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Szanowni mieszkańcy gminy Szaflary!

P

rzedstawiamy Wam dziewiąte wydanie
„Serca Podhala”. W najnowszym numerze znajdą Państwo m. in. informację
o trwającej budowie chodnika przy „Zakopiance”, kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszy ogród gminy Szaflary, osiągnięciach uczniów i mieszkańców gminy, czy
praktycznych poradach dotyczących opieki
zdrowotnej i badań profilaktycznych.
W nowym roku szkolnym wszystkim
Uczniom życzymy, wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, a Nauczycielom
satysfakcji płynącej z pracy z Młodzieżą.

Wielkimi krokami zbliża się również
ważne i piękne dla każdego z nas Narodowe Święto Niepodległości, dlatego też
pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na
Koncert Patriotyczny „Śpiewem i słowem
w darze Tym, co o wolność walczyli”, który odbędzie się 14 października w kościele
św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach oraz
na uroczyste Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę w dniu 11 listopada.
Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II
W Dniu Edukacji Narodowej,
w Dniu Nauczyciela…
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy przedszkoli i szkół w naszej Gminie,
W tym jednym z najważniejszych dla Państwa dni w roku szkolnym, w Dniu Edukacji
Narodowej - święta wszystkich obecnych i byłych nauczycieli i pracowników oświaty składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz spełnienia marzeń - zarówno
tych zawodowych, związanych z sukcesami swoich uczniów, jak i osobistych i rodzinnych.
Jednocześnie dziękuję za to, że nasze dzieci i młodzież mogą czerpać z Waszego bogatego
doświadczenia i wiedzy, a Wy wytrwale i z życzliwością, podejmujecie wysiłki kształtowania
ich na mądrych, dobrych i uczciwych ludzi - członków naszej społeczności lokalnej.
Życzę, aby zawsze, mimo pojawiających się przeciwności i problemów, w Waszym życiu
świeciło słońce, a na twarzach gościł uśmiech zadowolenia i satysfakcji.
Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Energooszczędne oświetlenie w gminie
Po wielomiesięcznych ustaleniach z Kierownikiem Katedry Energoelektryki i Automatyki
Systemów Przetwarzania Energii Profesorem Andrzejem Bieniem Gmina Szaflary w lipcu
br. podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą mające na celu
wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia w całej gminie.

Z

awarte porozumienie ma
głównie na celu wypracowanie wspólnych działań
w zakresie efektywności energetycznej jak również realizację
inwestycji rozwojowych poprzez
wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań opracowanych przez AGH. W ramach
zawartej współpracy Gmina
Szaflary wspólnie z AGH będzie poszukiwała możliwości
finansowania zaproponowanych
przez AGH rozwiązań.
Gmina Szaflary dzięki współpracy planuje zmodernizować
obecne oświetlenie uliczne
na bardziej nowoczesne i zarazem inteligentne. Planowana
modernizacja polegać będzie
na zamontowaniu lamp w technologii LED a także stworzeniu
systemu sterowania światłem
i sprzężenia go z systemem
sterowania ruchem. Obecnie
natężenie oświetlenia nie jest

modulowane zależnie od takich zmiennych czynników,
a lampy są włączane i wyłączane tylko na podstawie tzw.
kalendarza świecenia. Inwestycja gminy w poprawę infrastruktury oświetleniowej jest

istotna nie tylko dla komfortu
mieszkańców, ale i dla bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Wykorzystanie nowoczesnego
oświetlenia ledowego wpłynie
także na zwiększenie wydajności zainstalowanych lamp.

Wymiana rozwiązań konwencjonalnych na oprawy oświetleniowe w technologii LED
pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności. Mieszkańcy
zgłaszają coraz więcej potrzeb
w sprawie oświetlenia, zakładane są nowe lampy w technologii LED, co przyczynia się
do mniejszego zużycia energii.
Nowoczesne LED-y, nie tylko lepiej doświetlą przestrzeń
publiczną, ale również znacznie
zmniejszą wydatki na energię
ponoszone przez gminę.
W najbliższym okresie na terenie Gminy Szaflary planowana
jest realizacja praktyk studenckich z AGH, która będzie miała
na celu przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, która jest niezbędna do przygotowania wniosku
o dofinansowanie.
Opr.: Anna Golonka
Fot.: UG Szaflary

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu składam szczególne podziękowania
i życzenia tym, którzy dają z siebie wszystko, pomagając innym.
Podanie pomocnej dłoni, udzielenie wsparcia psychicznego i duchownego to bezcenny gest.
Z okazji Jubileuszu pragnę złożyć Państwu podziękowania za wytrwałość, wyrozumiałość i ogrom serca.
Niech Wasz optymizm, troska, cierpliwość i zaangażowanie pomaga ludziom i przywraca wiarę. Życzę Państwu
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby każdy kolejny dzień Państwa pracy przynosił satysfakcję z wypełniania misji wspierania drugiego człowieka, bo jak powiedział Jan Paweł II „ Człowiek
jest tyle wart, ile da z siebie innym”.
Mieszkańcom ośrodka zaś, życzę zdrowia, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Dni pełnych
słońca i radości oraz wszystkiego co tylko najlepsze.
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński
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Halina Hadowska Bańska Niżna I miejsce

Aniela Król Zaskale I miejsce

Kolejna edycja konkursu „Ogrody
gminy Szaflary” za nami

Piękne kompozycje ogrodowe, barwne kwiaty i niecodzienne dodatki wkomponowane w całość...
Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji na „Najpiękniejszy Ogród Gminy Szaflary”.

K

omisja konkursowa w składzie: Małgorzata Budzyk
– przewodnicząca Komisji
– prac. MODR, Joanna Palka –
przedstawicielka Rady Gminy
Szaflary oraz Maciej Szostak –
Dyrektor GCKPiT w Szaflarach,
dokonała pierwszych oględzin
już w czerwcu, drugie oględziny miały miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia. Oceniana była
estetyka ogrodów, nakład pracy
w jego utrzymaniu, zagospodarowanie zielenią oraz ogólne
wrażenie.
Posesje jednorodzinne:
»» I miejsce: Halina Hadowska,
Bańska Niżna
»» II miejsce: Anna Budzyk,
Szaflary

»» III miejsce: Izabella Glapińska-Udziela, Zaskale
Posesje zagrodowe/rolnicze:
»» I miejsce: Aniela Król, Zaskale
»» II miejsce: Marta Ścisłowicz,
Zaskale
Wszystkim właścicielom
ogrodów serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie i gratulujemy zdobytych miejsc.
Nagrody, jak w latach ubiegłych zostały ufundowane
przez gminę Szaflary. Są to
bony pieniężne o wartości: za
I miejsce kwota 500,00 zł, za
II miejsce kwota 300,00 zł, za
III miejsce kwota 200,00 zł.
Wręczenie nagród odbyło się

Izabella Glapińska-Udziela Zaskale III miejsce
podczas wrześniowej sesji rady
gminy.
Dzięki zaangażowaniu
naszej lokalnej społeczności
zmienia się na lepsze wizerunek całej gminy dlatego już

Ogrody Marta Ścisłowicz Zaskale II miejsce

teraz zapraszamy do wzięcia
udziału w V edycji konkursu
na najpiękniejszy ogród gminy
Szaflary.
Opr.: Natalia Romasz

Ogrody Anna Budzyk Szaflary II miejsce
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Nowa sala gimnastyczna
przy SP w Skrzypnem otwarta!
Uroczyste otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem odbyło się 5 września

„Sport jest radością życia
zabawą, świętem
a więc jako taki powinien być
ceniony”
Jan Paweł II

W

otwarciu obiektu wzięli
udział Małopolski Kurator
Oświaty Barbara Nowak,
starosta nowotarski Krzysztof
Faber, wicestarosta Władysław
Tylka, poseł na Sejm RP Edward
Siarka, przewodniczący Rady
Związku Euroregion „Tatry”
Bogusław Waksmundzki, wójt
Szaflar Rafał Szkaradziński,
poprzedni dyrektorzy szkoły
w Skrzypnem Władysław Zachara, Maria Tylka i Henryk
Chrobak, a także radni gminy

że do rozwoju waszych sportowych talentów i pasji mogą się
również przyczynić inicjatywy
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
takie jak Program Szkolny Klub
sportowy - SKS czy Program
KLUB. Serdecznie zapraszam
wszystkich do włączenia się w te
przedsięwzięcia.”
Po części oficjalnej Dyrektor
Szkoły Brygida Strzęp zaprosiła
zgromadzonych do obejrzenia
bogatego programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Nowa sala ma powierzchnię 640 m kw wyposażona jest
w pole do gry w piłkę nożną,
piłkę ręczną i siatkówkę, dwie
szatnie dla dziewcząt i chłop-

i dyrektorzy szkół z gminy Szaflary.
Na uroczystość z powodów
obowiązków zawodowych, nie
dotarł sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski. W jego imieniu
poseł Edward Siarka odczytał
list wystosowany na tę okazję,
w którym sekretarz napisał:
„Najbliższe miesiące będą dla
was okresem wytężonej pracy,
dlatego zachęcam wszystkich
do aktywnego spędzania wolnego czasu. To bardzo ważne na
każdym etapie rozwoju młodego człowieka. Sport to nie tylko
współzawodnictwo i dobra zabawa, ale fantastyczny sposób na
dobre wyniki w nauce. Wierzę,
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ców, szatnię, magazyn, pokój
pierwszej pomocy oraz pokój
dla nauczycieli. Obok nowej sali
powstał także plac rekreacyjny
z siłownią zewnętrzną oraz nowe
boisko wielofunkcyjne z pełnowymiarowym boiskiem do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki.
Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokości blisko
1,5 miliona złotych w ramach
Programu Rozwoju Szkolnej
Infrastruktury Sportowej.
Społeczność szkolna pragnie
serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli im zrealizować marzenie o nowej sali,
a także służyli radą, wsparciem
i zaangażowaniem.
Opr. i fot.: Natalia Romasz
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Nowi Dyrektorzy
w dwóch
szkołach
Gminy Szaflary
Od 1 września
w dwóch
naszych szkołach
nastąpiły zmiany
na stanowisku
dyrektora.

W
Awans zawodowy nauczycieli
Cztery osoby ze szkół prowadzonych przez gminę
Szaflary uzyskały stopień nauczyciela mianowanego
i otrzymały „Akt nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego”.

Ś

lubowanie przed Wójtem
Gminy Rafałem Szkaradzińskim osobiście złożyli
nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Augustyna Suskiego w Szaflarach Anna Wójcik-Wojeńska,
nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej Danuta Budzyk,

nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem Izabela Mierzyńska-Zaczyńska oraz nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Jana
Kantego w Maruszynie Dolnej
Łukasz Piekarz.
Wójt Gminy Rafała Szkaradziński wraz z Przewodniczą-

cym Rady Gminy Stanisławem
Wąsikiem pogratulowali awansu
nowo mianowanym nauczycielom i życzyli im dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz
życiu prywatnym.
Op.: Alicja Pilny

Szkole Podstawowej
im. Św. Stanisława
Kostki w Maruszynie
Górnej stanowisko to pełni
Konrad Kuźmiński, a w Szkole Podstawowej w im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu pełniącym obowiązki
dyrektora jest Renata Mozgowiec.
Swoja kadencję od 1 września skończyli dyrektorzy:
Stanisław Peciak - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława
Kostki w Maruszynie Górnej,
Mirosław Ćwikiel – dyrektor szkoły Podstawowej im.
Kardynała Karola Wojtyły
w Zaskalu.
Składam serdeczne podziękowania za sumienną, owocną
i pełną oddania pracę za zaangażowanie, w wychowaniu
i kształceniu licznych pokoleń
zarówno młodzieży jak i nauczycieli.
Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Fot.: Natalia Staszel

Uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na egzaminach gimnazjalnych oraz laureaci konkursów
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018
Nagrodzeni po egzaminie
Gimnazjalnym:

»Justyna
»
Zarycka uczen»Wiktoria
»
Sąder uczennica
nica Szkoły Podstawowej
Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflaim. Św. Jadwigi Królowej
rach,
»Katarzyna
»
Hreśka uczennica w Skrzypnem,
»
Szlęk uczeń SzkoSzkoły Podstawowej im. Św. »Sebastian
»
Adam Krauzowicz »Bernard
uczeń Szkoły Podstawowej
ły Podstawowej im. AuguKazimierza Jagiellończyka
styna Suskiego w Szaflaim. Św. Jadwigi Królowej
w Bańskiej Niżnej,
»Marceli
»
Królczyk uczeń
rach,
w Skrzypnem,
»
Rączka uczennica
»Kamil
»
Czernik uczeń SzkoSzkoły Podstawowej im. Św. »Zuzanna
Szkoły Podstawowej im. Augu- ły Podstawowej im. AugustyJana Kantego w Maruszynie
styna Suskiego w Szaflarach,
na Suskiego w Szaflarach,
Dolnej,
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»Izabela
»
Ciszek uczennica
Szkoły Podstawowej im.
Augustyna Suskiego w Szaflarach,
»Justyna
»
Strzałka uczennica Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Karola Wojtyły
w Zaskalu,
Wszyscy nagrodzeni otrzymali
bon o wartości 300 zł.
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„Chcę abyście codziennie
odmawiali Różaniec”
z orędzia Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Fatimie
– słowo zachęty do modlitwy różańcowej ks. Proboszcza z Maruszyny

K

ochani mieszkańcy Naszej
Gminy, drodzy czytelnicy
tego pisma, jestem proboszczem w Maruszynie od 7 marca 2014 roku. Nominację na tę
funkcję otrzymałem od księdza
Kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnego metropolity
krakowskiego. Było to dla mnie
wielkie wyróżnienie, że zostałem proboszczem na tej pięknej,
podhalańskiej ziemi. Urodziłem
się wśród tego góralskiego ludu
03.09.1968 roku w Czarnym
Dunajcu. Szkołę średnią ukończyłem w 1987 roku w Jabłonce
Orawskiej i później po maturze
wstąpiłem do naszego krakowskiego Seminarium Duchownego, które ukończyłem i zostałem wyświęcony na kapłana 15

maja 1993 roku, przez księdza
Kardynała Franciszka Macharskiego. Na pierwszą parafię zostałem skierowany do dekanatu
niepołomickiego, do Podłęża.
Kolejnymi parafiami, gdzie byłem wikariuszem były: Niedźwiedź koło Mszany Dolnej,
Barwałd Dolny koło Kalwarii,
Chrzanów, Igołomia za Nową
Hutą, gdzie urodził się Święty
Brat Albert, następnie Zawoja
i teraz jako proboszcz pełnie
posługę duszpasterską w parafii Przemienienia Pańskiego
w Maruszynie. Moi parafianie
i mieszkańcy tej ziemi są mi
szczególnie drodzy i bliscy
mojemu sercu bo także jestem
góralem i bardzo to sobie cenię.
Dzięki owocnej współpracy

z parafianami i przedstawicielami lokalnych władz, Dyrekcji
szkół, nauczycieli nasza parafia
w Maruszynie staje się coraz
piękniejsza i owocująca w dobre dzieła, które służą pogłębieniu wzajemnego szacunku,
życzliwości ludzkiej, umiłowaniu dziedzictwa przodków,
pogłębieniu osobistej świętości
i trwaniu przy Bogu. Święty
Jan Paweł II mówił, że na górali zawsze można liczyć i ja
to także potwierdzam dziękując wszystkim za tyle dobra,
które otrzymałem w tak krótkim czasie pełnienia posługi
proboszczowskiej, zwłaszcza
w tym roku, kiedy przeżywam
srebrny jubileusz kapłaństwa.
W tym miejscu pragnę jesz-

cze raz wyrazić wdzięczność
wszystkim, a szczególnie
władzom naszej Gminy, Panu
Wójtowi, Radnym, Sołtysowi,
Dyrekcji Szkół, Radzie Parafialnej, Oddziałowi Związku
Podhalan, Rodakom w Ameryce, Druhom Strażakom, których
jestem kapelanem z nominacji Metropolity krakowskiego
księdza Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego i życzyć
abyśmy wszyscy dalej wiernie
i sumiennie pracowali dla dobra społeczności lokalnej naszej
Gminy, Kościoła i Ojczyzny,
która przeżywa w tym roku
tak wielki Jubileusz 100-lecia
odzyskania Niepodległości.
Nadchodzi miesiąc październik,
który jest szczególnym czasem

ZESTAWIENIE DZIECI URODZONYCH
w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY
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Zuzanna

25.06.2018 r.

23

Aleksander

29.07.2018 r.

12

Maksymilian

01.07.2018 r.

24

Lena

29.07.2018 r.

03.06.2018 r.

13

Antoni

03.07.2018 r.

25

Szymon

10.08.2018 r.

Adam

07.06.2018 r.

14

Anna

03.07.2018 r.

26

Tymoteusz

11.08.2018 r.

3

Anna

14.06.2018 r.

15

Antoni

05.07.2018 r.

27

Klemens

13.08.2018 r.

4

Franciszek

16.06.2018 r.

16

Kacper

05.07.2018 r.

28

Jan

14.08.2018 r.

5

Julia

16.06.2018 r.

17

Mateusz

05.07.2018 r.

29

Milena

16.08.2018 r.

6

Anna

16.06.2018 r.

18

Tymoteusz

06.07.2018 r.

30

Maria

17.08.2018 r.

7

Maciej

17.06.2018 r.

19

Stanisław

15.07.2018 r.

31

Franciszek

19.08.2018 r.

8

Oliwia

20.06.2018 r.

20

Wiktoria

19.07.2018 r.

32

Michał

21.08.2018 r.

9

Tomasz

21.06.2018 r.

21

Melania

23.07.2018 r.

33

Antonina

27.08.2018 r.

10

Kamil

24.06.2018 r.

22

Bartłomiej

23.07.2018 r.

34

Jakub

28.08.2018 r.

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1

Jan

2
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8.

9.

11.
12.

13.

uwielbienia Boga przez oddanie wielkiej czci Matce Bożej
Królowej Różańca Świętego.
Zachęcam wszystkich do wielkiej i gorliwej modlitwy różańcowej w intencjach Ojczyzny,
dobrego wypełnienia powierzonych nam życiowych zadań dla
dobra naszych Rodzin, Parafii
i Ojczyzny. W tym miejscu
pragnę przypomnieć obietnice
różańcowe dane przez Maryję
błogosławionemu Alanowi de
Rupe.

w miejsce miłości do świata
wprowadzi miłość do Boga
i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi się
przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec,
rozważając jego tajemnice,
nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi,

1. Tym, którzy będą pobożnie
odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec,
zachowam pewne zupełnie
szczególne laski.
3. Różaniec będzie potężną
bronią przeciwko piekłu;
zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do
zwycięstwa cnoty i dobra;

14.

