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Szanowni Mieszkańcy!

P

rzedstawiamy Państwu Jubileuszowe Dziesiąte wydanie
Serca Podhala. Dziękujemy
Państwu za dotychczasową
współpracę i za to, że jesteście
z nami! Mamy nadzieję, że to
wydanie będzie dla Państwa
przyjemną lekturą na zimowe
wieczory. W numerze znajdziecie Państwo jak zawsze
relacje z minionych wydarzeń
oraz informacje o sukcesach
muzycznych dzieci i młodzieży
z naszej gminy. Nie zabraknie
również praktycznych porad
zdrowotnych i informacji
o bieżącej działalności urzędu.
Nowością jest krzyżówka z nagrodami, która mamy nadzieję
wpisze się na stałe w nasz

kwartalnik. Nadchodzące
miesiące to także wiele wspaniałych wydarzeń, Szaflarzańskie Kolędowanie, II Gminny
Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych i IX Dzień Górala,
na które już dzisiaj serdecznie
Państwa zapraszamy.
Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia
spokoju, życzliwości, rodzinnych
rozmów przy wigilijnym stole
i zapału do działania w nadchodzącym 2019 roku. Niech ten
magiczny czas wypełni atmosfera
radości i pozytywnych wrażeń.

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
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Sesja inauguracyjna nowej
Rady Gminy w Szaflarach
N

owi radni odebrali na uroczystej sesji Rady Gminy
zaświadczenia o wyborze
na radnego z rąk przewodniczącej gminnej komisji wyborczej
Anny Repy. Otrzymali je: Antoł
Maria, Fatla Bartłomiej, Furczoń
Wacław, Gał Janusz, Guśpiel Helena, Jurzec Janusz, Łukaszczyk
Władysław, Palka Joanna, Piszczór Wojciech, Tylka Andrzej,
Waras Adam, Wąsik Stanisław,
Wątorek Jacek, Wilkus Rafał,
Zalińska-Sikoń Barbara.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie, które kończyli słowami
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Kolejną kadencję przewodniczącym Rady został radny Stanisław Wąsik, który podziękował
za oddane głosy i przypomniał,
że jako Radni Gminy powinni
być zjednoczeni mając w perspektywie realizację w każdym
sołectwie różnych pomysłów
i udogodnień dla mieszkańców,
jednocześnie złożył gratulację
Rafałowi Szkaradzińskiemu
ponownego objęcia stanowiska
Wójta Gminy Szaflary. Zaznaczył także że pełnienie obowiązków wójta gminy nie jest łatwe,
trzeba zmierzyć się z wieloma
problemami, które dotykają na-

Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński
wraz z nową Radą Gminy złożyli
uroczyste ślubowanie.

szą gminę. Życzył mu także dalszych sukcesów w pracy.
W tajnym głosowaniu radni
wybrali wiceprzewodniczącą,
którą została radna Joanna Palka oraz wiceprzewodniczącego,
którym został radny Janusz Gał.
Na zakończenie pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy,
wójt Rafał Szkaradziński podziękował mieszkańcom za oddane na niego i radnych głosów
w minionych wyborach. Zazna-

czył także, że nie będzie nadużywał zaufania którym obdarzyli
go mieszkańcy gminy. Wójt
skierował również podziękowania do swoich współpracowników, do jednostek podległych,
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki,
Ośrodkowi Zdrowia, a także do
dyrektorów wszystkich szkół,
strażaków, prezesów stowarzyszeń i klubów sportowych za
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współpracę przy realizacji różnych zadań. Największe podziękowania złożył jednak rodzinie
za wsparcie oraz zrozumienie.
Radnych Gminy zaprosił do
współpracy w osiąganiu wspólnych celów, aby jak najwięcej
potrzeb mieszkańców gminy
można było zrealizować. Przypomniał również że zarówno on
jak i pracownicy Urzędu Gminy
chętnie służą pomocą wszystkim
mieszkańcom.
Na zakończenie sesji wójt Rafał Szkaradziński wręczył sołtysom wsi flagi Polski przekazane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę,
którą w informacji przesłanej
do Wójta napisał „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, symbol
naszej tożsamości, państwowości
oraz znak naszego przywiązania
do Ojczyzny która współtworzą
lokalne wspólnoty będzie stale
obecna pośród nas, a zwłaszcza
w roku obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Niech
w roku wielkiego narodowego
jubileuszu biało czerwona flaga
ozdobi nasze domy i połączy nas
wokół wspólnego celu jakim jest
pomyślność i dobro Polski.”
Opr. i fot.: GCKPiT w Szaflarach
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Obchody Święta Niepodległości
w gminie Szaflary
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Szaflarzanie
świętowali w uroczystej i podniosłej atmosferze.

styna Suskiego złożyli: Rafał
Szkaradziński Wójt Gminy
Szaflary wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Skarbnikiem Gminy, przedstawiciele
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych, przedstawiciele Oddziałów Związków Podhalan,
Dyrektorzy Szkół, Harcerze oraz
uczniowie.
Kolejnym punktem obchodów
Święta Niepodległości była uro-

U

roczystości w gminie Szaflary rozpoczęły się od przemarszu delegacji z pocztami
sztandarowymi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesów i Przedstawicieli Związków
Podhalan Oddziałów: Szaflary,
Maruszyna, Bańska Wyżna,
Zaskale i Skrzypne, Prezesa

i Przedstawicieli LKS Szaflary
oraz przedstawicieli szkół i harcerzy, na rynek w Szaflarach.
Na rynku podniesiona została na maszt biało czerwona
flaga oraz odśpiewany hymn
państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie wiązanki
i znicze pod pomnikiem Augu-
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czysta msza święta za Ojczyznę
w kościele p.w. Św. Andrzeja
Apostoła w Szaflarach, którą
koncelebrował proboszcz ks.
Kazimierz Duraj. Po niej przemówienie wygłosił Wójt Gminy,
w którym podkreślił, że warto
pielęgnować historię i pamięć
o tych, którzy nie wahali się oddać życia za ojczyznę.
Po uroczystościach kościelnych zgromadzonym został
zaprezentowany program artystyczny w wykonaniu uczniów
ze szkół z gminy Szaflary, gdzie
przy dźwiękach pieśni patriotycznych rozbrzmiewały poetyckie słowa wyrażające pragnienia
i nadzieje pokoleń walczących
o wolną i niepodległą Ojczyznę.
Po ich zakończeniu na placu
przed kościołem zasadzono i poświęcono Dąb Niepodległości.
Na zakończenie gminnych
uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości zaproszono uczestników obchodów na
poczęstunek do remizy OSP
Szaflary, gdzie zaprezentowana została wystawa archiwalnych zdjęć mieszkańców i Legionistów z gminy Szaflary
walczących podczas I wojny
Światowej.
Opr.: GCKPiT w Szaflarach
Fot.: Andrzej Fąfrowicz
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Wykaz dzieci
urodzonych w okresie
od 1 września 2018 r.
do 30 listopada 2018 r.
zameldowanych na
terenie gminy Szaflary

Dla Niepodległej…

Szaflarzanie uczcili 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości koncertem patriotycznym, który odbył się
14 października w kościele św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach.

