszkanki Szaflar
Już po raz siódmy redakcja Tygodnika Podhalańskiego zorganizowała
dla podhalańskich poetów Konkurs Jednego Wiersza.

O

głoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 24
lutego 2018 roku podczas
Nocy Poetów w Grand Hotel
Stamary w Zakopanem. Dorota Adamczyk z Szaflar za swój
wiersz „Bede babciom” otrzymała wyróżnienie.
W konkursie udział wzięło
prawie 200 poetów z Polski

i z zagranicy (m.in. z USA,
Czech i Anglii).
Wiersze oceniano w dwóch
kategoriach – literackiej i gwarowej.
W skład jury weszli:

cy), Jadwiga Malina, dr hab.
Anna Mlekodaj;
»» w kategorii gwarowej: dr hab.
Anny Mlekodaj (przewodnicząca), Wanda Czubernat,
Wanda Szado-Kudasikowa,
Roman Dzioboń.

»» w kategorii literackiej: Michał Zabłocki (przewodniczą-

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: archiwum Doroty Adamczyk
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Osiągnięcia naszych dzieci w Czarnym Dunajcu!
XXXIV Muzykowanie na Duchową Nutę odbyło się w Czarnym Dunajcu
w dniach 27-28 stycznia 2018 r.

P

odczas konkursu z sukcesami zaprezentowali się także
uczniowie z gminy Szaflary!
Uczestników oceniało Jury
w składzie: Stanisław Bukowski– przewodniczący, Aleksander
Smaga – członek jury, Krzysztof
Czech – członek jury.
Komisja po przesłuchaniu
prezentacji dzieci i młodzieży
oraz prezentacji dorosłych z całego Podhala, postanowiła przyznać następujące wyróżnienia
i nagrody:

»» Kategoria MISTRZ /
UCZEŃ:
III miejsce: mistrz: Bartłomiej
Fatla, uczeń: Wiktoria Sąder
z Szaflar
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Janusz Gaculak/Bartłomiej Fatla

»» Kategoria dziecięca – ŚPIEWACY SOLIŚCI:
I miejsce: Wiktor Milaniak –
„Mali Borzanie” z Boru
III miejsce: Gabriela Gąsior –
„Mali Borzanie” z Boru
»» Wyróżnienie: Bartłomiej
Stopka – „Mali Szaflarzanie”
z Szaflar,

Kondycja folkloru w Maruszynie
Warsztaty regionalne, połączone z występem zespołu Zyngierki odbyły się 10 grudnia w Maruszynie.

U

roczystości w tym dniu
rozpoczęły się mszą świętą
w kościele w Maruszynie.
Po przejściu do remizy zebranych oficjalnie przywitała Krystyna Rychtarczyk-Szczypta,
prezes Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie oraz zaprosiła wszystkich na poczęstunek.
Gości zabawiał swoim tańcem
zespół Zyngierki.
Głównym punktem warsztatów była dyskusja o kondycji
folkloru góralskiego pt. „Tradycja Nieutracona”, opowiadając o historii folkloru na ziemi podhalańskiej. Prezentacja
multimedialna zawierała między
innymi zbiór starych fotografii
przedstawiających górali w strojach z XIX wieku.
Przed zebranymi wystąpiła
także Justyna Marusarz z Maru-

szyny, która zagrała na wiolonczeli. W dalszej części programu zaprezentowały się „Marusynianki”
ze swoim skeczem pt. „A syćko
przez tom werede”, który rozśmieszył zebranych do łez. Po
wspólnym obiedzie odbyły się
warsztaty śpiewu i tańca, a impreza zakończyła się posiadami.
Organizatorem wydarzenia
był Związek Podhalan Oddział
w Maruszynie oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Warsztaty
zorganizowano przy współpracy
z Zarządem Głównym Związku
Podhalan w Polsce w ramach realizacji projektu „Szlak Kultury
Wołoskiej” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju regionalnego.
Opr.: Barbara Wolański
Fot.: Natalia Romasz
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Młodzież z Gminy Szaflary na muzycznych warsztatach gospel
Trzydniowe warsztaty odbyły się Sieprawiu, a prowadzili je: międzynarodowy instruktor
śpiewu Colin Vassell i wokalista Colin Williams z Wielkiej Brytanii.