15.

nie umrą bez pocieszenia
Kościoła.
Ci, którzy będą odmawiali
Różaniec, znajdą podczas
swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię
Bożej łaski oraz będą mieli
udział w zasługach błogosławionych.
Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować
wielką chwałą w niebie.
To, o co prosić będziecie przez
mój Różaniec, otrzymacie.
Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie
pomoc w swych potrzebach.
Otrzymałam od mego Syna
zapewnienie, że czciciele
mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich
przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi
dziećmi – prawdziwie są
oni braćmi i siostrami mego
Syna, Jezusa Chrystusa.
Nabożeństwo do mojego
Różańca jest szczególnym
znakiem Bożego upodobania.

Z życzeniami błogosławieństwa Bożego dla wszystkich
ksiądz Andrzej Kwak,
proboszcz w Maruszynie

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
Data zgonu
urodzenia

Miejscowość
ostatniego
zameldowania
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Kucharska Stefania

1932

30.06.2018 r. Szaflary

12

Barnaś Aniela

1934

05.07.2018 r. Zaskale

13

Łaś Tomasz

1985

08.07.2018 r. Szaflary

1

Sikoń Stanisław

1947

02.06.2018 r. Bańska Wyżna

14

Luberda Maria

1939

12.07.2018 r. Skrzypne

2

Borkowski Józef

1952

07.06.2018 r. Bańska Niżna

15

Sołtys Ludwina

1924

18.07.2018 r. Szaflary

3

Łaś Stanisław

1957

07.06.2018 r. Szaflary

16

Kalata Joanna

1934

01.08.2018 r. Szaflary

4

Gil Zofia

1963

07.06.2018 r. Szaflary

17

Bafia Bronisław

1943

07.08.2018 r. Bańska Niżna

5

Rączka Ludwina

1933

11.06.2018 r. Bańska Niżna

18

Kopiński Stanisław

1956

07.08.2018 r. Zaskale

6

Pawlikowski Andrzej

1932

13.06.2018 r. Bańska Niżna

19

Mucha Władysław

1926

08.08.2018 r. Zaskale

7

Jucha Jan

1934

19.06.2018 r. Bór

20

Gubała Teresa

1968

12.08.2018 r. Zaskale

8

Walkosz Stanisław

1956

26.06.2018 r. Szaflary

21

Stopka Maria

1941

20.08.2018 r. Bańska Wyżna

9

Pardoł Piotr

1934

27.06.2018 r. Skrzypne

22

Strama Jan

1928

21.08.2018 r. Maruszyna

10

Niemiec Ludwik

1934

29.06.2018 r. Bór

9

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Na kolonii gminnej w Międzyzdrojach…
Grupa 200 uczniów ze szkół gminy Szaflary wraz z wychowawcami
i pielęgniarką wyruszyła w sobotę 18 sierpnia na gminną kolonię nad Bałtyk.
Z Szaflar dojechaliśmy autokarami do Krakowa, gdzie przesiedliśmy się do
pociągu. W niedzielny poranek dotarliśmy na miejsce.

M

iędzyzdroje przywitały nas
piękną pogodą. Pierwszy
dzień pobytu przeznaczyliśmy na zapoznanie się z okolicą ośrodka wypoczynkowego
i zwiedzanie Międzyzdrojów.
Zobaczyliśmy słynną Aleję
Gwiazd i Park Zdrojowy im. F.
Chopina, spacerowaliśmy także
po molo.
Wypoczynek na kolonii był aktywny, skierowany na zwiedzanie
i poznawanie nadmorskich atrakcji. Głównym punktem każdego
dnia pobytu uczyniliśmy kąpiel
w morzu i plażowanie. Pod okiem
ratownika koloniści czerpali radość z morskiej kąpieli. Na plaży
tworzyli rzeźby piaskowe i grali
w piłkę plażową. Ważnym punktem kolonii był chrzest morski,
który sprawdził wytrzymałość
naszych kolonistów oraz przysporzył im dużo radości.
Wielu wrażeń dostarczyła
dzieciom wtorkowa wycieczka
do Świnoujścia, podczas której
zwiedziliśmy Fort Gerharda,
przechodząc musztrę wojskową, która nie oszczędziła nawet
wychowawców ani kierownika
kolonii. Satysfakcję przyniosło
uczestnikom kolonii pokonanie
300 krętych schodów na największą w Polsce – 68 metrową
latarnię morską w Świnoujściu.

W piątek zwiedziliśmy Bałtycki Park Miniatur, w którym przemierzyliśmy granice wszystkich
państw leżących nad Bałtykiem,
oglądając modele najciekawszych
zabytków i latarni morskich. Po
południu w Wolińskim Parku Narodowym zobaczyliśmy Zagrodę
Pokazową Żubrów, w której przebywają nie tylko żubry ale także
dziki, jelenie i bieliki. Najbardziej
wytrwali wyszli na Kawczą Górę,
skąd mogli podziwiać piękny widok na morze.
Pomiędzy zwiedzaniem, kąpielą i plażowaniem był czas także
Widok z latarni wprawił w zachwyt kolonistów.
Kolejną atrakcją był rejs statkiem wycieczkowym Chateaubriand wypływającym ze Świnoujścia, na który musieliśmy
przeprawić się promem. Podczas
rejsu podziwialiśmy faunę, florę
i architekturę Wyspy Wolin. Widzieliśmy m. in. Port Marynarki Wojennej, Morską Stocznię
Remontową, Terminal Promów
Morskich.
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na ognisko, dyskoteki i konkursy.
Podczas ogniska każda grupa zaprezentowała wybraną przez siebie
pieśń patriotyczną, a wspólne zabawy integrowały kolonistów. Wychowawcy zorganizowali konkurs
na kronikę z pobytu zakończony
prezentacją każdej grupy, konkurs
plastyczny na pejzaż nadmorski,
konkurs rzeźb piaskowych oraz
konkurs czystości. Każdy z kolonistów otrzymał upominek z kolonii
oraz certyfikat wejścia na latarnię
morską. Ponadto dzieci dostały
nagrody za konkursy. Czas na
kolonii bardzo szybko upłynął
zarówno dzieciom, jak i wychowawcom. W sobotę 25 sierpnia
wyruszyliśmy w powrotną podróż
pociągiem do Krakowa, a następnie autokarami do Szaflar.
Kierownik kolonii Urszula
Krupa dziękuje nauczycielom
i rodzicom, którzy przeznaczyli
swój urlopowy czas na pełnienie
opieki nad uczestnikami kolonii.
Dziękuję za życzliwość, odpowiedzialne realizowanie zadań

AKTUALNOŚCI
oraz tworzenie przyjaznej atmosfery i współpracy na kolonii.
Dziękuję nauczycielom:
Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej: Dominice Schlegel – Żółtek, Annie Stołowskiej
– Kwak, Krystynie Jarosz; Szkoły
Podstawowej w Borze: Halinie
Gacek, Wioletcie Luberdzie;
Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej: Danucie Budzyk,
Małgorzacie Potyrze; Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem:
Lucynie Bafii, Annie Waluś;
Szkoły Podstawowej w Zaskalu:
Bogusławie Kolasie; Rodzicom:
Ewie Starzonek z Maruszyny
Dolnej, Grażynie Pawlikowskiej
z Zaskala, Lucynie Kukulak
z Boru, Annie Rol – Szkaradzińskiej z Szaflar; Pielęgniarce Annie Kubicz z Zaskala.
Mam nadzieję, że nasza
wspólna praca zaowocowała
radością i szczęściem dzieci.
Opr.: Kierownik kolonii
Urszula Krupa
Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej

Plan rozwoju oświaty

W

związku z przystąpieniem
naszej gminy do projektu „Vulcan kompetencji
w małopolskich samorządach”,
ale także troską o jakościowy
rozwój szkół, który powinien
przejawiać się w kompetencjach
nauczycieli, we właściwej organizacji procesu edukacyjnego,
w uzyskiwaniu oczekiwanych
i rekomendowanych efektów
nauczania, w sprawnym zarządzaniu, czy też w jak najlepszej
kondycji finansowej placówek
opracowano Plan rozwoju oświaty Gminy Szaflary na lata 20182020 w zakresie kształtowania
kompetencji kluczowych.
Plan obejmuje dwie, wybrane szkoły podstawowe w Borze
oraz w Skrzypnem. W ramach
przygotowania powyższego
opracowania przeprowadzono
etapami diagnozę obecnego
stanu oświaty. Zorganizowano
debatę wśród uczniów, rodziców

i nauczycieli, która była początkiem zaplanowanego w gminie
procesu wspomagania szkół
i nauczycieli. Przeprowadzono
analizę SWOT, analizę danych
statystycznych, wyników egzaminów zewnętrznych. Pozyskane
informacje i wnioski pozwoliły
na ukierunkowanie działań oraz
na wybór tych kompetencji, które
będą decydować o możliwości
odniesienia sukcesu w dorosłym życiu przez dzisiejszych
uczniów. W wyżej wymienionych jednostkach powstaną roczne plany wspomagania określające działania i rozwiązania, które
będą priorytetem dla działalności
danych szkół a ich efektem końcowym będzie ich dalszy jakościowy rozwój.
Przyjęte propozycje działań
mają w rezultacie wnieść pozytywne zmiany w kształtowaniu gminnej oświaty a przede
wszystkim służyć dobru dzieci.

Wystawa „Józef Piłsudski a Związek Nauczycielstwa Polskiego”
Przez trzy tygodnie w budynku Urzędu
Gminy Szaflary można było oglądać
wystawę pt. „Józef Piłsudski a Związek
Nauczycielstwa Polskiego”.

W

ystawa została przygotowana przez ZNP i od
czerwca br. odwiedzała budynki samorządowe w powiecie
nowotarskim. Najpierw można
ją było oglądać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym
Targu oraz w budynku Urzędu
Miasta Nowy Targ, by później
zawitać kolejno do wszystkich

jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem ZNP
w powiecie nowotarskim.
Wystawa związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie podkreśla
ponad stuletnią tradycję Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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KARTY DO GŁOSOWANIA

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00
12
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Ruszyła budowa chodników przy „Zakopiance”
Będą nowe chodniki przy DK 47 czyli tzw. „Zakopiance”. Chodniki powstaną na całej długości
miejscowości Szaflary i Bańska Niżna tj. od granicy z Nowym Targiem aż do Granicy z Białym Dunajcem.

R

ozpoczęła się długo wyczekiwana budowa chodników
o łącznej długości ponad 7
km. Na odcinku od granicy z Nowym Targiem do ulicy Augustyna Suskiego realizowany będzie
chodnik po obu stronach jezdni
a od ulicy Augustyna Suskiego
do granicy z Białym Dunajcem
po wschodniej stronie drogi krajowej. Realizacja całej inwestycji
wpłynie znacząco na poprawę
bezpieczeństwa pieszych wzdłuż
drogi krajowej DK47. W sierpniu
rozpoczęto długo wyczekiwane
prace przy budowie chodników
wzdłuż „Zakopianki”. Planowany koszt całej inwestycji (cztery
etapy) sięga prawie 15 000 000 zł
i jest finansowany w całości z budżetu państwa za pośrednictwem
GDDKiA, nie obciążając tym
samym budżetu Gminy Szaflary.
Inwestycja ta stała się możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu ministra Andrzeja
Adamczyka, dyrektora gabinetu
politycznego ministra Łukasza
Smółki i ogromnemu wsparciu
i pomocy posła Edwarda Siarki

oraz współpracy z dyrektorem
Tomaszem Pałasińskim z krakowskiego oddziału GDDKiA
i kierownik rejonu GDDKiA
Nowy Targ pani Kingi Obyrtacz.
Całość inwestycji podzielona
jest na cztery etapy. Trzy z nich tj.
na odcinku od granicy z Białym
Dunajcem aż do skrzyżowania
z ulicą Augustyna Suskiego jest
realizowana obecnie. Czwarty
etap budowy chodników będzie
wykonany po uzyskaniu przez
GDDKiA prawomocnej decyzji
umożliwiającej realizację inwestycji.
W związku z trwającymi pracami budowlanymi będą spodziewane utrudnienia na całej
długości od strony wschodniej
DK47. Przedstawiciele GDDKiA
będą starali się etapować prace
aby nie była ona zbyt uciążliwa
zarówno dla mieszkańców jak
i przejeżdżających turystów. Planowana jest również zmiana organizacji ruchu oraz ruch wahadłowy. Za utrudnienia przepraszamy
i liczymy na dobrą współpracę
i wyrozumiałość.

Sukces LKS Szaflary
Piłkarska drużyna seniorów LKS Szaflary zwyciężyła
w finałowym meczu Pucharu Polski na szczeblu
Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

F

inał rozegrany został 30
czerwca 2018 r. na stadionie piłkarskim w Szaflarach,
a przeciwnikiem drużyny LKS
Szaflary była trzecioligowa drużyna NKP Podhale Nowy Targ.
Mecz był bardzo zacięty, emocjonujący i zakończył się wynikiem
3:1 dla drużyny z Szaflar. Jest to
największy sukces drużyny LKS
Szaflary w tych rozgrywkach.
Tym bardziej, że pokonane zostały drużyny NKP Podhale Nowy
Targ i Huragan Waksmund. Drużyna LKS Szaflary awansowała
wyżej i będzie reprezentowała
kluby z Podhala w Pucharze Pol-

ski na szczeblu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej.
Przed głównym meczem pucharowym odbył się przedmecz
w kategorii „Old Boys” pomiędzy drużynami LKS Szaflary
i kadrą Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Drużyna gości
w tym meczy strzeliła 3 bramki.
Warto przypomnieć również, że
w tym roku drużyna LKS Szaflary po raz drugi uzyskała awans
do 4 Ligi Małopolskiej.
W obecnych jesiennych rozgrywkach drużyna pokonała
m.in. kandydatów do awansu
do 3 ligi Limanovię Limano-

wa i Barciczankę Barcice oraz
Lubań Maniowy.
W imieniu Wójta Gminy
Szaflary i Rady Gminy gratuluję
i dziękuję wszystkim zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte
wyniki sportowe, a całemu zarządowi, działaczom, sponsorom,
członkom klubu i rodzicom za
wykonywaną pracę w LKS Szaflary, organizowanie treningów
i meczy piłkarskich, a także dbanie o obiekty sportowe klubu.

14

Zawodnikom dziękuję za reprezentowanie barw
naszego klubu, za grę oraz zaangażowanie. Radzie Sołeckiej
w Szaflarach za przyznane środki
finansowe na bieżącą działalność
klubu, a kibicom za życzliwość
i dopingowanie wszystkich naszych drużyn piłkarskich.
Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy
Szaflary
Źródło zdjęcia: www.podhaleregion.pl
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Za nami kolejna edycja
pikniku rowerowego
Czwarty piknik rowerowy Szaflary Tour, który odbył się na błoniach
Szaflarskich, przyciągnął wielu miłośników dwóch kółek.

C

elem imprezy było rozpowszechnianie aktywnego
spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu oraz przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności rowerowych. Impreza była
przygotowana głownie z myślą
o uczniach ze szkół z terenu
całej gminy. Cała impreza odbyła się na terenie Parafii pw.
Św. Andrzeja Apostoła. Zawody
odbyły się w rowerowy Sercu
Podhala obok pomnika Świętego
Andrzeja na specjalnie przygo-

towanym torze z przeszkodami.
Biuro zawodów oraz pozostałe
atrakcje miały miejsce na placu
parafialnym. Najmłodsi uczestnicy pikniku mieli zaledwie po
2 latka ale i tak świetnie sobie
poradzili na trasie. Po ciężkich
zmaganiach na każdego uczestnika czekała ciepła przekąska.
Później wszyscy uczestnicy mogli oglądać bicie rekordu BunnyHopa na BMXie. Na zakończenie imprezy dla zwycięzców
zostały wręczone cenne nagrody

o przeznaczeniu rowerowym jak
również vouchery od licznych
sponsorów, w tym: American
Dream, Gorący Potok, Termy
Szaflary, Pizzeria Przy Moście,
Jogurty Magda, Zakład Masarski
Majerczyk, oraz Cukiernia Słodkie Inspiracje z Szaflar. Wszyscy
uczestnicy wzięli również udział
w losowaniu gdzie główną nagrodą był rower. Szczęśliwym
posiadaczem tej nagrody okazał
się Szymon Furczoń z Szaflar.
fot. Natalia Staszel

Spotkanie dla osób
zainteresowanych
programem
„Czyste Powietrze”
W spotkaniu
uczestniczyło ok
100 mieszkańców
Gminy Szaflary.

W

dniu 7 października 2018 r. od godz.
18.00 do godz. 21.00
w budynku Urzędu Gminy
Szaflary, ul. Zakopiańska 18
w sali nr 1, odbyło się spotkanie informacyjne dla osób
zainteresowanych programem
„Czyste Powietrze”. W spotkaniu uczestniczyło ok 100
mieszkańców Gminy Szaflary.
Na wstępie głos zabrała Pani
poseł Anna Paluch zachęcając
do uczestnictwa w przedmiotowym programie umożliwiającym mieszkańcom wspólne
dbanie o czyste powietrze.
Poruszone zostało wiele tematów dotyczących programu, jego zasad oraz sposobie
finansowania i o warunkach
pomocy. Prowadzący przedstawił na przykładzie mieszkańca schemat wypełnienia
wniosku, ponadto zachęcał
do kontaktu i zadawania pytań drogą mailową. Każdy
z uczestników niniejszego
spotkania mógł zabrać ze sobą
ulotkę informacyjną programu „Czyste Powietrze”.

Jesienne Zebrania Wiejskie
Zebrania wiejskie to coroczne spotkania mieszkańców
wszystkich sołectw gminy Szaflary.

T

o dobra okazja do rozmowy
wójta i jego współpracowników z sołtysami i mieszkańcami na temat spraw bieżących
i rozwoju gminy.
Zebrania trwały od 19 do 29
września 2018 roku. Celem spotkań było omówienie zrealizowanych w każdym sołectwie zadań

tego funduszu jedno zadanie. Pozostałe środki, które są do dyspozycji sołectwa również zostały
podzielone według woli zebranych
mieszkańców. Zgromadzone osoby miały też możliwość zadawania
pytań na poruszane w trakcie spotkań tematy, jak również zgłaszania własnych wniosków i uwag.

w roku 2018 jak również zaprezentowanie mieszkańcom planów
inwestycyjnych i kulturalno-społecznych na rok 2019. Ponadto
na zebraniach były rozdysponowywane środki każdego sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego na
przyszły rok. Każda miejscowość
wskazała do realizacji w ramach
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Wszystkim przybyłym na zebrania mieszkańcom serdecznie
dziękujemy za uczestnictwo oraz
poświęcony czas i już dzisiaj gorąco zapraszamy na kolejne zebrania,
które będą w okresie wiosennym.