U

roczystość rozpoczęła się
wspólnym odśpiewaniem
Hymnu Narodowego w asyście Nowotarskiego nauczycielskiego Chóru Gorce oraz pocztów
sztandarowych ze wszystkich jednostek OSP gminy Szaflary oraz
szkół z gminy Szaflary. Wójt gminy Rafał Szkaradziński powitał
zgromadzonych gości oraz złożył
na ręce ks. proboszcza Kazimierza Duraja list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął Patronat
Narodowy nad koncertem.
Następnie przed zgromadzonymi słuchaczami wystąpili
młodsi i starsi artyści z gminy
Szaflary oraz goście, którzy zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę uroczystość utwory.
Solistki Magdalena Panek
oraz Aleksandra Lichaj swoim
śpiewem wprowadziły słuchaczy w podniosły nastrój, Dorota
Adamczyk, poetka regionalna,
wyrecytowała dwa swoje autorskie wiersze, a uczniowie

Moniki Peciak, Gminna Orkiestra Dęta pod opieką Aleksandry
Cabaj oraz muzycy Piotr Urzędowski, Wojciech Inglot i Wojciech Mrowca wraz z wokalistą
Mirosławem Witkowskim.
Swoją obecnością uroczystość
uświetnili m.in. posłowie RP Jan
Duda i Edward Siarka, wicestarosta nowotarski Władysław Tylka oraz pozostali goście.
Koncert był jednocześnie posumowaniem warsztatów muzycznych, które odbywały się
w Bożej Zagrodzie w Szaflarach
i zorganizowane zostały w ramach projektu „Mozart kontra
Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę” VII-edycja.
W tym dniu obchodzono także
XVIII Dzień Papieski, dla jego
upamiętnienia wszyscy wspólnie
odśpiewali ulubioną pieśń Papieża Polaka – Barkę.
Opr. i fot.: Natalia Staszel

z Bańskiej Niżnej pod opieką
Stanisława Bieleckiego przygotowali montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do znaczenia
słowa „Niepodległość”. Również
Nowotarski nauczycielski Chór
Gorce pod dyrygenturą szaflarzanki Joanny Szczerby zaprezentował kilka utworów.
Na zakończenie wspólnie zaśpiewali i zagrali: chór parafialny
z Szaflar pod opieką s. Kamili,
zespół Skrzypnianki pod opieką
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Lp.

Imię
dziecka

Data
urodzenia

1

Karol

01.09.2018 r.

2

Anna

06.09.2018 r.

3

Karol

07.09.2018 r.

4

Elżbieta

09.09.2018 r.

5

Helena

10.09.2018 r.

6

Oliwia

10.09.2018 r.

7

Szymon

11.09.2018 r.

8

Szymon

17.09.2018 r.

9

Michał

18.09.2018 r.

10

Antoni

19.09.2018 r.

11

Kamil

20.09.2018 r.

12

Jan

21.09.2018 r.

13

Maria

30.09.2018 r.

14

Emilia

02.10.2018 r.

15

Michał

05.10.2018 r.

16

Emilia

05.10.2018 r.

17

Sylwia

05.10.2018 r.

18

Wojciech

06.10.2018 r.

19

Hanna

10.10.2018 r.

20

Milena

17.10.2018 r.

21

Amelia

17.10.2018 r.

22

Jan

17.10.2018 r.

23

Antoni

22.10.2018 r.

24

Maksymilian

23.10.2018 r.

25

Aleksander

25.10.2018 r.

26

Marcin

25.10.2018 r.

27

Mateusz

04.11.2018 r.

28

Maksymilian

07.11.2018 r.

29

Aleksandra

13.11.2018 r.

30

Ignacy

18.11.2018 r.

31

Oliwier

20.11.2018 r.

32

Jan

23.11.2018 r.

33

Szymon

23.11.2018 r.

34

Maja

23.11.2018 r.

35

Kamil

23.11.2018 r.
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Harcerze z gminy Szaflary na
Obchodach Święta Niepodległości

W Święto Niepodległości, zgromadziliśmy się w wielu miejscach by modlić się za Polskę,
naszą Ojczyznę - niepodległą i wolną. Sięgamy pamięcią w przeszłość, wspominamy naszych
przodków, którzy szli tą długą i jakże trudną drogą do pamiętnego 11 listopada 1918 roku.

A

pel Młodych z Sanktuarium
Narodowego Matki Bożej
Fatimskiej: Stajemy przy
replice Krzyża z Giewontu. Ten
krzyż jak mówił w 1997 roku
święty Jan Paweł II „Ojcowie
wasi ustawili na szczycie Giewontu. Ten krzyż tam stoi i trwa.
Jest niemym, ale wymownym
świadkiem naszych czasów.
Ogarnia całą naszą ziemię od
Tatr po Bałtyk”.
Właśnie tam, nad polskie
morze, nad Bałtyk udaliśmy się
początkiem listopada na Wyprawę Pamięci, by stanąć z gdańskimi harcerzami i oddać hołd
bohaterskim żołnierzom majora
Sucharskiego na cyplu Westerplatte. Stanęliśmy nad grobami
niewielkiego oddziału, który
stanął ramię w ramię jak bracia
i podjął nierówną heroiczną walkę, którą toczył ze szlachetnym
uporem. Ten oddział, ta kompania stanęła do walki z tymi, którzy chcieli zniszczyć nasz dom,
zetrzeć ten dom z mapy Europy
i świata. Obrońcy Westerplatte
bronili ojczyzny, swojego miejsca na ziemi. Bronili odważnie,
bo wiedzieli, że to ma znaczenie.
Westerplatte jest symbolem i oby
pozostało symbolem i przesłaniem dla coraz to nowych pokoleń Polaków. Westerplatte jest
lekcją odpowiedzialności, prawdy i odwagi. Jest lekcją szczególnie ważną dziś dla młodych
ludzi, świętujących jubileusz
niepodległej Polski.
Wraz z lekcją historii przywieźliśmy ziemię pobraną za
wiedzą i zgodą oraz we współpracy Morskiego Oddziału Straży Granicznej i harcerzy z Bałtyckiego Hufca ZHP Gdańsk
- Portowa z dwóch miejsc przy
placówce Elektrownia oraz przy
Wartowni nr IV i przywieźliśmy
ją tu pod Giewont do Sanktu-

arium Narodowego Matki Bożej
Fatimskiej.
Od zawsze Polacy łączyli
swoje siły, walcząc o naszą ojczyznę. Poświęcali swoje życie
za naszą wolność, My też musimy odnaleźć w sobie patriotyzm. Zadajmy sobie pytanie:
jak możemy być patriotami dziś?
Kochajmy ojczyznę. Szanujmy
tradycję! Nie zapominajmy o historii.
Ponieważ właśnie my tworzymy naród. To w nas tkwi

siła, która jednoczy. Dzięki
niej jesteśmy Polakami. Harcerskie ideały zaangażowania
młodzieży do czynienia dobra
poprzez wspieranie osobistego
rozwoju, naukę samodzielności i odpowiedzialności a także
braterstwa były i są niezwykle
potrzebnym kapitałem. Na nim
można było budować niepodległą Polskę. Na nim mogą
wzorować się młodzi obywatele i uczyć się nowoczesnego
patriotyzmu.
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Dziś mamy czas pokoju
i świętowania niepodległości.
W tym czasie też potrzebujemy
nie tylko zaangażowania, troski
o otaczający nas świat, ale przede
wszystkim zrozumienia służby
Ojczyźnie.
Niech słowa świętego Jana
Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte, o które musi walczyć,
będą dla nas zawsze życiowym
drogowskazem.
Z harcerskim pozdrowieniem
„Czuwaj!”
Dziękuję Panu Rafałowi
Szkaradzińskiemu- Wójtowi
Gminy Szaflary za wsparcie finansowe realizowanego projektu
„Niepodległa”, a instruktorom,
harcerzom oraz zuchom za udział
i zaangażowanie w obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Czuwaj!
Komendant Hufca
Podhalańskiego ZHP
phm Radosław Fiedler
Fot.: M. Gil, P. Murzyn
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XXIV Zoskalańskie Jodełko
Już po raz dwudziesty czwarty remiza w Zaskalu zgromadziła
gaździny z całej gminy Szaflary na Gminnym Konkursie Potraw
Regionalnych, który odbył się 17 listopada. Gospodynie z Bańskiej
Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Boru, Maruszyny, Skrzypnego, Szaflar
i Zaskala przygotowały po kilkadziesiąt potraw na każdy stół.

