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OD 1 KWIETNIA 2018 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH ROZPOCZĄŁ
REALIZACJĘ PROJEKTU

Aktywny i świadomy senior 
W GMINIE SZAFLARY

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB W WIEKU 60+ Z TERENU GMINY SZAFLARY
działania realizowane w projekcie

bezpłatne porady prawne

bezpłatne konsultacje psychologiczne

zajęcia z zakresu pierwszej pomocy

wyjazd kulturalno - rekreacyjny

spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora

60+

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy �po�ecznej w �za�arac�

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy �po�ecznej w �za�arac� pod nazwą� ��ktywny i świadomy senior w Gminie �za�ary�
jest do�nansowany ze środk�w otrzymanyc� od �ojewody �a�opolskiego�

e-mail: gops@szaary.pl , tel.: 18 26 123 29

pok. nr 3

spotkanie tematyczne o zagrożeniach 
oszustwa metodą „ na wnuczka”, „ krewnego”, „funkcjonariusza”

MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI » STR. 55

ŚCIEKI TAŃSZE O 3 ZŁ » STR. 3

BUDOWA STADIONU
PRZY SZKOLE 
W SZAFLARACH » STR. 10

SALA W SKRZYPNEM » STR. 6

PLANOWANE INWESTYCJE » STR. 6

AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR
W GMINIE SZAFLARY » STR. 19

BÓR I SZAFLARY 
ZE ŚCIEŻKĄ » STR. 14

KOLEJ CORAZ BARDZIEJ
POPULARNA » STR. 7

KOLONIA GMINNA 2018 » STR. 7
BUDOWA WODOCIĄGU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM » STR. 9

SZAFLARZANIE RÓWNIEŻ WITALI
STOCHA I KUBACKIEGO » STR. 7

AWANS LKS SZAFLARY » STR. 52

ROZRYWKOWY
DŁUGI WEEKEND » STR. 16



Oddajemy w Wasze ręce wakacyjne 
wydanie „Serca Podhala”. W nume-
rze znajdziecie Państwo informacje 

o dotacjach przyznanych gminie Szaflary, 
o sukcesach dzieci i młodzieży jak również 
informacje na temat bieżącej działalności 
ośrodka zdrowia.

Nadchodzący czas wakacji to także 
imprezy plenerowe w naszej gminie, 
wśród nich m.in. III Festyn Strażacki, VIII 
Saflarzańsko Watra i Gminny Przegląd 
Zespołów Regionalnych, wyścigi kolarskie 

(Tatra Road Race, 75. Tour de Pologne) 
i wiele innych. 

Z okazji wakacji życzymy wszystkim 
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom 
wspaniałych, słonecznych i bezpiecz-
nych wakacji, zasłużonego wypoczynku 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we 
wrześniu. Wszystkim mieszkańcom oraz 
turystom udanego wypoczynku w gminie 
Szaflary. Wakacje to także ciężka praca 
dla rolników i przedsiębiorców dlatego 
również im życzymy dużo sił i wytrwało-
ści na ten czas i mimo wszystko odpo-
czynku.

Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

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

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

Wydawca: Gmina Szaflary „Serce Podhala” 
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl

Szanowni Nauczyciele drodzy Uczniowie i Rodzice
kolejny rok szkolny dobiegł końca ...  

i już niebawem rozpoczniemy długo wyczekiwane wakacje....
Składamy Serdeczne Podziękowania:

Gronu pedagogicznemu - za trud pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Uczniom - za zapał włożony w naukę

Wszystkim Rodzicom - za pracę z dziećmi i trud włożony 
w pielęgnowaniu POLSKOŚCI w domach rodzinnych za zaangażowanie 

w pracę szkoły i dla szkoły.

życzymy Nauczycielom Uczniom i Rodzicom:

radosnych wspaniałych niezapomnianych ale przede wszystkim 
bezpiecznych i beztroskich wakacji oraz udanego wypoczynku

z dala od wszystkich codziennych obowiązków...

Drodzy mieszkańcy!
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Wyróżnienie od Ministra Energii 
dla Klastra Serce Podhala

W uroczystości wręcze-
nia certyfikatu wzięli 
udział m.in. Krzysztof 

Tchórzewski Minister Energii 
Artur Michalski Wiceprezes 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Andrzej Piotrow-
ski Doradca Ministra Energii. 
W imieniu Klastra Energii Ser-
ce Podhala certyfikat odebrali 
Rafał Szkaradziński Wójt Gmi-
ny Szaflary oraz Paweł Kup-
czak Wiceprezes PEC Geoter-
mia Podhalańska.

W konkursie wzięło udział 
115 klastrów z całej Polski po-
zytywną weryfikację przeszło 
30 natomiast 10 z nich otrzy-
mało certyfikat klastra energii 
z wyróżnieniem. Klaster Ser-
ce Podhala został wyróżniony 

głównie za pionierskie przed-
sięwzięcia w sektorze energe-
tyki rozproszonej.

Opr. i zdj.: PEC Geotermia  
Podhalańska

Gmina Szaflary 
wspiera 
organizacje 
pozarządowe

W tym roku do połowy 
czerwca łączna kwota 
dofinansowania do 
działalności organizacji 
pozarządowych 
w naszej gminie 
wyniosła 188 700 zł.

W naszej gminie działa 
kilkanaście organiza-
cji i stowarzyszeń które 

zwróciły się do Wójta Gminy 
Szaflary o udzielenie pomocy 
finansowej. Do tej pory dofi-
nansowania otrzymały:
 » Ludowy Klub Sportowy 

„Szaflary” – 82 500 zł.
 » Ludowy Klub Sportowy 

”SKALNI” z siedzibą 
w Zaskalu – 41 100 zł.

 » Uczniowski Klub Sporto-
wy „Świt” przy SP w Sza-
flarach – 10 000 zł.

 » Stowarzyszenie Czuj! Czu-
waj z siedzibą w Maruszy-
nie – 3 000 zł.

 » Stowarzyszenie Aktywno-
ści Lokalnej „Na Wierchu 
Maruszyny” z siedzibą 
w Maruszynie – 3 350 zł.

 » Klub Sportowy Rutkow-
-Ski z siedzibą w Skrzyp-
nem – 14 450 zł.

 » Grupa Inicjatyw Lokal-
nych GIL z siedzibą w Bo-
rze – 5 500 zł.

 » Stowarzyszenie „Dla 
Rozwoju Gminy Szafla-
ry” z siedzibą w Bańskiej 
Niżnej – 7 700 zł.

 » ZHP Chorągiew Krakow-
ska Hufiec Podhalański – 
5 000 zł.

 » Stowarzyszenie NaSa Bań-
ska Wyżna – 4 000 zł.

 » Ochotnicza Straż Pożarna 
z siedzibą w Borze – 2 000 
zł.

 » Stowarzyszenie Historii 
Spytkowic - oddział Sza-
flary – 2 100 zł.

 » Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szaflarach – 8 000 zł.

Oprac. Alicja Sąder

Ministerstwo Energii rozstrzygnęło pierwszy konkurs dla 
klastrów energii. Współtworzony przez PEC Geotermia 
Podhalańska i Gminę Szaflary Klaster Energii Serce Podhala 
znalazł się w elitarnym gronie wyróżnionych klastrów.

Niższa stawka jest możliwa 
w związku z obniżeniem 
przez nowotarski MZWiK 

opłaty za hurtowy odbiór ście-
ków dla 3 gmin: Szaflary, Bia-
ły Dunajec i Poronin, o co od 
trzech lat zabiegał Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński. 
Aktywna współpraca Wójtów 
gmin Szaflary, Biały Duna-
jec i Poronin oraz Zarządów 
PPK sp. z o.o. i nowotarskiego 
MZWiK pozwoliła na obni-
żenie stawek we wszystkich 
wymienionych gminach. Ni-
ska taryfa jest także skutkiem 
aktywnej działalności gminy 
Szaflary w obszarze inwesty-

cji kanalizacyjnych na swoim 
terenie, część inwestycji jest 
bowiem realizowana przez 
Gminę, przez co nie obciąża-
ją taryfy i nie wpływają na jej 
wzrost. Gmina Szaflary jest 
bardzo aktywna w zakresie 
rozbudowy infrastruktury ka-
nalizacyjnej na swoim terenie. 
Obecnie gmina Szaflary skana-
lizowana jest w nieco ponad 
30%, a celem jest skanalizo-
wanie w najbliższych latach 
min. 60% budynków w gmi-
nie, przy objęciu inwestycjami 
wszystkich sołectw. W chwili 
obecnej gotowe są już projek-
ty na rozbudowę kanalizacji 

w sołectwach: Zaskale, Ma-
ruszyna, Bańska Niżna oraz 
Szaflary i te sołectwa w ciągu 
kilku lat powinny być w więk-
szości skanalizowane. Gmina 
posiada już także koncepcje 
budowy kanalizacji w pozosta-
łych miejscowościach gminy, 
tj. Skrzypne, Bańska Wyżna 
oraz Bór i dla tych miejsco-
wości w niedługim czasie roz-
poczną się prace projektowe 
w oparciu o posiadane koncep-
cje. Aktywność gminy Szaflary 
w obszarze własnych inwesty-
cji kanalizacyjnych wpłynie na 
utrzymanie niskiej taryfy na 
wiele kolejnych lat. 

Ścieki w Gminie Szaflary tańsze o 3 zł
Od czerwca bieżącego roku taryfa za ścieki na terenie gminy Szaflary zostanie 
obniżona z 9,57 zł do 6,76 zł netto co dla mieszkańca oznacza obniżkę brutto 
z 10,34 zł do 7,30 zł za m3 odprowadzanych do kanalizacji ścieków. 
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Konkurs plastyczny został 
zorganizowany przez Sta-
rostę Tatrzańskiego Staro-

stę Nowotarskiego Burmistrza 
Miasta Zakopane Burmistrza 
Miasta Nowy Targ oraz Wójtów 
Gmin Biały Dunajec Poronin 
i Szaflary.

Wzięły w nim udział dzieci 
z klas O do VI szkoły podstawo-
wej. Łącznie Komisja oceniła 
220 prac z 8 szkół z powiatów 
nowotarskiego i tatrzańskie-
go. Głównym celem konkursu 
była promocja wykorzystania 
alternatywnych form nisko emi-
syjnego transportu publicznego 
w życiu codziennym na tere-
nie Podhala ze szczególnym 
uwzględnieniem poruszania 
się koleją.

Laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody z rąk Starosty 
Tatrzańskiego Piotra Bąka Dy-
rektor Małopolskiego Oddziału 
POLREGIO Kazimiery Biel 
– Zając Wójta Gminy Szaflary 
Rafała Szkaradzińskiego oraz 
Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki 
w Szaflarach Macieja Szostaka.

Wyniki Konkursu:

I miejsce – Dawid Łukasik – 
Szkoła Podstawowa nr 4 
w Nowym Targu

II miejsce – Małgorzata Stop-
ka – Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem

III miejsce – Patryk Szopiński 
– Szkoła Podstawowa nr 4 
w Nowym Targu

Wyróżnienia:

Jakub Marusarz – Szkoła Pod-
stawowa w Bańskiej Niżnej

Joanna Chrobak - Szkoła Pod-
stawowa w Borze

Jan Karciarz - Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Białym Dunajcu

Stanisław Majewski - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Białym 
Dunajcu

Szymon Ambroż - Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Nowym Targu

Viktoria Łapka - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Białym Dunajcu

Gabriela Malacina - Szkoła Pod-
stawowa w Bańskiej Niżnej

Wiktoria Plewa - Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Nowym Targu

Julia Bafia - Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem

Anna Jarząbek - Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Nowym Targu

Michał Szaflarski - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Białym Du-
najcu

Ewelina Dziadkowiec - Szkoła 
Podstawowa w Gliczarowie 
Górnym

Adrian Sikora - Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Nowym Targu
Nagrody główne dla lau-

reatów pierwszego drugiego 
i trzeciego miejsca oraz miejsc 
wyróżnionych ufundowało 
POLREGIO Urząd Marszał-
kowski Województwa Mało-
polskiego Starostwo Powiatowe 
w Zakopanem oraz Gmina Sza-
flary. Ponadto prace laureatów 
będą prezentowane we wszyst-
kich pociągach Województwa 
Małopolskiego – zarówno tych 
użytkowanych przez Koleje Ma-
łopolskie jak i przez Przewozy 
Regionalne.

Podhalańska Kolej Regio-
nalna kursuje od 27 kwietnia na 
trasie Zakopane – Nowy Targ. 
Od 23 czerwca na trasie Zako-
pane – Nowy Targ w okresie 
wakacyjnym będą kursowały 
dodatkowe 4 pociągi. Ponadto 
trasa Podhalańskiej Kolei Re-
gionalnej w wakacje zostanie 
wydłużona do Rabki-Zdrój. Na 
trasie Zakopane – Nowy Targ – 
Rabka-Zdrój rozkład zostanie 
uzupełniony o 6 dodatkowych 
kursów. Po wakacjach na trasie 
tej będą tylko dwa kursy nato-
miast pociągi na trasie Zakopane 
– Nowy Targ będą kursowały 
jak do tej pory.

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

Koleją po Podhalu
W Szaflarach na stacji PKP 7 czerwca przedstawiciele powiatów nowotarskiego 
i tatrzańskiego wręczyli nagrody w konkursie „Koleją po Podhalu”.
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Lp. Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

1. Małgorzata 24.02.2018 r.

2. Wojciech 26.02.2018  r.

3. Eliza 26.02.2018 r.

4. Patryk 01.03.2018 r.

5. Michał 02.03.2018 r.

6. Jan 04.03.2018 r.

7. Oskar 05.03.2018 r.

8. Marcin 07.03.2018 r.

9. Szymon 08.03.2018 r.

10. Wojciech 14.03.2018 r.

11. Tomasz 15.03.2018 r.

12. Nadia 27.03.2018 r.

13. Zuzanna 29.03.2018 r.

14. Milena 29.03.2018 r.

15. Mieszko 30.03.2018 r.

16. Krzysztof 11.04.2018 r.

17. Emilia 14.04.2018 r.

18. Aniela 15.04.2018 r.

19. Maja 23.04.2018 r.

20. Emilia 23.04.2018 r.

21. Martyna 27.04.2018 r.

22. Eliza 30.04.2018 r.

23. Zofia 07.05.2018 r.

24. Antoni 20.05.2018 r.

25. Sylwia 21.05.2018 r.

26. Szymon 22.05.2018 r.

27. Julia 29.05.2018 r.

Wykaz dzieci 
urodzonych w okresie 
od 1 marca 2018 do 

31 maja 2018 r.
zameldowanych na 

terenie gminy Szaflary

Mam sześcioro rodzeństwa. 
Zawsze jestem pełen po-
dziwu i wdzięczności 

dla moich Rodziców którzy tę 
gromadkę dzieci wychowywali 
i żywili w bardzo trudnych wa-
runkach. Była przecież trudna 
sytuacja w Polsce kłopoty ze zna-
lezieniem pracy niszczycielski 
system komunistyczny itd.

Ukończyłem Wyższe Semi-
narium Duchowne w Krakowie 
w 1991 r. Zaraz po święceniach 
kapłańskich zostałem skiero-
wany do pracy duszpasterskiej 
w Lipnicy Wielkiej na Orawie. 
Ta parafia była moją pierwszą 
miłością jak potocznie mówi-
my w języku kapłańskim. Po 
trzech latach pracy na Orawie 
zostałem skierowany przez Ks. 
Biskupa do Kasiny Wielkiej pa-
rafii która graniczy z diecezją 
tarnowską. Pracowałem tam sie-
dem lat. M.in. moją uczennicą 
była Justyna Kowalczyk którą 
przygotowywałem do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Ob-
serwowałem ze zdumieniem jej 
treningi wysiłek i pracę nad sobą. 
Łza szczęścia cisnęła się do oka 
jak widziałem kiedy zdobywała 
mistrzostwo olimpijskie.

Z tej że tak powiem wiejskiej 
kasińskiej sielanki zostałem prze-
niesiony do trzydziestotysięcznej 
nowohuckiej parafii w Mistrzejo-
wicach. Kiedy tam przyszedłem 
pracowałem w gronie 12 księży 
wikariuszów. W tej parafii przede 
wszystkim miałem pod opieką 
ministrantów i dzieci przygo-
towujące się do I Komunii św. 
(zazwyczaj było ok. 120 dzieci). 
Ogromnie się cieszyłem liczną 
grupą ministrantów (ok. 100 
osób) z którymi w czasie wakacji 
wyjeżdżałem na letnie kolonie. 

Również któregoś roku byliśmy 
w szkole w Szaflarach. Bardzo 
nam było tam dobrze byliśmy 
otaczani przez górali życzliwo-
ścią gościnnością i serdecznością.

Nowohucka duszpaster-
ska przygoda trwała 7 lat. Za 
kolejnym zrządzeniem Bożej 
Opatrzności otrzymałem od Ks. 
Biskupa list że mam podjąć pracę 
w wadowickiej papieskiej para-
fii. Nie ukrywam że czułem się 
wyróżniony i niegodny aby w tak 
świętym miejscu znaczonym tak 
bardzo śladami św. Jana Pawła II 
pracować. W Wadowicach moje 
kapłańskie życie koncentrowało 
się przede wszystkim na pracy 
z młodzieżą. Uczyłem w najwięk-
szej szkole w tamtym powiecie 
tzw. „Ekonomiku” młodzież ze 
szkół zawodowych Technikum 
i Liceum. W ramach tzw. „go-
dzin karcianych” przy akcepta-
cji Pani Dyrektor otworzyłem 
w szkole duszpasterski gabinet 
pod wdzięczną nazwą „Kufelek 
dobry na wszystko” którą wymy-
śliła sama młodzież. Żeby było 
jasne ten kufelek był napełnio-
ny ogromną troską i miłością do 
młodzieży zwłaszcza tej która 
przeżywała ciężkie chwile i pro-
blemy. Młodzież przychodziła na 
luźne rozmowy służyłem im radą 
wsparciem i pociechą. Przez czte-
ry lata przez ten gabinet przeszło 
kilkaset młodzieży dokładnie nie 
napiszę ile bo nie liczyłem.

Z Wadowic przyszedłem do 
Bańskiej Niżnej gdzie zacząłem 
pełnić funkcję proboszcza od 1 
lipca 2012 r. Od razu spotkałem 
się z niezwykłą życzliwością 
i wyrozumiałością moich Para-
fian. Zaufali mi a ja im. Przez taką 
relację udało się nam ogromnie 
dużo zrobić dla naszej wspólnoty 

i kościoła w dziedzinie duchowej 
i gospodarczej. Bardzo mi zale-
ży na tym aby w naszej parafii 
była żywa wspólnota modlitwy 
i głębokiej wiary. Zostałem po-
słany do tej parafii aby pomóc 
się zbawić Parafianom oraz mnie 
samemu. Z tych wielkich gospo-
darczych inwestycji wymienić 
należy: odwodnienie kościoła 
remont dolnego kościoła poło-
żenie kostki wokół kościoła upo-
rządkowanie cmentarza i umiesz-
czenie chłodni dla zmarłych 
w kaplicy na cmentarzu. W tym 
czasie podejmujemy kolejną bar-
dzo ważną inwestycję jak na tak 
małą parafię. W naszym kościele 
będziemy zakładać urządzenia 
wentylacyjne. Ja wiem że tym 
dziełom błogosławi Jezus Mi-
łosierny – Patron Naszej Parafii 
ale też powstają one dzięki pięk-
nej współpracy Rady Parafialnej 
i Parafian ze mną. Na moich Pa-
rafian zawsze mogę liczyć i wy-
rażam im wielką wdzięczność za 
zrozumienie i ofiarność.

Po wizytacji kanonicznej 
w naszej parafii Ks. Kardy-
nał Stanisław Dziwisz napisał 
w Kronice Parafialnej takie 
słowa: „Parafianie szanują Ks. 
Proboszcza a On ich też szcze-
rze kocha i szanuje”. Pragnę by 
to mocno wybrzmiało że to jest 
prawda i podpisuję się pod tymi 
słowami dwoma rękami.

Z całego serca życzę moim 
Parafianom i tym wszystkim 
którzy będą czytać te słowa aby 
Jezus Miłosierny wszystkim bło-
gosławił i pomagał zwłaszcza 
wtedy kiedy przyjdą trudniejsze 
chwile w życiu i krzyż obowiąz-
ków będzie coraz cięższy. Z mo-
dlitewną pamięcią

Ks. Grzegorz Kufel

Szczęść Boże!
Nazywam się Grzegorz Kufel. Jestem 
od 27 lat kapłanem. Urodziłem 
się w Łodygowicach miejscowości 
położonej między Bielskiem a Żywcem 
w województwie śląskim tuż obok 
pięknego jeziora żywieckiego.
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Kilka inwestycji zostało już 
zrealizowanych, jak przebu-
dowa ul. Kolejowej w Sza-

flarach czy budowa drogi na 
cmentarz w Maruszynie. Na 
końcowym etapie jest już budo-
wa sali gimnastycznej i boiska 
wielofunkcyjnego w Skrzyp-
nem, a także budowa ścieżki 
rowerowej w ramach „Szlaku 
wokół Tatr”. Trwa budowa wo-
dociągu w Maruszynie, a bu-
dowa bieżni lekkoatletycznej 
i boiska wielofunkcyjnego przy 
szkole w Szaflarach właśnie się 
rozpoczęła.  Planuje się w tym 
roku rozpoczęcie i zakończe-

nie przebudowy ul. Orkana 
z budową chodników i ścieżki 
rowerowej, wykonanie sygna-
lizacji świetlnej w Szaflarach, 
przeprowadzenie badań geofi-
zycznych terenu pod odwiert 
geotermalny i przygotowanie 
terenu pod odwiert oraz  do-
kończenie remontu szkoły 
i termomodernizacji budynku 
szkolnego w Bańskiej Wyżnej. 
Przewidziany jest zakup wozu 
strażackiego dla OSP Bańska 
Wyżna, a także rozpoczęcie 
budowy placów rekreacyjnych 
przy szkołach, które takich jesz-
cze nie posiadają, nowego placu 

zabaw przy Gminnym Ośrodku 
Zdrowia i Gminnym Przedszko-
lu oraz budowę chodników przy  
„Zakopiance”, na os. Palenice 
i przy ul. Jana Pawła II w Borze. 
W zależności od terminu uzy-
skania pozwolenia na budowę 
kanalizacji w Zaskalu, planuje 
się rozpoczęcie przebudowy 
części ul. Werona i Polnej. Duża 
część wymienionych inwestycji 
będzie zrealizowana w obecnym 
roku, ale w związku z bardzo 
dużym zakresem planowa-
nych robót budowlanych część 
z nich, jak budowa chodników 
wzdłuż „Zakopianki” czy przy 

ul. Jana Pawła II w Borze, bę-
dzie prowadzona do przyszłego 
roku. W związku z planowa-
nymi inwestycjami, na terenie 
gminy mogą występować cza-
sowe utrudnienia oraz zmiany 
w organizacji ruchu, dlatego 
prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość. 

Inwestycja przebiega bez więk-
szych problemów i od nowego 
roku szkolnego uczniowie szko-

ły oraz mieszkańcy będą mogli 
korzystać z nowej sali gimna-
stycznej, wyposażonej w pole 
do gry w piłkę nożną, piłkę ręcz-

ną i siatkówkę 
oraz szatnie, 
magazyn i po-
kój dla nauczy-

cieli. Obok nowej sali powstaje 
również nowe boisko wielofunk-
cyjne, z pełnowymiarowym bo-
iskiem do piłki ręcznej, koszy-
kówki i siatkówki. Inwestycja jest 
dofinansowana z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, w wysokości 
blisko 1,5 miliona złotych. 