N

aukę gry na djembe (afrykański instrument perkusyjny)
prowadził Marcel Zambrzycki. Gospel to rodzaj muzyki chrześcijańskiej pochodzącej
z USA, w której dominuje śpiew.
Dzięki dofinansowaniu z gminy
Szaflary 21 uczniów mogło wziąć
udział w pasjonujących zajęciach
na bardzo wysokim poziomie oraz
kończącym warsztaty fantastycznym koncercie. Chór składający
się z uczestników warsztatów liczył ok. 280 osób. Towarzyszący
zespół (15 zawodowych muzyków: instrumenty klawiszowe,
git. el., git. basowa, sekcje instrumentów smyczkowych i dętych
oraz 12-osobowa grupa bębniarzy djembe) poprowadził Szymon
Markiewicz - pianista jazzowy,
który kształcił się w Berklee Col-

lage of Music w USA i Akademii
Muzycznej w Krakowie.
Była to wyjątkowa możliwość
rozwijania talentów młodzieży,
poznawania świata, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z różnych stron Polski oraz
doskonała inwestycja w młode
pokolenie mieszańców Podhala.
Wydarzenie objęli swoim patronatem Kardynał Stanisław Dziwisz
oraz Abp Marek Jędraszewski.
Film: https://www.youtube.
com/watch?v=IxVJE1bGTtc
Warsztaty odbyły się dzięki
dofinansowaniu Urzędu Gminy
Szaflary oraz pracy wolontariuszy, którym należą się wielkie
podziękowania.
Opr.: Piotr Urzędowski
Fot.: Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sieprawiu

„Skrzypnianki” kolędują w Domu Księży Chorych w Swoszowicach
„Z downa zwycoj bywo wsyndyl,
odwiedzajom po kolyndzie, sąsiad sąsiada
swojego, w tyn Cas Krysta zrodzonego...”

J

ak zwyczaj mówi, i tego roku
zespół „Skrzypnianki” wraz
z kapelą w składzie: Czesław
Joniak, Joanna Cudzich, Mateusz Kowalczyk i Paweł Bielański zakolędował w Domu Księży Chorych w Swoszowicach.
W świąteczny nastrój wprowadziły słuchaczy góralskie kolędy oraz wspólne kolędowanie.
Było dzielenie się opłatkiem,
składanie życzeń, wspominanie
dawnych czasów... Miło było się

spotkać Skrzypnianom z księdzem kanonikiem Edwardem
Cygalem oraz księdzem kanonikiem Wojciechem Wcisło, by
podzielić się opłatkiem i wspólnie zakolędować.
Wśród śpiewanych kolęd
nie mogło zabraknąć ulubionej
kolędy góralskiej ks. Cygala „Wsyndyl śniega nasuło” oraz
pieśni „Z ziemi włoskiej wróć
do Polski nas Hetmanie”.
Opr. i fot.: Monika Peciak

38

nr 1(7)/2018

KULTURA I FOLKLOR

Nagroda dla muzycznego duetu
Gabriela Król (uczennica szkoły w Bańskiej Niżnej) i Natalia Gał (uczennica
Szkoły w Szaflarach) wystąpiły w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
Anglojęzycznej „The Joy of Singing” zajmując wysokie III miejsce.

F

inał z udziałem przeszło stu
wykonawców z różnych zakątków Polski odbył się 10
marca we Włoszczowie. Do imprezy zakwalifikowało się wielu
młodych wokalistów znanych

z programów telewizyjnych typu
talent show (np. The Voice Kids).
Reprezentantki Koła Piosenki Angielskiej, występowały
w grupie III (14–16 lat), w której
rywalizacja stała na niezwykle

wysokim poziomie, co wielokrotnie podkreślali członkowie
jury, w czasie podsumowania
konkursu. Gabrysia i Natalia
zostały zaproszone do udziału w koncercie laureatów,
w którym wystąpili wybrani
wykonawcy wyróżniający się
najlepszym doborem utworów
i indywidualnością sceniczną.
Jurorzy chwalili zarówno nastrojową piosenkę, jak i znakomity akompaniament oraz
zgranie młodych artystek.
Opiekunami dziewcząt są
ich nauczyciele Agnieszka Zając i Krzysztof Cierniak. Miłą
niespodzianką na ostatniej próbie przed konkursem był gość
Andrzej Piaseczny Piasek który
życzył Gabrysi i Natalii powodzenia, oraz udzielił kilku cennych wskazówek.