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Druhowie górą!
W Szaflarach 1 września odbył się VIII Wojewódzki
Złot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którego
organizatorem byli Gmina Szaflary oraz Oddział
Wojewódzki ZOSP RP woj. Małopolskiego.

9

94 osoby reprezentowały
101 drużyn z Ochotniczych
Straży Pożarnych woj. małopolskiego, w tym gościnnie
trzy drużyny z województwa
śląskiego.
Uroczystego otwarcia VIII
Zlotu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP woj. Małopolskiego druh Edward Siarka.
Meldunek o gotowości do odbycia Zlotu złożył Stopka Szymon, członek Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej z OSP
Szaflary. W uroczystym otwarciu Zlotu uczestniczyli również:
Władysław Tylka – Wicestarosta
Powiatu Nowotarskiego, Rafał
Szkaradziński – Wójt Gminy
Szaflary, Stanisław Wąsik Przewodniczący Rady Gminy
Szaflary, Władysław Kucharski
– Wiceprezes Zarządu OWZ OSP
RP woj. małopolskiego, Dh Jan
Kuczkowicz – Prezes ZOP ZOSP
RP w Nowym Targu, mł. bryg.
Mariusz Łaciak– Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu
oraz członkowie Wojewódzkiej
Komisji ds. Młodzieży – Dh Antoni Kwarciak, Dh Przemysław
Wszołek, Dh Marek Krzykawski
i Dh Zbigniew Gumułka.
Po otwarciu Zlotu goście
z województwa śląskiego podziękowali za kolejne zaproszenie ich
do udziału w Zlocie i wręczyli
Dh Prezesowi Edwardowi Siarce
i Dh Władysławowi Kucharskiemu pamiątkowe Albumy.
Przy rejestracji każda drużyna
dostawała swój pakiet, w którym
były okolicznościowe koszulki,
mapka trasy Zlotu, Karta drużyny
oraz bloczki na dwa posiłki i butelka wody mineralnej na osobę.
Uczestnikami Zlotu, na całej
trasie rozgrywania poszczególnych konkurencji, opiekowali się
Druhowie z Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Szaflary i Harcerskiej Drużyny Pożarniczej
z Szaflar. Na całej trasie Zlotu

poruszały się mobilne patrole
medyczne druhów - opiekunów.
Młodzi adepci pożarnictwa,
zmagali się na trasie Zlotu, na 5
km odcinku od Błoń Szaflarzańskich, poprzez drogę na Sądel,
szkołę, okolice tartaku, boisko
sportowe i rynek, z różnymi
konkurencjami sportowo-zabawowymi. Nad bezpiecznym
przebiegiem danych konkurencji
czuwali opiekunowie i równocześnie oceniali zaangażowanie i prawidłowość wykonania
zadań. Wszystko to w pięknym
krajobrazie z widokiem na szczyty Tatr. Humory i pogoda dopisywała wszystkim uczestnikom.
Druhowie z MDP współzawodniczyli w 25-ciu konkurencjach wymagających wiele sprytu
i pomysłowości oraz zdolności
manualnych i sportowych. Były
również konkurencje „dające wytchnienie” od upału np. „Deszcz”
– zebranie do wiaderek jak największej ilości wody z rozproszonego prądu wodnego, lub rzucanie
mokrymi gąbkami w opiekuna
– „Próba celności i refleksu”
Wszyscy uczestnicy stanęli na
najwyższym stopniu podium.
Wszyscy byli zwycięzcami, nie
było wygranych ani przegranych.
Wszystkie Drużyny na zakończenie Zlotu otrzymały pamiątkowe dyplomy, oraz upominki
– apteczki. Uczestnicy Zlotu, jak
zawsze, stworzyli wspaniałą atmosferę.
Ponadto wręczono dyplom
i maskotkę członkowi honorowemu z MDP Majkowice Aleksandrowi Zwierniak.
VIII Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Nowotarskiego,
Województwa Małopolskiego,
Powiatu Tatrzańskiego oraz gmin
powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, za które podziękował Dh
Prezes Edward Siarka oraz Dh
Władysław Kucharski.

Dzięki temu wsparciu młodzież otrzymała wspomniane
okolicznościowe koszulki oraz
upominki, ale także mogła zjeść
smaczne posiłki i napoje w czasie
trwania Zlotu. Ta pomoc powoduje, że młodzi ludzie chętnie
uczestniczą w tej imprezie, która
z roku na rok gromadzi co raz
więcej uczestników. Znaczące
wsparcie i przychylność wpływa
na rozwój ochotniczego pożarnictwa w Małopolsce, którego
trzonem i nadzieją jest właśnie
młodzież skupiona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.
Życzliwość gospodarzy ziemi
podhalańskiej - Szaflar sprawiła,
iż uczestnicy Zlotu zabierają ze
sobą wspaniałe wrażenia i doświadczenia. Uczestnicy i or-

ganizatorzy Zlotu spotkali się
z bardzo ciepłym przyjęciem
i zrozumieniem dla swojej inicjatywy.
Słowa podziękowania Dh
Władysław Kucharski za zaangażowanie i przygotowanie VIII
Zlotu MDP skierował do druhów
gminy Szaflary jak również do
Zarządu OP ZOSP RP w Nowym
Targu na czele z Druhem Janem
Kuczkowiczem.
Patronat medialny objęli:
Redakcja STRAŻAK, TVP 3
Kraków, Tygodnik Podhalański,
Zakopane, Podhale 24.pl, Góral
Info oraz Podhale Region.
Opr: Józef Gacek,
na podstawie informacji z Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
Fot.: Anna Marusarz

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego
Wydarzenie współfinansowane
przez Powiat Nowotarski
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Nagrody dla naszych rolników
Podczas tegorocznej wystawy zwierząt hodowlanych organizowanej w Ludźmierzu
wśród nagrodzonych rolników nie zabrakło też gospodarzy z naszej gminy.

W

tym roku w trakcie wystawy zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu
w imieniu Pana Wójta nagrody
dla rolników wręczał Przewodniczący Komisji Budżetowej
Pan Józef Walkosz. Jeden z rolników – wystawca otrzymał bon
w wysokości 1.000 zł, natomiast

pozostali, wytypowani z każdej
miejscowości rolnicy otrzymali
bony pieniężne w wysokości po
300 zł każdy, do wykorzystania
na zakup artykułów do swojego
gospodarstwa.
Gospodarze, którzy z różnych
przyczyn nie mogli uczestniczyć
w wystawie otrzymali bony pie-

niężne wręczone osobiście przez
Pana Wójta w Urzędzie Gminy
Szaflary.
W/w nagrody stanowią podziękowanie dla gospodarzy za
godne reprezentowanie i zarazem promowanie naszej gminy
na organizowanych wystawach
zwierząt hodowlanych a także za

Turniej o puchar wójta 15.07.2018 r.
Mecze półfinałowe
»» LKS Szaflary 1 - Skalni Zaskale 2 - 1:0 (Bramki - Mrowca)
»» Skalni Zaskale 1 - LKS Szaflary 2 - 3:0 (Bramki: Gał, M.
Łęczycki, N. Gacek)
Mecz o 3 miejsce
»» LKS Szaflary 2 - Skalni
Zaskale 2 - 3:2 (Bramki: Łukaszczyk, Szaflarski, Cudzich
- Sikon, Szeliga)

Mecz o 1 miejsce
»» LKS Szaflary 1 - Skalni Zaskale 1 - 3:1 (Bramki: Mrowca
X2, F. Kamiński - Samobójcza)

»» Zawodnik - LKS Szaflary 1 Kamil Kantor
Po turnieju wójt Gminy Szaflary Pan Rafał Szkaradziński
wraz z przewodniczącym rady
Gminy Panem Stanisławem Wąsikiem wręczyli pamiątkowe medale i puchary.

W turnieju została wybrana najlepsza trójka zawodników:
»» Bramkarz - Skalni Zaskale
1 - Kacper Chrobak
»» Strzelec - LKS Szaflary 1 Kamil Mrowca
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wielki trud wkładany w rozwój
swojego gospodarstwa i codzienny wysiłek w pracy na roli.
Wójt Gminy wręczając bony
i pamiątkowe dyplomy życzył
rolnikom dużo siły i wytrwałości w codziennych i nie łatwych
obowiązkach w pracy na gospodarstwie.

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Szaflary - budowa nowego boiska
i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej

Kwartalnik Gminy Szaflary

Szaflary - sygnalizacja świetlna

INWESTYCJE W GMINIE SZAFLARY
»» Budowa stadionu lekkoatletycznego
i wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy szkole w Szaflarach realizowana
zgodnie z harmonogramem.
Trwa budowa nowej przyszkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Przy
Szkole Podstawowej w Szaflarach powstaje
nowoczesny kompleks sportowy wyposażony w bieżnię lekkoatletyczną, bieżnię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą
oraz komplet do skoku wzwyż. W środku
bieżni okrężnej powstaje nowe boisko wielofunkcyjne z pełnowymiarowym boiskiem
do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.
»» Budowa wodociągu w Maruszynie
dobiega końca.
Budowa wodociągu w Maruszynie dobiega końca. Inwestycja, obejmująca budowę
stacji uzdatniania wody, wodomatu oraz

pierwszej części sieci wodociągowej, wkrótce zostanie ukończona, a woda w kranach
z nowego wodociągu popłynie już w tym
roku.
»» Powstaje pierwsza sygnalizacja
świetlna w Szaflarach.
Dobiega końca budowa pierwszej sygnalizacji świetlnej w centrum Szaflar na
skrzyżowaniu ul. Rola Galicowa i ul. Augustyna Suskiego. W ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej Gmina
Szaflary pozyskała na tę inwestycję dotację.
Nie będzie to ostatnia sygnalizacja świetlna w Szaflarach. Wkrótce ruszy budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
„Zakopianki” i ul. Orkana w ramach kompleksowej przebudowy tego skrzyżowania,

Maruszyna - budynek gminnego wodociągu

obejmującej także budowę półrogatek oraz
przejścia dla pieszych przez tory.
»» Nowa droga do cmentarza
w Maruszynie gotowa.
Zakończona została budowa drogi do
cmentarza w Maruszynie. Inwestycja obejmowała kompletną przebudowę nawierzchni jezdni oraz budowę nowego oświetlenia
ulicznego.
»» Trwa przebudowa ul. Orkana
w Szaflarach
We wrześniu ruszyła kompletna przebudowa ul. Orkana w Szaflarach. Zadanie
obejmuje przebudowę odwodnienia drogi,
budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz
położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Inwestycja jest dofinansowana z programu
unijnego w ramach Regionalnego Programu

Maruszyna - nowa droga na cmentarz
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Bańska Niżna - budowa chodnika przy ul. Topory

Operacyjnego Woj. Małopolskiego. Planowane zakończenie zadania to listopad bieżącego roku.
»» Generalny remont budynku Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
zakończony.
Dobiegł końca kompleksowy remont
oraz termomodernizacja szkoły w Bańskiej
Wyżnej. Inwestycja obejmowała docieplenie szkoły, wymianę stolarki okiennej oraz
drzwiowej: zewnętrznej i wewnętrznej,
a także malowanie wszystkich pomieszczeń
szkoły.
»» Rozpoczęcie budowy chodnika przy
ul. Topory w Bańskie Niżnej.
Rozpoczęła się budowa chodnika przy
ul. Topory w Bańskiej Niżnej. Inwestycja
potrwa do końca bieżącego roku. W związku
z wykonywanymi robotami mogą występować czasowe utrudnienia oraz zmiany
w organizacji ruchu za co przepraszamy
i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
Opr.: Sławomir Furca

Bańska Wyżna - Szkoła Podstawowa po remoncie

Szaflary - przebudowa ul. Orkana
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Warsztaty niepodległościowe
W szkole podstawowej w Skrzypnem tuż
przed zakończeniem roku szkolnego dzieci
spotkały się na warsztatach plastycznych
podczas, których uczyli się jak przygotować
kotyliony w biało-czerwonych barwach.

C

elem warsztatów było
zwiększenie świadomości
o znaczeniu odzyskania

niepodległości Polski wśród najmłodszych, rozwijanie umiejętność pracy w grupach oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego
i rozwijanie różnorodnych form
i technik artystycznych.
Przygotowane podczas warsztatów biało-czerwone kotyliony
są symbolem jedności i radości
ze wspólnego świętowania 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Otrzymają
je uczestnicy i goście koncertu

patriotycznego, który odbędzie
się 14 października w kościele
parafialnym w Szaflarach. Zajęcia prowadziły animatorki kultury z GCKPiT.

Robotyka dla najmłodszych
Zakończył się cykl spotkań warsztatów robotyki dla najmłodszych.
Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku 7-9 oraz 10-12 lat.

W

arsztaty odbywały się
w sierpniu w salce orkiestry w remizie OSP Szaflary. Głównym celem inicjatywy
było zorganizowanie dla dzieci
czasu wolnego podczas wakacji. Projekt miał na celu także
integrację i aktywizację dzieci
ze szkół w gminie Szaflary poprzez zorganizowanie spotkań,
na których realizowano zajęcia
z robotyki.

Uczestnicy mieli okazję poznać podstawowe zagadnienia
z robotyki i elektroniki, a także
uczyli się pracy w grupie. Ponadto mieli okazję przekonać się, że
nauka poprzez zabawę to sama
przyjemność, nie tylko rozwija
zdolność logicznego myślenia,
ale również poprawia znajomość
obsługi komputera.
Warsztaty prowadzono w ramach realizacji projektu

„Warsztaty z robotyki dla najmłodszych”. Projekt dofinansowano ze środków Programu
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
przy Stowarzyszeniu Rozwoju
Orawy w Jabłonce.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Romasz,Jolanta Kałafut
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Kolejna edycja warsztatów
odbędzie się w październiku,
tuż przed koncertem.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz
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Dzień dziecka na wesoło z GKRPA!

I

Aż 8 podmiotów skorzystało w 2018 roku z dofinansowania na organizację
imprez z okazji Dnia Dziecka.

mprezy te odbyły się w ramach
Kampanii „No Promil – No
Problem” i współfinansowane
ze środków Gminy Szaflary –
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Były to:
»» Szkoła Podstawowa w Skrzypnem - „Rozgrywki sportowe na
wesoło z okazji Dnia Dziecka”.
»» Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej - „Festyn Rodzinny: Rodzina, Szkoła i Ja!”
»» Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej - „Festyn
Integracyjny”
»» Szkoła Podstawowa w Bańskiej
Wyżnej - „Dzień Dziecka pod
hasłem zdrowia i profilaktyki”
»» Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej - Warsztaty

pszczelarskie „Fascynujący
świat pszczół”
»» Szkoła Podstawowa w Szaflarach - Umiem mówić „Nie”
»» Szkoła Podstawowa w Borze - „Wyrosła rzepka jędrna
i krzepka – czyli jak spędzać
wolny czas bez używek”
»» Związek Dużych Rodzin „Trzy
Plus” Gmina Szaflary - IV Festyn Rodzinny „Wesoła Rodzina”
Wszystkie imprezy miały charakter bezalkoholowy, integrując
zarówno środowisko szkolne,
rodzinne jak i lokalne, a każdy
uczestnik bawił się w tym dniu
wyśmienicie korzystając z wielu
zorganizowanych atrakcji.
Opr. i fot.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta
ds. RPA w Szaflarach

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz
uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

A

by móc zalogować się do
aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie
wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.
Możesz w tym celu udać się
do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szaflarach i wy-

pełnić wniosek w formie papierowej. Wzór wniosku o Kartę
Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdziesz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej:
https://www.mrpips.gov.pl/
bip/ogloszenia-i-wykazy/wspar-

21

cie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
Pamiętaj – jeśli wnioskujesz
o elektroniczną formę Karty,
koniecznie wypełnij załącznik
ZKDR-04 – podaj w nim numer
telefonu komórkowego i adres
e-mail członka rodziny, dla któ-

rego chcesz wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskaż,
kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba,
czy również rodzic lub małżonek
rodzica).
Jeżeli masz pytania dotyczące
mKDR wejdź na poniższy link:
www.mkdr.gov.pl

GOPS

Kwartalnik Gminy Szaflary

Lekcje profilaktyki
z sędzią Anną
Marią Wesołowską
Na zaproszenie Wójta Gminy Szaflary i Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminę
Szaflary - Szkołę Podstawową w Skrzypnem
w dniu 25 września 2018 r. odwiedziła Sędzia
Anna Maria Wesołowska.

J

est ona znana przede wszystkim z programu telewizyjnego, od wielu lat prowadzi
także szeroką działalność edukacyjną, mającą na celu szerzenie
wiedzy prawnej wśród dzieci
i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
Wzięła udział w trzech spotkaniach, o godz. 11.00 spotkała
się z gimnazjalistami i uczniami
klas siódmych, o godz. 13.30 ze
służbami działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (pracownikami socjalnymi GOPS w Szaflarach,
przedstawicielami Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielami oświaty, służby zdrowia,
policji, kuratorami, księżmi) a po
południu z mieszkańcami gminy
Szaflary. Tematem spotkań były:
nowe formy przemocy wobec
dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym - obowiązek wysłuchania
dziecka przez sąd), nowe zagrożenia (grooming, zbyt wczesna
inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki, alkohol,
narkotyki, dopalacze, e-papierosy), rodzice a szkoła, rola edu-

kacji prawnej (kąciki prawne,
symulacje rozpraw sądowych,
lekcje wychowawcze w sądzie) .
Dzieci często nie mają świadomości, że izolując koleżankę czy
kolegę, ośmieszając ich, podszywając się pod nich w sieci, popełniają przestępstwo, które zawsze
jest zagrożone jakąś karą, a często
nawet karą pozbawienia wolności. Dlatego ta świadomość jest
dzisiaj bardzo potrzebna. Prawo
to przede wszystkim zasady, a dopiero później przepisy. Gdybyśmy
szanowali zasady, niepotrzebne
byłyby nam przepisy. Dzieci
nie widza już granicy pomiędzy
tym, co dobre, a co złe, między
tym, co jest wygłupem a co przestępstwem. Dlatego też podczas
spotkania Sędzia Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego
włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach
tzw. „kącików prawnych”. Powinny tam znaleźć się podstawowe
informacje prawne, z których
młodzież mogłaby uzyskać odpowiedź na różne dręczące ją
problemy. Tam młodzież może
mówić o swoich prawach, ale
również o obowiązkach. Dziecko, które nie ma obowiązków nie
jest szczęśliwe. Rodzic, który nie

wymaga niczego od dziecka, jest
niewydolny wychowawczo. Ta
wiedza jest potrzebna i rodzicom, i dzieciom, ale również
nauczycielom, którzy dzisiaj są
zobowiązani wspierać rodziców
w procesie wychowawczym.
Na zakończenie spotkania
uczniowie mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć
do ręki łańcuch, zadawali także
pytania, na które Sędzia Wesołowska z chęcią odpowiadała.
Otrzymali również zdjęcia z autografem oraz mogli zrobić sobie
grupowe zdjęcie.
Na spotkaniu z mieszkańcami
Sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem.