Kolejne setki tysiące 
złotych dotacji dla 
gminy Szaflary na 
utylizację azbestu

Gmina Szaflary pozyska-
ła 718 tys. zł dotacji na 
demontaż wraz z uniesz-

kodliwieniem ok 1300 ton 
azbestu. Do tej pory z terenu 
Gminy wywieziono 899 ton 
azbestu, z 216 budynków, 
a 52 gospodarstwa domowe 
spełniające kryteria docho-
dowe otrzymały bezpłatnie 
materiał do pokrycia dachu. 
Akcja cieszyła się bardzo dużą 
popularnością wśród miesz-
kańców i w związku z tym 
gmina Szaflary złożyła wnio-
sek i pozyskała n owe środki 
finansowe na ten cel. Prosi-
my mieszkańców, o zgłasza-
nie się do Urzędu Gminy po 
wakacjach, w celu ustalenia 
nowych terminów usuwania 
azbestu z ich posesji.

Dobiega końca budowa nowej sali gimnastycznej 
i boiska wielofunkcyjnego w Skrzypnem

Planowane inwestycje w Gminie Szaflary 
na lato i jesień bieżącego roku

Budowa nowej sali gimnastycznej i boiska 
wielofunkcyjnego w Skrzypnem powoli dobiega końca.

W obecnym roku planuje się przeprowadzić kolejne inwestycje 
poprawiające infrastrukturę w gminie Szaflary, które zwiększą 
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. 
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Szaflarzanie również witali Stocha i Kubackiego
W sobotę 7 kwietnia w Zębie odbyła się uroczystość powitania 
naszych skoczków Kamila Stocha i Dawida Kubackiego.

Sukcesów gratulowali im m.in. 
parlamentarzyści i włodarze 
Podhala wśród nich senator 

Jan Hamerski posłanka Anna 
Paluch i poseł Edward Siarka 
starosta tatrzański Piotr Bąk wójt 
Poronina Bronisław Stoch wraz 
z wicewójtem oraz przewodni-
czącym Rady Gminy oraz Mało-
polska Kurator Oświaty Barbara 
Nowak.

Nie zabrakło także delegacji 
z Szaflar. W imieniu wójta gminy 
odniesionych w minionym sezo-
nie sukcesów gratulowali skocz-
kom Maciej Szostak – dyrektor 
GCKPiT Bożena i Mieczysław 
Furczoniowie oraz Jadwiga Tre-
bunia-Tutka.

 Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Jadwiga Trebunia-Tutka

Pierwsze dane są bardzo budu-
jące i mówią, o dużo więk-
szej frekwencji podróżnych 

niż pierwotnie zakładano, co 
tylko utwierdza pomysłodaw-
ców w słuszności i atrakcyjności 
uruchomienia takiego połącze-
nia. Przypominamy, że pociąg 
na tej trasie kursuje średnio raz 
na około godzinę, w obie strony. 
Bilet normalny na trasie Nowy 
Targ – Zakopane kosztuje 4 zł, 
a ulgowy 2.52 zł. Bardzo dobrym 
rozwiązaniem jest zakup biletu 
elektroniczne-
go przez apli-
kację iMKA 
lub biletomat 
w pociągu, 
gdzie istnie-
je możliwość 
zakupu biletu 
miesięcznego 
w obie strony, 
na trasie Nowy 
Targ – Zako-
pane za 90 zł 

(bilet normalny) i 45 zł (bilet 
ulgowy). W systemie tym 
można także zakupić tani bilet 
na rower w cenie 3 zł - bilet 
dzienny i 30 zł - bilet rowe-
rowy miesięczny. W okresie 
wakacyjnym będą kurso-
wały dodatkowo 4 pociągi. 
Ponadto trasa Podhalańskiej 
Kolei Regionalnej w waka-
cje zostanie wydłużona do 
Rabki-Zdrój. Zachęcamy do 
korzystania z nowej kolejki 
podhalańskiej.

Podhalańska Kolej Regionalna coraz bardziej popularna
Już minęły dwa miesiące od uruchomienia kolejki regionalnej na trasie Nowy Targ – Zakopane. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2018, II PÓŁROCZE
Sołectwa: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna
Sołectwa: 

Bór, Zaskale
Sołectwa: 

Maruszyna, Skrzypne
Sołectwa:
Szaflary

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów

lipiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.07.2018

11.07.2018 X

18.07.2018

25.07.2018 X

sierpień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.08.2018

08.08.2018 X

15.08.2018

22.08.2018 X

29.08.2018

wrzesień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.09.2018 X

12.09.2018

19.09.2018 X

26.09.2018

październik Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.10.2018 X

10.10.2018

17.10.2018 X

24.10.2018

31.10.2018 X

listopad Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.11.2018

14.11.2018 X

21.11.2018

28.11.2018 X

grudzień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.12.2018

12.12.2018 X

19.12.2018

28.12.2018 Zbiórka w piątek po Świętach 
Bożego Narodzenia

lipiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.07.2018 X

11.07.2018

18.07.2018 X

25.07.2018

sierpień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.08.2018 X

08.08.2018

14.08.2018 Zbiórka we wtorek ze względu 
na święto 15.08

22.08.2018

29.08.2018 X

wrzesień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.09.2018

12.09.2018 X

19.09.2018

26.09.2018 X

październik Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.10.2018

10.10.2018 X

17.10.2018

24.10.2018 X

31.10.2018

listopad Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.11.2018 X

14.11.2018

21.11.2018 X

28.11.2018

grudzień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.12.2018 X

12.12.2018

19.12.2018 X

26.12.2018

lipiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.07.2018 X

12.07.2018

19.07.2018 X

26.07.2018

sierpień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.08.2018 X

09.08.2018

16.08.2018 X

23.08.2018

30.08.2018 X

wrzesień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.09.2018

13.09.2018 X

20.09.2018

27.09.2018 X

październik Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.10.2018

11.10.2018 X

18.10.2018

25.10.2018 X

31.10.2018 X

listopad Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

01.11.2018

08.11.2018 X

15.11.2018

22.11.2018 X

grudzień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.12.2018 X

13.12.2018

20.12.2018 X

27.12.2018

X X

lipiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.07.2018

12.07.2018 X

19.07.2018

26.07.2018 X

sierpień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.08.2018

09.08.2018 X

16.08.2018

23.08.2018 X

30.08.2018

wrzesień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.09.2018 X

13.09.2018

20.09.2018 X

27.09.2018

październik Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.10.2018 X

11.10.2018

18.10.2018 X

25.10.2018

30.10.2018
Zbiórka we wtorek ze względu 

na święta w dniach  
1 i 2 listopada

listopad Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

15.11.2018 X

22.11.2018

29.11.2018 X

grudzień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.12.2018

13.12.2018 X

20.12.2018

27.12.2018 X

X X
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Gmina Szaflary 
pozyskała 
kolejną dotację 
w wysokości 
2,8 mln zł  
na rozwój sieci 
geotermalnej

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie przyznał gminie 
Szaflary dotację w wysokości 
2,8 mln zł, na wykonanie pro-
jektów budowy sieci geoter-
malnych w miejscowościach 
Szaflary, Zaskale i Bór. Jest to 
kolejny etap rozwoju geoter-
mii na terenie gminy Szaflary. 
W 2017 roku Gmina Szaflary 
otrzymała 45 mln zł na wyko-
nanie odwiertu badawczego-
-eksploatacyjnego. Obecnie 
trwają przygotowania do badań 
geofizycznych, które są pierw-
szym i niezbędnym etapem do 
rozpoczęcia budowy odwiertu. 
Równolegle z budową odwier-
tu geotermalnego prowadzone 
będą prace projektowe dla wy-
mienionych miejscowości, tak 
aby po zakończeniu wykonania 
odwiertu niezwłocznie można 
było przystąpić do budowy sie-
ci geotermalnej.

Planowana do budowy sy-
gnalizacja świetlna wykona-
na będzie na skrzyżowaniu 

dwóch dróg gminnych ul. Rola 
Galicowa i ul. Augustyna Suskie-
go, która jest po „Zakopiance” 
drugą, najbardziej uczęszczaną 
drogą w Gminie. Planowana in-
westycja znacząco wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w obrę-
bie wymienionego skrzyżowania 
i samym centrum miejscowości. 

Z powodu bliskiej odległości 
przedmiotowego skrzyżowania 
od szkoły, obecnie 
bezpieczeństwa pie-
szych, a w szczególno-
ści dzieci i młodzieży 
szkolnej, pilnuje pra-
cownik Urzędu Gmi-
ny zabezpieczający to 
przejście. Nie będzie 
to ostatnia sygnalizacja 
świetlna w Szaflarach. 

Planowana jest także budo-
wa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu „Zakopianki” 
i ul. Orkana, w ramach kom-
pleksowej przebudowy tego 
skrzyżowania, obejmującej 
także budowę półrogatek 
oraz przejścia dla pieszych 
przez tory.

Do gminy wpływają kolejne 
deklaracje mieszkańców 
chcących podłączyć się do 

nowego wodociągu i w związ-
ku z dużym zainteresowaniem 
planuje się w najbliższym 
czasie zlecić przygotowanie 
dokumentacji projektowej na 
dalszą rozbudowę wodociągu 
w Maruszynie oraz na budowę 
nowego wodociągu w Szafla-
rach. Przypomnijmy, że spra-
wa wodociągu w Maruszynie 

ciągnie się już od daw-
na, dlatego finalizacja 
pierwszego etapu, obej-
mującego budowę stacji 
uzdatniania wody, wo-
domatu oraz pierwszej 
części sieci wodociągo-
wej, jest niewątpliwie 
dobrą informacją dla 

wszystkich mieszkańców, bo-
rykających się często z brakiem 
dostępu do bieżącej i czystej 
wody. Na budowę wodociągu 
Gmina ma przyznaną pożyczkę 
z WFOŚiGW w Krakowie, która 
zostanie w przyszłości umorzo-
na do 40%.

fot. Natalia Romasz

Budowa sygnalizacji świetlnej w centrum Szaflar
Gmina Szaflary w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej pozyskała 129 tys. zł na 
budowę sygnalizacji świetlnej w Szaflarach. 

Budowa wodociągu w Maruszynie 
– zgodnie z harmonogramem

Trwa budowa wodociągu w Maruszynie. Inwestycja jest 
realizowana zgodnie z harmonogramem i wszystko wskazuje 
na to, że zostanie ukończona w terminie, a woda w kranach 
z nowego wodociągu popłynie już w tym roku. 
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Przydrożne lub wiejskie latar-
nie, tak jak wszystkie urzą-
dzenia, zużywają się psują. 

Żarówki w latarniach mają 
określoną żywotność i co jakiś 
czas trzeba je wymieniać. Wie-

lu mieszkańców ma problem do 
kogo zgłosić niedziałającą latar-
nię. Jeśli więc widzicie Państwo 
awarię oświetlenia ulicznego 
proszę dzwonić pod numer  po-
gotowia energetycznego – 991.

Latarnia nie świeci?
Gdzie zgłosić awarię oświetlenia.

Ankiety zbierane są w celu 
uzyskania możliwości za-
projektowania sieci przez 

PSG. Jednocześnie wypełnie-
nie ankiety nie  zobowiązuje 
do późniejszego przyłączenia 
do sieci.

Im więcej złożonych ankiet, 
tym większe prawdopodobień-
stwo powstania sieci. Przy stale 
rosnących cenach węgla i drewna 
oraz zbliżającej się konieczności 
wymiany kotłów na spełniające 
wymogi co najmniej 5 klasy, 
warto już teraz zapewnić sobie 
możliwość wyboru paliwa inne-
go niż węgiel, Ekogroszek, czy 
drewno.

Nie czekaj! Włącz się w roz-
wój Gminy już teraz! Dla obec-
nych i przyszłych pokoleń…

Ankiety można otrzymać 
w Urzędzie Gminy, przy ulicy 
Zakopiańskiej 18, pokój 12, lub  
na stronie internetowej gminy: 
szaflary.pl, w zakładce Odna-
wialne Źródła Energii.

Znajdą tam Państwo również 
przykład wypełnionej ankiety, 
a w  razie niejasności, ankietę 
z komentarzami objaśniającą 
zawarte w ankiecie pytania. 
Wypełnione ankiety prosimy 
składać w Sekretariacie Urzę-
du Gminy, ul. Zakopiańska 18, 
pokój nr 10.

Złożenie ankiety jest dobro-
wolne i nie wiąże się z żadnymi 
konsekwencjami, ankieta zosta-
nie wykorzystana w działaniach 
tworzenia sieci gazowej

Anna Urbaniak

Sieć gazowa w Gminie Szaflary!
Drodzy mieszkańcy miejscowości Bańska Wyżna, Maruszyna oraz Skrzypne 
ponownie zachęcamy do wypełniania i składania ankiet, dotyczących 
możliwości przyłączenia do planowanej sieci gazowej.
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Lekcja pokazowa zorganizowa-
na została 16 kwietnia przez 
Stowarzyszenie NaSa Bańska 

Wyżna w remizie OSP. Przyby-
li na to spotkanie rodzice mieli 
okazję zobaczyć efekty i postępy 
w pracy dzieci. Zajęcia prowa-
dzone były przez Magdalenę 
Konopek - instruktorkę baletu 
absolwentkę Studia Baletowe-
go Opery Krakowskiej tancerkę 
Art Color Ballet i Studia Sztuki 
Tańca.

Na zakończenie każda 
z uczestniczek otrzymała dy-
plom oraz drobny upominek od 

Organizatorów.
Opr. i fot.: Natalia Romasz

Na zakupionej przez gminę 
Szaflary w 2015 roku, leżą-
cej przy szkole działce, po-

wstanie nowoczesny przyszkolny 
kompleks sportowy wyposażo-
ny w bieżnię lekkoatletyczną, 
bieżnie do skoku w dal i trój-
skoku, rzutnię do pchnięcia kulą 
oraz komplet do skoku wzwyż. 
W środku bieżni okrężnej powsta-
nie nowe boisko wielofunkcyjne 
z pełnowymiarowym boiskiem 
do piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki. Do bieżni zostanie 
zakupione pełne wyposażenie 
lekkoatletyczne, w tym płotki, 
bloki startowe, komplet do skoku 
wzwyż, czy sprzęt do pchnięcia 
kulą. Nowoczesny kompleks 
będzie pierwszym tego typu 

obiektem na 
Podhalu, le-
żącym na te-
renie gminy 
wiejskiej, 
gdyż podob-
ne kompleksy posiadają tylko 
gminy miejskie. Nowoczesny 
przyszkolny kompleks wprowa-
dzi nowe możliwości dla naszych 

szkół i wzbogaci ofertę dydak-
tyczną wszystkich placówek 
oświatowych w gminie. Będzie 
to miejsce ogólnodostępne dla 
wszystkich mieszkańców, co 
wpłynie również na poprawę ja-

kości i komfort życia na terenie 
naszej gminy. Na realizowa-
ną inwestycję gmina Szafla-
ry złożyła wniosek o dofi-

nansowanie do 
Ministerstwa 
Sportu. 

Lekcja pokazowa „Balet” i „Taniec współczesny”
Tajniki sztuki baletu oraz tańca współczesnego poznały dziewczynki 
uczęszczające na zajęcia taneczne do SP w Bańskiej Wyżnej.

Ruszyła budowa stadionu lekkoatletycznego 
i wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
szkole w Szaflarach

W maju ruszyła budowa nowej 
przyszkolnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. 

Gmina Szaflary 
z medalem!
Gmina Szaflary otrzymała 
złoty Medal Ojca 
Świętego Jana Pawła II za 
zasługi dla Archidiecezji 
Krakowskiej za wieloletnią 
pomoc i zaangażowanie 
w organizację pielgrzymki 
Sursum Corda.

W dniu 02 czerwca 2018 r.  
po raz XXI Drogą Pa-
pieską z Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach do Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej 
Podhala wędrowało ponad 
4.000 pielgrzymów. Było to 
niezwykłe wydarzenie ukazu-
jące świadectwo wiary i przy-
wiązania do Chrystusa.

Wyrazem wdzięczności 
za wieloletnią pomoc i za-
angażowanie w organizację 
Pieszej Pielgrzymki Sursum 
Corda Zakopane – Ludźmierz 
Gminie Szaflary został nadany 
złoty Medal Ojca Świętego 
Jana Pawła II za zasługi dla 
Archidiecezji Krakowskiej 
przez Arcybiskupa Metro-
politę Krakowskiego Marka 
Jędraszewskiego. 

Dziękując wszystkim któ-
rzy swoją pracą, obecnością 
i wsparciem przyczynili się 
do zorganizowania tego wy-
darzenia jako wotum wdzięcz-
ności za otrzymane łaski przez 
mieszkańców i pielgrzymów 
z całej Gminy Szaflary Wójt 
Rafał Szkaradziński przekazał 
złoty Medal Ojca Świętego 
Jana Pawła II za zasługi dla 
Archidiecezji Krakowskiej 
- Matce Boskiej Szaflarzań-
skiej, gdzie zajmie zaszczytne 
miejsce. Oprac. Natalia Bylina
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Gmina Szaflary wykona-
ła ponad 3 km odcinek 
ścieżki rowerowej na 

Szlaku wokół Tatr wraz z 3 
miejscami postojowymi oraz 
oznakowaniem. Koszt całości 
zrealizowanego zadania to 
kwota ponad 700 tys. zł z cze-
go dofinansowanie to kwota 
prawie 600 tys. zł. W ramach 
przebudowy wykonano robo-
ty ziemne zagęszczono grunt 
i wzmocniono go poprzez uło-
żenie geokrat i geowłókniny. 
Wykonano również podbudo-

wę z kruszywa naturalnego sta-
bilizowanego oraz nawierzch-
nię z klińca stabilizowanego. 
Bezpośrednio przy realizowa-
nej ścieżce wykonano także 3 
miejsca postojowe dla rowe-
rzystów wraz z wyposażeniem 
(ławki stojaki na rowery 2 sa-
moobsługowe stacje naprawy 
rowerów tablice informacyjne 
kosze na śmieci). Wykonany 
odcinek „Historyczno-kultu-
rowo-przyrodniczego Szlaku 
wokół Tatr” w Gminie Szaflary 
o nawierzchni żwirowej łączy 

się bezpośrednio z odcinka-
mi wykonanymi przez Miasto 
Nowy Targ. Położona w pobli-
żu Rezerwatu Bór na Czerwo-
nem trasa prowadzi przez tere-
ny leśne a następnie terenem 
otwartym otwierając widok 
na południe (Tatry i fragmen-
ty Podhala) na północ (Gorce) 
i wschód (Pieniny). Wykonane 
miejsca postojowe dają użyt-
kownikom ścieżki możliwość 
odpoczynku i schronienia 
przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi.

Z tego względu że ścieżka zo-
stała utworzona na terenie ścisłe-
go rezerwatu to jedyną możliwą 
i uzgodnioną z lasami państwo-
wymi i Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska była 
nawierzchnia z naturalnego kru-
szywa. Nie było możliwe aby 
w takim terenie powstała ścieżka 
o nawierzchni asfaltowej.

Gorąco zachęcamy do korzy-
stania z tej formy aktywności 
bo ostatnio staje się ona coraz 
bardziej popularna.

Opr. i fot.: Anna Golonka

Bór i Szaflary z nową ścieżką rowerową!
W ramach pozyskanego 85% dofinansowana Gmina Szaflary wykonała 
kolejna ścieżkę rowerową na ponad 3 km odcinku.
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W związku z wyłonieniem 
wykonawcy kolejnej 
części ocen energetycz-

nych informujemy iż w budyn-
kach w których nie została ona 
wcześniej przeprowadzona 
planowane są wizyty w czerw-
cu/lipcu. W najbliższym cza-

sie zostanie również ustalona 
data spotkania z mieszkańca-
mi na którym osoby wstępnie 
zakwalifikowane do projektu 
zostaną poinformowane o ko-
lejnych etapach.

Warunki uczestnictwa 
w projekcie nie uległy 

zmianie wykonane już 
oceny energetyczne nadal 
są aktualne. Szczegółowe 
informacje dotyczące prze-
prowadzania ocen energe-
tycznych znaleźć można na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy.

Ponadto nadmieniamy iż 
opóźnienie w realizacji pro-
jektu jest niezależne od Gminy 
Szaflary.

Projekt realizowany jest 
z Europejskiego Programu Roz-
woju Regionalnego

Opr.: Anna Urbaniak

WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE SZAFLARY

Szkolenie obejmowało naukę 
podstawowych technik wyko-
rzystywanych podczas jazdy 

na rowerze górskim. Kursanci 
poznawali poprawną pozycję 
podczas jazdy w terenie i po 
wszelkich nierównościach (ko-
rzenie kamienie itp.). Uczyli się 
również pokonywania stromych 
zjazdów i zakrętów. Na te ele-
menty instruktorzy z MTB Sty-
le oraz Fundacji „2 Koła” kładli 
szczególny nacisk jako jeden 
z najważniejszych elementów po-
prawnej jazdy na rowerze MTB 
mający przede wszystkim wpływ 
na zwiększenie bezpieczeństwa 
młodych adeptów MTB podczas 
dynamicznej jazdy w terenie. 
Kolarstwo górskie to nie tylko 
efektywne zjazdy ale również 
pokonywanie podjazdów. Te ele-
menty były również ćwiczone 
przez wszystkich uczestników 
szkoleń. Determinacją i twardym 

charakterem wykazali się mło-
dzi mieszkańcy gminy podczas 
monotonnych i dla wielu wy-
czerpujących podjazdów. Zapał 
zdyscyplinowanie oraz chęć nauki 
jaką zaprezentowali młodzi miesz-
kańcy gminy podczas ćwiczeń 
poszczególnych technik stanowił 
pewne zaskoczenie dla instrukto-
rów biorących udział w szkoleniu. 
Wielu kursantów zaprezentowało 
bardzo dobrą koordynację rucho-
wą oraz niezłe przygotowanie 
kondycyjne. Spory potencjał być 
może i dla przyszłych zawodni-
ków MTB drzemie w młodzieży 
z gminy Szaflary.

Wszystkie zajęcia odbywały 
się na ścieżkach szkoleniowych 
MTB Serce Podhala w Sza-
flarach oraz w pobliskim lesie 
w rezerwacie przyrody Bór na 
Czerwonenm. 

oprac. Fundacja 2 Koła
Fot.: Fundacja „2 Koła”

Szkolenia rowerowe w gminie Szaflary
Miesiąc maj i czerwiec upłynął pod znakiem rowerów górskich w gminie Szaflary. Projektem 
szkoleniowym zostały objęte dzieci z klas 3 do 5 ze wszystkich szkół podstawowych w gminie.
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Barszcz Sosnowskiego to 
roślina groźna dla czło-
wieka (powoduje opa-

rzenia II i III stopnia) inwa-
zyjna powodująca degradację 
środowiska przyrodniczego. 
Dodatkowo często pojawia 
się masowo stając się głów-
nym przedstawicielem flory 
w danym miejscu. Zaznaczyć 
należy że w miejscach w któ-
rych Barszcz Sosnowskiego 
wystąpił liczba innych gatun-
ków spada trzykrotnie.

Gmina Szaflary chcąc 
zapobiegać występowaniu 
tej groźnej rośliny wystąpi-
ła z wnioskiem o dotację do 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie 
który to przydziela dotacje. 
Spośród ościennych gmin 
Gmina Szaflary otrzymała 
najwyższą dotację na ten cel 
bo aż 62.000 zł.

Usuwaniem barszczu zaj-
muje się firma która wygrała 
przetarg i ma rozpisany har-
monogram działań uzgodnio-
ny z WFOSiGW.