Choć każda z dziewcząt ma
na swym koncie wiele nagród,
ich wspólny występ odbył się
po raz pierwszy, warto więc
kontynuować tą artystyczną
współpracę.
Opr. i fot.: Krzysztof Cierniak
i Agnieszka Zając

Kolędowanie u Wojewody Małopolskiego
„Skrzypnianki” już po raz kolejny zostały zaproszone przez Wojewodę Małopolskiego do
Krakowa, by zakolędować na spotkaniu świątecznym wraz z całym Urzędem Wojewódzkim.

Z

espołowi towarzyszyła kapela góralska w składzie:
Jan Czesław Joniak, Joanna
Cudzich, Mateusz Kowalczyk
i Paweł Bielański. Był opłatek,
modlitwa, życzenia oraz wspólne
śpiewanie kolęd. Nie zabrakło
i kolęd góralskich oraz tak jak

każe tradycja „posucia owsem”
na szczęście.
Po kolędowaniu, Wojewoda
Małopolski – Piotr Ćwik spotkał
się z zespołem, złożył jeszcze raz
życzenia świąteczne i obiecał, ze
odwiedzi Skrzypne.
Opr. i fot. Monika Peciak
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Hej! Kolęda Kolęda!
Z inicjatywy Maruszyniańskiego Oddziału Związku Podhalan zorganizowano po raz pierwszy
Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych. Przesłuchania uczestników odbywały się
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie w dniu 25 stycznia 2018 r.

N

a scenie zaprezentowało
się dwanaście grup z całej
gminy Szaflary. Uczestnicy
występowali zarówno w kategorii gwarowej jak i literackiej.
Uczestników oceniała komisja
w składzie: Przewodnicząca komisji Paulina Peciak – kierownik
zespołu Młode Podhale, Marta
Zagórska – wiceprezes Związku
Podhalan w Polsce, Ewa Iwulska
– wiceprezes Oddziału Związku
Podhalan w Ludźmierzu, Władysław Bartoszek – instrumentalista i Natalia Romasz – Animator
kultury w GCKPiT. Komisja
miała przed sobą trudne zadanie
zwracając tym samym uwagę na
wysoki poziom konkursu, bardzo
dobrą grę aktorską oraz duże zaangażowanie dzieci, pedagogów
i instruktorów.
Kategorie i wyniki:
»» GWAROWA MŁODSZA
I miejsce – Mali Zaskalanie
II miejsce – Watra Bańska Wyżna
III miejsce – Mali Borzanie
»» GWAROWA STARSZA
I miejsce – gimnazjaiści z Bańskiej Wyżnej
II miejsce – Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Maruszyny