I

mpreza w Zaskalu ma swoją
długoletnią tradycję. Rokrocznie gaździny przygotowują
swoje specjały, a sala remizy
zapełnia się gośćmi chcącymi
spróbować przepysznych potraw, ciast i serów. Oprócz tradycyjnych potraw można także
skosztować specjałów kuchni europejskiej, a także smakołyków
przygotowanych przez uczniów
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym
Targu.
Komisja w składzie:
ks. proboszcz Ryszard Gaweł,
posłanka Anna Paluch, przewodniczący Rady Związku
Euroregion „Tatry” Bogusław
Waksmundzki, Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński,
była dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzypnem Maria Tylka,
wiceprezes Związku Podhalan
w Austrii Andrzej Chudoba,
kierownik dziecięcego zespołu góralskiego „Zawaternik”
z Leśnicy-Gronia Maria Dudek na czele z przewodniczącą
komisji prof. nadzw. dr hab.
Anną Mlekodaj oceniała produkty w celu wyłonienia potraw,
które zasługiwały na specjalne
wyróżnienie.
Łącznie przygotowano 438
potraw. Wobec wyrównanego
wysokiego poziomu wszystkich zespołów, komisja odstą-

piła od przyznawania poszczególnych miejsc, jednomyślnie
uznając, że wszystkie zespoły
zaprezentowały dania na najwyższym poziomie. W zamian
postanowiono wyróżnić każdy
zespół za specjalne potrawy:

»» gospodynie z Bańskiej Niżnej
za kaczkę z Bańskiej „dusonom w płocie” i pierogi z kozią bryndzą;
»» gospodynie z Bańskiej Wyżnej za moskol z dyni, masło
miodowe, bryndzonke i zosmoske dlo dzieci;
»» gospodynie z Boru za hałuski
ze śliwkami i ogony świńskie
w kapuście;
»» gospodynie z Maruszyny za
szeroki wybór chlebów i herbat oraz tort na serwatce;
»» gospodynie ze Skrzypnego za
nogę z capa i kapustę z grochem i grzybami;
»» gospodynie z Szaflar za
bryndzowe hałuski i serek
„w śmieciach” z ogórkiem
na ostro;
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»» gospodynie z Zaskala za bogaty wybór zup oraz „panybrodę”;
»» panie przygotowujące dania
kuchni europejskiej za deser
panna cotta i polsko-holenderskie tulipany,
»» uczniów ze ZSCKR w Nowym Targu za krem z kwaśnicy.
Oprócz degustacji w programie znalazła się także część artystyczna. Na scenie zaprezentowali się młodzi instrumentaliści
uczący się pod okiem Bartłomieja Fatli oraz zespół regionalny
„Mali Zaskalanie”, przygotowany przez instruktorów Annę
Mrowcę i Marcina Fatlę. Do tańca przygrywała im kapela góralska. Gościnnie wystąpiły także
Marusynianki z przedstawieniem
kabaretowym „Sądny Łozesod”.
Imprezę poprowadzili sołtys Zaskala i prezes Związku
Podhalan o/Zaskale Andrzej
Tylka oraz Jacek Król, radny powiatowy i prezes OSP Zaskale.
Organizatorem „Zoskalańskiego
Jodełka” byli: Oddział Związku Podhalan w Zaskalu, Wójt
Gminy Szaflary, Rada Gminy
Szaflary oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Fundatorem nagród w postaci
bonów dla gospodyń była gmina Szaflary. Ponadto organizację
wydarzenia wsparli sponsorzy:
Hurtownia Centrum LOK i Centrum Zdrowia i Urody American
Dreams Health&Beauty z Zaskala, Przedsiębiorstwo Handlowe
PAKFOL, Firma Kalata z Szaflar,
Państwo Kazimiera i Stanisław
Grzęda z Zaskala, Państwo Katarzyna i Stanisław Fic z Nowego
Targu, Firma Xcar24 Krzysztof
Sikoń i Pani Maria Przygocka Radosna Apteka.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Święty Mikołaj w Gminie Szaflary
I znów 06 grudnia br. Urząd Gminy Szaflary witał niezwykłego gościa,
przybyłego z bardzo daleka, bowiem w tym dniu swoją obecnością zaszczycił
go sam Święty Mikołaj, na zaproszenie GKRPA.

J

ak przystało na prawdziwego
świętego przybył do nas ubrany we wspaniały strój biskupi
z mitrą i pastorałem.
Swoim przybyciem uszczęśliwił ponad 100 dzieci z terenu
gminy, które tak licznie przyszły
do Urzędu wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci z pewną nieśmiałością odpowiadały na pytania,
które im zadawał, ale za to bardzo chętnie pozowały z Nim do
zdjęć. Obiecały, że w przyszłym
roku będą bardziej śmiałe i nawet
Mu zaśpiewają. Co odważniej-

sze pomogły gościowi trzymać
pastorał
Przybyłych gości przywitał serdecznie Wójt Gminy
Szaflary, Rafał Szkaradziński,
który nie miał wątpliwości, że
wszystkie dzieci były grzeczne
i z pewnością zasłużyły na swój
prezent.
Wszystkim zaangażowanym
osobom, w tym członkom Gminnej Komisji, bardzo dziękuję.
Opr.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
Fot.: Natalia Staszel

Zaadoptuj nas!
Przedstawiamy Państwu bezdomne pieski,
które zostały dostarczone do schroniska
w Nowym Targu z terenu Gminy Szaflary

K

ażdy kto adoptuje pieska z naszej gminy (nie
musi to być mieszkaniec Gminy Szaflary) może
ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na
pieska do kwoty 250 zł.
Do adopcji jest:
Szczeniak, suczka
Suka, średnia, brązowo-czarna, dwukolorowe oczy,
gładka, 5 lat
Zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji!
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Rozpoczynają się prace nad
odwiertem geotermalnym

Zimowe Utrzymanie Dróg
na terenie Gminy Szaflary
w sezonie 2018r.-2019r.

Umowa na realizację badań geofizycznych w ramach przedsięwzięcia
o nazwie „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska
PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu
numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej,
w obszarze górniczym Podhale 1” została podpisana w Urzędzie
Gminy Szaflary w dniu 4.12.2018 r.

O

becnie będą wykonywane
badania geofizyczne (sejsmiczne i magnetotelluryczne) wraz z analizą i inter-

pretacją wyników, dla ustalenia
lokalizacji i głębokości odwiertu badawczo-eksploatacyjnego.
Na całość zadania firma, która

złożyła najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu przetargowym
ma niespełna 5 miesięcy. Po
uzyskaniu przez nią wymaganych zezwoleń i praw wstępu,
zostaną przeprowadzone badania geofizyczne w terenie.
Opr.: Monika Holuk-Augustyn

»» ODŚNIEŻANIE DRÓG
KRAJOWYCH
(„Zakopianka”)
Firma SAFEROAD
GRAWIL Sp. z o.o.
Telefon 604 178 107,
886 287 020, 882 435 629
Nadzorujący zadanie:
• Bogdan Gołębiewski
18 26 628 86, 692 490 106
• Michał Jurkowski
18 26 699 82, 735-986-272
• Marek Maluty
18 33 105 99, 692 490 108
»» ODŚNIEŻANIE DRÓG
POWIATOWYCH
Firma Handlowo-Usługowa
„KAL-TRANS” Sp. j. Kalata
Telefon 601 550 142, 18
27 545 73
Nadzorujący zadanie:
• Marcin Ligas
tel. 18 26 647 00, 18 26 628 88,
18 26 497 70, 609 820 544
»» ODŚNIEŻANIE DRÓG
GMINNYCH
Firma TATRY-INWEST Sp.
z o.o., telefon 794 498 147
Nadzorujący zadanie:
• Jakub Gasik tel. 18 261 23 14