Uświadamiała, że coraz więcej
młodych ludzi staje przed sądem,
coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol,
narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Poruszyła także
zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci
i młodzież w Internecie. Zwróciła
uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.
Sędzia Wesołowska omawiając
przepisy prawa, powoływała się
na własne doświadczenia z sali
rozpraw. Szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest
umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.
Organizatorami i partnerami
spotkania byli: Wójt Gminy Szaflary, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach, Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach, oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Opr.: Sabina Pasternak
Fot.: Natalia Staszel
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Dziękuję – używkami się nie truję
Laureaci gminnego konkursu plastycznego odebrali z rąk Wójta Gminy Szaflary
nagrody i dyplomy. Podsumowanie konkursu odbyło się w sali obrad Urzędu Gminy.
• III miejsce – Małgorzata Stopka kl. IV (Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem)
• Wyróżnienie – Veronica Marek kl. VI (Szkoła Podstawowa w Szaflarach)
• Wyróżnienie – Gabriela Gubała kl. V (Szkoła Podstawowa w Skrzypnem)

K

onkurs „Dziękuję – używkami się nie truję” odbył się
w ramach Narodowego Programu Trzeźwości i był niejako
odpowiedzią na realizację jednego
z jego celów, mianowicie „rozpowszechnianie niezbędnej wiedzy
na temat szczegółów działania alkoholu i społecznych uwarunkowań jego działania w całym społeczeństwie…”. Prace uczniów
pokazywały wielkie zrozumienie
zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i palenia papierosów.

W konkursie udział wzięły tylko
trzy szkoły z naszej gminy.

• Wyróżnienie – Amelia Jarząbek kl. III (Szkoła Podstawowa w Borze)
• Wyróżnienie – Magdalena
Czuper kl. III (Szkoła Podstawowa w Szaflarach)

Laureatami konkursu byli:
»» I grupa - klasy I, II ,III
• I miejsce – Justyna Dąbrowska kl. I (Szkoła Podstawowa
w Borze)
• II miejsce – Daria Wątorek
kl. III (Szkoła Podstawowa
w Szaflarach)
• III miejsce – Amelia Sikoń
kl. I (Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem)

»» II grupa - klasy IV, V, VI
• I miejsce – Martyna Luberda
kl. IV (Szkoła Podstawowa
w Borze)
• II miejsce – Zuzanna Chowaniec kl. VI (Szkoła Podstawowa w Szaflarach)
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»» III grupa – klasa VII oraz
uczniowie klas gimnazjalnych- I, II
• I miejsce – Anna Parzątka
kl. VII (Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem)
• II miejsce – Oliwia Pańszczyk
kl. IIG (Szkoła Podstawowa
w Szaflarach)
• III miejsce – Paulina Zapotoczna kl. VII (Szkoła Podstawowa w Skrzypnem)
Uczniowie otrzymali cenne nagrody – plecaki i tzw. „nerki” oraz
kredki i farby. Dziękujemy uczestnikom, dziękujemy nauczycielom,
którzy pracowali ze swoimi podopiecznymi. Życzymy wszystkim
dużo sukcesów i uczestnictwa
w kolejnych edycjach konkursu.
Opr.: Małgorzata Gacek
Fot.: Natalia Staszel
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach
realizuje projekt:

„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,
»» spotkanie integracyjne
z okazji Dnia Seniora (październik 2018r.)
»» spotkanie na temat realnych i potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać
seniorów w codziennym
życiu , w tym związanych
z oszustwami metodą „na
wnuczka”, „krewnego”,
„funkcjonariusza” (październik 2018r.)
Osoby zainteresowane
udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: gops@szaflary.pl ,
tel.: 18 26 123 29
Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szaflarach pok. nr 3.
Projekt socjalny Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szaflarach pod nazwą:
„Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary” jest
dofinansowany ze środków
otrzymanych od Wojewody
Małopolskiego.
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IV Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy
dla Gimnazjalistów Gminy Szaflary
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem po raz kolejny gościła uczestników
konkursu pierwszej pomocy.

Z

organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
IV Gminny Konkurs Pierwszej
Pomocy dla Uczniów Gimnazjów Gminy Szaflary zgromadził
reprezentacje szkół z Bańskiej
Niżnej, Maruszyny Dolnej, Maruszyny Górnej, Szaflar i Skrzypnego.
Celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy
z zakresu pierwszej pomocy,
kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia
i życia, a także postępowania
w sytuacjach kryzysowych oraz
będących skutkiem użycia substancji psychoaktywnych.
Uczestników konkursu oraz
ich opiekunów przywitała Dyrektor – Pani Brygida Strzęp,
a konkurs otworzył Pan Henryk
Chrobak, który jednocześnie
przypomniał najważniejsze zasady.
Współzawodnictwo uczestników było bardzo emocjonujące,
gdyż poczynania zawodników
oceniała utytułowana komisja
sędziowska złożona z zawodowych ratowników medycznych
z Krakowa i Nowego Targu.
W pierwszej części gimnazjaliści musieli zmierzyć się z testem
teoretycznym obejmującym zagadnienia pierwszej pomocy za-

warte w podstawie programowej
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Druga – praktyczna
część – obejmowała udzielenie
pomocy poszkodowanemu w stanie bezdechu, poszkodowanemu
nieprzytomnemu oraz bardzo realistyczna tzw. „scenka”, w której należało udzielić pierwszej
pomocy poszkodowanemu z wieloma urazami (m.in. z wbitym
w ramię metalowym prętem).
Laureatami konkursu,
a tym samym najlepiej
przygotowanymi
zawodnikami okazali się:
»» Krystian Ulman - I miejsce;

Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału.
Kierownik GOPS
Helena Gach
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»» Julia Surała - II miejsce;
»» Magdalena Kopioska - III
miejsce;
»» Justyna Bafia - IV miejsce;
»» Weronika Jarosz - V miejsce;
»» Andrzej Strama - VI miejsce;
»» Iwona Cudzich - VII miejsce.
Dyplomy oraz wartościowe
i interesujące nagrody (tablet,
słuchawki stereofoniczne, głośniki, vouchery na baseny i do Parku Miniatur i Strefy Rozrywki,
podręczne apteczki) laureatom
i uczestnikom wręczyła Pani
Katarzyna Sowa, Pełnomocnik
Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizator konkursu Pan Henryk
Chrobak.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu i bardzo
dziękujemy Gminie Szaflary
oraz Sponsorom – „Termy Szaflary”, Termy „Gorący Potok”
oraz „Spiskiej Krainie” za ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Opr.: Weronika Jarosz,
Katarzyna Maciasz,
Sylwia Piszczór,
Krystian Ulman
kl. II GM SP w Skrzypnem
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K

ierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szaflarach, zawiadamia,
że trwa program „Dobry Start
300+" dla uczniów. Świadczenie, o którym mowa, to 300zł
dla ucznia – na wyprawkę
szkolną. Przysługuje ono raz
w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia
przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń

Wychowawczych (tj. pokój nr 5).
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+” –
można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz drogą
tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy
złożyć do 30 listopada.
Więcej informacji na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szaflarach
www.gops.szaflary.pl lub pod
nr tel. 0 18 26 123 26

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już
dostępna także w wersji elektronicznej
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR
w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu
pozostanie również plastikowy nośnik.

A

by otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy
złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego
portalu Emp@tia lub osobiście
w urzędzie gminy. Posiadacze
Karty Dużej Rodziny mogą
korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR,
jest możliwe wybranie Karty
w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych
form. Warto jednak pamiętać, że
wybranie drugiej formy Karty
w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie
wiązać się z wniesieniem opłaty
w wysokości 9,21 zł – wyjątek
stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31
grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową)

Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty
w postaci elektronicznej – do
31 grudnia 2019 r.
Wymaga to jednak złożenia
wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej
formy Karty Dużej Rodzinie,
zaznaczając jednocześnie, o jaką
formę chodzi (w tym przypadku:
forma elektroniczna).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail,
który został wskazany, przesłany zostanie numer Karty. Na
podany telefon przyjdzie SMS
z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie
z Google Play lub Apple Store
na swój telefon (lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz można korzystać z mKDR.
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Wnioskodawca ma dostęp do
kart pozostałych członków rodziny (jeżeli jest się rodzicem)
i zniżek partnerów programu
Karty Dużej Rodziny. Aplikacja prowadzi automatycznie do
uruchomienia mKDR na urządzeniu mobilnym.
Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek
o przyznanie jednocześnie Karty
zarówno w formie tradycyjnej
jak i elektronicznej nie ponosi
żadnej opłaty.
Kolejnym przypadkiem
zwolnienia z opłat dla rodzin
wielodzietnych jest sytuacja,
w której karta tradycyjna została wydana przed 31.12.2017 r.,
natomiast członek rodziny wnioskuje przez dniem 1 stycznia
2020 r. o wydanie karty w formie
elektronicznej.

Opłaty będą pobierane
w przypadku, gdy po 1.01.2018 r.
członek rodziny wielodzietnej
wystąpił z wnioskiem o wydanie
karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym)
członek rodziny wielodzietnej
wnioskuje o kartę elektroniczną
lub w przypadku gdy członkowi
rodziny wielodzietnej, na jego
wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie
(po odstępie czasowym) członek
rodziny wielodzietnej wnioskuje
o wydanie karty tradycyjnej.
Szczegółowe informacje
znajdują sie na stronie internetowej:
https://www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html
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Morze, nasze morze

Dzieci i młodzież z Gminy Szaflary w lipcu 2018r.
odpoczywały na obozie profilaktyczno-wypoczynkowym
w Ustroniu Morskim. Pobyt został zorganizowany
i sfinansowany przez Gminę Szaflary - Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.

„W

szystko zaczęło się 8 lipca o godz. 2145 na rynku
w Szaflarach. W tym
dniu rozpoczęła się nasza podróż, która mimo iż trwała długo
to w autokarze nikomu się nie
nudziło, jechaliśmy nocą, więc
większość z nas spała. Po przyjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego „Janina” i zakwaterowaniu
wszyscy udaliśmy się na powitanie morza. W tym dniu mieliśmy
czas na zapoznanie się ze sobą
jak również z naszymi wychowawcami, zwiedziliśmy miejscowość, podziwialiśmy piękno
okolicznej plaży. Wychowawcy
mieli wiele różnych pomysłów na
zajęcie naszego wolnego czasu,
a nasz Kierownik organizował
nam wiele wspaniałych atrakcji.
I tak w kolejnym dniu udaliśmy się do Wioski Indiańskiej
w Zieleniewie, która oferowała
nam szereg atrakcji takich jak:
przejażdżka konna oraz przejażdżka samochodem terenowym, pokaz talentów kowbojów,
jazda na mechanicznym byku,
czy chociażby poszukiwanie
złota. Każdy z nas znalazł tam
coś dla siebie i dobrze się bawił.
Następną wycieczką było
zwiedzanie z przewodnikiem
Kołobrzegu, a tam między innymi zabytkowego Kościoła
Mariackiego, Ratusza, rynku
i fontanny. Jednak najbardziej

w tym dniu podobał nam się rejs
statkiem „Monika III” po Morzu
Bałtyckim.
Będąc nad morzem nie mogło zabraknąć zwiedzania latarnii morskiej. Tę odwiedziliśmy
w Gąskach, przy okazji mogliśmy kupić pamiątki dla naszych
bliskich.
Świetnym pomysłem były
różnego rodzaju konkursy, m.

in. rzeźb z piasku czy plastyczny,
w których mogliśmy dać upust
swoim talentom i umiejętnościom. Nie zabrakło też oczywiście konkursu czystości, a nasze
Panie wychowawczynie dbały
o to byśmy utrzymywali nasze
pokoje w porządku.
Niestety jak to bywa nad naszym Polskim morzem pogoda
była bardzo zmienna, więc nie
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zawsze mogliśmy korzystać
z kąpieli w morzu, ale aby wynagrodzić nam ten brak w te dni,
w których nie mogliśmy plażować nasz Pan Kierownik zorganizował nam wyjścia na basen.
Za to w słoneczne i ładne dni
plażowaliśmy i korzystaliśmy
z kąpieli w Bałtyku. Fajnie się
przy tym bawiliśmy, atmosfera
była bardzo przyjazna.
Zakończeniem każdego dnia
były różne zajęcia świetlicowe,
gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz wspólne dyskoteki. Dużą atrakcją okazało się
ognisko z pieczeniem kiełbasek
oraz konkurs karaoke, gdzie co
odważniejsi mogli pochwalić się
swoimi umiejętnościami.
Niestety w poniedziałek już
musieliśmy się pakować, chociaż
było nam bardzo żal, zwłaszcza
że dzień okazał się być bardzo
słoneczny. Po raz ostatni udaliśmy się na plażę, gdzie korzystaliśmy z kąpieli morskiej
i słonecznej, a wieczorem wyruszyliśmy do utęsknionych
rodziców. W drodze powrotnej
czekała nas jeszcze miła i bardzo
smaczna niespodzianka – podwieczorek oraz kolacja. Po kilkunastu godzinach bezpiecznej,
ale trochę męczącej podróży,
rankiem spod Kościoła w Szaflarach odebrali nas stęsknieni
rodzice. Dziękujemy Panom Kierowcom za bezpieczną i szczęśliwą podróż. Bardzo dziękujemy
naszej Kadrze za zapewnienie
nam bezpiecznego i zdrowego
pobytu w przepięknym nadmorskim Ustroniu Morskim.
Bardzo serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Pani
Katarzyny Sowy - Pełnomocnika
Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zorganizowanie nam tej przepięknej
wakacyjnej przygody.
Za wszystko dziękujemy!”
Opr.: Uczestnicy obozu
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Pierwsza Pomoc dla Seniorów

Jak udzielać pierwszej pomocy - dowiedzieli się Seniorzy – mieszkańcy Gminy Szaflary.

S

eniorzy w wieku 60+, z terenu Gminy Szaflary w dniu
27.08.2018r. mieli okazję
uczestniczyć w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które odbyły się w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Udział
wzięły 22 osoby - uczestnicy
projektu socjalnego „Aktywny
i Świadomy Senior w Gminie
Szaflary”.

udzielić pierwszej pomocy przy
złamaniach, ranach, co może
oznaczać ból w klatce piersiowej i jakie kroki należy podjąć.
Praktycznie mogli przećwiczyć
resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie,
a także pozycję boczną ustaloną.
Instruktor zaprezentował także
jak działa Zautomatyzowany
Defibrylator Zewnętrzny AED,
czyli urządzenie mogące wyzwolić impuls elektryczny dla
przywrócenia prawidłowego
rytmu serca.
Choć były to tylko ćwiczenia, niewykluczone, że nabyte
umiejętności okażą się kiedyś
przydatne w ratowaniu czyjegoś
życia.
Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą:
„Aktywny i Świadomy Senior
w Gminie Szaflary” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Opr.: Helena Gach
Kierownik GOPS

Wszyscy seniorzy z uwagą
słuchali prowadzącego Pawła
Mółki - Ratownika Medycznego
i Instruktora Pierwszej Pomocy, bo przecież ta wiedza może
przydać się w każdym wieku
i w każdym momencie.
Seniorzy poznali strategie postępowania w określonych wypadkach – jak postępować z osobą podczas ataku padaczki, jak

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
Szkolenie dla sprzedawców napojów
alkoholowych odbyło się 17 września w Urzędzie
Gminy Szaflary. W szkoleniu wzięło udział
28 właścicieli oraz przedstawicieli personelu.

W

trakcie szkolenia wdrożono procedurę opracowaną przez dr Krzysztofa Wojcieszka. Szkolenie było
prowadzone przez mgr Marcina
Jagłę – wieloletniego członka
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Nowym Targu. W szkoleniu
uczestniczyli ponadto Katarzyna Sowa – odpowiedzialna za
realizację Gminnego Programu
Profilaktyki, oraz funkcjonariusz Policji – st. asp. Mirosław
Nowobilski, który przedstawił
metody wykrywania przestępstw

związanych z łamaniem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości.
Uczestnikom szkolenia rozdano materiały szkoleniowe
w postaci wyciągu z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej celu szko-
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lenia oraz dwa rodzaje ulotek,
broszurę, plakaty, naklejki na
witryny i kasy fiskalne.
Uczestnicy szkolenia otrzymali także zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
Opr. i fot.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
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Harcerska wyprawa do Włoch
VIII PDW im. A. Suskiego z Szaflar
Harcerze z Szaflar w czerwcu br. wzięli udział w wyprawie do
Włoch. Wyjazd zorganizowano z uwagi na dwie istotne rocznice:
100-lecie odzyskania Niepodległości i 10-lecie istnienia VIII drużyny
harcerskiej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach. Miejsca, które
odwiedzili na długo pozostaną w ich pamięci.

P

ierwszym przystankiem
harcerzy był Wiedeń. Tam
zwiedzili oni m.in. centrum
miasta wewnątrz Ringu, katedrę
św. Szczepana, Hofburg, Graben,
Kolhmarkt, Parlament, Ratusz,
Uniwersytet, Letnią rezydencję
Habsburgów - pałac Schönbrunn,
ogrody i powozownie oraz Kahlenberg - miejsce pamięci o bitwie wiedeńskiej, kościół św.