III miejsce – Sopkorze z Maruszyny
»» LITERACKA MŁODSZA
I miejsce – Kolędnicy z Bańskiej
Niżnej
II miejsce – szkoła podstawowa
w Borze
II miejsce – Kabatinki młodsze
»» LITERACKA STARSZA
I miejsce – Szaflary „Wigilia
Karolinki”
II miejsce – brak
III miejsce – Uczniowie ze szkoły podstawowej w Maruszynie Górnej
»» SPECJALNE WYRÓŻNIENIE za zaangażowanie
rodziców – Skrzypne Plus
Organizatorem Konkursu
był Związek Podhalan Oddział
w Maruszynie oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Patronat nad
Konkursem objął Wójt Gminy
Szaflary.
Wręczenie nagród odbyło się
10 lutego 2018 r. podczas obchodów VII Dnia Górala w Maruszynie.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Sportowa rywalizacja naszych uczniów!
Czas na najmłodszych
Koniec roku kalendarzowego
to czas kiedy najmłodsze klasy
stają do rywalizacji w zawodach sprawnościowych. Z każdej szkoły 12 osobowe drużyny
miały do przejścia tor przeszkód,
w którym musiały pokonać m.
in. slalom, skoki przez drabinkę i wiele innych nie zawsze
łatwych konkurencji. Zawody
odbywały się w szkole podstawowej w Szaflarach. Każda
z reprezentacji otrzymała dla
swojej szkoły piłki i akcesoria
przeznaczone do wykorzystania
na lekcjach WF a członkowie
drużyn zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem.
Mistrzostwa Gminy Szaflary
w tenisie stołowym
W kategorii chłopców rocznik
2002 - 2004 reprezentanci Maruszyny Górnej uplasowali się na
czterech pierwszych pozycjach!
Maruszyna Górna stała się więc
na chwilę „stolicą” gminnego
tenisa stołowego. Dodatkowo
w tej samej kategorii wiekowej
ich koleżanki zgarnęły pierwsze
i drugie miejsce. Maruszyna Górna na potwierdzenie swojej ogólnej dominacji przypieczętowała
udział w zawodach jeszcze trzecim miejscem w turnieju chłopców ze szkół podstawowych.

7, 8. Jarosz Weronika / Skrzypne
/ oraz Czarniak Roksana /
Maruszyna Górna /
Wystartowało 20 zawodniczek.

Kategoria – dziewczęta SP
1. Ziemianiek Kinga / Bańska
Niżna /
2. Zapotoczna Alicja / Skrzypne /
3. Magdziak Sabina / Skrzypne /
4. Smoleń Paulina / Maruszyna Górna /
5. Hreśka Klaudia / Skrzypne
/
6. Marusarz Justyna / Maruszyna Górna /
7, 8. Gał Magdalena /Szaflary /
oraz Repa Izabela / Maruszyna Górna /
Wystartowało 16 zawodniczek.

»» Klasyfikacja końcowa zawodów:
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Kategoria – chłopcy SP
1. Mrugała Bartłomiej / Szaflary /
2. Mrugała Jan / Szaflary /
3. Cudzich Arkadiusz / Maruszyna Górna /
4. Fatla Mateusz / Skrzypne /
5. Czarniak Brajan / Maruszyna Górna /
6. Kula Maksymilian / Skrzypne /
7, 8. Czech Mateusz / Szaflary /
oraz Bartoszek Bartłomiej
/Skrzypne /
Wystartowało 17 zawodników.
Kategoria – dziewczęta
rocznik 2002-2004
1. Bukowska Martyna / Maruszyna Górna /
2. Mrowca Małgorzata / Maruszyna Górna /
3. Zarycka Justyna / Skrzypne
/
4. Buńda Agnieszka / Maruszyna Dolna /
5. Szczypta Sylwia / Maruszyna Górna /
6. Brzuchacz Gabriela /
Skrzypne /

Kategoria – chłopców
rocznik 2002-2004
1. Podczerwiński Sławomir /
Maruszyna Górna /
2. Fąfrowicz Marcin / Maruszyna Górna /
3. Duda Piotr / Maruszyna
Górna /
4. Kula Rafał / Maruszyna
Górna /
5. Mrowca Jan / Szaflary /
6. Król Józef / Zaskale /
7,8. Mrowca Waldemar / Szaflary / oraz Kasperek Damian
/ Szaflary /
Wystartowało 20 zawodników.
Minisiatkówka!
Bór bez straty seta zdobył Mistrzostwo Gminy Szaflary w minisitkówce szkół podstawowych!
Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Zaskala, trzecie zdobyli uczniowie z Szaflar.
Do turnieju przystąpiło
5 reprezentacji. Turniej odbył
się w formule „każdy z każdym”.
Wybrano najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika
zawodów. Decyzją nauczycieli
statuetki otrzymali reprezentanci
zwycięskiego zespołu, Patrycja
Latocha oraz Krzysztof Jarząbek!!
Opr.: Konrad Dygoń
Fot.: Rafał Gąsior/Natalia Romasz
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Dać przykład młodzieży
Sportowa pasja wf-isty z Bańskiej Niżnej