Fot.: Natalia Staszel

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. DO 30 LISTOPADA 2018 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
Data zgonu
urodzenia

Miejscowość
ostatniego
zameldowania
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Chrobak Łukasz

1978

19.10.2018 r. Szaflary

15

Pawlikowski Franciszek

1947

22.10.2018 r. Maruszyna

16

Śmiałek Janina

1953

22.10.2018 r. Szaflary

17

Rol Marianna

1931

26.10.2018 r. Bór

18

Janik Władysław

1951

27.10.2018 r. Zaskale

19

Zubek Helena

1934

30.10.2018 r. Maruszyna

20

Bafia Jan

1934

31.10.2018 r. Skrzypne

1

Handzel Helena

1939

05.09.2018 r. Szaflary

2

Kalata Władysław

1946

06.09.2018 r. Zaskale

3

Borkowska Maria

1950

06.09.2018 r. Bańska Niżna

4

Marusarz Helena

1928

09.09.2018 r. Skrzypne

5

Gubała Andrzej

1986

10.09.2018 r. Bańska Wyżna

6

Urbaś Helena

1930

13.09.2018 r. Bańska Wyżna

21

Mrożek Wicenty

1932

03.11.2018 r. Zaskale

7

Magulska Zofia

1943

20.09.2018 r. Szaflary

22

Mrugała Stanisław

1968

04.11.2018 r. Szaflary

8

Blacha Józef

1940

26.09.2018 r. Maruszyna

23

Bukowski Wojciech

1967

16.11.2018 r. Maruszyna

9

Gacek Zbigniew

1967

01.10.2018 r. Zaskale

24

Waluś Maria

1940

20.11.2018 r. Szaflary

10

Topór Maria

1934

03.10.2018 r. Bór

25

Gacek Marianna

1931

22.11.2018 r. Zaskale

11

Chlipała Jan

1930

04.10.2018 r. Szaflary

26

Gubała Władysław

1929

23.11.2018 r. Maruszyna

12

Strzęp Stanisław

1931

06.10.2018 r. Maruszyna

27

Janczy Andrzej

1944

23.11.2018 r. Bańska Niżna

13

Stanek Piotr

1980

07.10.2018 r. Zaskale

28

Garbacz Ludwika

1940

25.11.2018 r. Szaflary
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Wymiana kotłów na paliwa stałe w Gminie Szaflary
Gmina Szaflary realizuje projekt pn. Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach
mieszkalnych Gminy Szaflary, w ramach którego zostanie dofinansowana wymiana
80 starych kotłów w gospodarstwach domowych. Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.
Co warto wiedzieć przed
wymianą kotła.
Smog jest nienaturalnym
zjawiskiem atmosferycznym
powstającym w wyniku spalania. Przebywanie, oddychanie
nim, zagraża naszemu zdrowiu
i życiu. Zjawisko to nazywane
niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju
jest niska emisja, czyli spalanie
paliw stałych (węgla i drewna)
w domowych piecach, kotłach
i kominkach. Smog występuje
głównie w sezonie grzewczym
od września do kwietnia, kiedy pali się w piecach węglem
i drewnem.
Niska emisja odgrywa jeszcze większą rolę w emisji wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych, w tym rakotwórczego i mutagennego benzo[a]
pirenu. Według danych KOBIZE
opublikowanych w raporcie podstawowym; (Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016) procesy
spalania w gospodarstwach domowych odpowiadają za niemal
86% emisji
W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 wspierana jest
wymiana starych palenisk na
paliwa stałe na nowoczesne
niskoemisyjne kotły na węgiel
(poddziałanie 4.4.3). W ramach
programu instalowane kotły na
paliwa stałe muszą osiągnąć
poziom efektywności energetycznej i normy emisji zgodne

PODSUMOWANIE WYMAGAŃ DLA KOTŁÓW
Organiczne
związki
gazowe (OGC)

Tlenki
azotu
(NOx)

Sezonowa
efektywność
energetyczna

Kocioł automatyczny na węgiel o mocy do 20kW 40 mg/m³ 500 mg/m³

20 mg/m³

350 mg/m³

75%

Kocioł automatyczny na węgiel o mocy powyżej
40 mg/m³ 500 mg/m³
20kW

20 mg/m³

350 mg/m³

77%

Kocioł automatyczny na biomasę o mocy do 20kW 40 mg/m³ 500 mg/m³

20 mg/m³

200 mg/m³

75%

Kocioł automatyczny na biomasę o mocy powyżej
40 mg/m³ 500 mg/m³
20kW

20 mg/m³

200 mg/m³

77%

Sezonowa emisja i efektywność
Pył (PM)
wg ekoprojektu

z ekoprojektem. Oznacza to, że
nie jest wystarczające spełnienie
przez kocioł wymagań klasy 5,
ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.
Emisja zanieczyszczeń
i efektywność energetyczna
według wymagań
ekoprojektu
Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania w całej Unii Europejskiej
będą musiały spełniać wymogi
sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE.
Wymagane wartości dla paliwa
zalecanego lub innego dopuszczonego do stosowania to:
»» sezonowa efektywność energetyczna:
• nie może być mniejsza niż
75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20
kW,
• nie może być mniejsza niż
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
»» emisje cząstek stałych (PM):

»»

»»

»»

»»
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Tlenek
węgla
(CO)

• nie mogą przekraczać 40
mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa,
• nie mogą przekraczać 60
mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje organicznych związków gazowych (OGC):
• nie mogą przekraczać 20
mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa,
• nie mogą przekraczać 30
mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje tlenku węgla (CO):
• nie mogą przekraczać
500 mg/m³ w przypadku
kotłów z automatycznym
podawaniem paliwa,
• nie mogą przekraczać 700
mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
emisje tlenków azotu (NOx):
• nie mogą przekraczać 200
mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę,
nie mogą przekraczać 350 mg/
m³ w przypadku kotłów na
paliwa kopalne.

Etykiety efektywności
energetycznej
Od 1 kwietnia 2017 roku dostawcy kotłów na paliwa stałe
są zobligowani, by zadbać o ich
oznaczenie etykietą efektywności energetycznej. Etykiety obowiązują również dla zestawów
zawierających kocioł na paliwo
stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Klasy energetyczne są przypisywane na podstawie
współczynnika efektywności
energetycznej (EEI) kotła lub
zestawu. Najgorsza to klasa G
(EEI poniżej 30) a najlepsza to
klasa A+++ (EEI co najmniej
150). Współczynniki efektywności energetycznej wyznaczane
są w oparciu o sprawność użytkową kotła przy zastosowaniu
współczynników korygujących
określonych w rozporządzeniu
Komisji UE.
Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza
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Szkoła w Bańskiej Wyżnej po remoncie
Dobiegła końca termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej, która kontynuowana była w okresie wakacji. Prace remontowe
obejmowały elewację zewnętrzną oraz remont wewnątrz budynku szkoły.

W

całej szkole wymieniono
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Rozmiary drzwi
wewnętrznych zostały ujednolicone, zgodnie z obowiązującymi
standardami. Drzwi zewnętrzne
wyposażono w samodomykacze, aby ich zamykanie nie było
uciążliwe dla dzieci. Drzwi wymieniono także w pomieszczeniach gospodarczych i kotłowni.
Ponadto wewnątrz budynku
wykonano szpalety okienne, wymieniono parapety, pomalowano
ściany we wszystkich pomieszczeniach, odnowiono barierki na
schodach, odmalowano grzejniki
oraz osłony na grzejniki, a także
zamontowano dodatkowe osłony.
Na zewnątrz natomiast wykonano ocieplenie i elewację
budynku szkoły, wymieniono
parapety zewnętrzne oraz orynnowanie, odremontowano balkony w mieszkaniach służbowych,
na których położono nowe płytki.
Remont był kontynuacją
dotychczas wykonanych prac
termomodernizacyjnych, które w latach poprzednich objęły m.in. wymianę oświetlenia,
stolarki okiennej, modernizację
kotłowni, a także doprowadzenie
ciepłej wody do łazienek oraz
klas i został wykonany w celu

zapewnienia właściwych warunków nauki dla uczniów oraz
poprawy warunków pracy dla
nauczycieli.
Opr.: Urszula Krupa
Dyrektor Szkoły

Nowe schody w Szkole w Bańskiej Niżnej
Po kilku miesiącach wytężonej pracy związanej
z budową obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz
obiektów małej architektury przy Szkole w Bańskiej
Niżnej, prace zostały zakończone i już niebawem
będzie można korzysta z nowych urządzeń i nie tylko.