Ponadto zwracamy się 
z uprzejmą prośbą do wszyst-
kich mieszkańców którzy 
wiedzą o dodatkowych miej-
scach występowania barsz-
czu o zgłoszenie tego faktu 
w Urzędzie Gminy w pokoju 
nr 8. Opr.: Anna Golonka

Gmina Szaflary 
z najwyższą dotacją 
na likwidację barszczu 
Sosnowskiego

Dzięki staraniom 
o dodatkowe środki 
Gmina Szaflary pozyskała 
aż 62 tys. zł na walkę z tą 
niebezpieczna rośliną.

W okresie od 9 do 20 kwiet-
nia 2018r. na terenie 
Gminy Szaflary trwała 

zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych. 

Jak co roku na obszarze na-
szej gminy odbieraliśmy 
materace, stare meble 
i inne odpady o dużych 
rozmiarach sprzed pose-
sji, wystawione wzdłuż 
dróg publicznych. Łącz-
nie zebrano 182,56 ton 

odpadów. Od paru lat widać 
znaczący przyrost ich ilości. 
W porównaniu do roku 2014, 
kiedy to zebrano 51 ton można 
powiedzieć, iż nastąpił kilku-
krotny wzrost. masy zbieranych 

odpadów. Tendencja wzrostu 
ilości oddawanych odpadów ma 
miejsce w odniesieniu nie tylko 
do wielkogabarytowych odpa-
dów, ale również do odpadów 
segregowanych i zmieszanych 

na terenie naszej gminy. 
Cieszy za to fakt, coraz 
większej świadomości 
ekologicznej mieszkań-
ców i mniejszej ilości 
dzikich wysypisk. 

Fot.: Natalia Romasz

INFORMACJA O ZEBRANYCH ODPADACH WIELKOGABARYTOWYCH

W sezonie wiosennym i let-
nim dbamy aby estetyka 
gminy znacznie wzrosła 

za sprawą ukwiecenia. Letnie 
nasadzenia pojawiły się w róż-
nych częściach Gminy Szaflary. 
W tym roku oprócz rabat kwiato-
wych przy moście w ciągu ulicy 
Augustyna Suskiego oraz przy 
Urzędzie Gminy pojawiły się 
również kwiaty na dwóch mo-
stach w Szaflarach. Ukwiecony 
został surfiniami most w ciągu 
ulicy Augustyna Suskiego oraz 

most na osiedlu Nowe w Sza-
flarach. Dodatkowo ozdobiona 
kolorowymi surfiniami została 
również studnia w rynku w Sza-
flarach. Ponadto w tym roku z ini-
cjatywy sołtysa i współpracow-
ników powstała również nowa 
rabata kwiatowa na skrzyżowa-
niu przy wjeździe do Maruszyny. 
Zakupu sadzonek i potrzebnych 
artykułów na tą rabatę dokonała 
Gmina natomiast za urządzenie 
i przygotowanie tej rabaty skła-
damy serdecznie podziękowania 

dla Sołtysa Maruszyny Józefa 
Stramy oraz jego żony którzy 
sami posadzili rośliny. Bardzo 
chcielibyśmy aby takich właśnie 
inicjatyw było więcej i gorąco 
zachęcamy kolejne sołectwa do 
aktywności i składania propozy-
cji w tym zakresie.

Kolorowe kwiaty cieszą oczy 
mieszkańców i gości oraz pod-
noszą estetykę naszej gminy są 
systematycznie podlewane pie-
lęgnowane i nawożone.

Opr. i fot.: Anna Golonka

Gmina Szaflary dba o jej estetykę
Piękne otoczenie to też dobro wspólne dlatego musimy o nie dbać razem!
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Wyjazd jest nagrodą dla 
uczniów za wyniki 
w nauce zachowanie 

frekwencję oraz osiągnięcia 
pozaszkolne. 200 uczniów 
będzie spędzać czas nad mo-
rzem oraz poznawać atrakcje 
Międzyzdrojów. Kadrę wycho-
wawców stanowią nauczyciele 
oraz rodzice którzy zadeklaro-
wali chęć pomocy.

Wzorem ubiegłorocznych do-
świadczeń będziemy komuniko-
wać się przez system SMS dlatego 
rodzice będą proszeni o wskazanie 
nr telefonów do kontaktu.

We współpracy z Urzędem 
Gminy organizacją tegorocznej 
kolonii zajmuje się dyrektor 
szkoły w Bańskiej Wyżnej.
Opr.: Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej 

Urszula Krypa

Kolonia gminna 2018
W tym roku uczniowie z gminy Szaflary wyjadą 
na gminną kolonię do Międzyzdrojów. Będą 
przebywać w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Trygław” w terminie od 19 do 25 sierpnia.

W tych dniach ks. biskup nawiedził kościół 
i cmentarz w Borze gdzie poświęcił od-
nowiony krzyż cmentarny wykonany 

przez młodych strażaków z Boru jako pamiątkę 
wizytacji następcy Apostołów. Kolejno ks. 
biskup przebywał w kościele w Szaflarach 
gdzie na każdej Mszy św. głosił Słowo Boże 
i udzielał indywidualnego błogosławieństwa 
wiernym. Nawiedził cmentarz chorych 3 ro-
dziny i wspólnoty zakonne. Wieczorem udzie-
lił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas 
3 gimnazjum. W ostatnim dniu odwiedził 
nasze szkoły. Bóg zapłać za ten wspaniały 
czas modlitwy i umacniania wiary z następ-
cą Apostołów. Więcej informacji na temat 
wizytacji biskupa będzie w najbliższym 
wydaniu Owczarni.

Oprac. Ks. Jacek Kucz
Fot. Jan Krzysztofek

Wizytacja 
Biskupia

W dniach 16-18 czerwca 2018 r. 
nasza parafia przeżywała 
wizytacje kanoniczną  
ks. Biskupa Jana Szkodonia. 
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Gmina Szaflary jako organ 
prowadzący szkoły otrzy-
mała dotację celową z bu-

dżetu państwa na dofinansowanie 
zakupu nowości wydawniczych 
do bibliotek szkolnych w wy-
sokości 22 480,00 zł z czego: 
12 000,00 zł otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Szaflarach po 4 
000,00 zł otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Bańskiej Wyżnej oraz 
Zaskalu oraz 2 480,00 zł Szkoła 
Podstawowa w Borze.

Celem programu jest rozwija-
nie czytelniczych zainteresowań 
uczniów poprzez zagwarantowanie 
im dostępu do nowości wydawni-
czych oraz organizację wydarzeń

promujących czytelnictwo. 
Efektem długofalowym i trwa-
łym wynikającym z realizacji 

programu ma być rozbudzenie 
i rozwinięcie u uczniów zainte-
resowania czytaniem co zachęci 

ich do samodzielnej aktywności 
czytelniczej nie tylko na kolej-
nych etapach edukacji ale także 
w życiu dorosłym.

Za pieniądze z programu bi-
blioteka szkolna zakupi książ-
ki które nie są podręcznikami. 
Będą to takie pozycje którymi 
uczniowie są autentycznie zain-
teresowani. Książki wybierają 
pracownicy biblioteki na podsta-
wie zgłoszeń i własnej wiedzy. 
Warunkiem ubiegania się o rzą-
dowe środki było zapewnienie 
przez gminę wkładu własnego 
w wysokości 20% kosztów za-
kupu książek.

Opr.: Anna Golonka

Drodzy mieszkańcy przy-
pominamy Państwu 
o możliwości płacenia kar-

tą w Urzędzie Gminy Szaflary. 
Dzięki temu że Gmina Szaflary 
przystąpiła do „Programu upo-
wszechniania płatności bezgo-
tówkowych w administracji pu-
blicznej” w kasie urzędu można 
dokonać płatności za pomocą 
kart płatniczych. Pro-
gram ten jest realizowa-
ny przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozlicze-
niową.

Oprócz płatności dokonywa-
nych gotówką w kasie urzędu 

opłacania należności poprzez In-
ternet przed mieszkańcami gmi-
ny jest jeszcze jedna możliwość 
dokonywania różnych wpłat na 
rzecz gminy. Od stycznia tego 
roku przy stanowisku kasowym 

jest terminal płatniczy z którego 
każdy mieszkaniec może sko-
rzystać. Wpłacający kartą jak 
również Gmina nie płaci za to 
żadnej prowizji. Wpłacić w ka-
sie przy pomocy karty będzie 
można każdą kwotę – bez limitu 
minimalnego przeprowadzanej 

operacji. Płatności można 
dokonać również w for-

mie zbliżeniowej. Każdy 
mieszkaniec przy po-

mocy karty płatniczej 
dokona wszystkich 
płatności w gminie. 
Gorąco zachęcamy 

do korzystania z tej 
formy płatności.

Ponadto informujemy że 
wszelkich wpłat a w szcze-
gólności wpłat podatków 
oraz opłat za śmieci można 
dokonywać również tradycyj-
nie przelewem na wskazane 
poniżej rachunki bankowe:

 » Opłaty śmieciowe – Nr ra-
chunku: 96 8812 0005 0000 
0000 2134 0099

 » Wpłaty podatków Nr rachun-
ku: 96 8812 0005 0000 0000 
2134 0002

 » Opłaty skarbowe od zaświad-
czeń pełnomocnictw itp. Nr 
rachunku: 26 8812 0005 0000 
0000 2134 0001

Przypominamy o możliwości płatności 
kartą w Urzędzie Gminy Szaflary

Od początku stycznia tego roku przy stanowisku kasowym jest terminal 
płatniczy z którego każdy mieszkaniec może skorzystać.

Gmina Szaflary kolejny rok z dotacją na 
zakup książek do bibliotek szkolnych

Również i w tym roku Gmina Szaflary na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie 
otrzymała dotację celową w wysokości 22.480,00 zł na zakup książek do bibliotek 
szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
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Po raz kolejny mieszkańcy 
oraz goście przebywają-
cy w gminie Szaflary mieli 

okazję uczestniczyć w Majówce 
zorganizowanej przez Gminne 
Centrum Kultury Promocji i Tu-
rystyki w Szaflarach. Jak co roku 
program obfitował w wiele atrak-
cji zarówno dla najmłodszych 
jak i dla starszych. Na początku 
zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież z gminy Szaflary podczas 
III Gminnego Przeglądu Piosenki 
Angielskiej. Każdy z uczestni-
ków został nagrodzony drobnym 
upominkiem zakupionym przez 
GCKPiT w Szaflarach. Fun-
datorem nagród dla laureatów 
Przeglądu była Szkoła Języków 
Obcych HIGHLAND.

Równolegle z występami 
dzieci w sąsiednim namiocie ku-
charze i kucharki próbowali po-
bić rekord Polski w lepieniu pie-
rogów na czas w parach. Niestety 
mimo ich wysiłków zaproszony 
Sędzia Główny Biura Rekordów 
przyznał iż nie udało się pobić 
obecnego rekordu. Uczestnicy 
mieli jednak się czym pochwa-
lić bo w przewidzianym czasie 
tj. 60 minut ulepili prawie 3000 
przepysznych pierogów z bryn-
dzą. Za swoje wysiłki zostali na-
grodzeni upominkami w postaci 
akcesoriów kuchennych ufundo-
wanych przez Przedsiębiorstwo 
Handlowe PAKFOL oraz GC-
KPiT w Szaflarach.

Na scenie zaprezentowali się 
także wychowankowie GCKPiT 

w Szaflarach gitarzyści soliści 
który uczą się pod okiem Piotra 
Urzędowskiego. Z gościnnym 
występem zaprezentował się 
również zespół romski Terne 
Ćhawe.

Kolejnym punktem w pro-
gramie był III Turniej Sołecki 
o Puchar Wójta Gminy Szafla-
ry. Do walki o puchar a także 
o główną nagrodę czyli 1000zł 
walczyły trzy sołectwa: Szaflary 
Maruszyna i Zaskale. Pięciooso-
bowe drużyny zmagały się z ta-
kimi konkurencjami jak Bieg na 
trzech nogach Zbijanie balonów 
cepami Dożynkowa kasa Ale jaja 
oraz Golf bacowski. Zwycięskim 
sołectwem okazało się Zaskale. 
Na drugim miejscu uplasowała 
się Maruszyna na trzecim Szafla-
ry. Oprócz nagród pieniężnych 
które zasiliły budżety sołectw 
uczestnicy otrzymali vouchery 
ufundowane przez sponsorów: 
Karczmę Zadyma Spiską Krainę 
oraz Gorący Potok.

Doskonałą rozrywkę dla 
bawiących się na Majówce za-
pewnił Góralski Kabaret Truteń 
którego członkowie byli również 
konferansjerami tegorocznej Ma-
jówki następnie dla zebranych 
zagrał zespół Musle. Na zakoń-
czenie imprezy zaprezentował 
się Teatr Tancerzy Ognia z Ło-
dzi. Swoim występem zachwycił 
zgromadzonych mieszkańców 
i przybyłych gości. Impreza za-
kończyła się dyskoteką.

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Barbara Wolański

Rozrywkowy długi weekend
Długi weekend w gminie Szaflary zakończył się wspólną zabawą 
na III Majówce w Sercu Podhala.
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Zgodnie z Regulaminem prace 
zostały wykonane indywidu-
alnie w parach oraz grupach 

trzy osobowych.

W skład Komisji oceniającej 
prace weszli:
 » Maciej Szostak – Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Sza-
flarach

 » Andrzej Opacian - Przedsta-
wiciel Spółki IB z Nowego 
Targu

 » Maria Piszczek – Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Szaflarach

 » Grzegorz Dziadkowiec - In-
spektor Gospodarki Odpada-
mi UG Szaflary
Łącznie Komisja oceniła 

32 prace.
Podczas oceniania prac Komi-

sja zwracała uwagę na technikę 

wykonanej pracy oryginalność 
pomysłowość i estetykę.

Autorzy najlepszych prac:
 » Bańska Niżna:

Natalia Topór Paulina Zapo-
toczna Kinga Biernacka – kl. V

Klaudia Hreśka Klaudia 
Mąka Marta Zapotoczna – kl. VII
 » Bańska Wyżna:

Łukasz Żukowski Aleksander 
Rusnak – kl. IV

Kamil Trebunia Andrzej Ja-
rząbek – kl. V
 » Bór:

Michał Radwański Damian 
Rączka Kacper Chrobak – kl. V

Maria Milan Karolina Nie-
miec – kl. VII
 » Maruszyna Dolna:

Dominik Walkosz Stanisław 
Nawalaniec – kl. V

Ewelina Starzonek Anna 
Surmiak Monika Bryja – kl. VI

 » Maruszyna Górna:
Anna Repa – kl. IV
Kacper Tylka – kl. VI

 » Skrzypne:
Martyna Gał Izabela Mrugała 

Natalia Antoszek – kl. IV
Klaudia Antoszek Anna 

Parzątka Paulina Zapotoczna 
– kl. VII

Nagrodą dla laureatów kon-
kursu był wyjazd do Inwałdu 
i zwiedzanie Parku Miniatur 
oraz Warowni. Podczas wy-
jazdu uczestnicy mieli okazję 
skorzystać z atrakcji Parku a tak-
że wzięli udział w warsztatach 
Tworzenia Świec.

Opr.:Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

W kolejnej już edycji konkursu ekologicznego 
organizowanego przez Gminne Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki wzięło udział 68 uczestników 
z 6 szkół z terenu gminy Szaflary (z Bańskiej 
Niżnej Bańskiej Wyżnej Boru Maruszyny Dolnej 
Maruszyny Górnej oraz Skrzypnego).

Konkurs plastyczno-ekologiczny 
„Surowce Wtórne”
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112
997
999

18 261 04 00
18 266 33 000

Telefon alarmowy
Policja
Pogotowie

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP
PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W SZAFLARACH – UL. ZAKOPIAŃSKA 18

 BO PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMAreaguj

PUNKT KONSULTACYJNY
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaarach

18 26 123 29 gops.szaary@wp.pl*(

ß

ß

ZAKOPIAŃSKA 18
pracownicy socjalni

poradnictwo psychologiczne
w godz. urzędowania 8.00 - 15.00

w godz. urzędowania 13.30 - 15.30

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

22 668-70-00
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

 7 DNI W TYGODNIU

12.00 - 18.00

PORADNIA DZIAŁA

w godzinach 

dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści:
psycholodzy i prawnicy

nie jesteś 
sama

poradnia@niebieskalinia.info

(

*

 0 801 12 00 02

www.niebieskalinia.info8
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OD 1 KWIETNIA 2018 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH ROZPOCZĄŁ
REALIZACJĘ PROJEKTU

Aktywny i świadomy senior 
W GMINIE SZAFLARY

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB W WIEKU 60+ Z TERENU GMINY SZAFLARY
działania realizowane w projekcie

bezpłatne porady prawne

bezpłatne konsultacje psychologiczne

zajęcia z zakresu pierwszej pomocy

wyjazd kulturalno - rekreacyjny

spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora

60+

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy �po�ecznej w �za�arac�

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy �po�ecznej w �za�arac� pod nazwą� ��ktywny i świadomy senior w Gminie �za�ary�
jest do�nansowany ze środk�w otrzymanyc� od �ojewody �a�opolskiego�

e-mail: gops@szaary.pl , tel.: 18 26 123 29

pok. nr 3

spotkanie tematyczne o zagrożeniach 
oszustwa metodą „ na wnuczka”, „ krewnego”, „funkcjonariusza”
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Uroczystość podzielona była 
na dwie części. Oficjalna 
zaczęła się modlitwą w ko-

ściele parafialnym w Zaskalu 
przy relikwiach Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Podczas kaza-
nia ksiądz proboszcz Ryszard 
Gaweł przypomniał wszystkim 
jakie cele stawiał sobie w życiu 
młody Karol Wojtyła. Po Li-
tanii do Matki Bożej wszyscy 
zebrani odśpiewali „Barkę”. 
Słowa do zebranych skiero-
wał także dyrektor szkoły Mi-
rosław Ćwikiel który podkreślił 
że każda społeczność szkolna 
powinna budować wspólnotę 
o takie wartości jak dobro i sza-
cunek. Druga część obchodów 
odbyła się na sali gimnastycz-
nej. Zebrani goście obejrzeli 
występ Zespołu Góralskiego 

„Mali Zaskalanie” któremu 
przygrywali nasi absolwenci: 
Marcin oraz Bartłomiej Fatlo-
wie. Później odbył się quiz 
o życiu i działalności Kardynała 
Karola Wojtyły przygotowany 
przez nauczycielki Elżbietę 
Poniedziałek i Martę Macią-
żek. Rozdano także nagrody za 
prace w konkursie plastycznym 
i literackim ufundowane przez 
księdza proboszcza i monety 
które podarował przyjaciel 
szkoły Julian Buroń. Jednak 
gwiazdą programu okazali się 
„Siewcy Lednicy” którzy po-
rwali wszystkich do tańca. Na 
zakończenie uczniowie udali 
się do klas na słodki poczę-
stunek przygotowany przez 
rodziców.

Opr. i fot.: Kinga Jagła - Tokarska

Organizatorem Konkursu jest 
Publiczne Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Czarnym Dunajcu oraz współ-
organizatorami Konkursu są: Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie 
Instytut Nauk Humanistyczno-
-Społecznych i Turystyki Podha-
lańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu Gminny Zespół Oświato-
wy w Czarnym Dunajcu Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy 
Czarny Dunajec. Konkurs odbył 

się w kilku kategoriach wieko-
wych.

Szkołę ze Skrzypnego godnie 
reprezentowały 4 uczennice.

W kat. klas I- III – II miejsce 
zajęła Amelia Sikoń z kl. I oraz 
wyróżnienie Oliwia Sikoń z kl. I

W kat. gimnazjalnej – wyróż-
niona została Kasia Maciasz z kl. 
II gimnazjum

Podsumowaniem „Podha-
lańskiej Orawskiej Spiskiej 
i Zagórzańskiej czytanki” była 
uroczysta 

gala finałowa która odbyła się 
5 czerwca w Podhalańskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Nowym Targu.

Opr. i fot.: Monika Peciak

Dzień Patrona w Szkole 
Podstawowej w Zaskalu

Cała społeczność szkoły podstawowej 
w Zaskalu wspominała w dniu 
22 maja Kardynała Karola Wojtyłę 
– Patrona Szkoły

Skrzypnianie na V „Góralskim cytaniu” w Czarnym Dunajcu
W Czarnym Dunajcu 29 maja odbył się wojewódzki etap Konkursu Czytelniczo-Plastycznego  
V „Góralskie Cytanie” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala.
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W dniu poprzedzającym uro-
czystość koleżanki z II 
klasy gimnazjum – Ali-

cja Żukowska Gabriela Rusnak 
i Joanna Szczechowicz wyko-
nały piękny napis na dekorację. 
Scenografię dopełniała replika 
Drzwi Gnieźnieńskich i drzewo 
z biało – czerwoną flagą które 
wykonała jedna z mam – Kata-
rzyna Rusnak.

O godzinie 9.00 uczniowie 
dyrekcja grono pedagogiczne 

i rodzice uczestniczyli we mszy 
świętej którą odprawił proboszcz 
parafii ksiądz Mirosław Mę-
żyński. Po wspólnej modlitwie 
wszyscy uczniowie wraz z wy-
chowawcami udali się do szkoły. 
Przemarsz kolumny prowadził 
poczet sztandarowy. Następnie 
w szkole odbył się uroczysty apel 
i Koncert Pieśni Patriotycznych.

Dyrektor szkoły Urszu-
la Krupa powitała serdecznie 
całą społeczność szkolną i go-

ści wśród których była m.in. 
radna gminy Szaflary Barbara 
Zalińska – Sikoń a następnie 
oddała głos uczennicom z kla-
sy III gimnazjum – Justynie 
Szostak i Ewelinie Semli które 
poprowadziły uroczysty kon-
cert. Występ rozpoczęły dzieci 
z młodszej grupy przedszkolnej 
potem grupa starsza przedszko-
laków i kolejno klasy aż do III 
gimnazjum. Podczas koncer-
tu panował podniosły nastrój. 
Uczniowie zaśpiewali m. in. 
„Piechotę” „I Brygadę” „Wo-
jenko wojenko” „Płynie Wisła 
płynie” „Przybyli ułani” „Hymn 
majowy”. Deklamowali również 
poezje. Był to bardzo uroczysty 
i podniosły dzień.

Po koncercie wszyscy zebrani 
obejrzeli prezentację multime-
dialną Alicji Żukowskiej. Praca 
ta zwyciężyła w szkolnym kon-
kursie Czcimy stulecie odzyska-
nia niepodległości. Obchodom 
tym w szkole w Bańskiej Wyżnej 

towarzyszy także konkurs pla-
styczny Moja Bańska Wyżna.