I

Mistrzostwa Krakowa w Ice
Cross, z udziałem czołowych
Polskich i Słowackich zawodników mających już liczne starty
w Red Bull Crashed Ice, odbyły
się 13 stycznia 2018 roku.
Start odbył się w formule
2 przejazdów indywidualnych
na czas na specjalnym 300
metrowym torze lodowym z 7
przeszkodami. Rafał Gąsior -

były zawodnik kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim,
Mistrz Polski w sprincie, wicemistrz Polski w jeździe ulicznej
na rolkach, a obecnie zawodnik
drużyny hokejowej AKH Górale
Nowy Targ zamieszał w czołówce. Szybsi od niego okazali się
tylko Boris Oravec (SK) i Robert
Grochowicz (POL). Po pierwszym przejeździe miał 4 czas,

ale postawił wszystko na jedną
kartę i wdrapał się na podium.
„To dla mnie wielkie zaskoczenie, że wyprzedziłem wielu
doświadczonych Riderów.” mówi Rafał Gąsior. W zawodach udział wzięło ok 40 osób
w różnych kategoriach wiekowych. W kategorii open było
16 zawodników z całej Polski.
Fot.: archiwum Rafała Gąsiora

Mikołajkowy Turniej Jiu-Jitsu
Z okazji Mikołajkowego Turnieju Jiu-Jitsu liczne grono zawodników zgromadziło się w hali
sportowej w Maniowach, 17-ego grudnia 2017 roku.

P

od opieką sensei Grzegorza
Broźnego (czarny pas 1 dan)
z naszej szkoły w Skrzypnem pojechali następujący
zawodnicy: Mateusz Gawron,
Patrycja Gawron, Daniel Zapotoczny, Paulina Zapotoczna, Michał Zapotoczny, Adam
Mrugała, Izabela Sikora, Filip
Sikora, Anita Sikora, Dawid
Krupa i Przemek Krupa. Nasi
zawodnicy pokazali ducha walki w każdej potyczce. Wszyscy
walczyli na 110% swoich moż-

liwości. Duże emocje wywołały walki w kategorii chłopców
50-55 kg, w której wystąpili
Mateusz Gawron i Daniel
Zapotoczny. Nie mniejszymi emocjami odznaczały się
walki naszych dziewcząt.
Nasza szkoła, mimo iż po
raz pierwszy uczestniczyła w zawodach sportowych
w sztukach walki, zaprezentowała się bardzo dobrze. Reprezentacja szkoły zdobyła
aż 7 medali, w tym 1 złoty,

2 brązowe i 4 srebrne. Nasi
rodzice dopingowali swoje
dzieci z całych sił, co przełożyło się na tak dobre wyniki naszych zawodników.
Zawody zakończyły się około
godziny 16.00 rozdaniem medali oraz dyplomów. Uczestnicy zawodów przywieźli ze
sobą nie tylko medale, ale też
doświadczenie i pogodny
uśmiech.
Opr.: Adam Mrugała,
klasa VII
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VIATEC CUP 2018
I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej

G

ośćmi I Międzynarodowego
Turnieju Piłki Ręcznej VIATEC CUP 2018 zorganizowanego przez UKS Świt przy
Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szaflarach przy
wsparciu finansowym Firmy
VIATEC Spółka z o.o. w dniach
17,18 lutego 2018 r. w Nowotarskiej Arenie przy Zespole
Szkół Technicznych i Placówek
w Nowym Targu były zespoły
zaproszone przez organizatorów.
Spotkanie współpracujących
już od kilku lat zespołów z Rakometen Klub Kicevo z Macedonii,
UKS Wiertmet Libusza, UMKS
PMOS Chrzanów, UKS Dwójka
Lublin oraz UKS Świt Szaflary
było świętem piłki ręcznej.
Ze względów organizacyjnych zespoły dziewcząt z Lublina i Kiceva rozegrały dwumecz, natomiast chłopcy grali
systemem „każdy z każdym”.
Kategoria wiekowa uczestni-

ków rozgrywek to rocznik 2002
i młodsi.
Klasyfikacja końcowa
Turnieju:
Dziewczęta:
1. UKS Dwójka Lublin
2. Rakometen Klub Kicevo
1.
2.
3.
4.