P

rzy okazji tych prac udało
się wyremontować schody
prowadzące do głównego
wejścia do szkoły. Cieszy fakt,
że Gmina wygospodarowała
środki finansowe i wykonaw-
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ca budowy mógł wykonać
ten remont ważny dla szkoły
ze względów bezpieczeństwa
i dobrze komponujący się z całością otoczenia.
Oprac. Dyr. Jolanta Stolarczyk
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Jeżdżę z głową – edycja 2019
J

uż po raz czwarty Gmina Szaflary przystępuje
do realizacji projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę
z głową”. W projekcie biorą
udział uczniowie klas IV-VI
ze wszystkich szkół Gminy
Szaflary. Uczestnictwo zadeklarowało 156 uczniów, którzy
narciarskie umiejętności będą
zdobywać na stoku „Długa Po-

lana” w Nowym Targu. Pierwsze zajęcia zaplanowano na ferie zimowe w styczniu 2019.
Szczegółowy harmonogram
zostanie podany szkołom na
początku stycznia.
Projekt finansowany jest ze
środków Województwa Małopolskiego, Gminy Szaflary
oraz Rodziców dzieci biorących
w nim udział.

Wybierz gaz. Bezpieczne paliwo

Ankietyzacja to pierwszy krok do gazyfikacji gminy Szaflary. Ponad trzysta
ankiet (Bańska Wyżna, Maruszyna, Skrzypne) zebrano podczas wspólnej akcji
Polskiej Spółki Gazownictwa i Gminy Szaflary.

P

olska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. jest największą
spółką Grupy Kapitałowej
PGNiG. Zatrudnia ponad 11,5
tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje
gaz poprzez 185 tys. km gazociągów. PSG jest nowoczesnym
przedsiębiorstwem o bogatych
tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach
polskich. Jest największym

w Europie operatorem systemu
dystrybucyjnego gazu.
Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny
i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na
terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych
oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę
transportu paliwa gazowego na
bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się
sprzedażą paliwa gazowego.
Do obszarów PSG należy
również prowadzenie ruchu
sieciowego, rozbudowa, kon-

serwacja oraz remonty sieci
i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.
Do 2022 roku 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu
ziemnego. Dzięki programowi
przyspieszonych inwestycji
w sieć gazową Polski. Dzięki
Programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski
w latach 2018-2022, liczba gmin
z dostępem do sieci gazowej
wzrośnie o 300 z obecnych 1 482
do 1 782 (łącznie w Polsce jest
2 478 gmin), powstanie 4 817
km sieci gazowych i 77 stacji
LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł
zwiększające łączne nakłady do
7,5 mld zł, zostaną przeznaczone
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m.in. na budowę nowych sieci
na terenie niezgazyfikowanych
gmin, przyłączenia nowych
odbiorców oraz inwestycje
zwiększające przepustowość
infrastruktury.
Bardzo cieszy fakt, że duża
liczba osób zadeklarowała gaz
w ankietach jako paliwo do
ogrzewania swoich domów.
Warto wybrać gaz ziemny do
ogrzewania wody oraz budynków, ponieważ jest paliwem pochodzącym z naturalnych źródeł,
czystym ( bez właściwości toksycznych i korozyjnych). Warto również podkreślić, że gaz to
paliwo bezpieczne i przyjazne
dla środowiska (niewielka emisja
dwutlenku węgla, śladowe ilości
innych związków chemicznym).
Ogrzewanie gazem ziemnym
to wygodna obsługa, czysta
praca urządzenia grzewczego
oraz łatwość określenia kosztów
ogrzewania.
Szczegółowe informacje na
temat ankietyzacji i planów gazyfikacji na terenie gminy Szaflary można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Szaflarach pod numerem telefonu 18 26-123-14 (Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji), bądź osobiście,
w pokoju numer 12.
Opr: Anna Urbaniak
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INFORMACJA O BADANIACH GEOFIZYCZNYCH
Szanowni Państwo,
Niniejszym pragniemy poinformować mieszkańców, właścicieli gruntów oraz użytkowników rolnych, że w okresie od 17
grudnia 2018r. do 30 stycznia
2019 r., z przerwami, prowa-

dzone będą badania geofizyczne metodą sejsmiczną i magnetotelluryczną na terenie gminy
Szaflary.
Metoda wykonywania badań
sejsmicznych 2D jest nieinwazyjna i polega na wytworzeniu

fali sejsmicznej, a następnie
rejestracji jej czasu przejścia
przez grunt. Fala sejsmiczna
wytworzona przez wibratory,
odbija się od poszczególnych
warstw ziemi, a następnie zostaje zarejestrowana przez

czujniki (geofony) rozłożone
na powierzchni ziemi wzdłuż
wcześniej wyznaczonych linii
pomiarowych. Sygnał odebrany
przez geofony i skrzynki przesyłany jest radiowo do aparatury
rejestrującej.

Geopartner Sp. z o.o., 30-383 Kraków, ul. Skośna 39B, www.geopartner.pl

»» Sprzęt geofizyczny jest zupełnie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
»» Badania będą prowadzone w bezpiecznej odległości od budynków, a natężenie wibracji będzie na bieżąco monitorowane przy
użyciu sejsmografów.
»» Natężenie hałasu wywołane przez wibratory jest nie większe niż hałas emitowany przez maszyny rolnicze czy ciężarówki.

1. UZYSKIWANIE POZWOLEŃ
Prace geofizyczne niejednokrotnie prowadzone są na terenach prywatnych. Nasi
pracownicy będą kontaktować się z właścicielami gruntów, na których będą chcieli
przeprowadzić badania. Z każdym właścicielem zostanie spisana umowa o prawie
wstępu na teren.

2. PRACE GEODEZYJNE
Profile sejsmiczne, wzdłuż których prowadzone będą badania zostaną oznaczone żółtymi i czerwonymi palikami przez
geodetów.

3. UKŁADANIE GEOFONÓW
Wzdłuż żółtych palików rozłożone zostaną
czujniki (geofony) wraz ze skrzynkami rejestrującymi. Pozostaną w jednym miejscu
nie dłużej niż kilka dni.

ETAPY PROJEKTU

4. PRACE SEJSMICZNE
Wzdłuż linii oznaczonej czerwonymi palikami przejadą wibratory sejsmiczne, wzbudzając falę sejsmiczną tylko w wyznaczonych miejscach w bezpiecznej odległości
od zabudowań. Ślad przejazdu jest porównywalny do śladów maszyn rolniczych.

5. REJESTRACJA DANYCH
Sygnał zarejestrowany przez geofony
i skrzynki pomiarowe zostaje radiowo
przesłany do aparatury rejestrującej. Na
podstawie uzyskanych danych obrazowana
jest budowa geologiczna.

13

6. ZAKOŃCZENIE PRAC
Po zakończeniu prac sprzęt geofizyczny
oraz paliki zostaną usunięte. Ewentualne
szkody są przywracane do stanu sprzed
prac bądź rekompensowane.