Józefa i kaplicę-muzeum, gdzie
odprawiono mszę świętą i uroczysty apelu.
Kolejnym punktem wyprawy
było KL Mauthausen - miejsce
pamięci męczeństwa Polaków.
Tam również odbyła się msza
św. i apel, po nich harcerze złożyli wieniec po Pomnikiem Polskim. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili Neuschwanstein

– bajkowy zamek Ludwika II
Witelsbacha.
Dzień trzeci to zwiedzanie
kolejnego austriackiego miasta
– Innsbruck. Tam harcerze zobaczyli m.in.: Złoty Dach, Hofburg
oraz ulicę Marii Teresy zlokalizowane w centrum miasta. Byli
także pod skocznią narciarską
Bergisel. Mieli ponadto możliwość przejazdu przez przełęcz
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Brennero w Alpach, która stanowi połączenie Austrii i Włoch.
W drodze do Bolonii odwiedzili
także Maranello - muzeum samochodów i bolidów marki Ferrari.
Na Polskim Cmentarzu wojennym w Bolonii odprawiono mszę
św., po apelu złożono wieniec.
Następnym punktem dnia było
zwiedzanie Bolonii: centrum
miasta - Archikatedra św. Piotra,
Piazza Maggiore, Uniwersytet,
Katedra św. Petroniusza, Fontanna Neptuna, 2 wieże.
Następnym włoskim miastem,
do którego udali się harcerze była
Piza, a w niej: kompleks sakralny
- Katedra, Baptysterium i znana
wszystkim Krzywa Wieża. Kolejny przystanek – Siena i kościół
św. Dominika i św. Katarzyny
Sieneńskiej, katedra Wniebowzięcia NMP, Piazza del Campo,
Palazzo Pubblico oraz Tore del
Mangia;
Kolejne trzy dni to zwiedzanie
Rzymu, a w nim: Muzea watykańskie, Kaplica Sykstyńska
i Bazylika św. Piotra, Bazylika
św. Jana na Lateranie, Bazylika Santa Maria Maggiore, Ba-
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zylika św. Pawła za Murami;
Rzym Barokowy - Most i pałac
Anioła, Fontanna di Trevi, Plac
Navona, Panteon i Piazza della
Rotonda, Schody Hiszpańskie,
ul. Adama Mickiewicza, Piazza
del Popolo; Rzym antyczny - Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum. Harcerze byli
także obecni podczas audiencji
generalnej papieża Franciszka
na Placu św. Piotra. Zwiedzali
ponadto Asyż z bazyliką św. Klary i bazyliką św. Franciszka oraz
spacerowali uliczkami miasta.
W Domu Generalnym Ojców
Franciszkanów wzięli udział we
mszy św.. Odwiedzili także Polski Cmentarz wojenny na Monte
Cassino, gdzie odprawiono mszę
św. i apel oraz złożono wieniec.
Przy okazji pobytu na Monte
Cassino byli także w Klasztorze
św. Benedykta.
W przedostatni dzień pobytu harcerze zwiedzali Padwę
z bazyliką św. Justyny, bazyliką
św. Antoniego, Prato della Vale.
Odpoczywali także na Riwierze
Adriatyckiej w kurorcie Bibione, gdzie plażowali i kąpali się
w morzu;
Dzień dziewiąty to powrót do
Szaflar przez Słowenię, Węgry
i Słowację. Po drodze zatrzymali
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się oni m.in. w Postojnej w Słowenii, gdzie zwiedzali największą w Europie jaskinię - Postojna
Jama;
W wyprawie wzięli udział
harcerze z VIII Podhalańskiej
Drużyny im. A. Suskiego
w Szaflarach (44 osoby) w towarzystwie księdza Wojciecha
Jurkowskiego Naczelnego Kapelana ZHP, opiekunów Katarzy-

ny i Radosława Fiedlerów oraz
rodziców: państwa Beaty i Wacława Stopków oraz pań Reginy
Żelawskiej, Marii Stramy, Iwony
Kalaty, Katarzyny Boblak, Danuty Kalaty, Lucyny Jarząbek oraz
Haliny Kamińskiej,
Serdecznie dziękujemy
wszystkim harcerzom za miłą
atmosferę, godne zachowanie
w miejscach pamięci i dyscy-

plinę w stosunku do opiekunów
i gospodarzy miejsc noclegowych, a osobom dorosłym za
nieocenioną pomoc w sprawowaniu opieki nad harcerzami.
Mamy nadzieję, że wyjazd ten
spełnił oczekiwania i będzie
pięknym wspomnieniem na
długie lata.
Opr. i fot.:Katarzyna
i Radosław Fiedlerowie

Wizyta ks. bpa Jana Szkodonia w SP Bór
„Dominus, ipse faciet – Pan, On sam będzie działał”, to zawołanie biskupie ks. bpa Jana Szkodonia,
który wizytował parafię pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach w dniach 16–18 czerwca 2018 r.

W

ciągu jednego z tych dni
szkoła podstawowa w Borze miała zaszczyt gościć
ks. bpa Jana w swoich progach.
Ks. biskup pochodzi z Chyżnego,
a więc kultura góralska jest mu

bardzo dobrze znana. Z wielką
uwagą przysłuchiwał się recytacji
wierszy i gawęd uczniów, pięknie
ubranych w stroje góralskie. Ks.
biskup Jan sam jest poetą, a jego
wiersze ukazały się m.in. w tomi-

kach „Refleksje o życiu” i „Z serca
do serca”. Podczas oprowadzania
po szkole przyglądał się wszystkiemu z uznaniem i nie bez przyczyny dłużej oglądał prace plastyczne uczniów. Ks. biskup sam
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maluje. Jego prace można było
oglądać na wystawie w Galerii
Lamellich w Krakowie, w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem
i w Piwnicy na Wiślnej w Krakowie. Opr. i fot.: Małgorzata Gacek
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Kolejne sukcesy
Gabrieli Król
z Bańskiej Niżnej
Gabrysia Król,
laureatka tytułu
„Talent Małopolski”,
wystąpiła w czerwcu
na koncercie
galowym w Piwnicy
pod Baranami.

N

agroda główna w tym
konkursie to ukoronowanie udanych występów
w całym sezonie. Pod koniec
ubiegłego roku szkolnego
młoda piosenkarka wzięła
jeszcze udział w dwóch konkursach – w Krościenku i Nowym Sączu – i przywiozła
z nich kolejne nagrody. Wyrazem uznania dla jej talentu
stało się też zaproszenie do
udziału w Bustrycańskich Nomowinach – imprezie otwierającej XVII Tatrzańskie Wici.
Gabrysia zaprezentowała
w Bustryku recital składający
się z kilku piosenek – zarówno tych, które przyniosły jej
nagrody w konkursach, jak
i zupełnie nowych. Występ
spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem ze strony publiczności.
Opr.: Jolanta Stolarczyk
Fot.: Archiwum Gabrieli Król
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NAGRODA SKO

Pierwsze dni szkoły zaskoczyły miło uczniów szkoły
podstawowej w Bańskiej Niżnej, którzy otrzymali nagrodę
za prowadzoną przez nich kronikę.

D

ziałającą w szkole Szkolną
Kasę Oszczędności wyróżniono nagrodą II stopnia
tj. 2tys.zł w konkursie organizowanym przez PKO BANK
POLSKI. Konkurs ten odbywa
się cyklicznie w każdym roku
szkolnym .Ocenie podlega całoroczna działalność SKO.
Pracę konkursową należało
przygotować w formie elektronicz-

nej prezentacji, a także przedłożyć
w banku opracowane materiały
na temat całorocznej działalności.
W konkursie brane były pod uwagę następujące elementy:
»» popularyzacja oszczędzania
oraz świadomość wiedzy
związanej z oszczędzaniem
»» powszechność oszczędzania
»» działalność na rzecz społeczności lokalnej

»» przygotowanie prezentacji.
SKO to najstarszy program
edukacji ekonomicznej dzieci .Od początku pokazuje ,że
umiejętne gospodarowanie
i gromadzenie oszczędności
może prowadzić do spełnienia
wielu marzeń np. można kupić nowy rower czy pojechać
na wymarzone wakacje bądź
wycieczkę.
Serdecznie dziękujemy Panu
Piotrowi Paliderowi, koordynatorowi ds. SKO, który zawsze
służy pomocą i podpowiedzią
oraz Panu dyrektorowi PKO BP
Danielowi Sewielskiemu. Bardzo cieszymy się z nagrody ,gdyż
każdy sukces zachęca do dalszej
pracy. Nowy rok szkolny już się
rozpoczął, a więc z nowymi siłami zaczynamy działać!
Opiekun SKO
Urszula Grochulska-Kolasa

Jasiu – przyszła gwiazda tenisa stołowego?
Jest uczniem I klasy naszej szkoły podstawowej w Szaflarach, a jednocześnie należy
do sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego Gorce Nowy Targ. Posiada nieprzeciętny
talent, o czym świadczy wiele sukcesów odniesionych w ostatnim roku.

P

od koniec roku szkolego przyniósł do swojej klasy sportowe trofea, by jego koledzy
i koleżanki mogli się przekonać,
że uprawianie sporu dostarcza
wiele radości i satysfakcji. Jasiu
Mrugała zaprezentował medale
i dyplomy za ostatnie osiągnięcia
sportowe:
»» I miejsce w I Wojewódzkim
Turnieju Klasyfikacyjnym
skrzatów,
»» I miejsce w II Wojewódzkim
Turnieju Klasyfikacyjnym
skrzatów,
»» I miejsce w III Wojewódzkim
Turnieju Klasyfikacyjnym
skrzatów,
»» I miejsce w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa
skrzatów w grze pojedynczej,

»» I miejsce w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa
skrzatów w grze podwójnej,
»» II miejsce w Mistrzostwach
Gminy w Tenisie Stołowym
Szkół Podstawowych kategoria chłopcy.
Miejmy nadzieję, że Jasiu wraz ze swoim starszym
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bratem Bartkiem, również
odnoszącym sukcesy w tenisie stołowym, wykorzystają
swój potencjał i z każdym
kolejnym rokiem będą odnosić coraz większe sukcesy
sportowe.
Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: SP Szaflary
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Święto Patrona Szkoły
w Maruszynie Górnej
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej obchodziła 18 września 2018 r. Święto
Patrona szkoły – św. Stanisława Kostki. Ten uroczysty dzień rozpoczął się mszą świętą
w kościele parafialnym w Maruszynie, którą odprawił ks. Proboszcz Andrzej Kwak.

P

o mszy św., z Bożym błogosławieństwem wszyscy
uczniowie udali się busami
do stacji kolejowej w Szaflarach-Wieś, skąd Koleją Podhalańską
pojechali do Zakopanego. Po dotarciu do stacji docelowej, przy
sprzyjającej, pięknej, słonecznej
pogodzie udali się wszyscy do
Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj przemierzając
trasę dydaktyczną odkrywali na
nowo Tatry. Kolejnym etapem
wycieczki była zakopiańska
Papugarnia. Mnóstwo emocji,
przeżyć, niesamowitych wrażeń z bezpośredniego kontaktu
z uroczymi papugami sprawiło,
że strach i przerażenie, które
gościło u co niektórych przed
wejściem do budynku przero-

dziło się we wspaniałą zabawę.
Dopełnieniem atrakcji było karmienie ptaków.
Z wielkim bagażem przeżyć
i pozytywnych emocji, bardzo
zmęczeni, uczniowie udali się
wraz z opiekunami w drogę powrotną, intensywnym spacerem
na dworzec kolejowy w Zakopanem (tym szybszym udało
się nawet po drodze odwiedzić
Krupówki), a potem busami do
Maruszyny.
Organizatorzy dziękują Gminie Szaflary za możliwość skorzystania z refundacji przejazdu
Kolejką Podhalańską i rodzicom
za sfinansowanie pozostałych
atrakcji tego wspaniałego dnia.
Opr.: Tomasz Mazur
i Lucyna Leśniak-Mazur
Fot.: Tomasz Mazur
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Wspólne czytanie „Przedwiośnia”
Poniedziałkowe przedpołudnie 10 września br. zapisało się w historii Szkoły w Maruszynie
Górnej pod hasłem : Narodowe Czytanie. Tego dnia społeczność szkolna wzięła udział we
wspólnym czytaniu lektury pt. „ Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

T

o nie pierwsza edycja Narodowego Czytania w tej
szkole. Wspólne czytanie
rozpoczęło się od odczytania
Listu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, następnie uczniowie klas
III gimnazjum oraz klasy VIII,
rodzice i nauczyciele czytali
fragmenty powieści, przybliżając zebranym losy młodego
Cezarego Baryki na tle Polaków walczących o odrodzenie

wolnej Ojczyzny, broniących jej
granic i pracujących dla odbudowania własnego suwerennego
państwa.
Uczestnicy akcji przypomnieli sobie najważniejsze
wydarzenia i postacie tamtych
czasów, dzięki którym nasz kraj
po 123 latach zaborów powrócił na mapę polityczną Europy.
Ponadto, dzięki pięknie przygotowanej dekoracji (w duchu
patriotyzmu) mogli oni poszerzyć swoją wiedzę nt. głównych
motywów w lekturze, poznać
interpretację „wizji szklanych
domów” oraz realia życia
w międzywojennej Warszawie
czy sielskiej Nawłoci. Zdobyli
także wiedzę o ciekawostkach
z życia Stefana Żeromskiego.
Wydarzenie to upamiętniły nie
tylko zdjęcia, ale też pieczęć
okolicznościowa przybijana
w zeszytach uczniów.

Poetycka droga Izy
Izabela Ciszek to uczennica szkoły podstawowej
w Szaflarach. Jedną z jej pasji jest pisanie wierszy.

W

ciągu całego minionego
roku szkolnego kontynuowała swoją działalność
literacką, wysyłając swoje prace na różne konkursy poetyckie
i literackie. Oto jej tegoroczne
dokonania:
- XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława
Broniewskiego „O Liść Dębu”
- na ten konkurs organizowany
przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Oddział Płock Iza napisała pięć
wierszy o tematyce związanej
z Płockiem („Historia życia na
płockim molo”,”Magiczny folklor”, „Miasto z bajki”, „Prze-

szłość, teraźniejszość i przyszłość” i „Wojciech Wielki”).
Iza znalazła się w gronie 217
autorów, którzy przesłali swoje
wiersze na konkurs;
- VII Konkurs Jednego Wiersza im. Jerzego Tawłowicza - Iza napisała
wiersz „Symfonia zmysłów”.
W konkursie
organizowanym
przez Tygodnik
Podhalański wzięło udział prawie
200 poetów nie
tylko z Polski, ale
także z USA, Czech
i Anglii;

Tegoroczne wspólne Narodowe Czytanie było dla wszystkich
ważnym i podniosłym wydarzeniem promującym czytelnictwo
oraz formą uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.

- XII Ogólnopolski Konkurs
Poetycki o „Cisową gałązkę”
im. Leona Wyczółkowskiego Iza napisała wiersz inspirowany
pięknem Borów Tucholskich
„Fauna i flora Borów Tucholskich” na konkurs organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie;
- XIII edycja Konkursu Literackiego „Na tatrzańskim
ku” - na konkurs
szlaorganizowany
przez Szkołę
Podstawową im.
Legionów Polskich w Poroninie i Tatrzański
Park Narodowy
przysłano blisko
200 prac z Podhala i całej Małopolski. Iza napisała
wiersz ukazujący
wybrane zjawisko
atmosferyczne cha-
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Organizatorzy akcji dziękują
rodzicom, uczniom i wszystkim
za wspólnie spędzony czas, który
z pewnością stał się inspiracją do
podejmowania kolejnych czytelniczych wyzwań.
Opr. i fot.: Marta Bryniarska

rakterystyczne dla Tatr „Mroźne
przebieranki”;
- XLVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej
- ten konkurs jest organizowany
przez Burmistrza Miasta Zakopane. Iza przesłała wiersze „Górska dobranocka”, „Człowiecza
miłość” i „Symbioza z górami”.
Wyniki konkursu będą ogłoszone
w II połowie sierpnia.
W uznaniu dorobku literackiego Izabela Ciszek otrzymała
od Rady Pedagogicznej naszej
szkoły na zakończenie roku
szkolnego statuetkę, na której
widnieją bardzo wymowne słowa księdza Jana Twardowskiego:
„Poezja rodzi się z dojrzałości”.
Iza od września rozpoczyna
naukę w liceum ogólnokształcącym. Życzymy jej powodzenia
i kontynuacji działalności literackiej.
Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: SP Szaflary
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Michał i Oskar – autorzy
ciekawych opowieści

Skrzypne w Ogólnopolskim
Konkursie „Do Hymnu”
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem przystąpili do pierwszego etapu
Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu”.
Etap odbył się 26 września 2018 r.

S

zkoła znalazła się wśród 300
szkół zakwalifikowanych do
udziału w Konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez
minimum połowę uczniów
szkoły Hymnu Państwowego
oraz 2 wybranych pieśni hymnicznych. Prezentacja musiała
być wykonana „a cappella”, jednogłosowo, na pamięć. Należało wykonać wszystkie zwrotki
w wersji, zgodnej z podanym
zapisem nutowym.
Przesłuchanie odbyło się
pod okiem jury konkursowego:
Krzysztofa Kozłowskiego – dyrygenta i koordynatora konkursu
i prof. Barbary Sobolczyk z Akademii Muzycznej w Łodzi. Występ został oceniony i zarejestrowany audio-wizualnie przez jury.
Dzięki zaangażowaniu całego Grona Pedagogicznego

Michał i Oskar to dwaj szóstoklasiści z Szaflar,
którzy w minionym roku szkolnym spróbowali
swoich sił w twórczości literackiej i przesłali
prace na konkurs „Pamiętamy te czasy...”
organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Orawy z siedzibą w Jabłonce.

P

race miały zawierać ciekawostki, anegdoty, legendy
związane z miejscami znajdującymi się na terenie Podhala
i Orawy (zabytkami, atrakcjami
turystycznymi), a także opowieści, skąd się wzięły nazwy
orawskich i podhalańskich miejscowości. Michał i Oskar zdecydowali się na ten ostatni wariant.
Oskar Kalata w legendzie
„Pasterz owiec” wyjaśnił pochodzenie nazwy Szaflar, z kolei
Michał Warniczek napisał tekst

w przygotowania do konkursu,
uczniowie bardzo żywiołowo
wykonali: Hymn Polski oraz
2 pieśni hymniczne: „Rotę”
i „Boże coś Polskę”. Do konkursu przystąpiło 102 na 122
uczniów z klas od II do III gimnazjum, co stanowi 84% całej
szkoły. Uczniowie wystąpili
w strojach góralskich oraz powitali gości śpiewem i muzyką
góralską, co zostało bardzo miło
przyjęte.
Przed jurorami jeszcze kilka
tygodni wytężonej pracy – przejadą łącznie 48 000 km i odwiedzą 300 szkół podstawowych
w całej Polsce. Podczas wszystkich przesłuchań, Mazurek Dąbrowskiego wykona przed nimi
ponad 50 000 uczniów! Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
w drugiej połowie listopada. Dla
zwycięskich szkół przewidziano
atrakcyjne nagrody.
Opr.: Monika Peciak
Fot.: Izabela Mierzyńska-Zaczyńska
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pod wiele mówiącym tytułem
„Opowiastka o Borze, co nigdy
prawdą nie była ani nie będzie”.
W sumie na konkurs nadesłano
11 prac, a nagroda główna była
tylko jedna (przyznano ją mieszkance Zubrzycy Górnej).
Miejmy nadzieję, że dla Michała i Oskara nie będzie to jedyna przygoda z literaturą, bowiem
napisane przez nich legendy
wskazują na niewątpliwy talent
literacku obu chłopaków.
Opr.: Jarosław Szlęk
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Sportowe pasje Magdy i Justyny
Magda, tegoroczna absolwentka gimnazjum w Szaflarach, kilka lat temu
rozpoczęła swoją przygodę ze sportem.