Chłopcy:
UKS Wiertmet Libusza
UMKS PMOS Chrzanów
UKS Świt Adecco Szaflary
Rakometen Klub „Gogo” Kicevo

Nagrody indywidualne:
»» Najwszechstronniejszy zawodnik - Iwo Kotwinowski
- UMKS PMOS Chrzanów
»» Najlepszy bramkarz - Andrej Avramoski - Rakometen
Klub „Gogo” Kicevo
»» Król strzelców - Damian
Klocek - UKS Wiertmet Libusza
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Najlepsze zawodniczki
i zawodnicy poszczególnych
zespołów: UKS Dwójka Lublin
- Julia Kempowicz, Rakometen
Klub Kicevo - Angela Krsteska,
UKS Wiertmet Libusza - Kasper
Kosiba, UMKS PMOS Chrzanów - Kamil Głos, UKS Świt
Adecco Szaflary - Maksymilian
Jasion, Rakometen Klub „Gogo”
Kicevo - Ile Stepanowski.
Honorowym Gościem tej imprezy był olimpijczyk z Monachium w 1972 r., Andrzej Lech.
Mieszkający obecnie w Austrii,
były reprezentant Polski w piłce
ręcznej, a później wieloletni trener, który przyjechał specjalnie
na ten turniej i do końca śledził
boiskowe zmagania. Po uroczystym zakończeniu imprezy powiedział: „Cieszę się, że mogłem
być tutaj z Wami. Zobaczyłem
sporo dobrej piłki ręcznej i wielu
dobrze wyszkolonych zawodników. Sam byłem zawodnikiem

i trenerem stąd wiem ile pracy
to kosztuje. Gratuluję pomysłu
i jego udanej realizacji. Szczególnie cieszy fakt, że dzięki Klubowi
z Szaflar Podhale od kilkunastu
lat jest białą plamą na mapie
Polski tylko z powodu opadów
śniegu a nie braku piłki ręcznej”.
Zawody prowadzili sędziowie
Małopolskiego Związku Piłki
Ręcznej.
Wszyscy uczestnicy turnieju, trenerzy, goście z Macedonii,
organizatorzy otrzymali pamiątkowe koszulki, zespoły puchary,
wyróżniający się zawodniczki
i zawodnicy statuetki ufundowane przez Firmę VIATEC. Koszty
organizacji i przeprowadzenia
turnieju pokryła Firma VIATEC.
Upominki i nagrody przekazane przez pozostałych sponsorów
również zostały wręczone uczestnikom turniejowych rozgrywek.
Opr.: Kazimierz Dygoń
Fot.: Jan Krzysztofek Foto Szaflary

OŚRODEK ZDROWIA

PRACA DLA
PIELĘGNIARKI
W OŚRODKU
ZDROWIA
W SZAFLARACH

Rośnie zainteresowanie wśród
Pacjentów kolonoskopią!

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach zatrudni
pielęgniarkę posiadającą:
»» wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu,

»» kurs szczepień,

»» kurs EKG (mile widziany),
»» 2 letnie doświadczenie

w pracy w POZ,
»» kurs pielęgniarki
środowiskowej.

»» Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
»» Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania w budynku Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie
ofert na adres e-mail: kadryspgozszaflary@interia.pl
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P

rogram profilaktycznych
badań jelita grubego pn.
„Popularyzacja badań
kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita
grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” przynosi rezultaty. Coraz
większe zainteresowanie to-

warzyszy kolonoskopii, wykonywanej w Podhalańskim
Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II w Nowym
Targu. Przypomnijmy, że
program badań przesiewowych raka jelita grubego jest
realizowany przy współpracy
Samodzielnego Publicznego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

oraz Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana
Pawa II w Nowym Targu od
2017 r. W ramach realizacji
programu oraz zachęcenia jak
największej liczy Pacjentów
do skorzystania z oferowanych
badań prowadzone są akcje informacyjne obejmujące szereg
działań, mających na celu poinformowanie mieszkańców
o wykrywaniu, leczeniu oraz
profilaktyce choroby.
Przypomnijmy, że bezpłatna
kolonoskopia jest dedykowana
dla osób w wieku od 50. do
65. lat, które w ostatnich 10
latach nie przechodziły takiego badania. Dotyczy to także
osób po 40. roku życia, jeśli
mają krewnego pierwszego
stopnia z rozpoznaniem raka
jelita grubego oraz od 25. roku
życia z rodzin z dziedziczną
postacią choroby.
Aby skorzystać z bezpłatnego badania należy udać się
do swojego lekarza rodzinnego lub pobrać dokumenty dostępne na stronie internetowej
www.rakniewybiera.pl

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

W OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH

S

amodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza wszystkich
zadeklarowanych Pacjentówmieszkańców gminy Szaflary
do skorzystania z bezpłatnych
profesjonalnych badań słuchu,
które odbędą się w m-cu marcu
2018 r.
Pacjenci będą mogli skorzystać z pełnej nowoczesnej
diagnostyki słuchu oraz bez-

płatnych porad związanych
z ochroną i funkcjonowaniem
narządu słuchu.
Zakres badań wykonywanych dla Pacjentów będzie
obejmował między innymi
otoskopie tj. sprawdzenie
i ocena stanu przewodu słuchowego i błony bębenkowej.
Bezpośrednio po wykonaniu
badania każdy Pacjent otrzyma wyniki badań na podstawie

których będzie mogła być prowadzona dalsza diagnostyka
i leczenie narządu słuchu. Badania słuchu będą przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów ds. narządu
słuchu.
Wszelkie informacje dotyczące terminu i zapisów na
badania pojawią się wkrótce
na tablicach ogłoszeniowych
i stronach internetowych.
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W razie pytań prosimy
o kontakt pod numerem telefonu Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach 18 275 47 76 lub
18 26 123 18.
Zapraszamy do udziału!
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W

gminie Szaflary wielkimi
krokami zbliża się wiosna, czujemy już jej aurę.
Puchowe kurtki zmieniamy na
płaszczyki, szukamy w szafie
okularów przeciwsłonecznych
i budzimy się po zimowym
śnie. Jest też moment, kiedy
każde z nas robi postanowienia
na nadchodzące ciepłe dni. Kobiety myślą jak zrzucić z wagi
„magiczne” 3 kilogramy, a mężczyźni odkrywają magię siłowni.
I oczywiście, są to dobre dzia-

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA
W GMINIE SZAFLARY
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach dbając o zdrowie mieszkańców gminy
Szaflary oraz promując profilaktykę zdrowotną co
roku kontynuuje akcję profilaktyczną pod nazwą
„Strefa Zdrowia w gminie Szaflary”.

D

latego też, 09 grudnia 2017r.
zaproszono wszystkich zadeklarowanych do Naszego
Ośrodka Zdrowia mieszkańców
gminy do skorzystania z zaoferowanych bezpłatnych badań
profilaktycznych.
W ramach akcji zostały przeprowadzone darmowe badania
dla wszystkich chętnych i dbających o swoje zdrowie Pacjentów.
Przeprowadzone bezpłatne
badania obejmowały badanie
poziomu cukru, badanie ciśnienia tętniczego, profesjonalny
przegląd stomatologiczny dla
dzieci i dorosłych, komputerowe
badanie wzroku, badanie słuchu
oraz badanie dermatologiczne
znamion barwnikowych („pieprzyków” i innych) .
Łączna liczba Pacjentów,
którzy skorzystali z bezpłatnych
badań to ok. 30 osób, wszystkie osoby skorzystały z badania poziomu cukru i ciśnienia,
komputerowego badania wzroku,
profesjonalnego badania słuchu.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
pomimo śnieżnej i mroźnej pogody udało się skorzystać na-