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
Metoda badań magnetotellurycznych polega na rejestracji składowych
naturalnego pola elektromagnetycznego poprzez przyrządy pomiarowe
ułożone na powierzchni terenu. Na
stanowisku pomiarowym rozłożony
zostanie zestaw pomiarowy (kable,
czujniki i wzmacniacze sygnału)
i dokonywane będą rejestracje pola

Kwartalnik Gminy Szaflary

EM w systemie ciągłym przez około
48 godzin. Po wykonaniu pomiarów
wszystkie oznakowania punktów pomiarowych zostaną usunięte.Do prac
skierowane zostaną kilkuosobowe grupy polowe wyposażone w niezbędny
sprzęt pomiarowy oraz dysponujące
(wymiennie) samochodami osobowo-terenowymi.

»» Wszystkie przyrządy pomiarowe używane w trakcie opisanych powyżej
prac ustawia się na powierzchni terenu.
»» Prace prowadzone są bez wykonywania otworów, wykopów, szurfów oraz
bez używania materiałów wybuchowych.
»» Sprzęt geofizyczny przewożony jest na miejsce pomiarów po istniejących,
przejezdnych drogach i duktach. W przypadku braku przejezdnych dróg
i duktów leśnych, transport sprzętu geofizycznego oraz pomiary wykonywane będą bez użycia samochodu.
»» Pomiary metodą magnetotelluryczną nie naruszają upraw leśnych, nie
powodują uszkodzeń drzewostanu i nie niszczą środowiska naturalnego.
»» Sprzęt geofizyczny jest zupełnie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Magnetotelluryczna aparatura pomiarowa
podczas rejestracji danych polowych

Geopartner Sp. z o.o., 30-383 Kraków, ul. Skośna 39B, www.geopartner.pl

Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
W dniu 1 października 2018 roku Wójt Gminy Szaflary podpisał umowę o dofinansowanie
Projektu” „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami.

W

związku z podpisaną umową w dniu 29 listopada
2019 roku uchwałą NR II/6/2018 Rada Gminy
Szaflary przyjęła regulamin realizacji i finansowania ww. projektu.
Dzięki zawartej umowie mieszkańcy Gminy Szaflary,
mogą ubiegać się o dofinansowanie do usuwania azbestu
z gospodarstw domowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne.
Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem)
oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na
składowisku odpadów niebezpiecznych.
Wniosek na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Gminy
Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary (sekretariat).
Formularze wniosków oraz załączników można pobrać
w Urzędzie Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424
Szaflary, pokój nr 12.
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Program „Czyste powietrze”
Nabór wniosków rozpoczęty.

R

ządowy Program Czyste
Powietrze kierowany jest do
osób fizycznych, będących
właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest
także do nowopowstających domów - właściciel musi posiadać
pozwolenie na budowę. Nabór
wniosków prowadzony będzie
w trybie ciągłym (program
realizowany będzie w latach
2018-2029). Aby złożyć wniosek
należy założyć konto na Portalu Beneficjenta dostępnym na
stronie www.wfos.krakow.pl. Na
stronie znaleźć można również
regulamin programu, instrukcję
wypełniania wniosku oraz inne
dokumenty, z którymi warto
zapoznać się przed rozpoczęciem wypełniania wniosku. Po
złożeniu wniosku, Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska
ma 90 dni na jego rozpatrzenie,
wtedy też odbędzie się wizyta
przedstawiciela WFOŚiGW, której celem będzie potwierdzenie
stanu budynku z danymi wpisanymi we wniosku. Kolejnym
krokiem jest podpisanie umowy,
co należy zrobić osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie,
a następnie, w ciągu 24 miesięcy

od podpisania umowy, zrealizować inwestycję.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę. Stąd też, najuboższe rodziny
dostać mogą nawet do 90% dotacji
do wymiany kotła lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku i inne. Do 100% pożyczki
na koszty kwalifikowane uzyskać

można bez względu na wysokość
dochodów, oprocentowanie pożyczki wynosi 2,41% w skali roku.
Intensywność dofinansowania
w zależności od dochodu znaleźć
można w ulotce informacyjnej,
dostępnej na stronie www.mos.
gov.pl/czyste-powietrze/.
Urzędem zajmującym się zbieraniem oraz weryfikacją wniosków
z naszego terenu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krakowie. Urząd Gminy Szaflary nie przyjmuje wniosków ani nie
pomaga w ich wypełnianiu, w razie potrzeby jednak, postaramy się
Państwa wesprzeć w aplikowaniu
do programu.
Zachęcamy do skorzystania
z programu „Czyste Powietrze”.
Jest to niewątpliwa szansa na
otrzymanie dofinansowania
do wykonania termomodernizacji budynku, jak również okazja
dla tych z Państwa, którzy przez
brak miejsc nie zostali zakwalifikowani na listę główną w programie „Wymiana kotłów na paliwa
stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary”.

Gmina Szaflary stawia
na rozwój oświaty!
Nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
projekt „Vulcan kompetencji w małopolskich
samorządach” wszedł w swoją decydującą fazę.

W

e wrześniu w Szkole Podstawowej w Borze oraz
w Szkole Podstawowej
w Skrzypnem grona pedagogiczne z udziałem ekspertów wspomagania z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zdiagnozowały potrzeby szkół,
wskazały obszary wymagające
zmian a następnie wypracowały adekwatne roczne plany
wspomagania rozwoju. Celem
tych działań jest poszukiwanie
rozwiązań, które wspierałyby
nasze szkoły, nie tylko w zakresie różnorodności metod i formy
działalności edukacyjnej. Chodzi
również o wsparcie nauczycieli
i przygotowanie ich do odpowiedzialnego i świadomego wy-

konywania zadań, szczególnie
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
Do końca 2018 r. zostanie
zrealizowane kolejne zadanie
ujęte w planie wspomagania.
Dwie szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne do
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Następnym etapem projektu będzie utworzenie dla
nauczycieli sieci współpracy
i samokształcenia, mającej na
celu rozwój kompetencji w zakresie wykorzystania metody
eksperymentu do kształcenia
umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów.
Opr.: Marzena Stoch

Dodatkowe 40 tysięcy złotych
dla szkoły w Skrzypnem!
Wniosek Gminy Szaflary o dodatkowe środki
na wyposażenie nowo wybudowanej Sali
gimnastycznej w Skrzypnem został pozytywnie
oceniony i dla szkoły pozyskano 40.000 zł.

W

październiku br. Gmina
Szaflary wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o zwiększonej części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku
2018 r. z tytułu dofinansowania
w zakresie wyposażenia w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne
w nowo wybudowanych obiektach oświatowych prowadzonych
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przez jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku pozytywnej oceny Gminie Szaflary
przyznano na ten cel 40 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego do nowej
Sali gimnastycznej, która została
oddana do użytku w tym roku
szkolnym. Wyposażenie zostanie
zakupione jeszcze w tym roku.
Opr.: Anna Golonka
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Wykaz zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego
oraz środków do dyspozycji sołectw na 2019 rok
Na 2019 rok planowana łączna kwota do dyspozycji sołectw to 809.971,06 zł.