Na zakończenie apelu dyrek-
tor szkoły wręczyła uczniom 
dyplomy i nagrody za konkur-
sy pozaszkolne w których bra-
li udział i inne znaczące osią-
gnięcia. Nagrodzeni uczniowie 
uzyskali wysokie lokaty m.in. 
w: Konkursie Recytatorskim 
Strofy o Ojczyźnie Konkursie 
literacko – historycznym Dzię-
kuję Ci za niepodległość. List 
do… oraz półfinale Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Konkur-
su Filatelistycznego Turystyka 
przemysłowa Górnego Śląska. 
Po części oficjalnej obchodów 
wszyscy uczniowie udali się do 
klas ze swoimi wychowawcami 
na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Opr.: Gabriela Rusnak 
i Joanna Szczechowicz  

uczennice kl II gimnazjum
Fot.: Szkoła Podstawowa  

w Bańskiej Wyżnej

Uroczystość Dnia 
Patrona Szkoły 
w Bańskiej Wyżnej

Dzień Patrona Szkoły obchodzili w dniu 24 maja 
uczniowie w Bańskiej Wyżnej. Przygotowania 
do tego święta rozpoczęły się dużo wcześniej. 
Uczniowie pod opieką wychowawców 
i nauczyciela muzyki pracowali nad pięknym 
wykonaniem pieśni i wierszy patriotycznych które 
zaprezentowali w czasie obchodów.
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21 Podhalańską Drużynę 
Harcerską reprezen-
towały dwie harcerki: 

Dagmara Soboń i Justyna Ma-
rusarz pod opieką drużynowej. 
Wilno to wspaniała kolebka 
polskiej kultury i nauki. Zwiad 
po tym pięknym mieście anio-
łów przypomniał harcerzom 
słynnych a zarazem wielkich 
Polaków: św. Andrzeja Bobolę 
Adama Mickiewicza Juliusza 
Słowackiego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego Ignacego Potoc-
kiego św. Kazimierza patrona 
Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów św. Faustynę Kowalską 
Joachima Lelewe-
la i wielu innych 
osobowości które 
można spotkać 
na zboczach Wi-
leńskiego Cmen-
tarza Rossa. Po 
przybyciu na ten 
piękny katolicki 
zabytkowy cmen-
tarz udali się oni do 

Mauzoleum Marszałka. Tam 
złożono wieńce zapalono zni-
cze i uroczyście odśpiewa-
no hymn Polski. Było to dla 
wszystkich ogromnie wzruszają-
ce przeżycie. Harcerze zwiedzili 
również tak piękne miejsca jak: 
Katedra Wileńska z jej podzie-
miami Kaplica św. Kazimie-
rza Kościół św. Ducha Ostra 
Brama i kaplica Matki Bożej 
Miłosierdzia Kościół św. Fran-
ciszka i św. Bernarda Kościół 
św. Piotra i Pawła oraz Wileńska 
cerkiew św. Ducha. Wieczorem 
pierwszego dnia pobytu harcerze 
wileńscy zaprosili także wszyst-

kich na wspólny kominek gdzie 
wspólnie zaprezentowali swoje 
środowiska i śpiewali po polsku 
harcerskie piosenki. Czas wspól-
nie spędzony umilały również 
zabawy i pląsy które na zmianę 
prezentowali. Harcerze Podha-
lańskiego Hufca podarowali tak-
że gospodarzom własnoręcznie 
wykonane upominki. Podczas 
pobytu na Litwie harcerze zwie-
dzili również miasto Troki - daw-

ną stolicę Litwy i krainę jezior. 
Odbyli rejs łodzią motorową po 
jeziorze Galwie i zwiedzili mu-
rowany zamek gotycki wznie-
siony przez Witolda w XV w. 
W drodze powrotnej odwiedzili 
Kowno z jego cennymi zabytka-
mi drugie co do wielkości miasto 
Litwy położone u zbiegu dwu 
rzek Niemna i Wilii.

Był to dla harcerzy biwak 
o wielkim historycznym 
znaczeniu. Nawiąza-
nie wspólnej współpracy 
z tamtejszymi polskimi 
harcerzami ZHP możliwość 
przemierzania i zwiedzania 
miejsc naznaczonych pol-
skim akcentem przyczyniły 
się do pogłębienia wiedzy 
o losach naszej umiłowanej 
Ojczyzny.

Opr. i fot.: Anna Królczyk

Dzielnicowy Piotr Kurzydło 
St. Aspirant Rafał Skrobot 
i Beata Kucia byli gośćmi 

w szkole w Skrzypnem. Rozma-
wiali oni z dziećmi i młodzieżą 
o bezpieczeństwie w sieci. Poli-
cjanci przypomnieli podstawowe 
zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Nakreślili również 
obraz zagrożeń czyhających 
w sieci oraz sposoby obrony 
przed nimi. Prowadzący spotka-
nie dokładnie omówili zjawisko 

cyberprzemocy. Wy-
jaśnili dlaczego jest 
ono tak niebezpiecz-
ne: kompromitujące 
filmiki komentarze 
zdjęcia czy też inne 
tego typu materiały 
docierają w bardzo 
szybkim czasie do wielu 
osób jest też prawie niemożli-
wym zapanowanie nad ich roz-
powszechnieniem. Policjanci 
wskazywali skuteczne sposoby 

postępowania w przypad-
kach w których samemu jest się 
świadkiem lub ofiarą przemocy 
w sieci. Radzili również jak po-
stąpić będąc świadkiem takiej 

formy przemocy oraz 
gdzie szukać pomocy gdy 
sami staniemy się ofiarą 
przemocy w sieci.

Mamy nadzieję że 
po spotkaniu uczniowie będą 

bardziej refleksyjnie i odpowie-
dzialnie korzystać z internetu co 
pozwoli im uniknąć wielu nie-
bezpieczeństw i błędów.

Opr. i fot.: Danuta Gołębiowska

Bezpiecznie w sieci
Uczniowie szkoły podstawowej w Skrzypnem 
rozmawiali o bezpieczeństwie w sieci 
z przedstawicielami policji.

Harcerze Hufca Podhalańskiego odwiedzili Wilno
Pod koniec kwietnia harcerze z Hufca 
Podhalańskiego im. Kurierów Tatrzańskich 
wybrali się w historyczną wyprawę śladami 
naszych rodaków którzy zamieszkiwali 
tereny byłej Rzeczypospolitej.
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Na początku wystąpiły dzie-
ci z oddziału przedszkol-
nego klasy 2 i 3 szkoły 

podstawowej z programem 
artystycznym który obfitował 
w grę na bębenkach i bębnach 
śpiewanie piosenek oraz re-
cytację wierszy dla rodziców. 
Uświetnili też uroczystość śpie-
wem i grą na gitarach ucznio-
wie z klasy IV i V przygotowani 
przez Piotra Urzędowskiego 

i Renatę Jagodę. Po akade-
mii dzieci wręczyły rodzicom 
własnoręcznie wykonane upo-
minki. Później rodzice udali się 
na poczęstunek zaś dzieci pod 
kierunkiem nauczycieli uczest-
niczyły w grze terenowej. Było 
wiele radości i pozytywnych 
emocji. Uczniowie otrzymali 
wspaniałe nagrody.

Opr.: Alicja Drożdż Bożen Huzior 
Joanna Niźnik- Topór

Dzień Rodziny w Maruszynie Dolnej
W Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej 1 czerwca odbył się jak co roku Dzień Rodziny

Ciekawostki z pracy biblioteki szkolnej 
W Szkole Podstawowej im. Św Jana Kantego w Maruszynie Dolnej

„Czytanie rozwija rozum 
młodzieży odmładza charakter 
starca uszlachetnia w chwi-
lach pomyślności daje pomoc 
i pocieszenie w przeciwno-
ściach”

 Cyceron

Biblioteka udostępniana jest 
od poniedziałku do piąt-
ku w czasie trwania lekcji 

przerw międzylekcyjnych i po 
zajęciach. Zadania biblioteki 
są realizowane na podstawie 
rocznego planu pracy przy 
współpracy z wychowawcami 
klas nauczycielami rodzicami 
i uczniami.

W bibliotece organizowane 
są także różne działania w ra-
mach projektu „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Poprzez udział 
w tym projekcie promowana jest 
kultura czytelnicza. Uczniowie 
korzystają z bogatego zasobu 
biblioteki w tym filmów książek 

czasopism gier edukacyjnych. 
W bibliotece chętnie przygo-
towują programy na akademie 
szkolne (wyszukują scenariusze 
uroczystości i pomysły na sceno-
grafię i choreografię) oraz szu-
kają informacji do konkursów. 

Starsi uczniowie czytają młod-
szym a rodzice czytają dzieciom. 
Organizowane są także wieczory 
z bohaterem literackim.

Biblioteka współpracuje z Bi-
blioteką Publiczną w Szaflarach – 
Filia w Maruszynie oraz z Biblio-

teką Pedagogiczną w Nowym 
Targu. W bibliotece w Ma-
ruszynie zostały przepro-
wadzone ponadto warsztaty 
dla uczniów z zakresu opra-
wiania książek folią a także 
wykonywania prac z origami. 
Zajęcia przeprowadziła He-
lena Zapotoczna. Uczniowie 
poznali też księgozbiór biblio-
teki i jej wyposażenie. Będąc 
w Bibliotece Pedagogicznej 
w Nowym Targu uczyli się 
jak wyszukiwać informacje 
w bibliotekach metodą trady-
cyjną i elektronicznie. Zajęcia 
przeprowadził pracownik Bi-
blioteki Szczepan Kowalski.

Zacieśniła się ponadto 
współpraca szkoły ze środowi-
skiem lokalnym w zakresie edu-
kacji czytelniczej. Mieszkańcy 
chętniej uczestniczą w impre-
zach czytelniczych i biorą w nich 
czynny udział.

Klub Przyjaciół Książki
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Zadanie polegało na tym aby 
wykonać je w taki sposób 
żeby mogły je „odczytać” 

niewidome osoby. Dzieci wy-
konały piękne i pomysłowe 
prace które zostały przekaza-
ne za pośrednictwem Elżbiety 

Poniedziałek do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących im. Św. Tere-
ski w Rabce.

Opr. i fot.: Bogusława Czyż

Dla niewidomych
Uczniowie klasy II na lekcji 
z Bogusławą Czyż wykonały strony 
tytułowe znanych książek.

Organizowane po raz trzeci 
targi cieszyły się tak samo 
jak w poprzednich latach 

dużym zainteresowaniem nie 
tylko uczniów szkoły w Szafla-
rach ale także z pobliskich szkół. 
Zaproszenie przyjęli także Wójt 
Gminy Szaflary – Rafał Szkara-
dziński oraz z delegatury w No-
wym Targu – starszy wizytator 
– Marzena Bąk.

W targach uczestniczyły 
następujące szkoły ponad-
gimnazjalne:
 » I Liceum Ogólnokształcące 

im. Seweryna Goszczyń-
skiego w Nowym Targu,

 » I Liceum Ogólnokształcące 
im. Oswalda Balzera w Za-
kopanem,

 » Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Nowym Targu,

 » Zespół Szkół Hotelarsko 
Turystycznych im. Włady-
sława Zamoyskiego w Za-
kopanem,

 » Zespół Szkół nr 1 im Wła-
dysława Orkana w Nowym 
Targu

 » Prywatne Liceum Ogólno-
kształcące w Nowym Targu 
- klasy mundurowe

 » Branżowa Szkoła I stopnia 
nr 5 w Nowym Targu,

 » Centrum Kształcenia i Wy-
chowania OHP w Szczawni-
cy - Jabłonce

 » Zespół Szkół im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Tym-
barku

 » Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej
Uczniowie mieli możliwość 

zapoznania się nie tylko z sze-
roką gamą ofert edukacyjnych 
szkół ale także osobiście zasię-
gnąć szczegółowych informacji 
dotyczących procesu rekrutacji 
ofert poszczególnych klas po-
rozmawiać z uczniami szkół 
średnich i zawodowych oraz 
skorzystać z fachowej pomocy 
dwóch doradców zawodowych 
którzy przeprowadzali testy 
kompetencji zawodowych.

Wszystkie szkoły przygoto-
wały prezentacje multimedial-
ne o swoich placówkach oraz 
ulotki i broszury z niezbędnymi 
informacjami. Były też pokazy 
kulinarne fryzjerskie oraz po-
kaz mody zorganizowany przez 
uczniów Zespołu Szkół nr 1 
w Nowym Targu – „Sokół”.

Organizowane targi z pewno-
ścią pomogły nie tylko uczniom 
klas trzecich gimnazjum w pod-
jęciu tak ważnej decyzji jaką jest 
wybór przyszłej szkoły a później 
zawodu ale także ich kolegom 
z klas młodszych którzy za rok 
również staną przed podobnym 
dylematem.

Źródło:  
Szkoła Podstawowa w Szaflarach

III Edycja Targów 
Edukacyjnych

W Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego 
w Szaflarach odbyła się kolejna edycja Targów 
Edukacyjnych „Od edukacji do pracy”.
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Uroczystość rozpoczęła się 
przemarszem na rynek 
gdzie w towarzystwie 

przedstawicieli władz zaproszo-
nych gości pocztów sztandaro-
wych oraz uczestników kon-
kursu odśpiewano „Mazurka 
Dąbrowskiego” złożono kwiaty 
pod pomnikiem Augustyna Su-
skiego i wygłoszono przemó-
wienia. W tym roku swoją obec-
nością zaszczycili uczestników: 
ksiądz proboszcz Kazimierz Du-
raj Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński Wicestarosta 
Powiatu Nowotarskiego Wła-
dysław Tylka dr hab. profesor 
nadzwyczajny Anna Mlekodaj 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Wąsik Wizytator De-
legatury Małopolskiego Kura-
tora Oświaty w Nowym Targu 
Dorota Słońska-Halczak Sołtys 
Szaflar Władysław Migiel Czło-
nek Prezydium Zarządu Związ-
ku Podhalan w Polsce Marta 
Zagórska dyrektorzy szkół 
gminy Szaflary oraz Gminnego 
Przedszkola a także Dyrektor SP 
nr 5 w Nowym Targu Krzysz-
tof Kuranda i Przewodnicząca 
Rady Rodziców SP w Szaflarach 
Anna Pańszczyk. Po oficjalnym 
otwarciu 139 uczestników kon-
kursu z 42 szkół udało się do sal 
aby tam zaprezentować swo-

je umiejętności recytatorskie 
w trzech grupach wiekowych 
oraz w dwóch kategoriach lite-
rackiej i gwarowej.

Przygotowania do konkursu 
rozpoczynają się już kilka ty-
godni wcześniej. Swoją cegieł-
kę dokładają wszyscy bowiem 

Święto Patrona Szkoły to ważne 
wydarzenie. W tym roku można 
było m.in. zobaczyć wystawę 
Kronik Szkolnych z najstarszą 
z nich datowaną na 1878 rok 
oraz wystawę prac Międzysz-
kolnego Konkursu Plastyczne-
go „Strofy o Ojczyźnie” wy-
konanych przez uczniów szkół 
z gminy Szaflary. Cała praca jak 
i same obchody to wyraz hoł-
du i dumy z faktu że Augustyn 
Suski-poeta i wielki działacz 
ruchu ludowego na Podhalu jest 
patronem szkoły w Szaflarach. 
Nie można pominąć tych dzięki 
którym organizacja konkursu 
przez 25 lat była możliwa. Po-
dziękowania należą się więc 
Janinie Zając Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach za 
której kadencji narodziła się 
idea konkursu oraz kolejnym 
Dyrektorom Stanisławowi 
Szlękowi Jarosławowi Szlęko-
wi oraz Iwonie Lesner dzięki 
którym konkurs był i jest kon-
tynuowany. To już ćwierć wie-
ku historii i pięknej tradycji.

Organizatorzy składają rów-
nież serdeczne podziękowania 
Gminie Szaflary za coroczne 
wsparcie finansowe które prze-
znaczane jest na organizację 
konkursu oraz nagrody dla 
uczestników.

XXV Konkurs Recytatorski im. Augustyna 
Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”

W Szkole Podstawowej w Szaflarach 18 maja odbył się jubileuszowy 
XXV Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”.  
W tym roku patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty.
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Celem akcji jest pomoc dzie-
ciom przebywającym w ro-
dzinnych domach dziecka. 

Rodzinne domy dziecka są jedną 
z najbardziej skutecznych form 
pomocy dzieciom pozbawionym 
opieki biologicznych rodziców.

Akcja polegała na zbiórce 
makulatury. Uczniowie rodzice 
nauczyciele i pracownicy szkoły 

od listopada do maja włączyli się 
aktywnie w akcję. Wolontariu-
sze z klasy III gimnazjum pod 
efektywnym szefostwem Kingi 
Szczepaniec w każdy wtorek 
przyjmowali ważyli i skrupulat-
nie odnotowywali w dokumenta-
cji każdą ilość przyniesionej ma-
kulatury. Na podstawie danych 
z raportu w ramach obchodów 

Dnia Ziemi najbardziej aktywni 
uczestnicy akcji symbolicznie 
otrzymali sadzonki roślin kwia-
towych i krzewów. Zebraliśmy 
ponad tonę makulatury która 
w czerwcu została przekazana 
na rzecz fundacji.

Uczniowie naszej szkoły 
wdrożyli w praktykę segrego-
wanie odpadów i pokazali jak 
w prosty sposób można poma-
gać innym. Szkolnym koordy-
natorem akcji była Katarzyna 
Folwarska.

Opr.: Katarzyna Folwarska
Fot.: Maria Cisoń

Podsumowanie akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Skrzypnem od października 2017r. rozpoczęła współpracę 
z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka z Warszawy i włączyła się w akcję „Przywróćmy dzieciom uśmiech”.

Wyniki XXV Konkursu
Recytatorskiego 
im. Augustyna Suskiego
„Strofy o Ojczyźnie”

 » Grupa I (klasy 0-III SP - 25 uczniów):
I m. Maja Malinowska - SP nr 1 w Szczaw-

nicy
II m. Michał Różany - SP nr 1 w Szczawnicy
III m. Dawid Szewczyk - SP w Gronkowie
Wyróżnienie:
Kacper Repa - SP w Maruszynie Górnej
 » Grupa II (klasy IV - VI - 28 uczniów):

I m. Roksana Banaś - SP w Ratułowie
II m. Michał Piłat - SP nr 4 w Nowym Targu
III m. Kinga Czyrnek - SP w Załucznem

Wyróżnienie:
Amelia Patla - SP w Ludźmierzu
 » Grupa III (gimnazjum - 16 uczniów):

I m. Katarzyna Lenart - SP w Załucznem
II m. Anna Bocheńska - SP w Zaskalu
III m. Kacper Sikoń - SP w Skrzypnem
Wyróżnienie:
Oliwia Pańszczyk - SP w Szaflarach
 » Kategoria gwarowa (70 uczniów):
 » Grupa I (klasy I-III SP - 21 uczniów):

I m. Marcin Bobak - SP w Chochołowie
II m. Katarzyna Furtak - SP w Szaflarach
III m. Andrzej Chowaniec - SP w Brzegach
Wyróżnienie:
Martyna Jarząbek - SP w Borze
 » Grupa II (klasy IV - VI - 30 uczniów):

I m. Michał Bafia - SP w Brzegach
II m. Łukasz Szostak - SP w Bańskiej Wyżnej
III m. Bartłomiej Stopka - SP w Szaflarach

Wyróżnienie:
Agnieszka Strączek - SP nr 5 w Zakopanem
 » Grupa III (gimnazjum - 19 uczniów):

I m. Andrzej Kuruc - SP w Białce Ta-
trzańskiej

II m. Emilia Stopka - SP w Szaflarach
III m. Anna Szpernoga - SP w Kacwinie

Wyróżnienia:
Aneta Zając - SP w Załucznem

Wyniki Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego
 » Kategoria gimnazjum i klasy 7:

I m. – Anna Porządka - Skrzypne (M. Peciak) 
praca nr 3

II m. – Katarzyna Zwijacz – B. Niżna (D. 
Rokicka) praca nr 1

III m. – ex Izabela Urbaś – Szaflary (D. Się-
ka-Guzda) praca nr 8

Julia Kalata – Szaflary (D. Sięka-Guzda) 
praca nr 4

Wyróżnienie – Justyna Siaśkiewicz - Szaflary 
(D. Sięka-Guzda)

 » Kategoria 4 – 6:
I m. – Magdalena Kamińska – Szaflary (A. 

Zając) praca nr 8
II m. – ex Małgorzata Stopka - Skrzypne (M. 

Peciak) praca nr 2
Patrycja Łukaszczyk – Maruszyna Dolna (A. 

Królczyk) praca nr 29
III m. – Martyna Brzuchacz - Szaflary (A. 

Zając) praca nr 38
Wyróżnienie: Aleksandra Biela - Szaflary 

(D. Sięka-Guzda) praca nr 20
Julia Wilkus - Skrzypne (M. Peciak) praca 

nr 34

Oliwia Łaś - Szaflary (A. Zając) praca nr 17
 » Kategoria 1 – 3:

I m. – Szymon Chrobak - B. Niżna (D. Ro-
kicka) praca na szkle

II m. – ex Daniel Karwaczka - Maruszyna 
Dolna (J.Topór) praca nr 18

Anna Bartoszek - Maruszyna Dolna (B. 
Huzior) praca nr 23

III m. – ex Oliwia Sikoń - Skrzypne (M. 
Peciak) praca nr 12

Justyna Kopińska – Szaflary (B. Gil) praca 
nr 20

Wyróżnienie:
Na szkle: Gabriela Hreśka – Bańska Niżna 

(I. Topór)
Jakub Marusarz - Bańska Niżna (I. Topór)
Michał Adamczyk - Bańska Niżna (I. Topór)
Patryk Kalata - Bańska Niżna (I. Topór)
Anna Dzierżęga – Szaflary (B. Jagoda) praca 

nr 17

 » Dodatkowo Jury postanowiło przyznać 
nagrody w kategorii:

Portret Augustyna Suskiego:
I m. – Veronica Marek - Szaflary (A. Zając) 

praca nr 15
II m. – Karolina Kobylarczyk - Szaflary (A. 