Z

aczęła od gimnastyki artystycznej, której jest cały czas
wierna, by następnie próbować sił w akrobatyce sportowej

i nowoczesnych sztukach walki.
Sportową pasją zaraziła młodszą
o 8 lat siostrę Justynę i teraz obie

z powodzeniem startują w różnych zawodach.
18 maja w Radlinie odbyły
się Mistrzostwa Polski Nowoczesnych Sztuk Walki Silesia
Samurai 7 International. W tych
zawodach brały również udział
uczennice naszej szkoły: Magdalena Kopińska (kl. III gimnazjum) oraz Justyna Kopińska
(kl. I szkoły podstawowej). Zawodniczki te trenują akrobatykę
w Akademii Aktywności Ruchowej oraz gimnastykę artystyczną
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Targu.

W tych zawodach zajęły
następujące miejsca:
»» Magdalena Kopińska:
1. miejsce w konkurencji Soft
Stick Fight.
1. miejsce w Break Special
Technique.
2. miejsce w Trickle Battle.
»» Justyna Kopińska:
1. miejsce w Soft Stick Fight
2. miejsce w Modern Pont
Fighting
Opr.: Lucyna Kopińska
Fot.: SportowePodhale.pl

Uczennica ze Skrzypnego finalistką
konkursu wojewódzkiego
W czerwcu br. w auli Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie miała miejsce finałowa gala
wojewódzkiego konkursu historycznego pt. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej
i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości”.

K

onkurs zorganizowano dla
uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Organizatorem Konkursu był Związek Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Krakowie
pod patronatem Małopolskiego
Kuratorium Oświaty. Podczas
gali obecni byli m.in.: przedstawiciele Kuratorium Oświaty
w Krakowie, Kapituła konkursu
i zaproszeni goście oraz laureaci
wraz z opiekunami naukowymi,
przywitała ich serdecznie Grażyna Ralska Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP. Galę uświetnił
koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Chóru I LO im.
Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie.
Podczas uroczystości laureatom wręczono nagrody i dyplomy, zaś Kapitule konkursu
i sponsorom podziękowania za

współpracę i pomoc w realizacji
tego przedsięwzięcia. W gronie
21 laureatów znalazła się Justyna
Zarycka uczennica klasy III gimnazjum SP im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Gimnazjalistka po raz pierwszy odniosła
taki wielki sukces. Justyna pod
kierunkiem nauczycielki Haliny
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Szulc przygotowała pracę na temat Jana Kozaczki - pierwszego
nauczyciela szkoły w Skrzypnem
z 1911 r. i działacza Związku
Strzeleckiego.
Duże słowa uznania dla laureatki Justyny. Gratulujemy!
Opr.: Halina Szulc
Fot.: Halina Szulc, Justyna Zarycka
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„Święto rodziny” w Borze
Pierwszy czerwca to dzień, który w szkole podstawowej w Borze
obchodzony jest pod patronatem „Święta Rodziny”.

W

tym roku impreza odbyła się w ramach projektu
„Wyrosła rzepka jędrna
i krzepka – czyli jak spędzać
wolny czas bez używek” jako realizacja zadania: organizacja imprezy: „Dzień Dziecka – turnieje
i rozgrywki sportowe w ramach
Kampanii ‚No Promil - No Problem’ określonego w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.
Celem imprezy było:
»» utrwalanie umiejętności spędzania wolnego czasu bez
używek,

»» integracja grupy (dzieci, rodzice, nauczyciele),
»» utrwalanie nawyków fair play
podczas rozgrywek sportowych,
»» wpojenie uczniom konieczności przygotowania się do imprezy (próby wystąpień itp.)
W tym roku oprócz licznie
zgromadzonych gości, czyli mam
i dzieci dopisała także pogoda,
która pozwoliła na przeniesienie części imprezy na boisko
szkolne.
Pierwszą część występu zdominowali najmłodsi uczniowie
szkoły, którzy swoimi występami
i tańcami uświetnili ten uroczysty

dzień, po nich scenę oddano starszym uczniom, którzy zaprezentowali przygotowane przez siebie
eksperymenty fizyczne i chemiczne, wyjaśnili zasady lewitującego jajka, znikającego atramentu,
wybuchającego wulkanu i wielu
innych. Następnie po występach
oraz obejrzeniu przez mamy galerii karykatur rodziców stworzonych przez ich pociechy wszyscy
udali się na boisko szkolne, aby
sprawdzić się w konkurencjach
sportowych. Drużyny złożone
z chłopców oraz dziewczynek i ich
mam rywalizowały pokonując tor
przeszkód, skoki w kole, szukanie
jajek ukrytych pod koszulkami
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itp. Jednak największy aplauz
i emocje wzbudziła konkurencja
przeciągania liny, którą wygrały
dziewczynki i mamy 5:2 przeciwko chłopcom.
Zabawa była doskonała, zarówno dzieci jak i mamy oraz
nauczyciele brali aktywny udział
w rozgrywkach. Na zakończenie, po ciężkim wysiłku wszyscy
zostali poczęstowani napojami,
słodyczami oraz lodami przygotowanymi przez rodziców.
Wysiłki we wszystkich konkurencjach zostały docenione przez
komisję nie tylko punktami, ale
też nagrodami.
Opr. i fot.: Dominika Sięka-Guzda
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U przyjaciół w Macedonii
Drużyna piłki ręcznej UKS Świt Adecco Szaflary przebywała w dniach
7–13 września w Macedonii, kontynuując w ten sposób wymianę sportową
młodzieży, która trwa już piąty rok.

W

yjazd był możliwy również dzięki współpracy
klubu z Łukovią Łuków (województwo lubelskie),
w którym działa bardzo mocna
drużyna piłki ręcznej dziewcząt.
Program pobytu był bardzo urozmaicony, a aspekt sportowy nie
był jedynym celem wyjazdu.
Miejscem zakwaterowania
drużyny było miasto Kiczewo
znajdujące się w zachodniej części Macedonii. Tu działa młodzieżowy klub piłki ręcznej Rakometen Kiczewo – organizator
międzynarodowego turnieju,
w którym wzięły udział drużyny
dziewcząt i chłopców z Polski
i Macedonii. Chłopcy z UKS
Świt Adecco Szaflary rozegrali
3 mecze, z których 2 przegrali,
a 1 wygrali. Dwa zespoły, z którymi rywalizowali to szkółki
piłkarskie renomowanego klubu
FK Vardar Skopje. Wszystkie
mecze były bardzo zacięte,
emocjonujące i wyrównane.
Prowadzenie często przejmowane było przez rywalizujące
zespoły, a wynik rozstrzygał się
w ostatnich minutach. Ponieważ
piłka ręczna w Macedonii stoi
na bardzo wysokim poziomie,
doszło do konfrontacji z zespołami dobrze wyszkolonymi
technicznie i taktycznie. Drużyna z Szaflar musiała się temu
przeciwstawić i szybko zacząć

w czekających ją rozgrywkach
ligowych i międzyszkolnych.
Oprócz udziału w turnieju
uczniowie (wyjazd odbył się
w ramach wycieczki szkolnej)
przebywali w bardzo interesujących miejscach. Kilka godzin
relaksowali się nad pięknym Jeziorem Ochrydzkim, opalając
się i zażywając kąpieli. Zwiedzili Ochrydę – miasto uznane
przez UNESCO za część światowego dziedzictwa - w której
zobaczyli starożytny amfiteatr
i średniowieczne cerkwie św.
św. Klemensa i Pantelejmona
oraz św. Jana w Kaneo. Byli
również w monasterze Przeczystej Bogurodzicy w Kiczewie.
Uczestniczyli także we Mszy

radzić sobie z własnymi brakami. Dzięki temu zdobyła masę
cennych doświadczeń, które,
mamy nadzieję, wykorzysta
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św. w Ochrydzie (w Macedonii
funkcjonuje tylko kilka kościołów katolickich).
Oprócz aktywności sportowej i turystycznej młodzi
sportowcy cały czas budowali
relacje ze swoimi macedońskimi
rówieśnikami. Młodzież poznała
się w czasie naszych ferii zimowych. W tym terminie klub
z Szaflar organizował Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej
VIATEC CUP’2018. Młodzi
Macedończycy goszczeni byli
w Szaflarach i brali udział w tym
turnieju. Teraz z kolei dziewczęta i chłopcy przyjmowani byli
bardzo serdecznie, a wszelkie
bariery językowe i kulturowe
nie miały żadnego znaczenia
i szybko znikały. Chwila pożegnania w dniu odjazdu była
bardzo wzruszająca i w wielu
oczach pojawiły się łzy. Na
szczęście dzisiejsze czasy
sprzyjają komunikacji i zapewne
wiele znajomości będzie kontynuowanych. Mamy również
nadzieję, że rozwijana będzie
współpraca między klubami
UKS Świt i Rakometen, która
być może przeniesie na poziom
współpracy między szkołami.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji wyjazdu, a także rodzicom, którzy opłacili wyjazd
dzieci, uznając, że przyniesie
im on szereg różnorodnych korzyści.
Opr. i fot.:
Kazimierz Dygoń, Jarosław Szlęk
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Wycieczka do Częstochowy
uczniów SP w Borze
Wizyta na Jasnej Górze, to pierwszy etap realizacji projektu „Pomniki historii związane
z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, który jest
realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borze przy wsparciu finansowym Gminy
Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

O

blężenie Jasnej Góry w tzw.
Potopie szwedzkim trwało
od 18 listopada do nocy
z 26 na 27 grudnia 1655 roku.
Szwedzi klasztoru nie zdobyli.
Był to pierwszy udany opór od
21 lipca 1655 r, kiedy Szwedzi
najechali na Polskę. Wojna ze
Szwedami trwała od 1655 r do
1660 r. Mamy tutaj do czynienia
z walkami typowo wyzwoleńczymi.
Wycieczka do Częstochowy
miała miejsce dnia 15 czerwca 2018 r. Zwiedzanie sanktuarium uczniowie rozpoczęli od
przejścia poza ołtarz z Czarną
Madonną. Maryja ubrana była
w sukienkę brylantową (diamentową) z XVII w. Od przewodnika dowiedzieli się, że sukienek
jest 9. Zmiana sukni zdobiącej
wizerunek odbywa się zawsze
w Wielkim Tygodniu i połączona
jest z konserwacją Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej.
Następnie wycieczka udała się do Sali rycerskiej, gdzie
opowiedziano im historię klasztoru ojców paulinów, historię
Cudownego Obrazu i tę część
historii Polski, która związana
jest z wojną ze Szwedami. Na
ścianach Sali rycerskiej znajduje
się dziewięć obrazów olejnych na

do dzisiaj strzela się na wiwat
przy ważnych okazjach. Na
koniec uczniowie wzięli udział
w zasłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Podczas pobytu w Częstochowie był też czas na kupienie
pamiątek oraz na zabawę i odpoczynek w parku.
Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

płótnie z XVII wieku. Obrazy te
przedstawiają m.in. Przekazanie
paulinom Cudownego Obrazu
przez księcia Władysława Opolczyka; Napad husytów w 1430,
niszczący Cudowny Obraz; Oblężenie przez Szwedów w 1655.
W jednej ze ścian znajduje się
kilka kul armatnich jako pozostałości po walkach z husytami.
Cięcia na twarzy Madonny, to
też pamiątka napaści husytów.
W trakcie zwiedzania Jasnej
Góry uczestnicy odwiedzili
także Muzeum 600-lecia oraz
Skarbiec.
Zwiedzanie zakończyło się na
wałach przy armatach, z których
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D

ziałania te mają na celu wprowadzić uczniów w świat
wartości, ucząc jednocześnie szacunku do własnej kultury
i języka ojczystego, kształtować
przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich
pokoleń, a także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz
przywiązania do historii i tradycji
narodowych. Ponadto działania
te rozwijają zdolności twórcze,
plastyczne i muzyczne uczniów,
wzbogacają wiedzą historyczną, geograficzną i etnograficzną
oraz wyposażają w umiejętności
pracy w grupie, autoprezentacji,
mediacji.

Gminne Przedszkole
w Szaflarach
»» uzyskanie certyfikatu w ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole Młodych Patriotów”;
»» organizacja Przedszkolnych
Konkursów:
a) Konkurs Pieśni Patriotycznej,
b) Konkurs Poezji Patriotycznej „Kto ty jesteś? Polak
mały”;
»» organizacja Gminnych konkursów:
a) II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej
o tematyce patriotycznej,
b) I Gminy Konkurs Fotograficzny „Niepodległa
w Obiektywie Przedszkolaka”;
»» udział w Ogólnopolskiej akcji
„BohaterON – włącz historię”;
»» organizacja kącików patriotycznych w salach przedszkolnych;
»» organizacja kącika patriotycznego na górnym korytarzu
przedszkola;
»» „Biało – czerwona w każdym
oknie” – dekorowanie okien
przedszkolnych motywami
biało czerwonymi.
Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Niżnej
»» Konkurs historyczny „Sprawa
Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa
polskiego w odzyskanie niepodległości”
III miejsce - Jan Bielecki
Organizator: ZNP oddział-Kraków-Śródmieście
»» Konkurs „Dziękuję ci za niepodległą - List do...”

Dla Niepodległej…

Kwartalnik Gminy Szaflary

na projekt znaczka pocztowego
100. rocznica odzyskania przez
Polskę Niepodległości - Finał
56 Ogólnopolskiego MłodzieNarodowe Święto Niepodległości obchodzone
żowego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka Przemysłowa
11 listopada to ważne i piękne święto dla każdego
Górnego Śląska”; finalistka
z nas. W trosce o pamięć dla tego historycznego
konkursu plastycznego na prowydarzenia oraz kształtując patriotyczne postawy
jekt znaczka pocztowego 100.
rocznica odzyskania przez Polmłodego pokolenia wszystkie szkoły w gminie
skę Niepodległości - Finał 56
Szaflary organizują szereg działań upamiętniających
Ogólnopolskiego Młodzieżo100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. wego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka Przemysłowa
Górnego Śląska”; II miejsce
Szkoła Podstawowa
I miejsce - Jan Bielecki,
za projekt plastyczny znaczw Bańskiej Wyżnej
II miejsce - Klaudia Hreśka
Organizator: Poseł na Sejm »» XIII Gminny Konkurs Ortoka pocztowego prezentowany
RP - Andrzej Kryj
graficzny - uczestnicy konkurw półfinale 56 Ogólnopolskiesu zmierzyli się z dyktandem
go Młodzieżowego Konkursu
»» II Gminny Konkurs Pięknego
zatytułowanym Podhale dla
Filatelistycznego „Turystyka
Czytania dla szkół podstawowych „Oto mój dom: cztery
Niepodległej;
Przemysłowa Górnego Śląściany wiersza// w mojej pięk- »» Koncert Pieśni Patriotycznych,
ska”; II miejsce w grupie szkół
nej ojczyźnie - polszczyźnie”
zorganizowany w uroczystość
podstawowych w półfinale 56.
Dnia Patrona Szkoły, w któOgólnopolskiego MłodzieżoIII miejsce - Katarzyna Repa,
rym wystąpiła każda z klas;
wego Konkursu FilatelistyczNatalia Topór
Organizator: Szkoła Podsta- »» Obchodom Dnia Patrona
nego „Turystyka przemysłowa
wowa w Bańskiej Niżnej
Górnego Śląska’.
Szkoły towarzyszyły także
konkursy:
»» na zajęciach koła filatelistycz»» XXV Konkurs Recytatorski
im. A. Suskiego „Strofy o oja) plastyczny „Moja Bańska
nego uczniowie wykonali proczyźnie” - etap szkolny
Wyżna” skierowany do
jekty znaczków pocztowych
gwara - I miejsce - Kamil Wyuczniów i rodziców,
upamiętniających postaci i wyrostek
b) na prezentację multimedialdarzenia związane z Odzyskaną „Czcimy 100-lecie odzyniem Niepodległości. Z politeracki - Justyna Hreśka
skania niepodległości”;
wstałych projektów wykonano
»» Konkurs plastyczny „Strofy
o ojczyźnie”
wystawę filatelistyczną.
»» szkolny konkurs na przygoII miejsce - Katarzyna Zwijacz
towanie pamiątkowej poczOrganizator: Szkoła Podstatówki w edytorze grafiki Paint Szkoła Podstawowa
wowa w Szaflarach
(w trakcie realizacji);
w Borze
»» Konkurs plastyczny - „Orzeł »» udział w Ogólnopolskim »» - Wycieczka klas VII i VIII do
Biały - nasza duma”
Warszawy, której celem było
Konkursie literacko – hiWyróżnienia: Kinga Ziemiastorycznym Dziękuję Ci
poznanie wybranych zabytków
nek, Natalia Hyrczyk, Kataza niepodległość. List do…
stolicy, kształcenie postaw
rzyna Repa
zorganizowanym pod patropatriotycznych i szacunku dla
natem posła Andrzeja Kryja
polskiego dziedzictwa narodoOrganizator: Senat RP
oraz Honorowym patronatem
wego i kulturowego, kształce»» II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej o tenie tożsamości narodowej, poSzefa Urzędu ds. Kombatanmatyce patriotycznej
tów i Osób Represjonowastaw patriotycznych i szacunku
nych – osiągnięcia: I miejsce
do historii narodu polskiego.
III miejsce - Zuzanna Zubek
Organizator: Przedszkole
i nagroda specjalna oraz dwa »» Wycieczka klasy VIII do hitleGminne w Szaflarach
rowskiego obozu Auschwitz –
wyróżnienia;
Birkenau w Oświęcimiu, aby
»» Gminny Konkurs Fotograficz- »» udział w wojewódzkich i ogólny - „Niepodległa w obiektynopolskich konkursach filatelioddać hołd ofiarom holokaustu
wie przedszkolaka”
stycznych, plastycznych i wieoraz poznać historię terroru
Udział w konkursie: Kamil
dzy – osiągnięcia: III miejsce
hitlerowskiego.
Kalata, Barbara Cisoń
w grupie wiekowej 13-15 lat »» dwie wycieczki dla wszystkich
Organizator: Gminne Przedw Finale 56 Ogólnopolskiego
uczniów naszej szkoły: do Częszkole w Szaflarach
Młodzieżowego Konkursu Filastochowy i do Krakowa (Kopiec
telistycznego „Turystyka PrzeKościuszki - Pomnik Historii),
»» Konkurs na prezentację multimedialną „Stulecie Niepodmysłowa Górnego Śląska”; IV
zorganizowane w ramach reległości”
miejsce w grupie wiekowej 6-12
alizacji w projektu Pomniki
lat w Finale 56 Ogólnopolskiehistorii na 100 –lecie Rocznicy
Udział w konkursie: Klaudia
Hreśka, Klaudia Mąka, Pauligo Młodzieżowego Konkursu
Odzyskania Niepodległości
na Zapotoczna
Filatelistycznego „Turystyka »» udział w Widowisku Duma
Organizator: Szkoła PodstaPrzemysłowa Górnego Śląska”;
i Radość prezentującym postawowa w Skrzypnem
finalista konkursu plastycznego
wy młodych Polaków w 100.
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»»

»»
»»
»»

Rocznicę odzyskania Niepodległości. W barwnym korowodzie prezentują się szkoły
podczas przemarszu z Katedry
Wawelskiej do Parku im. dra
Henryka Jordana.
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują repertuar
pieśni patriotycznych, które zostaną zaprezentowane na koncercie Niepodległościowym.
udział w Gminnym Konkursie
Plastycznym i Literackim pt.
„na100latki – na 100lecie”.
organizacja konkursu plastycznego pt. „Piękna nasza
Polska cała”;
w ramach prezentacji uczestników korowodu oraz koncertu wykonamy okolicznościowe kotyliony.

Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej
»» organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego
»» posadzenie Dębu Niepodległości obok budynku szkoły,
»» przygotowanie części artystycznej (wiersze) na gminne obchody Święta Niepodległości,
»» udział w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych
przez szkoły Gminy Szaflary.

HISTORIA I EDUKACJA
Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej
»» organizacja szkolnego konkursu „Piórem z serca dla niepodległej” Konkurs poetycki dla
uczniów klas I-III, IV-VI, i klas
starszych;
»» organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego „ na100latki na100lecie”;
»» przygotowanie części artystycznej (wiersze) na gminne obchody Święta Niepodległości,
»» udział w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych
przez szkoły Gminy Szaflary.

»» udział „Skrzypnianek” w ogólnopolskim koncercie Pieśni
Patriotycznej w Warszawie,
w Małopolskim konkursie Pieśni Patriotycznej w Krakowie
oraz w Rejonowym Konkursie
Pieśni Patriotycznej w Jabłonce;
»» udział i koordynacja Gminnych obchodów 100- lecia
Odzyskania Niepodległości;
»» warsztaty przygotowujące do
koncertu patriotycznego;
»» Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – ogólnopolska akcja;
»» małopolskie dyktando Niepodległościowe „Po Polsku
o Historii”;
»» Dzień matki z odniesieniem
do 100- lecia odzyskania niepodległości;
»» udział w gminnym konkursie
XIII Gminnym Ortograficznym w Bańskiej Wyżnej.

Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
»» udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”;
»» Gazetki tematyczne w klasie;
»» Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce patriotycznej, nauki pieśni patriotycznych, przed Koncertem
Pieśni Patriotycznych;
»» udział w przeglądzie musztry
klas mundurowych w Zakopanem;
»» Konkurs recytatorski, plastyczny „Strofy o ojczyźnie”;
»» udział w Rajdzie Konfederacji
Tatrzańskiej;

Szkoła podstawowa
w Szaflarach
»» Szkolny Konkurs Plastyczny pt.”
Polska Niepodległa dla klas 4-8.
»» wystawa prac konkursowych
o tym samym tytule;
»» Montaż poetycko- muzyczny
przygotowany przez uczniów
SP Szaflary i zaprezentowany
uczniom klas 0-3;

Czytajmy dzieciom codziennie!
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania,
który obchodzony jest 29 września (dzień ten został
ustanowiony w 2001r. z inicjatywy Polskiej Izby
Książki) Biblioteka działająca w Szkole w Maruszynie
Górnej zorganizowała spotkanie dla przedszkolaków,
a zarazem najmłodszych czytelników.

D

zieciaki z „zerówki” odwiedziły Bibliotekę, by
wysłuchać głośnego czytania znanych polskich bajek
Jana Brzechwy, a także literackich zagadek dla maluchów.
Ponadto Pani bibliotekarka
opowiedziała dzieciom czym
jest i jak działa biblioteka, jakich zasad należy przestrzegać
w takim miejscu, dlaczego
warto czytać książki oraz jak
należy o nie dbać. Dzieci mogły zadawać pytania, obejrzeć
książeczki z „Kącika Przed-

szkolaka” a przede wszystkim
założyć – kartę biblioteczną!
Na zakończenie mali czytelnicy
otrzymali naklejki i zakładki do
wypożyczonych bajek. Rodzice
natomiast otrzymali broszurki
informujące o zaletach głośnego czytania.
Pamiętajmy, że głośne czytanie rozwija wyobraźnię, buduje
więzi między rodzicem a dzieckiem, wzbogaca słownictwo.
Czytajmy dzieciom codziennie!
Opr. i fot.: Marta Bryniarska
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»» Występ w Domu Pomocy
Społecznej Smrek w Zaskalu z w/w montażem w czasie
uroczystości 10.10.2018r.;
»» Mecz pomiędzy uczniami
klasy sportowej. Zawodnicy
piłki ręcznej na zawodników
z piłki nożnej- 2x 30 minut.
Pierwsza część np. w ręczną,
a drugą w nożną pod nazwą
hołdzie dla Biało- czerwonej...
»» Z wykorzystaniem nowego
radiowęzła, pod koniec października, będzie czytany
przez Agnieszkę Studentowicz- Jagodę (bibliotekarkę)
fragment powieści historycznej, następnie potem dzieci
z 0-3 będą rysować ilustracje
do w/w fragmentu.
Szkoła Podstawowa
w Zaskalu
»» udział w warsztatach w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu;
»» uroczysta akademia z okazji
100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości;
»» udział w Gminnym Konkursie Plastycznym i Literackim
„na100latki na100lecie”;
»» pokaz historyczny w wykonaniu grupy „Rekonstrukto”
w szkole.
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Szaflarzanie świętowali po raz ósmy
Jak co roku, w ostatnią niedzielę lipca w Szaflarach, odbyła się Saflarzańsko
Watra, a wraz z nią Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych.

U

roczystość rozpoczęła się
wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele
parafialnym w Szaflarach. Po
niej pod pomnikiem Augustyna

w Polsce, Paulina Peciak – Kierownik Uczelnianego Zespołu
Góralskiego „Młode Podhale”
działającego przy PPWSZ w Nowym Targu, Ewa Iwulska – Członek Prezydium Związku Podhalan w Polsce, Józef Komperda
– Honorowy Członek Związku
Podhalan w Polsce, wieloletni
Członek Prezydium Związku
Podhalan w Polsce oraz wieloletni Prezes Związku Podhalan
Oddział Szaflary, Maciej Szostak
– Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
oraz gościnnie Anna Kania –
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Lanckoronie.
Na scenie zaprezentowała się
również grupa teatralna działająca przy Parafii w Szaflarach
w trzech skeczach „Kopciuszek”,

Suskiego gospodarze przeglądu,
czyli zespół „Mali Zaskalanie”,
złożyli wieniec, a delegacje pozostałych zespołów regionalnych złożyły znicze. Następnie
korowód, w rytm góralskiej
muzyki przemaszerował na
Błonia Szaflarzańskie, gdzie
na uczestników Watry czekał
szereg atrakcji.
W ramach Saflarzańskiej
Watry odbył się także, już po
raz czwarty, Gminny Przegląd
Zespołów Regionalnych. Na
scenie zaprezentowały się zespoły regionalne z całej gminy:
„Mali Borzanie”, „Zochylina”,
„Niźnobańscanie”, „Zyngierki”,
„Mali Marusynianie”, „Mali
Skrzypnianie”, „Watra”, „Mali
Saflarzanie” i „Mali Zaskalanie”.
Młodych artystów oceniała komisja w składzie: Piotr Gąsienica
– Wiceprezes Związku Podhalan
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Och… mistrz” i „Jacek Balcerzak u lekarza”.
Na uczestników czekał także
szereg atrakcji, m.in. gry i zabawy
dla dzieci, malowanie twarzy czy
quiz niepodległościowy, w którym losowano drobne upominki.
Wszyscy członkowie zespołów
regionalnych wzięli także udział
w losowaniu roweru przekazanego dla gminy Szaflary przez firmę
I.B. Odpady z Nowego Targu.
Po podsumowaniu Przeglądu organizatorzy, na czele z ks.
proboszczem Kazimierzem Durajem, rozpalili Watrę. Na zakończenie dla dorosłych uczestników zespół Bartki poprowadził
zabawę taneczną. Imprezę prowadziła Marta Zagórska.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Foto Szaflary
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Kolejne sukcesy literackie N
Doroty Adamczyk z Szaflar

a konkurs nadesłano aż 520
wierszy, napisanych przez
273 autorów. Rozstrzygnięcie nastąpiło przed Pasterką Maryjną w Ludźmierzu z 14 na 15
sierpnia. Jury oceniało prace
w dwóch kategoriach: gwarowej i literackiej. Zwracali oni
uwagę na wartość poetycką
oraz siłę wyrazu religijnych
przeżyć i przekonań. Zwycięzców przedstawiła prof. Anna
Mlekodaj z Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu. Specjalna nagroda kustosza Sanktuarium Maryjnego
przypadła Dorocie Adamczyk
za wiersz pt. ,,Różaniec’’.
Wybrane wiersze jak zawsze
zostały umieszczone w okolicznościowej publikacji.

Mieszkanka Szaflar Dorota Adamczyk zdobyła
nagrodę księdza kustosza Sanktuarium Maryjnego
w Ludźmierzu podczas XXVI Konkursu Poezji
Religijnej im. ks. Józefa Tischnera.

W

spółorganizatorami wydarzenia była Gmina Szaflary, Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach, Ochotnicza Straż
Pożarna w Maruszynie i VIII
Podhalańska Drużyna Wielopoziomowa im. Augustyna Suskiego z Szaflar.
Zawody sportowe „na wesoło”, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, gry i zabawy dla
najmłodszych, pokaz trialowy
grupy TRS Motocykle Polska
to tylko część atrakcji jaka cze-

III Festyn Strażacki
Już po raz trzeci Ochotnicza Straż Pożarna
w Szaflarach zorganizowała Festyn strażacki.
Wydarzenie odbyło się na Błoniach
Szaflarzańskich 8 lipca 2018 r.
kała na widzów. Podczas festynu
odbyło się także szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych
oraz operowania prądami wody.
Na zakończenie zebrani bawili

się z Marusyniankami, które
przedstawiły swój najnowszy
program kabaretowy, a impreza
zakończyła się zabawą taneczną
z zespołem „Sprytni”.
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Serdecznie gratulujemy
sukcesu!
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Archiwum Doroty Adamczyk

Tegoroczny Festyn Strażacki odbył się dzięki wsparciu
i przychylności gminy Szaflary
oraz sponsorów: Kotelnica Białczańska, Zadyma Browar, Biuro
Projektowe Galica, Firma Kalata,
Gorący Potok, Termy Szaflary,
Strama Paliwa, Pizzeria Przy Moście, Piekarnia Cukiernia Barbara
i Andrzej Fąfrowicz, International
Transport & Spedition Klimek,
ABC Janowiak, Firma Rokicki,
Perła Podhala, Termy Bukovina.
Opr.: Maciej Szlembarski
Fot.: Foto Szaflary
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Z folklorem na Węgrzech
Dzieci i młodzież z zespołów regionalnych „Zyngierki” z Maruszyny
i „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego wzięli udział w International Country
– Wandering Folklore Festiwal w Makó.

M

akó to miasto w południowych Węgrzech. To
tam z występem udała się
młodzież i dzieci zespołu góralskiego „Zyngierki” z Maruszyny
oraz kilkoro członków zespołu
„Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego pod opieką „ciotki” Marii
Frączystej” i „ujka” Andrzeja
Stramy. Opiekę nad uczestnikami
sprawowało też kilku rodziców.
International Country - Wandering Folklore Festiwal to międzynarodowy festiwal folklorystyczny, w którym uczestniczyły
między innymi zespoły z Chorwacji, Hiszpanii, Italii, Estonii
czy Portugalii. Po Makó nasze
zespoły oprowadzała przewodniczka Romana, z pochodzenia
Polka.
Podczas kilkudniowego pobytu na Węgrzech uczestnicy
odwiedzili miasto Cserkeszőlő,
gdzie mieli okazję wypocząć
w basenach termalnych oraz
wystąpić na scenie tamtejszego
amfiteatru. Występ mimo nie-

sprzyjającej pogody zgromadził
wielu gości, którzy nagrodzili
gromkimi brawami nasze popisy.
Kolejnym punktem pobytu
na Węgrzech było zwiedzanie
jednego z bardziej znanych miast
Szeged. To miasto położone niedaleko południowej granicy Węgier na południe od ujścia rzeki
Maruszy do rzeki Cisy. Sege-

dyn, bo tak brzmi spolszczona
nazwa, bywa często nazywany
„Miastem słońca”, bowiem ma
bardzo dużo słonecznych godzin
w roku w porównaniu z innymi
węgierskimi miastami. Zwiedziliśmy tamtejszą katedrę oraz
ulicę spacerową.
Następnym miastem do którego się udaliśmy było Röszke.
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Tam w festiwalowym namiocie
zespoły dały kolejny występ
i tym razem nagrodzony gromkimi brawami oraz owacjami
na stojąco. Przed występem
opiekunowie spotkali się z burmistrz miasta, która opowiadała
o tradycjach i zwyczajach mieszkańców Röszke. Jak się okazało
owo miasto słynie na Węgrzech
z uprawy papryki. Udział w festiwalu był dla nas również okazją,
by skonfrontować nasz góralski
folklor i innymi.
W kolejnym dniu pełnym
wrażeń nasze zespoły wyruszyły na występ do miasta Bugac
Puszta. Puszta to rozległy step
na Nizinie Węgierskiej wykorzystywany jako pastwiska. To
tutaj na żywo można zobaczyć
obrazki z typowych węgierskich
pocztówek - prawdziwy, węgierski folklor z czikoszami w roli
głównej. Czikosze to węgierscy
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pasterze, mieszkańcy bezkresnej
Niziny Węgierskiej, mistrzowie
jazdy konnej, strzelania z bata
i gotowania w bograczu czyli
kociołku. Na miejscu skorzystaliśmy z przejażdżki konnej wozem
przez malowniczą pusztę, a także
zwiedziliśmy Muzeum Puszty
oraz stajnię, oraz arenę pokazu.
Zaczęła się ostra jazda! Konie
w szalonym galopie przemykały
na wyciągnięcie ręki. Największe
wrażenie robił przejazd pięciokonnego zaprzęgu z czikoszem
stojącym na nieosiodłanych
grzbietach dwóch ostatnich koni.
Nie brakowało pokazu zręczności i precyzji. Strącanie batem
kręgli poszło perfekcyjnie. Galop
z kuflem pełnym... kompotu? Żaden jeździec nie uronił ani kropli.
Czikosze to nie tylko folklor dla
turystów. Mają oni pod opieką
autentyczne stada bydła, które
można podziwiać w zagrodzie
i na pastwiskach. Była też okazja poznać sympatyczne, kudłate
mangalice. To rasa świń wywodząca się z Węgier. Nasza wizyta zakończyła się w gospodzie
Karikás Csárda, w której przygrywała nam węgierska kapela
w rytm tamtejszych czardaszy.
Na zakończenie w Makó odbyło się pożegnalne spotkanie
uczestników festiwalu, podczas
którego wszyscy wzajemnie sobie wręczając przy tym prezenty
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w postaci produktów regionalnych. Otrzymaliśmy mnóstwo
ciekawych prezentów. Niezwykle interesującym punktem tego
spotkania było składanie życzeń
uczestnikom festiwalu, którzy
urodzili się w sierpniu. Życzenia śpiewano w kilku językach:
węgierskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim,
ponieważ nasz kolega Adam
z zespołu „Mali Skrzypnianie”
obchodził urodziny w trakcie naszego wyjazdu. Mieliśmy okazję
podziwiać występy tamtejszych
tancerzy tych młodszych i nieco
starszych oraz seniorów. Prezentowali oni tańce towarzyskie.
W imieniu wszystkich uczestników wyjazdu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
instytucjom i osobom prywatnym, które wsparły finansowo
to przedsięwzięcie. A zatem dziękujemy: Gminie Szaflary, Gminnemu Centrum Promocji Kultury
i Turystyki w Szaflarach, Radzie
Rodziców działającej przy szkole w Maruszynie Dolnej, Radzie
Rodziców działającej przy szkole
w Maruszynie Górnej, księdzu
proboszczowi Andrzejowi Kwakowi, państwu Dorocie i Józefowi Pawlikowskim, oddziałowi
Związku Podhalan w Maruszynie
i naszym kochanym Rodzicom.
Opr.: Danuta Budzyk

Zochylina z wizytą
w Podbielu
Na zaproszenie starosty partnerskiej
gminy Podbiel na Słowacji zespół
Zochylina z Boru gościł podczas
XXVII. Podbielańskiego Festiwalu
Folklorystycznego, który odbył się 1 lipca.

W

Borze działają dwa zespoły regionalne: grupa
młodsza „Mali Borzanie” i grupa starsza „Zochylina”. Obydwa zespoły chętnie
biorą udział w przeglądach,

Fot.: Maria Frączysta, Grażyna Piszczór

festiwalach czy wyjazdach,
gdzie reprezentują gminę
Szaflary i zdobywają wysokie miejsca.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Janusz Gaculak

52. Sabałowe Bajania z sukcesami Szaflarzan
Podczas 52. Festiwalu Folkloru Polskiego
„Sabałowe Bajania”, nasza gminę
reprezentowały dwie mieszkanki, Dorota
Adamczyk i Izabela Ciszek z Szaflar.

K

onkurencja jak co roku była
bardzo duża. W przesłuchaniach konkursowych wzięło
udział: 40 gawędziarzy, 58 instrumentalistów, 43 śpiewaków
solistów, 36 grup śpiewaczych,
2 starostów weselnych, 1 drużba weselny oraz 2 pary pytacy
z jedenastu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzy-

skiego, wielkopolskiego
oraz ze Słowacji i Stanów
Zjednoczonych.
Dorota Adamczyk zajęła 3
miejsce w kategorii konkursu
śpiewu solowego, a Izabela Ciszek zajęła 3 miejsce w kategorii
gawędziarzy.
Festiwal trwał od 11 do
15 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Archiwum Doroty Adamczyk
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Poświęcenie sztandaru
Związku Podhalan
Oddział w Maruszynie
„Sztandar do symbol świętości.
Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem
narodowym a przysięgą wojskową”.