W

ramach tej kwoty wyodrębnione są środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 266.071,06 zł oraz środki do
dyspozycji sołectwa w kwocie 543.900,00 zł, które zostały
przekazane sołectwu zgodnie z przeliczeniem na liczbę mieszkańców w danym sołectwie (tj. kwota 50 zł na każdego mieszkańca).
Dzięki takiemu funduszowi każde sołectwo ma możliwość wyboru
zadania do realizacji, które według mieszkańców jest najbardziej
oczekiwanym zadaniem. Ponadto wyodrębnienie poszczególnych
zadań wskazanych przez mieszkańców jest dla mnie, jako Wójta
Gminy wskazówką w jakim kierunku inwestycyjnym mamy iść
aby spełnić ich oczekiwania. Tak naprawdę to każde sołectwo wie
najlepiej jaka droga jest konieczna do remontu czy przebudowy,
gdzie jest potrzebne dodatkowe oświetlenie, chodniki czy też gdzie
są wymagane jeszcze inne remonty.
Szanowni mieszkańcy chciałem Wam również serdecznie
podziękować za uczestnictwo w zebraniach wiejskich i już dzisiaj zapraszam Was na kolejne zebrania przy jeszcze większej
frekwencji.
Rafał Szkaradziński

Modernizacja drogi ul. Kantorówka
w miejscowości Bańska Niżna w ramach funduszu
sołeckiego
Dofinansowanie konkursu „Kto tu rządzi”

30.050,00 zł

39.599,80 zł

Konserwacja i wymiana hydrantów w miejscowości
Bańska Wyżna

15.000,00 zł

Poprawa dróg (zakup kruszywa i frezowiny)

15.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

12.000,00 zł

Zajęcia taneczne dla dzieci

Bór

Razem

3.000,00 zł

Dopłata do MZK

16.850,00 zł

Przebudowa i zagospodarowanie poddasza
w Szkole Podstawowej w Borze w ramach funduszu
sołeckiego

28.472,26 zł

Razem
Maruszyna

5.000,00

95.399,80 zł

Oświetlenie uliczne

4.

6.

5.800,00 zł

Dokończenie drogi ul. Gielatówka i ul. Kapłonówka
w miejscowości Bańska Wyżna
Projekt lamp ul. Droga do Cieślów w miejscowości
Bańska Wyżna

3.

Maruszyna

99.149,80 zł
Budowa drogi na Świerkowym Wierchu
w miejscowości Bańska Wyżna w ramach funduszu
sołeckiego

Wydzielenie gruntów pod drogi w miejscowości
Maruszyna

24.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

33.000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Gancarze,
os.Bałtyzory, os.Bukowa, ul. Pod Górą
w miejscowości Maruszyna

39.599,80 zł
138.299,80 zł

Projekt budowy drogi gminnej Os. Fułówka
Skrzypne

13.000,00 zł

Budowa parkingu przy kościele w Skrzypnem
w ramach funduszu sołeckiego

39.599,80 zł

Dofinansowanie zespołu Skrzypnianki

9.000,00 zł

7.

15.000,00 zł
5.000,00 zł

Razem
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5.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

15.000,00 zł

Projekt oświetlenia ul. Św. Jadwigi Królowej od nr
32 do nr 60 i ul. Św. Józefa

10.000,00 zł

Działalność sportowa na rzecz społeczności wsi

5.000,00 zł

Adaptacja budynku OSP Skrzypne (garaże) dla
celów socjalnych

7.650,00 zł
95.249,80 zł
6.400,00 zł

Dofinansowanie projektu rozbudowy drogi gminnej
Nr 8482 ul. Do Barci Szaflary w ramach funduszu
sołeckiego

39.599,80 zł

Działalność przeciwpożarowa kulturalno-oświatowa
i rozrywkowa w miejscowości Szaflary

13.000,00 zł

Dofinansowanie wykonania oświetlenia
skrzyżowanie ul. A.Suskiego z Zakopianką prawa
strona od przystanku Urząd Gminy

6.450,00 zł

Dofinansowanie wykonania oświetlenia od ul. A.
Suskiego od P. Gaculaka do ul. os. Podlubelki

4.000,00 zł

Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Rola
Galicowa od P. Kwaka w stronę Sądla

4.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

60.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój kultury fizycznej,
sportu i turystyki w miejscowości Szaflary

80.000,00 zł

Razem

54.322,26 zł
Dokumentacja projektowa rozbudowa wodociągu
w miejscowości Maruszyna

Wykonanie wjazdu do parkingu przy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Maruszynie Dolnej

Dofinansowanie Osiedla Zadział – Szaflary

3.000,00 zł

9.700,00 zł
12.000,00 zł

Razem

Szaflary

Bańska Wyżna

2.

1.500,00 zł

Zakup działki na poszerzenie infrastruktury szkolnej

Razem

5.

Kwota

Remont zbiornika p.poż. (ogrodzenie i zejście)
w miejscowości Maruszyna

Razem

39.599,80 zł

25.000,00 zł

Zakup sprzętu dla OSP w Bańskiej Niżnej

4.

Kwota

Oświetlenie uliczne

Nazwa zadania
Zakup nieruchomości w miejscowości Maruszyna

Skrzypne

Nazwa zadania

Sołectwo

Zaskale

1.

Sołectwo

Bańska Niżna

Lp.

Lp.

213.449,80 zł
Dofinansowanie MZK

35.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

14.000,00 zł

Wykonanie tablic ogłoszeniowych w Zaskalu

1.000,00 zł

Dofinansowanie wyposażenia remizy OSP Zaskale

4.500,00 zł

Modernizacja i rozbudowa boiska piłkarskiego LKS
"Skalni" Zaskale

39.599,80 zł

Działalność sportowa na rzecz społeczności wsi
Zaskale

20.000,00 zł
114.099,80 zł

nr 4(10)/2018

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Likwidacja
barszczu
Sosnowskiego

Przebudowa ul. Orkana w Szaflarach zakończona

O

d września do listopada br.
trwała kompletna przebudowa ul. Orkana w Szaflarach. Zadanie obejmowało
przebudowę odwodnienia dro-

gi, budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz położenie
nowej nawierzchni asfaltowej.
Inwestycja jest dofinansowana
z programu unijnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z pierwotnym
planem roboty zakończono w listopadzie.

Nowe boisko sportowe i plac
rekreacyjny przy szkole
w Bańskiej Niżnej

Z

akończono budowę nowej
przyszkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej
w Bańskiej Niżnej. Na placu
przy budynku szkoły powstał
m.in. sprawnościowy plac zabaw dla dzieci z urządzeniami
siłowni zewnętrznej.

W miesiącach od
czerwca do września
na terenie Gminy Szaflary przeprowadzono
likwidację inwazyjnego gatunku rośliny
barszczu Sosnowskiego
na łącznej powierzchni
51 hektarów.

L

ikwidacja została wykonana poprzez mechaniczne usunięcie rośliny wraz
z opryskiem herbicydami.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pomocy
finansowej Wojewódzkiego
Funduszy Ochrony Środowiska w Krakowie.

Projekt aktywne szkoły gminy Szaflary na półmetku!
W ramach projektu „Aktywne szkoły gminy Szaflary!” prowadzone są zajęcia rozwijające
i wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz obszaru technologii informacyjnokomunikacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum.

P
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

oszczególne szkoły w roku
szkolnym 2018/2019 realizują:
SP Bańska Niżna
– 29 zajęć dodatkowych
SP Bańska Wyżna
– 4 zajęcia dodatkowych
SP Maruszyna Dolna
– 11 zajęć dodatkowych
SP Maruszyna Górna
– 19 zajęć dodatkowych
SP Skrzypne
– 12 zajęć dodatkowych
SP Szaflary
– 45 zajęć dodatkowych
SP Zaskale
– 29 zajęć dodatkowych

Średnia frekwencja uczniów
na zajęciach kształtuje się na
poziomie prawie 90%.
Dodatkowo w ramach projektu przewidziane zostały

zajęcia warsztatowe, wyjazdy
terenowe oraz 2-dniowy wyjazd
studyjny.
Projekt obejmuje wsparciem również nauczycie-
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li – mogą oni uczestniczyć
w szkoleniach oraz studiach
podyplomowych.
Opr.: Anna Golonka
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2019, I PÓŁROCZE
Sołectwa:
Szaflary