Zając) praca nr 14
III m. – Karolina Rol - Szaflary (A. Zając) 

praca nr 3
Wyróżnienia:
Martyna Gal - Szaflary (A. Zając) praca nr 4
Kacper Cetera - Szaflary (A. Zając) praca nr 2
Patryk Krzysztofek - Szaflary (A. Zając) 

praca nr 9

Opr.: Mariola Pajerska Agnieszka Zając  
Jarosław Szlęk

Fot.: Natalia Romasz oraz Szkoła Podstawowa 
w Szaflarach
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Absolwenci klas III 

BAŃSKA NIŻNA: Jan Bielecki, Adrian Cachro, Daniel Gawlak, Kacper Gzik, Katarzyna Hreśka, 

Jakub Król, Daria Kwak, Agata Pasak, Maria Pawlikowska, Jan Pawlikowski, Faustyna Rusnak,

Sebastian Rusnak, Szymon Rzepka, Maksymilian Słowakiewicz, Karolina Strama, Weronika Walkosz,

Katarzyna Zwijacz, Wychowawca: Stanisław Bielecki

BAŃSKA WYŻNA: Adrian Antoszek, Dawid Bednarz, Patryk Jarosz, Jakub Sądelski, Ewelina Semla, Janusz Szczechowicz, Justyna Szostak, Jakub Zaliński, Bartłomiej Zarycki, Patryk Zubek, Jan Zwijacz, Wychowawca: Małgorzata Kwatyra

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ SZKOŁY
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MARUSZYNA GÓRNA: Beata Bukowska, Adam Bukowski, Dominik Bukowski, Damian Bzdyk,Piotr Duda, Marta Moczarna, Małgorzata Mrowca, Alicja Nawalaniec, Sławomir Podczerwiński, Andrzej Strama, Daniel Toczek, Wychowawca: Danuta Budzyk

SKRZYPNE: Dominik Blacha, Gabriela Brzuchacz, Dawid Gubała, Klaudia Guzik, Sebastian Krauzowicz,

Zuzanna Miętus, Arkadiusz Mrugała, Klaudia Pająk, Kinga Szczepaniec, Gabriela Topór, Ewelina Urbaś, 

Krystian Wilczek, Mateusz Zapotoczny, Michał Zapotoczny, Justyna Zarycka, Katarzyna Zarycka, 

Wychowawca: Maria Cisoń

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ SZKOŁY
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SZAFLARY, III A GIM: Natalia Bafia, Sabina Chrobak, Kamil Czernik, Marek Krzysztofek, Anna Kułach, 

Beata Kustwan, Daniel Leksander, Patrycja Lichaj, Andrzej Łukaszczyk, Maciej Łukaszczyk, Jakub Migiel, 

Zuzanna Rączka, Julia Rol-Szkaradzińska, Wiktoria Sąder, Emilia Stopka, Julia Surała, Michał Szczerba, 

Bernard Szlęk, Amelia Watycha, Wychowawca: Małgorzata Koper

SZAFLARY, III B GIM: Izabela Ciszek, Damian Cudzich, Barbara Gał, Szymon Garlewicz, Mateusz Groński,
Michał Gut-Misiaga, Klaudia Kalata, Magdalena Kopińska, Ewa Łukaszczyk, Krystian Majerczyk, 
Bartłomiej Mida, Weronika Mrugała, Weronika Strama, Patrycja Walkosz, Jan Wójtowicz, Karolina Zielonka, 
Wychowawca: Wiesław Borowicz

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ SZKOŁY
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ZASKALE: Anna Bocheńska, Piotr Ciszek, Dawid Domalik, Kacper Dybczyk, Damian Gałdyn, Zuzanna Gałdyn, Kamil Grzęda, Magdalena Kalata, Barbara Król, Jakub Karpiel, Maciej Karpiel, Józef Król, Paulina Niedośpiał,Zuzanna Pudzisz, Kacper Sopiarz, Justyna Strzałka, Kamil Szeliga, Wychowawca: Marta Bocheńska

MARUSZYNA DOLNA: Damian Bryja, Iwona Cudzich, Marceli Królczyk, Barbara Kucharska, 
Tomasz Łoszak, Paulina Ondycz, Patryk Piszczór, Karolina Rol, Agnieszka Surmiak, Anna Zubek,
Dawid Zubek, Wychowawca: Anna Słowik-Sułkowska

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ SZKOŁY
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Absolwenci przedszkoli

GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH: Barcellona Anna, Cebulski Leon, Gałdyn Karol, Gałdyn Maciej,

Gubała Hubert, Jarosz Antoni, Jasiński Paweł, Kobiałka Fabian, Komperda Rozalia, Król-Tomków Małgorzata, 

Łaś Dawid, Łaś Monika, Magulski Jan, Marduła Michał, Maternia Hanna, Mikołajczyk Kamil, Rol Kacper, 

Sierdzińska Nadia, Sikoń Adam, Warzecha Emilia, Wychowawca: Władysława Szczechowicz

LISTA DZIECI Z GRUPY „KRASNALE”: Bobak Zuzanna, Bukowska Julia, Bukowska Zuzanna, Cetera Emilia, Dunianazar Jan, Gał- Zagórska Maria, Garbacz Marcin, Grzywacz Grzegorz, Hajnos Stanisław, Halczak Kacper, Janik Paweł, Jeleń Maria, Liptak Gabriel, Pitoń Julia, Skupień Teresa, Sprlak Liliana, Wiśniewski Jakub, Zalińska Karolina, Suski Jakub, Florek Wiktoria

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLA
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PRZEDSZKOLE IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW: Karolina Kaleta, Natalia Kęska, Mateusz Kamiński,Sebastian Janczak, Oliwia Truty, Katarzyna Wojdyło, Weronika Dzierżęga

W dniu 19 czerwca 2018 roku 
w Gminnym Przedszkolu 
w Szaflarach obyło się 

uroczyste ogłoszenie wyników 
wręczenie nagród oraz otwar-
cie wystawy prac Gminnego 
Konkursu Fotograficznego pt. 
„Niepodległa w Obiektywie 
Przedszkolaka”.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objął: Wójt Gminy Sza-
flary Pan Rafał Szkaradziński.

Współorganizatorami było: 
Gminne Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach 
oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Szaflarach.

Podczas rozdania nagród go-
ściliśmy Panią Alicję Garbacz 
– sekretarz Gminy Szaflary w za-
stępstwie za Pana Wójta Gminy 
Szaflary Rafała Szkaradziń-
skiego a także przedstawicielki 
GCKPiT w Szaflarach – panią: 
Natalię Staszel i Natalię Romasz.

Konkurs fotograficzny zorga-
nizowany został przez Gminne 
Przedszkole w Szaflarach i adre-

sowany był do dzieci w wieku od 
3 do 6 lat i ich rodziców.

Celem konkursu było:
 » uczczenie 100. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepod-
ległości;

 » popularyzacja sztuki fotogra-
fowania poprzez zachęcenie 
dzieci oraz osób dorosłych do 
wykonania oraz prezentacji 
swoich fotografii;

 » upamiętnienie miejsc i wy-
darzeń związanych z walką 
Polaków o niepodległość;

 » rozbudzenie więzi emocjonal-
nej z miejscem zamieszkania;

 » poszerzanie wiedzy dzieci na 
temat miejscowości (pomni-
ków krzyży przydrożnych ka-
pliczek tablic pamiątkowych 
i innych obiektów związanych 
z wydarzeniami lub postacia-
mi znaczącym dla danej miej-
scowości/Państwa Polskiego).
Oceny prac konkursowych 

dokonała specjalnie powołana 
Komisja Konkursowa w skła-
dzie:

 » Pan Tomasz Pańczyk – fo-
tograf,

 » Pan Jan Krzysztofek – fo-
tograf,

 » Pani Halina Hanula – na-
uczyciel historii w SP w Sza-
flarach.
Do konkursu zgłoszone zo-

stały 24 fotografie.
Podczas oceniania prac Komi-

sja brała pod uwagę następujące 
kryteria:
 » zgodność z tematem,
 » jakość zgłoszonej fotogra-

fii,
 » spełnienie wymogów opisa-

nych w regulaminie,
 » oryginalność ciekawe ujęcie 

tematu kreatywność.
Po wnikliwych obradach 

i ocenie prac Komisja posta-
nowiła nagrodzić fotografie 
następujących uczestników 
konkursu:
 » I miejsce: Szymon Gałdyn
 » II miejsce: Michał Marduła
 » III miejsce: Amelia Rusnak

Komisja konkursowa posta-
nowiła dodatkowo wyróżnić 
cztery zdjęcia:
 » Leon Cebulski
 » Paweł Jasiński
 » Krzyszof Cisoń
 » Jakub Pawelski

Komisja Konkursu i Orga-
nizatorzy gratulują wszystkim 
uczestnikom konkursu!!!

Każdy uczestnik otrzymał na-
grodę i dyplom z rąk Pani dyr. 
Katarzyny Pająk-Budz. GCKPiT 
w Szaflarach dodatkowo ufun-
dowało dla zwycięzcy konkursu 
aparat fotograficzny a dla II i III 
miejsca profesjonalni fotografo-
wie wykonają sesje zdjęciowe.

Bardzo dziękujemy Pani Ali-
cji Garbacz która w imieniu pan 
Wójta obdarowała nas słodkim 
poczęstunkiem.

Wystawa pokonkursowa fo-
tografii znajduje się w Gmin-
nym Przedszkolu w Szaflarach. 
Serdecznie zapraszamy do jej 
obejrzenia! Oprac. A.Luberda

„Niepodległa w Obiektywie Przedszkolaka”

ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLA
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Na przełomie kwietnia i maja 
2018 roku przy kościele 
w Maruszynie odbyła się 

akcja charytatywna „Pola na-

dziei” podczas której uczniowie 
kwestowali na rzecz Fundacji 
Adama Worwy. Po każdej Mszy 
Świętej uczniowie klas IV V 

i VI wraz z wychowawcami 
zbierali pieniądze do puszek 
w zamian rozdając żonkile. 
Zbiórka pieniędzy na rzecz 

Fundacji Adama Worwy miała 
także miejsce wśród uczniów 
naszej szkoły. Ponadto wolonta-
riusze wraz z dyrektorem szkoły 
udali się do Ośrodka Zdrowia 
i Urzędu Gminy w Szaflarach. 
Tam też ludzie okazali wielką 
hojność i ofiarność. W sumie 
zebrano 1669,12 złotych. Za-
wartość puszek została przeli-
czona komisyjnie w obecności 
Elżbiety Nowak – wolonta-
riuszki Fundacji Adama Worwy 
uczniów i nauczycieli. Cała 
kwota została przekazana na 
rzecz Fundacji.

Wszystkim darczyńcom i wo-
lontariuszom bardzo dziękujemy 
za wsparcie akcji!

Opr. i fot.: Joanna Żółtek- Babiarz

Pierwszy projekt „Poznajcie na-
szą szkołę” realizowany był 
we współpracy ze szkołą z Da-

nii. Uczniowie klas VII i II gim-
nazjum przedstawili swoją szkołę 
i opowiedzieli jak wygląda edu-
kacja w naszym kraju w formie 
wideo-prezentacji. Tego samego 
dowiedzieli się od swoich kole-
gów z Danii dzięki czemu mogli 
porównać system edukacji w obu 
krajach. Udział w tym projekcie 
przyniósł wiele korzyści: sprawił 
uczniom wiele radości pozwolił 
oswoić się z kamerą uczniowie 
nabrali także płynności w posłu-
giwaniu się językiem angielskim.

Kolejny zrealizowany 
projekt „Poznajmy uczniów 
z innych krajów” dał szansę 
uczniom z klas II i III gimnazjum 
na zapoznanie się z rówieśnika-
mi z Hiszpanii. Celem projektu 
było zawarcie korespondencyj-
nej znajomości poprzez wymia-
nę mailową na zadane tematy 
np. informacje o sobie i swojej 
rodzinie tradycje Wielkanocne 
w Polsce jak wygląda egzamin 
gimnazjalny. Projekt pozwolił 
uczniom poszerzyć zakres słow-
nictwa z języka angielskiego 
polepszyć umiejętność pisania 
i czytania ze zrozumieniem 

a także zetknąć się z kulturą 
innego kraju. Ten projekt także 
podobał się uczniom gdyż mimo 
iż został zakończony niektórzy 
mają zamiar nadal utrzymywać 
korespondencyjną znajomość.

Po raz pierwszy w projek-
cie eTwinning uczestniczą tak-
że uczniowie klas 1 - 3 szkoły 
podstawowej. „Odegraj angiel-
ską piosenkę” to tytuł projektu 
w którym najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły śpiewają 
i pokazują angielskie piosenki. 
Uczniowie ze szkół partnerskich 

m.in. Turcji Portugalii Słowacji 
Hiszpanii także nagrywają swoje 
teledyski dzięki czemu ucznio-
wie mogą je wysłuchać obejrzeć 
i porównać.

Uczniowie z ogromnym en-
tuzjazmem podchodzą do każ-
dego nowego projektu eTwin-
ning a sam udział w projektach 
bardzo ich rozwija. Poza korzy-
ściami płynącymi z nauki języka 
angielskiego w praktyczny spo-
sób uczniowie stają się bardziej 
otwarci i ciekawi innych kultur.

Opr.: Agnieszka Fiedor - Sulka

Projekty eTwinning 
w Bańskiej Wyżnej

W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkoły 
podstawowej w Bańskiej Wyżnej po raz kolejny 
biorą udział w programie eTwinning. Uczniowie 
klas starszych zrealizowali już dwa ciekawe 
projekty z języka angielskiego.

Pola Nadziei 2018 w Maruszynie Dolnej
Już po raz kolejny społeczność uczniowska z Maruszyny Dolnej udowodniła 
że można na nią liczyć i że nie jest im obojętne cierpienie drugiego człowieka.
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W programie wycieczki zna-
lazło się m.in. zwiedzanie 
ścieżki edukacyjnej znaj-

dującej się na terenie rezerwatu. 
Zajęcia na ścieżce edukacyjnej 
prowadził leśniczy Marek Fry-
dry. Długość ścieżki edukacyjnej 
wynosi 440m po ubitej drodze 
i 170m po drewnianym pomo-
ście. Na końcu ścieżki znajduje 

się taras widokowy z którego 
oprócz oglądania flory i fauny 
można podziwiać panoramę Tatr 
i Gorców. W czasie zajęć ucznio-
wie dowiedzieli się że znajdujący 
się tu rezerwat przyrody istnieje 
już od lat dwudziestych XX w. 
i zajmuje powierzchnię ok. 115 
ha. Chroni on torfowiska wyso-
kie które znajdują się tu w towa-

rzystwie boru złożonego z sosny. 
Nazwę swą zawdzięcza obecno-
ści glonu Zygonium ericetorum 
który w okresie jesiennym przy-
biera barwę koloru czerwonego. 
Poza sosną i torfowcami można 
tu zobaczyć rosiczkę okrągło-
listną żurawinę błotną oraz ba-
gno zwyczajne. Na terenie boru 
mieszkają traszki kumaki żmije 

zygzakowate bociany czarne 
i dzięcioły czarne. W rezerwacie 
znajdują się leżące martwe drze-
wa które celowo nie są usuwane 
gdyż stanowią doskonałe miejsce 
i podłoże dla nowo wyrastają-
cych roślin. Wycieczka umożli-
wiła nam poznanie fascynującej 
przyrody torfowisk.

Opr. i fot.: Monika Jędrol

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC i Fundacja Szkoła 
z Klasą z Warszawy w ramach programu 

„Edukacja Inspiracja” zapewniła wsparcie 
merytoryczne autorowi projektu i finansowe 
szkole w wysokości 2500zł na realizację edu-
kacyjnego projektu.

Uczniowie zespołu „Eksperci od zadań spe-
cjalnych” nabyli umiejętności wykonywania 
doświadczeń dotyczących wykrywania związ-
ków chemicznych w różnych produktach spo-
żywczych konsumowanych przez człowieka. 
Młodzi laboranci uprawiali rzeżuchę i badali 
wpływ „kwaśnych opadów” na rozwój roślin 
i pH gleby wyznaczali BMI uczniom wybranych 
klas i interpretowali otrzymane wyniki oraz 

zorganizowali i przeprowadzili rodzinny 
konkurs plastyczny na temat profilaktyki 
zaburzeń odżywiania pt. „Zmieniaj nawy-
ki dla siebie” w którym nagrody stanowiły 
bilety na dowolny seans filmowy. Auto-
rem projektu była Katarzyna Folwarska.

Opr.: Katarzyna Folwarska
Fot.: Damian Parzątka

Realizacja projektu „Człowieku kim jesteś?”
Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Skrzypnem od 19 marca do 30 maja 2018 r. 
realizowali badawczo-naukowy projekt edukacyjny pt. 
„Człowieku kim jesteś?”

Wycieczka do rezerwatu Bór na Czerwonem
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze uczestniczyli w pieszej wycieczce do 
rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem jednego z najstarszych rezerwatów 
w Polsce - położonego w pobliżu lotniska w Nowym Targu.
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W ostatnich pięćdziesięciu la-
tach wyginęło ponad 80% 
stanu drzew starych od-

mian. Wyginęły bo nastała moda 
na sady produkcyjne – więcej 
szybciej lepiej. Natura nie lubi 
drogi na skróty i niechybnie wy-
stawia rachunek. Im mniejsza 
pula odmian drzew tym łatwiej 
radzą sobie z nimi szkodniki. 
Tym więcej trzeba użyć środków 
chemicznych aby uzyskać wyso-
kie plony. Stąd celem projektu 
jest restytucja i promocja starych 
odmian drzew owocowych.

Projekt „Tradycyjny Sad” 
wychodzi poza ramy nauczania 
programowego i pozwala na 
zdobycie dodatkowej wiedzy 
i umiejętności. Projekt podzie-
lony jest na dwa etapy główne 

i dodatkowy etap nieobowiąz-
kowy. Zakończenie realizacji 
każdego z etapów zwieńczone 
jest odpowiednim raportem. 
Działania w etapie pierwszym 
pt. „Rozmawiamy o sadzie” po-
legały na zdobywaniu wiedzy 
z zakresu sadownictwa i sposobu 
pielęgnacji drzew niewpływają-
cego negatywnie na środowisko. 
„Skrzypniańskie sady” miały za 
zadanie upowszechnianie inicja-
tywy w środowisku szkolnym 
oraz znalezienie i przygotowanie 
terenu do założenia mini sadu 
oraz promocję idei projektu. 
Zaangażowanie zespołu w re-
alizację zadań pierwszego etapu 
przyniosło efekt w postaci grantu 
otrzymanego na zakup roślin do 
mini sadu. Obecnie realizujemy 

zadania etapu II pt. „Sadzimy 
sad”. Uczymy się praktycz-
nego sadowniczego działania 
w oparciu o przygotowany 
wcześniej plan założyliśmy 
przed budyniem szkoły nasz 
mini sad z 5 jabłoniami starych 
odmian i prowadzimy aktywną 
akcję promującą projekt wśród 
uczniów i rodziców. Zachę-
camy mieszkańców gminy 
do sadzenia starych odmian 
drzew owocowych. Wszystkie 
potrzebne informacje znajdą 
zainteresowani na stronie www.
tradycyjnysad.pl.
Opr.: Katarzyna Folwarska opiekun 

zespołu „Skrzypniańskie sady”
Fot.: Kasia Maciasz

Opracowanie ulotki: członkowie 
zespołu „Skrzypniańskie sady”

Tradycyjny sad 

C E L :  R E S T Y T U C J A  S T A R Y C H  O D M I A N  D R Z E W

W W W . S K R Z Y P N E . S Z K O L N A S T R O N A . P L |  
F A C E B O O K  |  W W W . T R A D Y C Y J N Y S A D . P L

N 

M A J  2 0 1 8   |    S K R Z Y P N E

 ZOBACZCIE     
       NASZ            

MINI SAD  

SZUKAJCIE 

Z NAMI              

STARYCH 

ODMIAN          

DRZEW 

STARE 
ODMIANY DRZEW 

- NAJLEPSZE 

Tradycyjny sad – promocja projektu
„Tradycyjny sad” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez grupę uczniów „Skrzypniańskie 
sady” ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem który ma formę międzyszkolnej 
rywalizacji zespołowej. Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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Dzień 21 maja 2018 roku był 
dniem niezwykłym dla spo-
łeczności szkolnej w Maru-

szynie Dolnej. Tego dnia o go-
dzinie 900 miała miejsce Msza 
Święta w Kościele parafialnym 
sprawowana przez ks. biskupa 
Jana Szkodonia. Na rozpoczęcie 
liturgii której oprawę przygo-
towała młodzież Jan Królczyk 
– dyrektor szkoły w Maruszynie 
Dolnej przedstawił rys histo-
ryczny Parafii w Maruszynie. 
Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w budynku szkoły.

Wizyta ks. biskupa wywołała 
u uczniów mnóstwo pozytyw-

nych emocji. W oczekiwaniu na 
tak dostojnego gościa wszyscy 
byli przejęci i cierpliwie wypa-
trywali Jego przybycia. Jego 
ekscelencja ks. bp Jan Szko-
doń chętnie spotkał się z całą 
społecznością szkolną i im 
pobłogosławił. Aby uświetnić 
to wydarzenie uczniowie pod 
kierunkiem nauczycielek Renaty 
Zagól i Renaty Jagody przygo-
towali scenkę z życia Św. Jana 
Kantego – Patrona Szkoły. Przy 
przygotowaniu scenografii po-
magały również Bożena Huzior 
i Anna Królczyk – także nauczy-
cielki szkoły w Maruszynie Dol-

nej. Młodzi aktorzy przedstawili 
jeden z cudów świętego a tym 
samym ukazali najważniejsze 
wartości którymi Św. Jan Kan-
ty kierował się w życiu. Jedno-

cześnie zapewnili że postawa 
Świętego Patrona jest dla nich 
wzorem do naśladowania.

Ten majowy dzień był pełen 
wrażeń i pozostanie na długo 
w pamięci wszystkich którzy 
w tym dniu byli obecni w szko-
le i mogli spotkać się z tak do-
stojnym gościem.

Opr. i fot.: Renata Zagól

Wizyta księdza biskupa Jana Szkodonia 
w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej

Po uroczystym przywitaniu 
przez dyrektor szkoły Jolantę 
Stolarczyk szanownych juro-

rów młodych uczestników kon-
kursu oraz ich opiekunów głos 
zabrały konferansjerki: Klaudia 
Hreśka z klasy VII – ubie-
głoroczna laureatka i zdo-
bywczyni tytułu „Mistrza 
Pięknego Czytania” oraz 
Wiktoria Łukanus z klasy 
II gimnazjum. Odczytały 
w całości wiersz Juliana Tu-
wima pod tytułem „Zieleń” 
którego fragment: „Oto mój 
dom: cztery ściany wiersza// 
w mojej pięknej ojczyźnie 
– polszczyźnie” był mot-
tem tegorocznej imprezy. 
Po przedstawieniu zasad regu-
laminu konkursu i przybliżeniu 
słuchaczom niezliczonych ko-
rzyści „dla duszy i ciała” wy-
pływających z głośnego czy-
tania siedem trzyosobowych 
drużyn stanęło w szranki.

Dla uczczenia setnej roczni-
cy odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości czytano dzieła 
wyłącznie polskich pisarzy. 
Uczennice i uczniowie wyka-

zali się wysokim poziomem. Za-
chwycali sposobem interpretacji 
odpowiednią dykcją dynamiką 
i barwą głosu oraz rozumie-
niem treści przedstawianego 
tekstu. Występy oceniało jury 

w składzie: Maria Piszczek – 
kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szaflarach Józefa 
Kolbrecka – kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Zofii 
Solarzowej w Białym Dunajcu 
oraz Szczepan Kowalski – pra-

cownik Biblioteki Pedagogicz-
nej w Nowym Targu. Pierwsze 
miejsce przyznano drużynie ze 
Szkoły Podstawowej w Skrzyp-
nem drugie – drużynie ze Szkoły 
Podstawowej w Borze a trzecie 

zdobyła drużyna ze szkoły 
organizującej turniej czyli 
z Bańskiej Niżnej. Ponadto 
jury wręczyło dwie nagro-
dy indywidualne – tytuły 
„Mistrzów pięknego czyta-
nia”. Otrzymali je: Izabela 
Szeliga z SP w Skrzypnem 
oraz Kamil Trebunia z SP 
w Bańskiej Wyżnej.

Organizatorzy konkur-
su dziękują wszystkim 

uczestnikom nauczycielom 
przygotowującym dzieci opie-
kunom jurorom oraz Gminnemu 
Centrum Kultury Promocji i Tu-
rystyki w Szaflarach za wspar-
cie finansowe promocję i doku-
mentację fotograficzną imprezy. 
Do zobaczenia za rok w Bań-
skiej Niżnej na III Gminnym 
Konkursie Pięknego Czytania!
Opr.: Agnieszka Cierniak i Ewa Gro-

blicka Koordynatorki wydarzenia
Fot.: Natalia Staszel

II Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Bańskiej Niżnej
W Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej 
odbył się już po raz drugi Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych z terenu gminy Szaflary.
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Zadaniem uczestników było 
wykonanie pracy słowno-
-plastycznej obrazującej te-

mat konkursu: „My pet is a mem-
ber of my family” (Mój zwierzak 
jest członkiem mojej rodziny). 
Uczniowie musieli umieścić na 
swoim dziele tekst w języku an-
gielskim oraz wykorzystać jak 
najwięcej technik plastycznych. 
Jury zwracało uwagę zarówno na 
poprawność językową jak i opra-

wę plastyczną oraz staranność 
wykonania pracy. Nagrodzone 
dzieła znalazły się na wystawie 
którą można oglądać w krakow-
skim „Domu Harcerza”.

Laureatka konkursu wykonała 
swoją pracę pod opieką nauczy-
cieli plastyki i języka angielskie-
go – Urszuli Grochulskiej-Kola-
sy i Krzysztofa Cierniaka.
Opr. i fot.: Jolanta Stolarczyk Dyrek-

tor SP w Bańskiej Niżnej

Cała społeczność szkolna 
przygotowywała się do tego 
wydarzenia przez miesiąc. 