T

ymi słowami 2 września został poświęcony Sztandar
Oddziału Związku Podhalan w Maruszynie. Oddział założony został w marcu 2017 roku.
Po roku działalności ma swój
sztandar, na który widnieje wizerunek Matki Bożej Śnieżnej,
patronki parafii w Maruszynie.
Honorowym Członkiem
Związku Podhalan był Ojciec
Święty Jan Paweł II, największy
z rodu Polaków przypominał,
że „Górale, to jedyne w swoim
rodzaju społeczeństwo, które
nosi w sobie znamiona wielkiej
polskiej tradycji, tak wielkiej,
że trzeba, ażeby żaden obyczaj,
żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej
tradycji nie zniszczyły i nie wyparły”. Dlatego równocześnie
z poświęceniem sztandar, ślubowanie złożyli nowi członkowie
Oddziału.
Nie zabrakło również delegacji z pocztami sztandarowymi ze
Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej, ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej,
pocztów sztandarowych Zarządu
Głównego Związku Podhalan,
oraz pocztów sztandarowych
Prezesów i Przedstawicieli
Związku Podhalan Oddział:
Ciche, Czerwienne, Dzianisz,

Gliczarów Górny, Jazowsko,
Leszczyny Sierockie, Maków
Podhalański, Maniowy, Miętustwo, Górali Żywieckich Milówka, Niedźwiedź, Nowe Bystre,
Nowy Targ, Odrowąż Podhalański, Piekielnik, Pieniążkowice,
Podczerwone Koniówka, Podszkle, Poronin, Ratułów, Skrzypne, Spytkowice, Stare Bystre,
Suche, Szaflary, Witów, Zakopane przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
Załuczne, Harklowa.
Podczas Mszy św. został odśpiewany Hymn Związku Podhalan Oddział Maruszyna, którego
autorką jest Lucyna Cudzich.
Po uroczystościach kościelnych zgromadzeni udali się na
drugą część, do remizy OSP. Tam
nastąpiło symboliczne przybicie
gwoździ do tablicy pamiątkowej
przez gości honorowych i fundatorów. Następnie na scenie

z programem artystycznym zaprezentował się Zespół Regionalny ,,Mali Marusynianie” oraz
Zespół Regionalny ,,Zyngierki”.
Gościom umilił czas także Kabaret ,,Marusynianki”.
Za kończenie odbyły się
warsztaty edukacyjne z zakresu
kultury pasterskiej i dziedzictwa
przyrodniczego p.n. ,,Kondycja
folkloru góralskiego w nasyj
wsi„ cz.2 realizowanych w ramach projektu SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ.
W uroczystości wzięło udział
wielu gości. Wśród byłych byli:
ksiądz kapelan ZP Władysław
Zązel, proboszcz parafii w Szaflarach, ks. Kazimierz Duraj
oraz wikariusz Jacek Kucz, proboszcz parafii w Maruszynie,
ks. Andrzej Kwak oraz kleryk

Wojciech Leśniak, wiceprezesi Zarządu Głównego Związku Podhalan Piotr Gąsienica,
Marta Zagórska oraz Andrzej
Napora, sekretarz Zarządu
Głównego ZP Kazimierz Bielak oraz Józef Szado członek
Prezydium Zarządu Głównego,
Grzegorz Czepelak chorąży Zarządu Głównego ZP, wiceprezes Koła nr 35 Maruszyna im.
Stanisława Janika Anna Bartoszek, wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Wicestarosta
Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach Natalia Romasz,
Prezes OSP Stanisław Bukowski, Radni wsi Maruszyna Anna
Repa, Rafał Wilkus, Janusz Gał,
dyrektorzy szkół: Jan Królczyk
oraz Konrad Kuźmiński.
Prezes Oddziału Związku
Podhalan w Maruszynie, Krystyna Rychtarczyk-Szczypta
podziękowała wszystkim zgromadzonym w tym szczególnym,
historycznym dniu za obecność,
wsparcie i pomoc podczas przygotowań.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Romasz i Anna Marusarz
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KRZYŻÓWKA NIEPODLEGŁOŚCIOWA

KOLOROWANKA

WYKREŚLANKA

45

SPORT

Kwartalnik Gminy Szaflary

Tatra Road Race w Szaflarach
Najtrudniejszy i jednocześnie najpopularniejszy wyścig kolarski amatorów
w Polsce, po raz kolejny przejechał przez gminę Szaflary.
trasie z 1460 metrowym przewyższeniem, oraz HELL-PRO,
gdzie czekało odpowiednio 124
km i 3250 metrów przewyższenia. Dla wszystkich startujących
zawodników była to przede
wszystkim walka ze samym
sobą, ze swoimi słabościami.
Wymagająca trasa prowadziła
przez malownicze tereny m.in. na
Butorowy Wierch, Bachledówkę, Bustryk, a w gminie Szaflary
wprost na podjazd na Pitoniówkę, gdzie zlokalizowana była
jedna z premii specjalnych, na
której zawodnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Szaflary oraz

T

egoroczna edycja Tatra Road
Race ponownie pobiła rekord
frekwencji, łącznie na obu
dystansach wystartowało prawie
1000 uczestników. Jak co roku
trasa była bardzo wymagająca,
a niezliczona liczba stromych
podjazdów nie pozwalała odpocząć zawodnikom ani na chwilę.
Wyścig gromadzi wielu miłośników kolarstwa z Polski i z zagranicy, wśród których znaleźli
się goście ze Słowacji, Czech,
Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, a nawet Południowej Afryki
W tym roku zawodnicy walczyli na dwóch dystansach:
HARD-FUN na 54 kilometrowej
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premia górska, gdzie zwycięzcy
nagradzani byli dodatkowymi
punktami w ogólnej klasyfikacji. Meta wyścigu zlokalizowana
była na terenie Hotelu Mercure
Kasprowy w Zakopanem.
Organizatorem Tatra Road
Race jest Tatra Cycling Events
na czele z Cezarym Szafrańcem.
Głównym celem wyścigu jest
propagowanie zdrowego trybu
życia, aktywnego wypoczynku,
turystyki i rekreacji oraz propagowanie kolarstwa i turystyki
rowerowej.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz
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75. Tour de Pologne

– Narodowy Wyścig Niepodległości

Tegoroczny Tour de Pologne rozgrywany był w 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości i 90. rocznicę pierwszego wyścigu. Zwyciężył Polak.

W

yścig rozpoczął się 4 sierpnia w Krakowie. Wystartowało w nim 154 zawodników z całego świata, w tym
zwycięscy wyścigu z ostatnich
lat. Ostatni, królewski 7 etap
odbył się m.in. na terenie gminy Szaflary, liczył 136 km (dwie
rundy po 68km). Kolarze oprócz

przejazdu przez Bór, Szaflary,
Skrzypne i Bańską Wyżną mieli
także do pokonania, trudny i znany z poprzednich edycji, podjazd
na Pitoniówkę. Na Premii Lotnej
LOTTO w Szaflarach (ul. Orkana
na wysokości Ośrodka Zdrowia)
jak i na pozostałych odcinkach kolarzy dopingowali licznie przybyli

kibice. 75. Tour de Pologne UCI
World Tour wygrał Michał Kwiatkowski (Team Sky), zapisując się
na kartach historii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność oraz za doping.
Gmina Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach dziękuje
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także dyrekcji ZSPiG w Bańskiej
Wyżnej, właścicielom sklepu „U Beaty” w Szaflarach za
wsparcie przy organizacji Premii Lotnej oraz strażakom OSP
z gminy Szaflary, którzy zabezpieczali trasy wyścigu.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Romasz, Maciej Szostak

OŚRODEK ZDROWIA

HOLTER
CIŚNIENIOWY
JUŻ
W OŚRODKU
ZDROWIA

Jak wzmocnić odporność na jesień?

K

oniec lata i słonecznej pogody to zazwyczaj czas
zwiększonej zachorowalności na wszelkiego rodzaju
infekcje, szczególnie u dzieci
udających się po raz pierwszy
do przedszkola, czy szkoły. Kapryśna jesienna aura, przegrzane
pomieszczenia, brak ruchu na
świeżym powietrzu – wszystko
to nie służy naszemu zdrowiu.
Dlatego warto już od pierwszych
dni jesieni zacząć wzmacniać
swoją odporność.

terii i wirusów są zaś zielone,
żółte i pomarańczowe warzywa,
oraz żółtka jaj i mleko. Nieodłączną częścią jesiennej diety
powinien być czosnek (doskonały środek leczniczy, źródło
wielu witamin i składników
mineralnych). Zamiast cukru,
do słodzenia herbaty używajmy
miodu - dostarczy nam niezbędnych witamin, mikroelementów i enzymów, a ponadto ma
właściwości przeciwbakteryjne.

DIETA

S

amodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach w celu zwiększenia
dostępności i różnorodności badań wykonywanych w Ośrodku
Zdrowia w miesiącu sierpniu b.r
dokonał zakupu HOLTERA CIŚNIENIOWEGO HOLCVARD
24W oraz HOLTERA EKG ze
środków własnych Ośrodka
Zdrowia.
Wskazania dla Pacjentów
do wykonywania badania:
»» diagnoza i kontrola nadciśnienia tętniczego
»» skuteczność stosowanego leczenia
»» dobowy zapis RR w okresie
aktywności i spoczynku
»» wykrycie nagłych wahań ciśnienia, które są przyczyną
odczuwanych przez Pacjenta
dolegliwości.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Zdrowa, dobrze zbilansowana i bogata w składniki odżywcze dieta jest
jednym z kluczowych
elementów w budowaniu
odporności. Najważniejsze dla systemu obronnego
są witamina C i beta-karoten (prowitamina A). Witamina
C potrzebna jest do produkcji
różnego typu immunoglobulin, pomocnych w zwalczaniu
infekcji. Dowiedziono, że jej
dzienna dawka obniża o 40%
możliwość zachorowania. W jesiennym jadłospisie powinny
zagościć bogate w nią: porzeczki, truskawki (z mrożonek), cytrusy, natka pietruszki, suszone
morele. Witaminę C znajdziemy
też w soku z malin, rokitnika,
czarnego bzu, aronii, czarnej
porzeczki, czy dzikiej róży. Źródłem witaminy A, która chroni
błony śluzowe układu oddechowego przed przenikaniem bak-

RUCH
Nie zapominajmy o tym, że
ruch to zdrowie - szczególnie na
świeżym powietrzu, poprawia
nie tylko wydolność oddechową
i krążenie, ale wzmacnia także
odporność. Jazda na rowerze
lub rolkach, jogging, gra w piłkę, ale i intensywne spacery
wpływają korzystnie na naszą
kondycję fizyczną i organizm.
W razie niepogody warto skorzystać z usług klubów fitness.
Zdrowe, silne ciało nie tak łatwo poddaje się chorobie! Dla
jeszcze lepszego zwalczania
infekcji szczególnie polecana
jest zmiana klimatu. Podczas

wyjazdu nad morze lub w góry
organizm stara się zaadaptować do nowych warunków, co
zwiększa jego wydolność.
SEN I WYPOCZYNEK

Im bardziej wypoczęty organizm, tym mniej podatny na
infekcje - dlatego porządnie
się wysypiajmy! Zarwane noce
niekorzystnie wpływają na naszą odporność, a przemęczony
organizm jest bardziej narażony na jesienne infekcje. Nasze
zdrowie osłabiają też sytuacje
stresowe, życie w napięciu. System obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym,
a zdenerwowanie zakłóca ich
współpracę. By do tego nie
doszło, powinno się codziennie poświęcić trochę
czasu na relaks, odprężenie
i wyciszenie. Wrogiem naszej
odporności są wszelkie używki
- papierosy, alkohol, kawa - podrażniają błonę śluzową gardła,
zaburzają równowagę hormonalną, a także niszczą witaminy
i mikroelementy.
LEKARZ RADZI
Kiedy czujesz, że dopada Cię
przeziębienie należy:
»» zwiększyć ilość spożywanych
płynów
»» zażyć dużą dawkę witaminy C
»» znaleźć czas na wypoczynek
(najlepiej wyleżeć się w łóżku)
»» w razie nasilenia objawów
udać się do lekarza

KOLEJNA EDYCJA AKCJI PROFILAKTYCZNEJ „STREFA
ZDROWIA W GMINIE SZAFLARY – edycja 2018”

S

amodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach dbając o zdrowie mieszkańców Gminy Szaflary oraz promując profilaktykę
zdrowotną jak co roku ponownie
zorganizuje akcję profilaktyczną
pod nazwą „Strefa Zdrowia
w Gminie Szaflary-edycja
2018 ”.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zadeklarowanych

do Naszego Ośrodka Zdrowia
mieszkańców Gminy do skorzystania z zaoferowanych bezpłatnych badań profilaktycznych.
W ramach akcji zostaną przeprowadzone darmowe badania
poziomu cukru, badanie ciśnienia tętniczego, profesjonalny
przegląd stomatologiczny dla
dzieci i dorosłych, komputerowe badanie wzroku, badanie
słuchu oraz badanie dermatolo-

giczne znamion barwnikowych
(„pieprzyków” i innych).
Badania będą przeprowadzone przez wykwalifikowany
personel medyczny, który dołoży
wszelkich starań, aby pacjenci
korzystający z naszych usług byli
zadowoleni i usatysfakcjonowani.
Akcja profilaktyczna będzie
przeprowadzona na przełomie
miesiąca października/listopada b.r.
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Szczegółowe informacje niebawem będą dostępne na plakatach, ulotkach, tablicach ogłoszeń
oraz stronach internetowych.
Serdecznie zapraszamy
do korzystania
z naszych ofert !!!
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ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA
DO OŚRODKA ZDROWIA W SZAFLARACH!!!

W

szystkim
Pacjentom
ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
zapewniamy bezpłatną opiekę
medyczną opartą o aktualną
wiedzę i nowoczesne standardy
postępowania.
Oferujemy:
»» bezpłatną opiekę: lekarza rodzinnego, internisty i pediatry,
lekarzy ginekologów, lekarza
diabetologa
»» opiekę stomatologiczną
»» skierowanie na bezpłatne
usługi do specjalistów w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ

»» organizujemy coroczne akcje
profilaktyczne zapewniające
bezpłatne badania.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych Pacjentów
chcących złożyć deklarację
przystąpienia do Samodzielnego
Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach.
Deklarację można wypełnić
osobiście w budynku Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach przy ul.
Orkana 37c lub pobrać na stronie internetowej www.spgoz.
szaflary.pl

»» podstawową diagnostykę (pełen zakres badań laboratoryjnych, EKG,USG)
»» patronażowe wizyty położnych
»» specjalizujemy się w opiece
nad noworodkiem i małym
dzieckiem
»» zapewniamy badania bilansowe/profilaktyczne, szczepienia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH
USŁUG!

PLAC ZABAW PRZY OŚRODKU
ZDROWIA W SZAFLARACH

J

uż nie długo nasze dzieci będą
mogły korzystać z placu zabaw,
który powstaje przy budynku
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
Place zabaw spełniają wiele
bardzo ważnych funkcji:
»» zlokalizowane są na świeżym
powietrzu,
»» są świetnym pomysłem na
spędzanie czasu wolnego,
»» sprawiają dzieciom wiele radości,
»» zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna

PRACA DLA
PIELĘGNIARKI
W OŚRODKU
ZDROWIA
W SZAFLARACH
Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach zatrudni
pielęgniarkę posiadającą:
»» wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu,

»» kurs szczepień,

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

w procesie wzrostu
i wzmacniania układu
kostnego oraz mięśni,
»» stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa
i kreatywności; dziecko uczy
się funkcjonowania w grupie
rówieśników, a także nawiązywania relacji; przy okazji
mogą doświadczyć wielu
uczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych,
»» sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż

zabawa i ruch dostarczają
wielu potrzebnych bodźców,
»» dzieci uczą się kontrolować
własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz
planowanie swoich ruchów,
»» stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.
Plac zabaw powstaje dzięki
LKS Szaflary, który pozyskał na
jego budowę 100% dofinansowania z Podhalańskiej Lokalnej
Grupy Działania.

w pracy w POZ,
»» kurs pielęgniarki środowiskowej.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania
w budynku Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie
ofert na adres e-mail: kadryspgozszaflary@interia.pl

KARDIOLOG
W OŚRODKU
ZDROWIA

PRACA DLA LEKARZA
W OŚRODKU ZDROWIA
W SZAFLARACH

iło jest nam poinformować, że od miesiąca listopada 2018
w Samodzielnym Publicznym
Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Szaflarach raz w miesiącu będzie przyjmował lekarz
kardiolog.
Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie mógł po-

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej.

M

magać Pacjentom z chorobami
serca i układu krążenia.
Wszelkie informacje dotyczące terminów przyjęć przez
lekarza kardiologa niebawem
pojawią się na tablicy ogłoszeń
w budynku Ośrodka Zdrowia
oraz stronie internetowej.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert na
adres e-mail: kadryspgozszaflary@interia.pl
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informator
Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
»» Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
sekretariat, pokój 10
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
»» Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Wąsik, pokój 14
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
»» Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa, gospodarki
komunalnej i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
»» Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

»» Odpady

Grzegorz 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

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej:
18 26-113-17

ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7:30 do 19:00

Po godzinach pracy Ośrodka
dyżur pełni:

Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny:
18 26-113-12

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

Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej:
18 26-113-14

POKÓJ
PIĘTRO

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

1
piętro

1
parter

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

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax: 18-26-123-29
fax: 18-26-123-28
Kierownik Helena Gach
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
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1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

Gabinet
stomatologiczny

4
parter

Gabinet lekarski

4
parter

Gabinet lekarski

14
piętro

Gabinet lekarski

Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu,
w dni powszednie od 18:00
do 8:00, oraz soboty, niedziele i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

LEKARZ

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

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

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

WIZYTY
DOMOWE
13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00

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

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

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

nr 3(9)/2018

GABINETY
LEKARSKIE
Matusiak-Hełmecka
Katarzyna Gabinet
Stomatologiczny
tel. 691 515 293
ul. Orkana 46 a,
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. 18:00 - 20:00
Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
wt. 16:00 - 19:00,
czw. 17:00 - 20:00
Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351,
18 275 47 28

INFORMATOR

Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med. Henryk
Matusiak Pediatra
Orkana 46 a, 34-242 Szaflary
tel.: +48 606 235 437,
Placówka przyjmuje tylko
dzieci.
Godziny otwarcia:
pon. 16:00-18:00, czw. 16:0018:00, (przypadki wyjątkowe
po godz. 19.00)
APTEKI
Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03
ul. Orkana 37 d,
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00,
sob. 8:00 - 18:00
Apteki Całodobowe:
Apteka „Centrum” Rynek 25,
Nowy Targ
Apteka Prywatna Długa 27,
Nowy Targ

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

Szkoła Podstawowa
w Zaskalu
tel. 18 27-555-05
PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
tel. 18 27-548-98
Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
tel. 18 27-558-76
Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej
tel. 18 27-562-27
Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej
tel. 18 27-548-28

Przedszkole z Widokiem
w Zaskalu, tel. 18 275-53-87
kom. 604 151 447
Opieka dzienna „Kraina
Przygód” w Szaflarach
tel. kom. 728-318-951
INNE
Hotel dla psów „Kudłata
Banda” ul. Kościelna 5,
Zaskale, tel: 602 232 625

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

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

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

Skrzypne
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

Szaflary
»» Sklep ogólnospożywczy
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84
»» Sklep ogólnospożywczy
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166
(obok Gool Bistro)
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
»» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
»» Sklep spożywczomonopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
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»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
»» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
»» Sklep
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
»» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak
Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(remiza OSP)