szym Pacjentom z bezpłatnych
badań oferowanych przez naszą
Placówkę.
Personel medyczny wykonujący badania dołożył wszelkich
starań, aby korzystający z ich
usług Pacjenci byli w pełni usatysfakcjonowani.
Działania Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach z zakresu
ochrony zdrowia mają zdefiniowane cele zdrowotne, do realizacji których dążą poprzez organizowanie akcji prozdrowotnych,
dla swoich Pacjentów- mieszkańców gminy Szaflary. Działania te wpływają na podniesienie
świadomości i zainteresowania
ludzi własnym zdrowiem i potrzebą dbania o nie, co poprawia ogólny stan zdrowotności
populacji.
W 2018 roku, planowana jest
kolejna edycja zdrowotnej akcji
profilaktycznej pn. „ Strefa Zdrowia w gminie Szaflary – edycja
2018 ” tym razem w okresie
letnim.
Serdecznie zapraszamy do
korzystania z naszych usług!

łania, bo wszystko, co robimy,
aby poczuć się lepiej i tak też
wyglądać jest bardzo ważne.
Bądź aktywny, zdrowy, szczęśliwy na wiosnę !
Wybierz dowolną formę
aktywnego wypoczynku, taką
która sprawia Ci radość lub
daję satysfakcję:
»» Spacer na świeżym powietrzu
»» Jazda na rowerze lub rolkach
»» Gra w piłkę
»» Pływanie

W trosce o swoje zdrowie poświęć pół godziny
trzy razy w tygodniu wybierając aktywność fizyczną
bądź zdrowy i ładuj „akumulatory” na wiosnę!!!

PRACA DLA LEKARZA
W OŚRODKU ZDROWIA
W SZAFLARACH
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert na
adres e-mail: kadryspgozszaflary@interia.pl
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informator
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
pokój 7

Dziadkowiec,

tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

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

»» 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

POKÓJ
PIĘTRO

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

1
piętro

1
parter

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

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

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
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1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

Gabinet
stomatologiczny

4
parter

Gabinet lekarski

4
parter

Gabinet lekarski

14
piętro

Gabinet lekarski

LEKARZ

Po godzinach pracy Ośrodka
dyżur pełni:
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Nowym Targu,
w dni powszednie od 18:00
do 8:00, oraz soboty, niedziele i święta przez całą dobę
tel 12 2988219
ALLMEDICA Nowy Targ,
ul. Kolejowa 31
18 26-574-88
w dni powszednie od 18:00
do 8:00
Godziny przyjęć
DZIEŃ
TYGODNIA

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

PRZYJMUJE
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-15.00
8.00-13.00
8.00-13.00
11.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
11.30-17.00
8.00-13.00
11.30-17.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
7.30-11.30
7.30-11.30
15.00-19.00
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-17.00
16.00-18.00

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

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

nr 1(7)/2018

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

INFORMATOR

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. 16:0018:00, (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 Zaskalu
tel. 18 27-555-05
PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

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

Przedszkole im. Aniołów
Stróżów Zgromadzenia
Służebnic Matki Dobrego
Pasterza w Szaflarach
tel. kom. 506 139 503

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

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

Tu nas znajdziesz
Bańska Niżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121
»» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32
Bańska Wyżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77
(remiza OSP)

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

Bór
»» Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A
(remiza OSP)

Skrzypne
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
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)
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
»» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
»» Sklep spożywczomonopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
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»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
»» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
»» Sklep
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
»» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak
Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(remiza OSP)

Kącik dla najmłodszych
KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
1
2
3
4
5
6
7
1. Trwa 40 dni i poprzedza Święta Wielkanocne,
2. Na wiosnę wyrastają na wierzbie,
3. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc,
4. Cukrowy ……. – słodki świąteczny wypiek,
5. Inaczej „Lany Poniedziałek”,
6. W nim znajduje się święconka,
7. Popularne Wielkanocne ciasto.
ZNAJDŹ 9 SZCZEGÓŁÓW, KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIĘ OBRAZKI