Uczniowie kl.VI pomagali wyko-
nać piękną aranżację krainy baśni 
jako dekorację natomiast dzieci 
uczęszczające na zajęcia świetli-
cowe pod opieką Haliny Gacek 
ćwiczyły inscenizację wiersza 
Juliana Tuwima „Rzepka” wzbo-
gacając go o krótkie występy ta-
neczne. Oddział przedszkolny 
pod czujnym okiem Anny Kalata 
utrwalał recytację „Katechizmu 
małego Polaka”. Wszystko to 
miało uświetnić spotkanie z wy-
jątkowymi gośćmi zaproszonymi 
przez szkolną bibliotekę.

W tym roku swoją obecnością 
uświetnili wydarzenie przedsta-
wiciele różnych zawodów orga-

nizacji i instytucji. Przygotowali 
oni wybrane przez siebie utwory 
które pragnęli nam zaprezento-
wać aby w ten sposób zachęcić 
najmłodszych i tych trochę star-
szych do czytania książek.

Elżbieta Nowak z Fundacji 
im. Adama Worwy odczytała 
fragment „W pustyni i w pusz-
czy”. Doktor Tymoteusz Dere-
bas po raz kolejny zaprezentował 
swój talent aktorski w utwo-
rach „Kokoszka-smakoszka” 
i „Orzeszek”. Kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej – Maria 
Piszczek pięknie opowiedziała 
bajkę o przygodach wilka a dziel-
nicowy – Mirosław Nowobilski 
zapoznał zebranych z kilkoma 
bardzo pouczającymi radami do-
tyczącymi właściwego zachowa-

nia się wobec innych. Prywatne 
Szkoły Średnie im. Prof. Jana Ve-
nuleta w Nowym Targu reprezen-
towały uczennice I klasy wojsko-
wo-policyjnej - Klaudia Naglak 
i Anna Morawa. Przedstawiły 
one krótkie historyjki związane 
z ich przyszłym zawodem. Soł-
tys Boru – Stanisława Jarząbek 
wystąpiła z wierszami „Zosia Sa-
mosia” i „Wszyscy dla wszyst-
kich” natomiast ludowa poetka 
- Ludwina Jarząbek recytowała 
swoje najnowsze wiersze napi-
sane w gwarze podhalańskiej. 
Komendant OSP w Borze - Jó-
zef Gacek tradycyjnie przeniósł 
nas w niezwykły świat kolejnych 
przygód Koziołka Matołka. Zaś 
dwa różne utwory o kocie prze-
czytały Monika Mroszczak-Gą-

sior – nauczycielka SP w Borze 
oraz Maria Chrobak – babcia 
ucznia klasy I.

Na koniec uwieczniliśmy 
coroczną akcję pamiątkowym 
zdjęciem a w pamięci pozostały 
nam niezapomniane wrażenia 
którymi uczniowie będą jeszcze 
długo dzielić się między sobą na 
korytarzach.

Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim ”dorosłym” którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie 
i przybyli do naszej szkoły mimo 
swoich obowiązków. Niektórzy 
goście towarzyszą nam od pierw-
szej edycji. Bardzo się cieszymy 
i cytujemy za Janem Pawłem II „ 
na Was zawsze można liczyć…”

Opr.: Wioletta Luberda
Fot.: Natalia Staszel

Uczennica z Bańskiej Niżnej z nagrodą 
za konkurs językowo-plastyczny

Katarzyna Repa z kl. VI Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej zdobyła 
III nagrodę w konkursie językowo-plastycznym „Rodzina” organizowanym 
przez MDK „Dom Harcerza” oraz Gminę Miejską Kraków.

Dorośli Czytali Dzieciom „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

W szkole podstawowej w Borze po raz trzeci została zorganizowana kampania „Dorośli 
czytają dzieciom” której celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
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W ramach odchodów „Roku 
dla Niepodległej” dzie-
ci recytowały wiersze 

o tematyce patriotycznej. Ce-
lem konkursu było wytworzenie 
emocjonalnego stosunku do war-
tości kulturowych w szczególno-
ści polskiej poezji patriotycznej 
oraz upowszechnianie wśród naj-
młodszych piękna mowy ojczy-
stej dorobku kultury narodowej 
i żywego słowa a także rozwi-
janie wrażliwości artystycznej 
dzieci. Podczas tegorocznego 
konkursu zaprezentowało się 46 
młodych recytatorów z oddzia-
łów przedszkolnych działają-
cych na terenie gminy Szaflary.
 » Honorowy patronat nad 

konkursem objęli:
- Wójt Gminy Szaflary Ra-

fał Szkaradziński
- Gminne Centrum Kultu-

ry Promocji i Turystyki 
w Szaflarach

- Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Szaflarach

 » Organizator powołał komi-
sję konkursową w składzie:

 Przewodnicząca Jury – 
Maria Piszczek – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Szaflarach;

 Członek Jury – Dorota Si-
koń – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Borze;

 Członek Jury – Dorota 
Adamczyk – instruktor ze-
społów regionalnych a tak-
że autorka wierszy pisanych 
gwarą.
Komisja dokonała oceny 

w czterech kategoriach wieko-
wych: 3 4 5 6 lat według nastę-
pujących kryteriów: znajomość 
tekstu intonacja (dostosowanie 
sposobu mówienia do prezento-
wanego fragmentu tekstu) oraz 
ogólny wyraz artystyczny (gest 
sceniczny strój).
 » W kategorii 3-latków:

I miejsce: Jakub Kopieć 
z Gminnego Przedszkola 
w Szaflarach
II miejsce: Karolina Czuper 
z Gminnego Przedszkola 
w Szaflarach

III miejsce: Amelia Walkosz 
z „Przedszkola z widokiem” 
w Zaskalu
Wyróżnienie:
Mikołaj Gieniec z „Przed-

szkola z widokiem” w Zaskalu
 » W kategorii 4-latków:

I miejsce: Krzysztof Cisoń 
z oddziału przedszkolnego 
przy SP w Borze
II miejsce: Jakub Pawelski 
z oddziału przedszkolnego 
przy SP w Maruszynie Dolnej
III miejsce: Zuzanna Zubek 
z oddziału przedszkolnego 
przy SP w Bańskiej Niżnej

Wyróżnienia:
Marcelina Szado z Gminnego 

Przedszkola w Szaflarach
Szymon Gałdyn z Gminnego 

Przedszkola w Szaflarach
 » W kategorii 5-latków:

I miejsce: Zuzanna Migiel 
z oddziału przedszkolnego 
przy SP w Skrzypnem
II miejsce: Emilia Sikoń z od-
działu przedszkolnego przy 
SP w Skrzypnem
III miejsce: Stanisław Hajnos 
z „Przedszkola z widokiem” 
w Zaskalu
Wyróżnienia:
Marcin Jarosz z oddziału 

przedszkolnego przy SP w Bań-
skiej Wyżnej

Paulina Mikołajczyk-Skóbel 
z Przedszkola im. Aniołów Stró-
żów w Szaflarach

 » W kategorii 6-latków:
I miejsce: Weronika Dzierżę-
ga z Przedszkola im. Aniołów 
Stróżów w Szaflarach
II miejsce: Maria Gał-Zagór-
ska z „Przedszkola z wido-
kiem” w Zaskalu
III miejsce: Zuzanna Bukow-
ska z oddziału przedszkolnego 
przy SP w Maruszynie Dolnej
Wyróżnienie:
Regina Piotrowska z oddziału 

przedszkolnego przy SP w Sza-
flarach

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu a także ich opiekunowie 
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe w postaci książek 
i drobnych upominków. Dzięki 
Sponsorom zarówno dzieci jak 
i towarzyszące im osoby mogły 
liczyć na wspaniały poczęstunek. 

Dyrektor Gminnego Przedszkola 
w Szaflarach złożyła także po-
dziękowania wszystkim któ-
rzy włożyli swój wkład pracy 
w przygotowanie i organizację 
konkursu. Ponadto jury otrzyma-
ło pamiątkowe upominki.

Szczególne podziękowania 
organizatorzy kierują do wspie-
rających ich w organizacji tego 
przedsięwzięcia:
- Rada Rodziców Gminnego 

Przedszkola w Szaflarach 
(przygotowanie poczęstun-
ku);

- Gminne Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Sza-
flarach wsparło konkurs finan-
sowo a także poprzez różne 
upominki (medale torby ba-
lony wiatraczki kredki);

- Karczma „Zadyma” ufundo-
wała bezpłatne wejścia dla 
zwycięzców i ich rodzin do 
„Spiskiej Krainy” w Niedzi-
cy;

-  „Gorący Potok” i „Termy Sza-
flary” ufundowały bezpłatne 
wejścia na baseny za zajęcie 
II i III miejsca.
Bardzo dziękujemy wszyst-

kim za udział w konkursie 
i mamy nadzieje że zobaczymy 
się również za rok!

Pełna galeria zdjęć dostęp-
na jest na Facebooku GCKPiT 
w Szaflarach

Opr.: Anna Luberda
Fot.: Natalia Romasz

Przedszkolaki recytują wiersze patriotyczne
Gminne Przedszkole w Szaflarach zorganizowało drugą już edycję 
konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków.
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Swoją wyprawę uczniowie 
rozpoczęli na wałach wiślanych 
skąd udali się z pieśnią na ustach 
w stronę Rynku Głównego. Po 
drodze grupa wstąpiła do kościo-
ła Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła znajdującego się przy 
ulicy Grodzkiej. Tam uczniowie 
podziwiali wnętrze barokowej 
świątyni a następnie po mo-
dlitwie kontynuowali pochód 
w stronę Rynku Głównego.

Kolejnym punktem zwiedza-
nia był kościół Mariacki. Ocze-
kując na przewodnika uczniowie 
chłodzili się przy fontannie z Ża-
kiem znajdującej się nieopodal 
gdzie według legendy wrzuce-
nie do niej monety zapewnia 
powrót do Karkowa. Następnie 
po otwarciu kościoła dla zwie-
dzających weszli do środka gdzie 
mogli z bliska podziwiać jeden 
z najbardziej znanych zabytków 
Krakowa i Polski oraz wysłuchać 
opowieści przewodnika o głów-
nym ołtarzu Wita Stwosza jak 
również o całej bazylice. Niestety 
z powodu remontu ołtarza nie 
udało się uczniom obejrzeć cere-
monii jego otwarcia na ten czas 
pozostaje on bowiem już otwarty.

Kolejnym punktem wycieczki 
były Podziemia Rynku Główne-
go znajdujące się pod Sukienni-
cami. Podzieleni na dwie grupy 
uczniowie wraz z przewodni-
kami „przenosili się w czasie” 
i poznawali świat średniowiecza. 

W Podziemiach znajduje się za-
równo stała jak i czasowa ekspo-
zycja. Stała ekspozycja to mul-
timedialne widowisko – podróż 
w czasie w której można poczuć 
atmosferę panującą na średnio-
wiecznym rynku towarzyszą jej 
odgłosy gwaru targu oraz pło-

nących zabudowań. Uczniowie 
obejrzeli także teatrzyk pt. „Le-
genda o dawnym Krakowie” 
mieli możliwość zważenia się 
oraz zmierzenia przy użyciu 
dawnego systemu miar i wag 
a następnie dzięki wskazów-
kom mogli rozszyfrować ile 

ważą i jaki jest ich wzrost. Ta 
wspaniała podróż w przeszłość 
niezmiernie wszystkim się po-
dobała. Uczniowie mogli oglą-
dać relikty konstrukcji obiektów 
i architektury w tym najstarsze 
murowane budowle handlowe 
Krakowa ozdoby monety i róż-
norakie przedmioty z dawnych 
czasów. W tych podziemnych 
warstwach Rynku zapisane jest 
1000 lat historii Krakowa co 
mogli choć w części zobaczyć 
uczniowie.

Po wyjściu z podziemnej wy-
stawy grupa udała się do kościo-
ła akademickiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Świętej Anny 
w Krakowie by tam w ciszy po-
modlić się przed grobem-kaplicą 
patrona swojej szkoły – Świę-
tego Jana Kantego. Miłym ak-
centem tego punku wycieczki 
była rozmowa z proboszczem tej 
parafii który opowiedział histo-
rię powstania kaplicy Świętego 
Jana Kantego. Jako ciekawostkę 
zdradził że cztery kolumny pod-
pierające ołtarz świętego są wy-
konane z najdłuższych w Polsce 
kamieni. Jego serdeczność i chęć 
porozmawiania z grupą wywar-
ły na wszystkich ogromne wra-
żenie. Podbudowani i umocnieni 
w duchu uczniowie przeszli na 
Rynek Główny by tam chwilę 
odpocząć i zakupić pamiątki 
z Krakowa. Po krótkim odpo-
czynku udali się pod Bramę 
Floriańską i Barbakan zapoznali 

się z historią tych miejsc i zrobili 
pamiątkowe zdjęcie.

Niestety wszystko co dobre 
szybko się kończy. Uczniowie 
z żalem żegnali Kraków jednak 
zgodnie stwierdzili że gród Kra-
ka jeszcze kiedyś odwiedzą…

Opr. i fot.: Joanna Żółtek-Babiarz

Śladami historii…
Uczniowie klasy IV V i VI szkoły podstawowej w Maruszynie Dolnej wybrali się 
wraz z wychowawcami na wycieczkę do Krakowa. Głównym celem wycieczki było 
zwiedzanie najważniejszych i najpiękniejszych zabytków grodu Kraka.
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Zebranych uczestników Kon-
kursu oraz ich opiekunów 
powitała dyrektor szkoły 

Urszula Krupa.
Dla uczczenia setnej roczni-

cy odzyskania przez Polskę nie-
podległości tegoroczny Konkurs 
poświęcony był tematyce nie-
podległości. Uczniowie zmie-
rzyli się z niełatwym dyktandem 
autorstwa profesor dr hab. Anny 

Mlekodaj - wykładowcy Pań-
stwowej Podhalańskiej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu zatytułowanym Podhale 
dla Niepodległej:

Dyktando napisane przez 
uczniów II i III klas gimna-
zjalnych sprawdzali wszyscy 
nauczyciele a komisja składa-
jąca się z nauczycielek języka 
polskiego: Agnieszki Cierniak 

Iwony Zagól Danuty Budzyk 
Małgorzaty Kwatyry dokonała 
ostatecznej weryfikacji prac i wy-
łoniła laureatów:
 » I miejsce – Martyna Gu-

ziak – Szkoła Podstawowa 
w Szaflarach,

 » II miejsce – Alicja Żukow-
ska – Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej

 » III miejsce – Izabela Ciszek 
– Szkoła Podstawowa w Sza-
flarach.

Komisja przyznała także trzy 
wyróżnienia które zdobyli:
 » Justyna Zarycka – Szkoła 

Podstawowa w Skrzypnem,
 » Agnieszka Buńda – Szkoła 

Podstawowa w Maruszynie 
Dolnej

 » Anna Orzeł – Szkoła Podsta-
wowa w Zaskalu.

Zgodnie z przyjętym zwycza-
jem nagrodzeni zostali wszyscy 

uczestnicy biorący udział w or-
tograficznej rywalizacji. Lau-
reaci trzech pierwszych miejsc 
otrzymali gry historyczne oraz 
pamiątkowe statuetki. Ucznio-
wie wyróżnieni zostali obdaro-
wani książkami o tematyce hi-
storycznej a pozostali uczestnicy 
odebrali albumy o Polsce.

Laureatki dwóch pierwszych 
miejsc będą reprezentować gmi-
nę Szaflary w X Podhalańskim 
Konkursie Ortograficznym o Na-
grodę Rektora PPWSZ w No-
wym Targu.

Organizatorzy dziękują na-
uczycielom języka polskiego za 
przygotowanie uczniów do Kon-
kursu oraz za pracę w komisji.

Opr.: Małgorzata Kwatyra

XIII Gminny Konkurs 
Ortograficzny 
dla Gimnazjalistów

W Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bańskiej 
Wyżnej odbył się XIII Gminny Konkurs Ortograficzny 
dla Gimnazjalistów. W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 
19 uczniów z terenu gminy Szaflary.

W piękne słoneczne sobot-
nie popołudnie 21 kwiet-
nia 2018 roku uczniowie 

z klas IV VI i II gimnazjum Szko-
ły Podstawowej w Skrzypnem 
pod opieką Pani Dyrektor Bry-
gidy Strzęp oraz wychowawców 
Pani Haliny Szulc i Pani Iwony 
Zagól skorzystali z bezpłat-
nego przejazdu Podhalań-
ską Koleją Regionalną 
z Szaflar do Zakopanego 
i z powrotem.

Podróż trwała ok. 25 
minut co było dużym za-
skoczeniem podróżujących 

gdyż kolejka samochodów usta-
wiona na drodze w Białym Du-
najcu na pewno nie pozwoliłaby 
na pokonanie tego odcinka w tak 
krótkim czasie.

Po przyjeździe do Zakopa-
nego udaliśmy się na lody oraz 
odbyliśmy spacer po ulicach mia-

sta. Komfort i warunki 
podróży pozytywnie za-
skoczyły każdego podró-
żującego a w wagonach 
panowała radosna atmos-
fera. Na pewno jeszcze 
nie raz wybierzemy się 
koleją do Zakopanego. 
Planujemy już drugą 
wyprawę. Taką samą po-

dróż odbyli rów-
nież uczniowie ze 
szkół naszej gminy 
z Bańskiej Wyżnej 
i z Boru.
Opr.: Ala Weronika Iza 

- Uczennice kl. VI
Fot.: Iwona Zagól

Wsiąść do pociągu…
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Celem konkursu było napi-
sanie tradycyjnego listu do 
osoby która w jakiś sposób 

przyczyniła się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Mo-
gli to być zarówno szeroko znani 
patrioci jak i ci lokalni czy będący 
rodziną uczestnika. Temat kon-
kursu był związany z 100 rocz-
nicą odzyskania niepodległości 
która wypada w tym roku.

Sponsorami konkursy byli 
między innymi: Poczta Polska 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Katolickie Gimnazjum i Liceum 
w Ostrowcu Świętokrzyskim In-
stytut Pamięci Narodowej Bank 
Spółdzielczy w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim oraz Gazeta Ostro-
wiecka. Honorowym patronatem 
objął go natomiast Szef Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych.

Na tę uroczystość w związku 
z zajętymi miejscami pojechało 

troje uczniów z naszej szkoły. 
Byli to kolejno: Paweł Urbaś 
i Zofia Karpiel z klasy VII którzy 
zdobyli wyróżnienia oraz Alicja 
Żukowska z klasy II gimnazjum 
która zajęła I miejsce.

Gala rozdania nagród odbyła 
się w budynku kina przy Alei 3 
Maja w Ostrowcu Świętokrzy-
skim i rozpoczęła się o godzinie 

12.00. Otwarcie poprzedził wy-
stęp solowy dziewcząt z lokalnej 
grupy wokalnej oraz odczytanie 
jednego z listów skierowanego 
do Józefa Piłsudskiego. W uro-
czystości wzięli udział rów-
nież wójtowie i burmistrzowie 
okolicznych miejscowości. Na 
konkurs zostało nadesłanych 
206 prac z czterech różnych 

województw co było niezwy-
kłym zaskoczeniem dla organi-
zatorów. Jak podkreślali podczas 
przemówienia nie spodziewali 
się tak dużego zainteresowania 
konkursem. Dlatego właśnie ze 
wszystkich trzech grup wieko-
wych zostało wyłonionych tylu 
laureatów. Dodatkowo rozdano 
również dwie nagrody dla osób 
których listy wyróżniały się 
szczególnie na tle innych. Jed-
ną z tych nagród zdobyła Alicja 
Żukowska. Sukcesy w tym kon-
kursie zdobyli także nasi koledzy 
z Bańskiej Niżnej I miejsce zajął 
Jan Bielecki II – Klaudia Hreśka. 
Na gali obecne były także lo-
kalne radio oraz telewizja. Cała 
uroczystość trwała około dwóch 
godzin. Później uczestnicy zo-
stali zaproszeni na poczęstunek.

Opr. Alicja Żukowska  
uczennica kl. II gimnazjum

Fot.: szkoła w Bańskiej Niżnej

 » Celem konkursu było:
- rozwijanie i pogłębianie zain-

teresowań matematyką i przy-
rodą

-  rozwiązywanie problemów 
w twórczy sposób

-  stosowanie wiedzy i umiejęt-
ności matematyczno - przy-
rodniczych w praktyce,

-  stworzenie uczniom możliwo-
ści sprawdzenia się w rywali-
zacji z innymi uczniami

- zachęcanie do zdobywania 
wiedzy o środowisku przy-
rodniczym najbliższej okolicy 
i Polski.
Konkurs obejmował wiedzę 

i umiejętności zawarte w podsta-
wie programowej edukacji wcze-
snoszkolnej w zakresie edukacji 
matematycznej i przyrodniczej.

Trzyosobowe drużyny mia-
ły do wykonania osiem zadań 
m.in. należało odczytać rebusy 

z nazwami wiosennych kwiatów 
i połączyć z odpowiednią ilu-
stracją rozwiązać matematyczną 
krzyżówkę odnaleźć na rysunku 
składniki niezbędne roślinie do 
życia znać nazwy owadów znaki 
rzymskie wykonywać dodawanie 
odejmowanie mnożenie i dziele-
nie w zakresie 100.

Wszystkie drużyny świetnie 
poradziły sobie z zadaniami róż-
nica punktów między najlepszą 

a najsłabszą drużyną wynosiła tyl-
ko trzy punkty. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe: 
grę wodną jo-jo kostkę magiczną 
piłki i logiczne układanki ufun-
dowane przez Gminę Szaflary 
i Gminne Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach 
oraz pamiątkowe dyplomy a na-
uczyciele podziękowania za przy-
gotowanie uczniów do konkursu.

Opr.: Halina Gacek
Fot.: Wioletta Luberda  

Natalia Staszel

III Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla klas III
Szkoła Podstawowa w Borze gościła 10 kwietnia najlepszych uczniów 
matematyki i przyrody klas III wraz z nauczycielami z gminy Szaflary.

Literackie sukcesy uczniów z Bańskiej Wyżnej
W Ostrowcu Świętokrzyskim 14 maja odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
„Dziękuję Ci za niepodległą. List do…” nad którym patronat objął poseł Andrzej Kryj.
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Gospodarstwo mieści się 
w Stróżach k. Nowego Sącza. 
Dzieci z oddziału przedszkol-

nego oraz klas 2 i 3 wraz z rodzi-
cami i nauczycielami mieli okazję 
zwiedzić skansen oraz ścieżkę 
edukacyjną „Życie pszczół”. 
Szczególną atrakcją było wyko-
nanie przez nich świeczek z wosku 

pszczelego oraz degustacja mio-
dów wszelkiego rodzaju. Wszyscy 
mieli możliwość zobaczenia z bli-
ska zwierząt w zagrodzie m.in. 
pawie kaczki kozy osły i kucyki. 
Na koniec uczestnicy brali udział 
w zabawach z animatorem.

Opr.: Alicja Drożdż Bożena Huzior 
Joanna Niźnik- Topór

Celem wycieczki było zwie-
dzenie muzeów Zakopiań-
skich skupiających wiedzę 

o naszym regionie. Głównym 
punktem programu była wizyta 
w Muzeum Przyrodniczym Ta-
trzańskiego Parku Narodowego. 
Podczas 3 godzinnego pobytu 
w tym miejscu uczniowie zwie-
dzali sale muzealne w niedawno 
otwartej nowej i nowocześnie 
urządzonej ekspozycji. Zwiedza-
nie odbywało się z multimedial-
nym przewodnikiem. Ucznio-
wie mieli okazję zobaczyć dużą 
makietę Tatr i poznać historię 
powstania naszych gór. Obejrzeli 
także filmy edukacyjne o ochro-
nie tatrzańskiej przy-
rody. Najwięcej cza-
su dzieci spędziły 
w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej gdzie 
można było nie tyl-
ko obejrzeć ciekawe 
filmy edukacyjne do-
tyczące fauny flory 
i ochrony środowiska 
w Tatrach ale również 
zagrać w gry zręczno-
ściowe i kształtujące 
spostrzegawczość. 

Uczniom najbardziej spodo-
bały się zajęcia multimedialne 
dotyczące znajomości gatun-
ków zwierząt ptaków owadów 
gadów i skał z jakich zbudowa-
ne są góry. Kolejnym punktem 
zwiedzania było Muzeum Stylu 
Zakopiańskiego „Inspiracje” 
oraz willa „Koliba”. Obydwa 
budynki są hołdem dla stylu 
zakopiańskiego który miał być 
narodowym stylem architekto-
nicznym. Oprócz bryły budynku 
uczniowie obejrzeli też wnętrza 
i wyposażenie domów w sprzę-
ty i meble z epoki w której żył 
i tworzył Stanisław Witkiewicz 
twórca stylu zakopiańskiego. 

Ostatnim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie 
Kościółka i Cmentarza na 
Pęksowym Brzyzku gdzie 
pochowani są nie tylko 
mieszkańcy Zakopanego 
ale również działacze spo-

łeczni artyści poeci sportowcy 
i taternicy zasłużeni dla miasta 
i kraju. Niewątpliwą atrakcją wy-
cieczki była także podróż w obie 
strony pociągiem Podhalańskiej 
Kolei Regionalnej.

Opr. i fot.: Anna Królczyk

Z wizytą w Zakopanem
Pod koniec maja uczniowie klas VI i IV ze szkół podstawowych w Maruszynie Dolnej 
i Skrzypnem byli na całodziennej wycieczce w Zakopanem. Wyjazd odbył się w ramach zajęć 
edukacji regionalnej i mógł być realizowany dzięki dotacji z Urzędu Gminy Szaflary którą 
otrzymało Stowarzyszenie „Czuj! Czuwaj!” z Maruszyny.

Z wizytą u pszczół
Uczniowie szkoły podstawowej w Maruszynie 
Dolnej wzięli udział w wycieczce do „Gospodarstwa 
Pasiecznego Sądecki Bartnik”.
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Wycieczka do Stolicy
Uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w Borze klasy VII Szkoły Podstawowej 
w Ludźmierzu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z opiekunami panią 
Dominiką Sięką-Guzdą panią Barbarą Balicką panią Katarzyną Hosiawą oraz panem 
Markiem Wojtoniem wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy.

Wycieczka była zorgani-
zowana w celu poznania 
zabytków stolicy oraz po-

szerzenia wiedzy historycznej 
poprzez udział w żywej lekcji 
historii podczas zwiedzania mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
oraz Starówki.

O godzinie 23:45 zebraliśmy 
się pod remizą OSP w Borze 
gdzie czekaliśmy na autokar 
po zajęciu miejsc i spakowaniu 
bagaży wyruszyliśmy do Sza-
flar aby zabrać czekającą tam 
grupę następnie pojechaliśmy 
po ostatnią grupę do Ludźmie-
rza i udaliśmy się w drogę do 
Warszawy. W autobusie wszyscy 
spali więc podróż minęła szybko 
i miło mimo tego że jechaliśmy 
osiem godzin.

O godzinie 8:00 byliśmy już 
w Centrum Nauki Kopernik 
i rozpoczęliśmy czterogodzinne 
zwiedzanie tego interaktywnego 
muzeum nauki. Było tam oko-
ło 400 eksponatów opisujących 
prawa różnych dziedzin nauki: 
matematyki fizyki chemii archi-
tektury emocji itp. O godzinie 
13:00 udaliśmy się na obiad po 
którym spotkaliśmy się z prze-
wodnikiem i pojechaliśmy do 
muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Jest to miejsce niezwy-
kłe na mapie Warszawy zwie-

dzając można poczuć to co czuli 
i przeżywali nasi przodkowie 
podczas 63 dni nierównej wal-
ki w Powstaniu Warszawskim. 
W muzeum zbieraliśmy kartki 
z kalendarza będące zapisem 
każdego dnia powstania mogli-
śmy posłuchać relacji uczest-
ników a nawet przejść się zre-
konstruowanymi kanałami które 
przemierzali powstańcy.

O 16:00 udaliśmy się do 
centrum handlowego Złote Ta-
rasy w celu zaspokojenia głodu 
i zrobienia drobnych zakupów. 
Następnie metrem udaliśmy 
się do miejsca w którym byli-
śmy zakwaterowani czyli THE 

ORANGE HOSTEL. Wieczór 
spędziliśmy na wspólnych roz-
mowach i zabawach.

Po przespanej nocy zjedli-
śmy śniadanie i po posprząta-
niu pokoi udaliśmy się na dalsze 
zwiedzanie stolicy. Najpierw 
pojechaliśmy na starówkę tam 
spotkaliśmy sympatycznego 
przewodnika który miał nas 
oprowadzać po Warszawie. Na-
szą wędrówkę rozpoczęliśmy 
od Placu Zamkowego na któ-
rym znajduje się Kolumna Zyg-
munta a następnie zabytkowymi 
uliczkami dotarliśmy do placu 
z pomnikiem Syrenki gdzie mie-
liśmy chwilkę czasu na drobne 

zakupy. Następnie udaliśmy się 
pod Barbakan i pomnik Małego 
Powstańca stamtąd skierowali-
śmy się pod siedzibę prezyden-
ta RP oraz pomnik Nieznanego 
Żołnierza.

Po obejrzeniu starówki udali-
śmy się do Łazienek. W pierw-
szej kolejności zobaczyliśmy 
pomnik marszałka Piłsudzkie-
go jego samochód a następnie 
zobaczyliśmy Pałac na Wodzie 
pomnik Chopina Sienkiewicza 
Oranżerię i przepiękne ogrody. 
Po krótkim spacerze wsiedliśmy 
do autokaru i pojechaliśmy poże-
gnać się z Warszawą oglądając 
panoramę stolicy z trzydziestego 
piętra Pałacu Kultury i Nauki. 
Koło godziny 17:30 wyruszyli-
śmy w drogę powrotną do domu. 
Zatrzymaliśmy się jeszcze na 
obowiązkowej kolacji w Mc 
Donald’s i koło godziny 1:00 
byliśmy w domu.

Wycieczka bardzo mi się po-
dobała ponieważ wzięli w niej 
udział ciekawi ludzie z różnych 
szkół i miejscowości pogodni 
opiekunowie i miło było spędzić 
te dwa dni w tak dobrym towa-
rzystwie. Warszawa jest pięknym 
miastem i chciałabym jeszcze do 
niej kiedyś wrócić.

Opr.: Marysia Milan kl. VII
Fot.: Szkoła Podstawowa w Borze
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„Wioski Świata” to pro-
jekt realizowany przez 
Salezjański Wolonta-

riat Misyjny „Młodzi światu”. 
Uczniowie zapoznali się z regu-
łą świętego księdza Jana Bosko 
założyciela Towarzystwa św. 
Franciszka Salezego. Dowie-
dzieli się że misjonarze także 
świeccy pracują z trudną mło-

dzieżą w poprawczakach pro-
wadzą szkoły świetlice stołówki 
i sierocińce wychowując w du-
chu modlitwy i szacunku do 
pracy. Park składa się z sześciu 
osad z różnych części świata. 
Można wejść do arktycznego 
igloo indiań-
skiego tipi pe-

ruwiańskiej chaty papuaskiego 
domku na palach jurty mon-
golskiej czy nawet zagrać na 
tradycyjnych instrumentach 
w ghańskiej wiosce. Dzięki eks-
ponatom fotografiom i strojom 
Zaskalanie odwiedzili lodowatą 
Arktykę i gorącą Afrykę. Uwagę 
chłopców przyciągnęły koszulki 
piłkarskie. Starsi uczestniczy-
li w zajęciach warsztatowych 
pt; „Na ulicach peruwiańskich 
miast” gdzie poznali trudne ży-
cie rówieśników - „dzieci uli-
cy” i zobaczyli jak ciężko jest 
zapracować na posiłek. Młodsi 

uczniowie brali udział w zaję-
ciach pt; „Na tropie papuaskich 
skarbów”. W domku na palach 
musieli zakupić towary na obiad 
dla papuaskiej rodziny wyko-
nać rysunek tradycyjnego stroju 
i nauczyć się tańca. Wszyscy 
byli zadowoleni stwierdzili że 
interaktywne zwiedzanie daje 
możliwość doświadczenia ży-
cia na różnych kontynentach. 
Można zobaczyć jak inni gotują 
obiad w co się ubierają oraz jak 
wygląda sala lekcyjna.

Opr. i fot.:  
Kinga Jagła-Tokarska

Wizyta przedstawicieli 
prawa w szkole jest ele-
mentem działań prewen-

cyjnych. Panowie spotkali się 
osobno z uczniami klas 0-III 
i osobno z uczniami klas IV-VII.

Podczas spotkania prze-
prowadzono m.in. pogadankę 
na temat podstawowych zasad 
bezpieczeństwa jakich należy 
przestrzegać podczas zabaw 
i w szkole. Zwracano uwagę na 
przypadki i sposoby zachowania 
się w sytuacjach kiedy dzieci zo-
stają same w domu oraz o zasadzie 
„ograniczonego zaufania wobec 
obcych”. Przypominano również 
alarmowe numery telefoniczne. 
Dzieci mogły przymierzyć czapkę 
policjanta i wsiąść do samochodu 
policyjnego.

Policjanci w trakcie spotkania sta-
rali się uwrażliwić młodzież na przy-
padki łamania prawa określane jako 
przestępstwa szczególnie uciążli-
we społecznie: kradzieże włama-
nia bójki i pobicia przestępstwa 
rozbójnicze. W trakcie spotkania 
nie zabrakło również promowania 
sportu i kulturalnego zachowania 
podczas imprez sportowych.

Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

Wizyta policjantów w Szkole Podstawowej w Borze
Mówienia o bezpieczeństwie nigdy dość dlatego 27 kwietnia 2018 r szkołę w Borze odwiedzili policjanci.

Zaskalnie w Krakowie
Uczniowie z Zaskala wybrali się na 
wycieczkę do Krakowa gdzie zwiedzali 
Park Edukacji Globalnej.
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Mali entomolodzy ze Skrzypnego

W rywalizacji o tytuł małego 
entomologa zmagały się 
24 zespoły dzieci z klas 

0 – III z dwunastu szkół powiatu 
nowotarskiego i tatrzańskiego 
w dwóch kategoriach: kl. 0-I i kl. 
II–III.

17 maja 2018 roku ucznio-
wie klasy I II i III reprezen-
towali szkołę ze Skrzypnego 
w IV powiatowym Konkursie 
Wiedzy Ekologicznej dla Naj-
młodszych „Owad - szkodnik 
czy przyjaciel?” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową im. 
ks. prof. J. Tischnera w Ratuło-
wie oraz Ligę Ochrony Przyrody 

w Zakopanem. Celem konkursu 
było rozwijanie wśród dzieci za-
interesowań przyrodniczo-eko-
logicznych. Konkurs odbył się 
na terenie obiektu edukacyjnego 
Nadleśnictwa Nowy Targ.
Drużyna z klasy I zajęła II 
miejsce w składzie:
 » Amelia Sikoń
 » Oliwa Sikoń
 » Krystian Zadora

Drużynę z klas II i III repre-
zentowały:
 » Anita Sikora
 » Zosia Piszczór
 » Kamila Chramiec

Opr. i fot.: Monika Peciak

Drużyna ze Skrzypnego zajęła II miejsce w IV Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Najmłodszych.

W parafialnym kościele od-
była się Msza św. spra-
wowana przez księdza 

proboszcza Kazimierza Du-
raja z udziałem miejscowych 
pocztów sztandarowych, wśród 
których były sztandary naszej 
szkoły i drużyny harcerskiej. 
Ksiądz proboszcz, odnosząc się 
do rocznicy, stwierdził, że była 
ona próbą zbudowania państwa 
sprawiedliwego i nowoczesne-
go. Obowiązywała niewiele 
ponad rok, ale stanowiła świa-
dectwo mądrości i otwartości 
ówczesnych elit politycznych, 

stąd pamięć o niej jest wciąż 
potrzebna. Podziękował też 
miejscowym jednostkom 
ochotniczych straży pożar-
nych, które od kilku lat z jed-
nodniowym wyprzedzeniem 
obchodzą w tym dniu swoje 
święto. W czasie uroczystości 
w rynku przedstawiciele władz 
samorządowych i miejscowych 
organizacji złożyli wieńce pod 
pomnikiem Augustyna Suskie-
go. Jednym z ważnych punk-
tów programu była recytacja 
wiersza Augustyna Suskiego 
„Chochołowiany” w wykona-

niu pani Jadwigi Trebuni-Tutki.  
Sprawny przebieg uro-
czystości był możliwy 
w dużej mierze dzięki zaan-
gażowaniu naszych harcerzy.  

Zapraszamy do galerii zdjęć: 
www.facebook.com/fotosza-
flary/ 

Opr: Jarosław Szlęk

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rynek w Szaflarach jak co roku był miejscem 
gminnych uroczystości upamiętniających 
227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 

ZNAJDŹ 12 RÓŻNIC
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W warsztatach wzięło udział 
około 90 osób (45 Wola-
nianek i 28 dzieci z zespo-

łu Watra wraz ze swoimi rodzica-
mi). Organizatorem warsztatów 
był Oddział Związku Podhalan 
z Bańskiej Wyżnej. Warsztaty zo-
stały dofinansowane ze środków 
Gminnego Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach.

Celem warsztatów było 
rozbudzenie w uczestnikach 

chęci do inspiracji folklorem 
Skalnego Podhala i możliwo-
ści zapoznania się z folklorem 
dzieci z Ziemi Radomskiej po-
przez wzajemną naukę tańca 
śpiewu gwary oraz możliwość 
obejrzenia stroju z innego za-
kątka Polski. Przybyłych gości 
powitano pokazem solowym 
tańca góralskiego zaprezen-
towanym przez instruktorów 
zespołu regionalnego „Watra” 

Małgorzatę Chodorowicz 
i Pawła Skupnia.

Jako pierwsi wystąpili go-
spodarze – dziecięcy zespół re-
gionalny „Watra” z programem 
„Jako to downo temu smaciorze 
jezdzowali po wsi”.

„Wolanianki” z Wolanowa 
również przygotowały wspania-
ły program muzyczno-taneczy. 
Obydwu zespołom do tańca 
przygrywała muzyka w skła-

dzie: Szymon Kluś – prym Ja-
kub Szarek – sekund Jan Loley 
– sekund Tomasz Lasak – bas. 
Po udanych występach dzieci 
udały się w plener na posiady 
przy watrze pieczenie kiełbasek 
oraz dalszą część warsztatów 
gdzie ćwiczyły wzajemnie lu-
dowe przyśpiewki i tańce.

Jako podsumowanie warszta-
tów obydwa zespoły 2 czerwca 
umiliły czas wspólnym śpiewem 
strudzonym pielgrzymom pod-
czas spożywania posiłku przy 
szkole podstawowej im. Św. 
Wojciecha w Bańskiej Wyż-
nej. Na zakończenie warszta-
tów organizatorzy podziękowali 
za wspólną zabawę i obdaro-
wali Wolanianki upominkami. 
Watra również dostała słodkie 
upominki.

Opr.: Małgorzata Chodorowicz
Fot.: Danuta Wyrostek

II Międzykulturowe Warsztaty 
Regionalne „Watra z Wolaniankami”

W Boże Ciało w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bańskiej Wyżnej 
odbyły się kolejne Międzykulturowe Warsztaty Regionalne pt. „...toniyc 
śpiyw i graniy to uciecha świata...’’
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Organizatorami konkur-
su byli: Anna Paluch 
Poseł na Sejm RP Jan 

Hamerski Senator RP oraz 
Antoni Karlak Wójt Gminy 
Jabłonka. W konkursie mogli 
uczestniczyć uczniowie szkół 
podstawowych gimnazjalnych 
ponadgimnazjalnych oraz 
dorośli członkowie chórów 
z powiatów nowotarskiego ta-
trzańskiego limanowskiego i no-
wosądeckiego. Celem Konkursu 
było przybliżenie tradycji walk 

o niepodległość Polski w ramach 
obchodów 100 rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodle-

głości oraz pogłębianie wspól-
notowego przeżywania takich 
wartości jak: wiara patriotyzm 
poświęcenie dla dobra wspól-
nego odwaga ukazanie pracy 
wysiłku i ofiar jakie nasi Ro-
dacy ponosili dla odzyskania 
niepodległości. Konkurs odby-
wał się w kategoriach: soliści 
chóry zespoły odpowiednio do 
wieku wykonawców.
„Skrzypnianki” (młodsza 

grupa) wraz z kapelą góralską 
w składzie: Jan Czesław Joniak 

Joanna Cudzich Janusz Kwak 
Mateusz Mucha i Krystian Hreś-
ka zaśpiewały dwie piosenki 
z konkursowego śpiewnika: 
„Przybyli ułani” oraz „Choćbyś 
Wojtek”.

W konkursie wystąpił również 
absolwent szkoły w Skrzypnem 
Stanisław Kwak - obecnie uczeń 
nowotarskiego liceum. Wraz ze 
swoją akompaniatorką zdobył 
wyróżnienie.

Opr. i fot.: Monika Peciak  
opiekun zespołu

III miejsce „Skrzypnianek” w Jabłonce
W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce 24 kwietnia odbył się IV Konkurs 
Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

W pierwszym dniu konkur-
sowym festiwalu wy-
stąpiło 26 dziecięcych 

zespołów ludowych w katego-
riach: zespoły taneczne (z po-
działem na grupy wiekowe) 
zespoły śpiewu grupowego 
i kapele natomiast w drugim 
i trzecim dniu zaprezentowa-
ło się 50 zespołów dorosłych 
w kategoriach: zespoły tanecz-
ne – regionalne i artystycznie 
opracowane kapele ludowe 
oraz zespoły śpiewu grupowe-
go. Jury złożone z ekspertów 
Polskiej Sekcji CIOFF przyzna-
ło nagrody finansowe w każdej 
kategorii oraz nagrodę główną 
Grand Prix Festiwalu które zo-
stały wręczone na Koncercie 

Finałowym podsumowującym 
zmagania konkursowe.

Występom artystycznym ju-
bileuszowej edycji festiwalu to-
warzyszyło wiele atrakcji wśród 
nich: Kiermasz Sztuki Ludowej 

czy warsztaty rękodzieła ludo-
wego dla dzieci.

Do tej edycji jako zespoły 
śpiewu grupowego zakwalifiko-
wały się dwie grupy „Skrzyp-
nianek” które wystąpiły w ka-

tegoriach dziecięcej i dorosłej 
reprezentując region Podhale.

Obie grupy zajęły I miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych.

Opr. i fot.: Monika Peciak  
opiekun zespołów

Najwyższe podium dla młodszych i starszych „Skrzypnianek”
W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w dniach 20-22.04.2018 r. odbył się Jubileuszowy – X Międzykulturowy 
Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie i Sąsiedzi” w którym udział wzięły zespoły folklorystyczne z całej Polski.
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Od wielu lat w konkursie 
biorą udział także repre-
zentanci naszej gminy. 

W tym roku również ich nie 
zabrakło. Członkowie zespo-
łów „Mali Borzanie” „Bo-
rzanie” „Mali Szaflarzanie” 
i „Skrzypnianki” wystąpili 

podczas tegorocznego kon-
kursu zdobywając również 
wysokie pozycje.

Kat. I dziecięca
 » Grupy śpiewacze

Wyróżnienia - „Skrzypnian-
ki” ze Skrzypnego

 » Duety śpiewacze
II miejsce - Wiktor Milaniak 

i Gabriela Gąsior „Mali Borza-
nie” z Boru
 » Śpiewacy soliści

Wyróżnienia - Marta Latocha 
„Mali Borzanie” z Boru.

Kat. II młodzieżowa
 » Grupy śpiewacze

Wyróżnienia - „Szaflarza-
nie” z Szaflar „Skrzypnianki” 
ze Skrzypnego.
 » Śpiewacy soliści

II miejsce - Kamila Jarząbek 
„Borzanie” z Boru

Kat. III dorośli
 » Grupy śpiewacze

II miejsce - „Skrzypnianki” 
ze Skrzypnego

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

Protokół dostępny na stronie 
Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Czarny Dunajec.

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Janusz Gaculak i Monika Peciak

XV Papieska Majówka na Bachledówce
W Kościele Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce po raz piętnasty odbyła 
się Papieska Majówka czyli Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej.
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W konkursie łącznie wzię-
ło udział 162 młodych 
artystów (również spoza 

Małopolski) często ze 
znaczącymi już suk-
cesami muzycznymi. 
Przesłuchania trwały 
dwa dni (16 i 17 maja). 
Patronat Honorowy nad 
konkursem objęło Bri-
tish Council.

Zespół wokalno-in-
strumentalny „HYR” 
z Szaflar wystąpił w skła-
dzie Anna Kułach Wikto-

ria Sąder Jan Mrowca Wojciech 
Mrowca (uczniowie Gimna-
zjum w Szaflarach) i zwyciężył 

w swojej kategorii. Instruktorem 
jest Piotr Urzędowski.

Podczas konkursu wystąpi-
ły także solistki Zuzan-
na Jachymiak (uczennica 
SP Zaskale) i Martyna 
Luberda (uczennica SP 
Bór).

Wręczenie nagród oraz 
Koncert Laureatów odby-
ły się 9 czerwca w Kra-
kowie w Młodzieżowym 
Domu Kultury.

Opr. i fot.: Piotr Urzędowski 
instruktor

Podczas eliminacji powiato-
wych XXXI Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych 

i Tanecznych „Talenty Małopol-
ski 2018” na scenie wystąpiło 
ponad 250 wykonawców pre-
zentujących swoje umiejętności 
wokalne a najlepsi młodzi arty-
ści zdobyli nominacje do finału 
wojewódzkiego w Dobczycach. 
W gronie laureatów znalazła się 
Gabriela Król z Gimnazjum 
w Bańskiej Niżnej która została 
nominowana do finału za pio-
senkę „Bright”. Podczas finało-
wego występu w Dobczycach 
jury doceniło jej kunszt wokalny 
przyznając Nagrodę Główną i ty-
tuł „Talent Małopolski 2018”. 
Nagrodzie towarzyszyło zapro-
szenie do Koncertu Laureatów 
który odbył się 10 czerwca 
w krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami.

Podczas eliminacji powia-
towych jury doceniło też duet 
który tworzą Gabriela oraz Na-
talia Gał z Szaflar nagradzając 
go wyróżnieniem.

Gabriela zajęła też II miejsce 
na XII Festiwalu Piosenki Obco-

języcznej w Krakowie z utwo-
rem „Suitcase” i zdobyła wyróż-
nienie w IX Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej „Singing Kids” 
na którym zaśpiewała piosenkę 
„Perfect”. W tej ostatniej im-
prezie wystąpiła także w duecie 
z Natalią Gał jako duet Benes 
zajmując II miejsce.

Gabrysia przygotowuje 
się do występów pod okiem 
Krzysztofa Cierniaka które-
go w pracy z duetem wspiera 
Agnieszka Zając.

Po zdobyciu III miejsca 
w konkursie „The Joy of Sin-
ging” Gabriela wzięła udział 
w kolejnej dużej imprezie – 
IV Wojewódzkim Konkur-
sie Piosenki Obcojęzycznej 
w Krakowie. Wystąpiła tam 

jako solistka śpiewając piosenkę 
„Sunny” za którą zdobyła wy-
różnienie.

W tej samej imprezie uczest-
niczyły też Justyna i Iwona Jarzą-
bek które zaśpiewały w duecie 
piosenkę „Unthinkable” zajmu-
jąc II miejsce. Dzień wcześniej 

uzdolnione siostry przedstawi-
ły ten sam utwór w koncercie 
laureatów XVI Festiwalu Pio-
senki Europejskiej w Rybniku 
skąd wróciły z wyróżnieniem 
specjalnym. Gabrysia i Justyna 
zakwalifikowały się także do fi-
nału XXX Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej „Love Me Ten-
der” w Jaśle.

Justyna i Iwona Jarząbek 
z Bańskiej Niżnej reprezentując 
II LO w Nowym Targu zdobyły 
także nominację do finału Talen-
tów Małopolski a do występu 
przygotowywały się pod okiem 
Lucyny Jarząbek.

Gabriela Król znalazła się 
ponadto w „Złotej Dziesiątce” 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Anglojęzycznej „An-
glosong” w Katowicach. Jej 
osiągnięcie jest tym cenniejsze 
że w tym konkursie jest tylko 
jedna kategoria wiekowa i mogą 
w nim brać udział osoby w wie-
ku do 26 lat.

Opr.: Jolanta Stolarczyk  
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

Fot.: Szkoła Podstawowa w Bańskiej 
Niżnej i PCK w Nowym Targu

HYR tryumfuje w Krakowie
Młodzieżowy zespół HYR z Szaflar zdobył I miejsce na IX konkursie 
piosenki anglojęzycznej „SINGING KIDS” w Krakowie.

Sukces goni sukces piosenkarki z Bańskiej Niżnej
Ostatnie miesiące przyniosły kolejne osiągnięcia muzykalnym dziewczynom z Bańskiej Niżnej.
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Awans LKS SZAFLARY

Boje o awans toczyła z trzema 
drużynami z szesnastu klu-
bów które wyróżniały się 

w lidze okręgowej - awansując 
razem z Orkanem Szczyrzyc. Zo-
stawiła w pokonanym polu dru-
żyny Jarmuta Szczawnica i So-
kół Słopnice. Drużyna seniorów 
LKS Szaflary na 30 rozegranych 
spodkań wygrała 21 zremisowała 
6 oraz miała 3 porażki zdobyła 
69 punktów.

W historii klubu jest to 2 
awans do 4 ligi . 3 lata temu był 
pierwszy awans do 4 ligi ma-

łopolskiej. Drużyna grała przez 
jeden sezon na tym szczeblu roz-
grywek. Główną przyczyna spad-
ku do ligi ogręgowej był brak 
stadionu pikarskiego na którym 
można by rozgrywac mecze w 4 
lidze. Przez cały sezon piłkarski 
drużyna grała na wyjeżdzie a role 
gospodarza pełnia na boisku 
w Nowym Targu.

Obecnie stadion piłkarski jest 
zmodernizowany przy dużej po-
mocy Gminy Szaflary są dwie 
płyty boisk piłkarskich utrzy-
mywanych pod kierownictwem 

Stanisława Babonia-gospodarza 
obiektu a jednoczesnie skarbnika 
klubu. Trzeba jednak wykonać 
pewne prace by można grać na 
głownej płycie boiska w 4 lidze-
-chociażby montaż barierki od-
gradzającej publiczność od płyty 
boiska piłkarskiego.

Również druga drużyna senio-
rów zakończyła sukcesem udział 
w rozgrywkach ''B'' klasy zajmu-
jąc 5 miejsce po wywalczeniu 
awansu w zeszłym roku do kla-
sy ''B''. W klubie prowadzone są 
również systematyczne treningi 

oraz udział w rozgrywkach grup 
młodzieżowych chłopaków oraz 
drużyna dziewczyn.

Wielkie gratulacje za wywal-
czenie awansu wszystkim za-
wodnikom którzy uczestniczyli 
w rozgrywkach oraz trenerowi 
zespołu. Równiez podzięko-
wanie całemu zarządowi dzia-
łaczom sponsorom i trenerom 
drużyn jak również kibicom któ-
rzy dopinguja nasze drużyny we 
wszystkich piłkarskich rozgryw-
kach. Stanisław Wąsik

fot. Maciej Zubek

Piłkarska drużyna LKS Szaflary zapewniła sobie w ostatniej kolejce 
awans do 4 ligi zajmując 2 miejsce w lidze okręgowej – premiowane 
awansem do wyższej ligi. 
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Turniej półfinałowy został 
rozegrany 9 maja w Zawoi 
z udziałem mistrzów 4 po-

wiatów: nowotarskiego tatrzań-
skiego suskiego i myślenickiego.

Nasi zawodnicy dość pewnie 
wygrali 2 pierwsze mecze z dru-
żynami z Białego Dunajca i My-
ślenic. Trzeci przeciwnik zawiesił 
jednak poprzeczkę bardzo wyso-
ko. Mistrzowie powiatu suskiego 
- drużyna ze szkoły w Stryszawie 
toczyła wyrównany pojedynek 
z naszym zespołem. Wynik dłu-
go oscylował w granicach remisu 
i dopiero w końcówce Szaflary 
postawiły kropkę nad i wygrywa-
jąc 11:8. Tym samym awansowali 
do finału wojewódzkiego.

Chłopcy nawiązali do 
chlubnych tradycji naszej 
szkoły gdyż w ostatnich latach 
kilkakrotnie drużyny zarówno 
dziewcząt jak i chłopców pro-
wadzone tak jak obecna przez 
Kazimierza Dygonia grały 
w finale wojewódzkim sięga-
jąc nawet po medale. Ostatni 
taki występ zakończony brą-
zowym medalem miał miejsce 
w 2015 roku. Niezależnie od 
końcowego wyniku znalezie-
nie się wśród 6 najlepszych 
drużyn szkolnych w woje-
wództwie już jest znaczącym 
sukcesem.

Chłopcy zagrali w finale wo-
jewódzkim 21 maja w hali spor-

towej Tarnowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Chociaż 
wygrali z mistrzem Mało-
polski i przegrali tylko jeden 
mecz to ostatecznie zajęli piąte 
miejsce.

Drużyna grała w składzie: 
Jan Adamczyk Kamil Czernik 
Michał Fornal Piotr Galica Mak-
symilian Gołyźniak Mateusz 
Gut Maksymilian Jasion (bram-
karz) Damian Kasperek Kacper 
Korczak Marek Krzysztofek 
(bramkarz) Dawid Szaflarski 
Michał Szczerba Bernard Szlęk 
(kapitan) Tomasz Ziębiński.

Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: Szkoła Podstawowa 

w Szaflarach

Zagrali w finale 
wojewódzkim

W gronie 6 drużyn była 
również reprezentacja 
szkoły w Szaflarach 

którą tworzyli uczniowie kla-
sy sportowej. Stawką zawo-
dów był awans do półfinału 
wojewódzkiego.

Drużyna z Szaflar uzyskała
następujące wyniki:

 » Faza grupowa:
SP Szaflary - SP Tylmanowa 
3:1
SP Szaflary - SP Klikuszowa 
2:0

 » Półfinał:
SP Szaflary - SP Raba Wyżna 
1:1/K 2:1

 » O I miejsce:
SP Tylmanowa - SP Szaflary 
2:1

 » Klasyfikacja końcowa:
1. SP Tylmanowa
2. SP Szaflary
3. SP Raba Wyżna
4. SP NR.1 Nowy Targ
5. SP Klikuszowa SP Zubrzy-

ca Górna

Wicemistrzostwo powiatu 
nie wystarczyło do awansu 
który przypadł w udziale mi-
strzowi.

Zapraszamy do galerii 
zdjęć:

www.pck.nowotarski.pl/
gimnazjada-komunikaty/754/
powiatowe-igrzyska-mlodzie-
zy-szkolnej-w-pilce-noznej-
-chlopcow-22052018-r

Opr.: Jarosław Szlęk

Na stadionie im. 
Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Targu 
22 maja odbył się 
finał powiatowy 
Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce 
nożnej chłopców.

Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w piłce 
nożnej chłopców

Duży sukces naszej drużyny piłki ręcznej chłopców 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Po zdobyciu 
mistrzostwa powiatu wywalczyli prawo udziału 
w półfinale wojewódzkim.
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Siatkarki z Maruszyny Dolnej 
okazały się mało gościnne. 
W drodze do finału uporały 

się kolejno z Bańską Wyżną Za-
skalem oraz Szaflarami. W finale 
spotkały się ponownie z koleżan-
kami z Zaskala. Tym razem prze-
ciwniczki postawiły poprzeczkę 
już o wiele wyżej. Wynik 2-1 
i tie-break do 13 obrazują naj-
lepiej że w tym meczu nie było 
łatwo o zwycięstwo.

W meczu o trzecie miejsce 
Szaflary tylko w pierwszym 
secie dorównywały dziew-
czętom ze Skrzypnego prze-
grywając jednak na przewagi 
17-15. Ostatecznie podobnie 
jak w meczu grupowym zwy-
cięstwo przypadło dziewczętom 
ze Skrzypnego.

Najlepszą zawodniczką wy-
brana została Agnieszka Buńda 
która poprowadziła Maruszynę 
Dolną do zwycięstwa.

Gminny Turniej 
Piłki Ręcznej

W szkole w Szaflarach 24 
kwietnia spotkały się reprezen-
tacje piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców ze szkół w Bańskiej 
Niżnej Maruszynie Dolnej oraz 
Szaflarach.

Zarówno w kategorii dziew-
cząt jak i chłopców grano syste-
mem „każdy z każdym”.

Grupę piłkarzy ręcznych 
z Szaflar podzielono na dwa ze-
społy. Jeden stanowili uczniowie 
z klasy drugiej gimnazjum /klasa 
sportowa/ natomiast drugi pozo-
stali uczniowie z klasy trzeciej 
gimnazjum oraz siódmej szkoły 
podstawowej.

Nikt nie robił tajemnicy 
z tego kto jest faworytem roz-
grywek zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców. Przecież 
nie chodziło o dominowanie 
nad innymi szczególnie jeżeli 
jedni coś systematycznie trenują 
a drudzy nie. Sądzę że cel tych 
zawodów został osiągnięty. Po-

mijając zestawienie uzyskanych 
wyników to najważniejsza w tej 
rywalizacji była sportowa walka 
na miarę swoich możliwości. Nie 
można było nie zauważyć jak 
szybko wzorce czerpane od za-

wodników z Szaflar pojawiały 
się w grze pozostałych zespo-
łów. To jest właśnie ten pożądany 
efekt rywalizacji sportowej na-
wet przy dużej różnicy poziomu 
umiejętności.

Na zakończenie rozgrywek 
bratobójczy mecz rozegrały ze-
społy chłopców z Szaflar i trzeba 
dodać że zaprezentowali w grze 
wiele szybkich pomysłowych ak-
cji a prowadzona z bardzo dużym 
zaangażowaniem gra podobała 
się zgromadzonej publiczności.

Najlepszą zawodniczką 
turnieju okazała się Zuzanna 
Rączka z Szaflar natomiast naj-
lepszym zawodnikiem Bernard 
Szlęk również z Szaflar.

Pod koniec maja do rywaliza-
cji w piłce ręcznej stanęły dzieci 
z roczników 2005 i młodszych 
- mixy.

Klasyfikacja końcowa:
I m. - Szaflary
II m. - Bór
III m. - Maruszyna Górna

Najlepszymi zawodnikami 
zostali reprezentanci SP Szaflary 
Weronika Magiera i Bartłomiej 
Mrugała.

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć: www.facebook.com/Spor-
t-w-Szaflarach-/

Opr.: Konrad Dygoń
Fot.: Rafał Gąsior

Międzyszkolne rozgrywki sportowe
Maruszyna Dolna obroniła tytuł!!! Ostatnim turniejem siatkarskim 
były zmagania dziewcząt z roczników 2002 i młodszych.
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II etap wyścigu, który odbył się 
9 czerwca, przebiegał m.in. 
przez Maruszynę, Skrzyp-

ne, Pitoniówkę, Bańską Wyżną, 
Bańska Niżną i Szaflary. Start 
wyścigu znajdował się przy szko-
le podstawowej w Skrzypnem. 

Małopolski Wyścig Górski 
organizowany od 1961 roku 
cieszy się sporym zainteresowa-
niem kolarzy zarówno polskich 
jak i zagranicznych. Biorą w nim 
udział zawodnicy z Ukrainy, Bia-
łorusi, Rosji, Słowacji, Czech, 
Łotwy, Włoch, Austrii i Niemiec, 
chociaż większość startujących 
w nim pasjonatów kolarstwa 
pochodzi z Polski.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Drużyna w składzie: Królczyk 
Marceli Babiarz Małgorza-
ta Surmiak Rafał Cudzich 

Dominik zajęła drużynowo III 
miejsce a indywidualnie Babiarz 
Małgorzata IV miejsce.

W podziękowaniu za sukces 
każdy z drużyny otrzymał od 
Gminy Szaflary bon towarowy 
wartości 200 zł. Życzymy dal-
szych sukcesów!

Opr. i fot: Andrzej Tylka

Uczniowie Gimnazjum w Maruszynie Dolnej na podium
W Rabie Wyżnej 25 kwietnia zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje  
do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Małopolski Wyścig Górski 
na drogach gminy Szaflary

56. Małopolski Wyścig Górski po raz kolejny zawitał do gminy Szaflary.
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Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach realizuje zgodnie 
z ogłoszona przez Ministerstwo 
Zdrowia akcję darmowych 
szczepień przeciwko pneumo-
kokom po nazwą „ Wiosna bez 
pneumokoków”.

Od 20 marca do 29 czerwca 
2018 r. rodzice dzieci z roczni-
ków 2013-2016 mogą bezpłatnie 
zaszczepić swoje dziecko prze-
ciwko pneumokokom. To szcze-
pienie daje najlepszą i skuteczną 
ochronę przed inwazyjnymi za-

każeniami zapaleniem płuc oraz 
ostrym zapaleniem ucha środko-
wego wywołanym przez bakterię 
Streptococcus pneumoniae. Wa-
runkiem udziału w akcji było za-
kwalifikowanie dziecka do 
szczepienia przez lekarza 
do 20 kwietnia 2018 r.!

Szczepienie jest wy-
konywane przy użyciu 
10-walentnej szczepionki 
Synflorix zgodnie z Charakte-
rystyką Produktu Leczniczego. 
Schemat szczepienia składa się 
z dwóch dawek podawanych 

w odstępie 2 miesięcy. Pełen 
dwudawkowy schemat szcze-
pienia będzie realizowany od 
20 marca 2018 r. do 29 czerwca 
2018 r. przez przychodnie które 
mają podpisany kontrakt z NFZ.

Akcja Wiosna bez pneumo-
koków” organizowana przez 
Ministerstwo Zdrowia i Pań-

stwową Inspekcję Sanitarną 
rekomendowana jest przez 

Krajowego Konsultanta 
ds. epidemiologii Panią 
dr n. med. Iwonę Para-
dowską-Stankiewicz.

W ramach profilaktyki czerniaka Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach serdecznie 
zaprasza wszystkich Pacjentów zadeklarowanych do 

naszego Ośrodka Zdrowia do udziału w akcji profilaktycznej 
pn. „Bezpiecznie ze słońcem”.

Za pomocą nowoczesnego dermatoskopu zakupionego ze 
środków własnych Ośrodka Zdrowia będzie można sprawdzić 
niepokojące zmiany na skórze.

Wszelkie informacje na temat realizacji akcji „ Bezpiecz-
nie ze słońcem” będzie można uzyskać na tablicach ogłoszeń 
stronie Internetowej Ośrodka Zdrowia oraz bezpośrednio 
u lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek pracujących w Ośrod-
ku Zdrowia w Szaflarach.

Akcja odbędzie się w miesiącu lipcu b.r.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

W kwietniu b.r Samodziel-
ny Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Sza-

flarach przeprowadził serię 
spotkań pn. „Dentysta w przed-
szkolu” gdzie Pan Doktor Ty-
moteusz Derebas odwiedził na-
szych najmłodszych uczniów 
w celu zapoznania dzieci ze 
sposobami wdbania o zęby 
zmniejszeniem obawy przed 
wizytą w gabinecie denty-

stycznym oraz zachę-
ceniem dzieci do kon-
troli zębów. Spotkania 
odbyły się w Gminnym 
Przedszkolu Publicznym 
oraz Szkole Podstawowej 
w Borze. Od września 
planowane są kolejne spo-
tkania z cyklu „Dentysta 
w przedszkolu” z dziećmi 
uczęszczającymi do pozosta-
łych szkół w naszej Gminie.

PRACA DLA 
PIELĘGNIARKI 
W OŚRODKU 
ZDROWIA 
W SZAFLARACH 

 » wykształcenie pielęgniar-
skie i aktualne prawo wy-
konywania zawodu, 

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

w pracy w POZ, 
 » kurs pielęgniarki 

środowiskowej.
 » Oferujemy atrakcyjne wa-

runki pracy i płacy.
 » Istnieje możliwość wynaj-

mu atrakcyjnego mieszka-
nia w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach.

Wszystkich zaintereso-
wanych prosimy o składanie 
ofert na adres e-mail: kadrysp-
gozszaflary@interia.pl 

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach zatrudni 
pielęgniarkę  posiadającą:

Dentysta w przedszkolu

Szanowni 
Państwo!

WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW
Zaszczep za darmo przeciw pneumokokom!
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Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sza-
flarach zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z za-

kresu chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania w bu-

dynku Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

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

PRACA DLA LEKARZA 
W OŚRODKU ZDROWIA 

W SZAFLARACHStrona internetowa Ośrodka 
Zdrowia jest ciągle aktu-
alizowana aby zawarte in-

formacje były aktualne i sku-
tecznie prezentowały zawarte 
w niej treści. Dzięki temu coraz 
więcej pacjentów odwiedza na-
szą stronę internetową w celu 
uzyskania informacji o Ośrod-
ku takich jak: godziny przyjęć 
lekarzy akcje prozdrowotne 
organizowane przez Ośrodek 
Zdrowia oraz ciekawe porady 
zdrowotne.

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia strony Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach:

www.spgoz.szaflary.pl

1. Odpoczynek

W czasie urlopu powinniśmy 
pamiętać o tym aby się zrelakso-
wać. Stres powoduje zwiększo-
ne napięcie mięśniowe. Dlatego 
podczas urlopu powinniśmy zli-
kwidować główne źródła stre-
su m.in. wyłączmy telefon nie 
oglądajmy telewizji czy też nie 
używajmy komputera i Internetu. 
Najlepszą a zarazem najprostszą 
i najłatwiejszą rzeczą jaką może-
my zrobić dla swojego zdrowia 
podczas urlopu jest sen. Podczas 
drzemki wydziela się hormon 

Aktualizacja strony internetowej

Urlop w trosce o swoje zdrowie
Powoli rozpoczyna się sezon urlopowy. Większa niż 
zwykle ilość wolnego czasu to dobry moment aby zadbać 
o zdrowie które w ciągu roku często zaniedbujemy.

wzrostu który reguluje procesy 
regeneracji organizmu.

2. Aktywność fizyczna

Równie ważna jest aktywność 
fizyczna stosowana oczywiście 
ze zdrowym rozsądkiem. Chcąc 
aktywnie i bezpiecznie spędzić 
wolny czas powinniśmy pamię-
tać o tym jak ważny jest odpo-
wiedni dobór sprzętu. Przede 
wszystkim powinniśmy zacząć 
od skompletowania sportowego 
stroju jako tego elementu wypo-
sażenia który pozostaje w bezpo-
średnim kontakcie z ciałem. Źle 
dobrany ubiór może zabrać całą 
przyjemność z uprawiania sportu 
oraz przede wszystkim może być 
przyczyną kontuzji (np. otarcia 
odciski). Równie ważne jest to 
aby dobrać odpowiednie obuwie 

w którym będziemy komfortowo 
czuć się czy to na trasie biegowej 
czy na trasie kolarskiej np. po 
terenie Gminy Szaflary.

3. Dieta

W okresie letnim lepiej jest 
zwrócić uwagę na zwiększe-
nie spożycia dostępnych sezo-
nowych warzyw i owoców co 
może być początkiem korzystnej 
zmiany nawyków żywieniowych 
na resztę roku.

Najważniejsze jednak jest to 
aby organizmowi regularnie do-
starczać wody. Szczególnie teraz 
kiedy na Podhalu panują upały po-
winniśmy pić wodę nawet wtedy 
kiedy nie odczuwamy pragnienia. 
Minimalna dzienna dawka wody 
dla dorosłego człowieka mieści się 
w granicach 1,5-2 litrów.
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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 Dziadkowiec,  
pokój 7 
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

 » Referat Finansów 
(Podatki)

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

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

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

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

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

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Godziny otwarcia:  
pon-pt: 7:30 do 19:00
Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny:  
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej: 
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-po-
łożniczy i położnej: 
18 26-113-17

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

ALLMEDICA Nowy Targ, 
ul. Kolejowa 31

18 26-574-88
w dni powszednie od 18:00 
do 8:00
Godziny przyjęć

POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

1 
piętro Gabinet lekarski Lek. med. Hanna Błęka 

pediatra

Poniedziałek 
Wtorek 
 Szczepienia 
Środa 
Czwartek 
 Szczepienia 
Piątek

 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

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

1 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Andrzej Tyszka 
dermatolog-wenerolog 
lekarz ogólny

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

 8.00-13.00 
11.30-17.00 
 8.00-13.00 
11.30-17.00 
 8.00-13.00

13.00-15.35 
17.00-19.05 
13.00-15.35 
17.00-19.05 
13.00-15.35

Gabinet lekarski

Lek. med. Marzena 
Janusz
spec. chorób 
wewnętrznych

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c

13.00-18.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

13.00-18.00
8.00-13.00

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

1 
parter

Gabinet 
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król 
specjalista ginekolog-
położnik 
Lek. med. Wojciech Król

Czwartek 
Piątek  
 
Poniedziałek

 7.30-11.30 
 7.30-11.30 
 
15.00-19.00

 

2 
parter

Gabinet 
stomatologiczny

Lek. stom. Tymoteusz 
Derebas

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00

 

4 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Jan Gawlak 
spec. chorób 
wewnętrznych 
spec. med. rodzinnej

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
1 i 3 piątek m-c 
2 i 4 piątek m-c

 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00 
13.00-18.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00

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

4 
parter Gabinet lekarski Lek. Alicja Zwijacz-

Zawada 1 I 3 piątek m-c 13.00-17.00  

14 
piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Renata Kuchta 
spec. radiologii 
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c 16.00-18.00
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Bańska Niżna
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

 » Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77 
(remiza OSP)

Bór
 » Sklep wielobranżowy

Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A 
(remiza OSP)

Maruszyna
 » Sklep spożywczo 

przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

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

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

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

Skrzypne
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

Szaflary
 » Sklep ogólnospożywczy 

„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84

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

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

 » FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale
 » Sklep  

wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57

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

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

Tu nas znajdziesz

GABINETY 
LEKARSKIE

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

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

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

 Prywatny Gabinet 
Lekarski lek. med. Henryk 
Matusiak Pediatra
Orkana 46 a, 34-242 Szaflary 
tel.: +48 606 235 437, 
Placówka przyjmuje tylko 
dzieci. 

Godziny otwarcia:
pon. 16:00-18:00, czw. 16:00-
18:00, (przypadki wyjątkowe  
po godz. 19.00)

APTEKI

 Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03 
ul. Orkana 37 d,  
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00, 
sob. 8:00 - 18:00

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

Apteka Prywatna Długa 27, 
Nowy Targ 

SZKOŁY

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

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

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

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

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

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

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

 Szkoła Podstawowa 
w Zaskalu 
tel. 18 27-555-05

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

 Przedszkole z Widokiem 
w Zaskalu, tel. 18 275-53-87
kom. 604 151 447

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

INNE

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