Sołectwa:
Bańska Niżna, Bańska Wyżna

Sołectwa:
Bór, Zaskale

Sołectwa:
Maruszyna, Skrzypne

styczeń

Rodzaj odpadów

styczeń

Rodzaj odpadów

styczeń

Rodzaj odpadów

styczeń

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

02.01.2019

X

02.01.2019

03.01.2019

X

03.01.2019

09.01.2019
16.01.2019

09.01.2019
X

23.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

X

luty

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.02.2019
13.02.2019

X

20.02.2019
27.02.2019

X

marzec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.03.2019
13.03.2019

X
X

kwiecień
Data

X

30.01.2019

31.01.2019

24.01.2019
X

31.01.2019

X

luty

Rodzaj odpadów

luty

Rodzaj odpadów

luty

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.02.2019

X

07.02.2019

X

07.02.2019

X

13.02.2019
20.02.2019

14.02.2019
X

21.02.2019

27.02.2019

14.02.2019
X

28.02.2019

21.02.2019

X

28.02.2019

marzec

Rodzaj odpadów

marzec

Rodzaj odpadów

marzec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.03.2019

X

07.03.2019

07.03.2019

X

20.03.2019

14.03.2019
X

X

21.03.2019

14.03.2019
21.03.2019

28.03.2019

X

28.03.2019

X

kwiecień

Rodzaj odpadów

kwiecień

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

Data

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Segregowane i
niesegregowane

Segregowane i
niesegregowane

03.04.2019

X

04.04.2019

04.04.2019

X

10.04.2019
X

17.04.2019

11.04.2019
X

X

maj

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane
X

15.05.2019
X

29.05.2019

Rodzaj odpadów

maj

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

02.05.2019

X

Data

Segregowane i
niesegregowane

02.05.2019

01.05.2019

Zbiórka we wtorek 30.04.

09.05.2019
23.05.2019

22.05.2019
X

czerwiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

05.06.2019

X

05.06.2019

23.05.2019
30.05.2019

X

Rodzaj odpadów

czerwiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.06.2019

X

06.06.2019

27.06.2019
X

13.06.2019
Zbiórka w piątek po Bożym Ciele

X

20.06.2019
27.06.2019

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów
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X

czerwiec

21.06.2019

19.06.2019
26.06.2019

X

13.06.2019
X

09.05.2019
16.05.2019

30.05.2019

29.05.2019

12.06.2019

X

16.05.2019

Rodzaj odpadów

X

maj

Rodzaj odpadów

X

X

25.04.2019

maj

czerwiec

12.06.2019

18.04.2019
X

X wtorek

08.05.2019

11.04.2019

25.04.2019

30.04.2019

15.05.2019

X

18.04.2019

24.04.2019

24.04.2019

26.06.2019

24.01.2019

X

17.01.2019

Rodzaj odpadów

17.04.2019

19.06.2019

10.01.2019
X

kwiecień

03.04.2019

22.05.2019

17.01.2019

27.03.2019

27.03.2019

08.05.2019

10.01.2019

13.03.2019

20.03.2019

10.04.2019

X

16.01.2019

X

nr 4(10)/2018

GOPS

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne w Szaflarach
W miesiącu październiku odbyły się warsztaty i szkolenia profilaktyczne
zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach, sfinansowane ze środków Gminy Szaflary – GKRPA.

W

Szkole Podstawowej
w Skrzypnem oraz w Maruszynie Dolnej odbyły
się warsztaty zorganizowane
przez Fundację Wspomagającą
Wychowanie „ARCHEZJA” ze
Skały na temat:
„Język dobra czy język zła
– którego używasz?”
Zajęcia te są odpowiedzią na
coraz częściej pojawiający się
hejt internetowy oraz konflikty
wewnątrz grupowe. Warsztaty
prowadzą do poprawy sposobu
komunikowania się uczniów,
uświadamiają im jaką ma moc
język, którego używają, jaki ma
wpływa na nich samych jak i inne
osoby z otoczenia.
Warsztaty były prowadzone
w oparciu o model CUDER.
Podczas spotkania zachęcano
uczniów do refleksji i dyskusji:
czy używany przez nich język
determinuje elementy ich życia.
Omawiano zalety używania ‘języka dobra’ w kontaktach z innymi.
Warsztaty podzielone były
na dwie części. Podczas pierwszej omawiano sfery człowieka: Ciało, Umysł, Duch, Emocje
i Relacje, ale także prowadzono dyskusję na temat marzeń
i pragnień młodych ludzi. Druga część oparta była na filmie
„Cyrk motyli”. Po obejrzeniu filmu wraz z młodzieżą, porównywano ‘język dobra’ z ‘językiem
zła’ i poszukiwano sposobu: jak
w sytuacji spotkania się z osobą
atakującą ‘językiem zła’ umieć
skorzystać z ‘języka dobra’.
Podsumowaniem spotkania
było przeprowadzenie ankiety,
która treścią nawiązuje do wcześniej pokazywanych wyników
badań, co pozwala na dodatkowe
wzmocnienie zmian w przekonaniach normatywnych uczestników spotkania.
W warsztatach wzięło udział
48 uczniów z klasy VII, VIII
i IIIG ze Szkoły Podstawowej

w Skrzypnem oraz 29 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej.
W Szkole Podstawowej
w Szaflarach oraz w Zaskalu
wśród uczniów klas od III do
VI odbyły się warsztaty na temat:
Mój smartfon, mój mały
świat – klikam z głową”
Jest to kampania społeczna
Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, której celem jest
profilaktyka poprzez edukację
oraz promocja bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w sieci.
Kampania ma przybliżyć
dzieciom sposoby bezpiecznego poruszania się w kolorowym
świecie Internetu, bez narażania siebie i rodziców na przykre
konsekwencje. Internet to źródło
zabawy, wiedzy i komunikacji,
ale może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Uczniowie na spotkaniu
poznali zasady jak być bezpiecznym w sieci.
Celem kampanii jest promowanie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, a w szczególności:
»» edukowanie młodych użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania ze
smartfonów, tabletów, komputerów;
»» uczulenie dzieci na zagrożenia
w sieci;
»» ochrona przed cyberprzemocą;
»» zwrócenie uwagi na negatywne skutki korzystania przez
dzieci z usług Premium Rate.

»» jak sobie radzić z agresją
w sieci;
»» jak reagować na cyberprzemoc;
»» jak rozpoznać drogie SMS-y
Premium;
»» jak zablokować SMS-y Premium.
Lekcje z dziećmi, które chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami pokazują, że zdecydowana większość uczniów, już
nawet w początkowych klasach
szkoły podstawowej, ma swoje
smartfony i tablety, a tym samym
regularnie korzysta z Internetu –
niestety często bez nadzoru rodziców. Podczas zajęć prowadzący
rozmawiali z dziećmi o tworzeniu
bezpiecznych haseł, pobieraniu
i instalowaniu gier oraz aplikacji,
wirusach, zasadach bezpiecznej
komunikacji oraz – tzw. hejtowaniu. Każdy z uczniów otrzymał
stosowne materiały edukacyjne
oraz puzzle tematyczne.
W warsztatach wzięło udział
62 uczniów z klasy V i VI ze
Szkoły Podstawowej w Szaflarach oraz 34 uczniów z klasy
III i IV ze Szkoły Podstawowej
w Zaskalu.

Cele szczegółowe:
»» wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania
substancji psychoaktywnych
i zmiana błędnych przekonań
normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
»» klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego
stylu życia,
»» wzmocnienie tendencji do
podejmowani abstynencji
w sytuacji nacisków środowiskowych - osłabienie siły
presji rówieśniczej i ze strony
środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W Szkole Podstawowej
w Szaflarach wśród uczniów
klasy VIIa odbyły się warsztaty
profilaktyczne pod nazwą:

Fantastyczne Możliwości to
program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej
u nastolatków. Program jest rekomendowany przez PARPA,
KBPN, IPiN i ORE. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku 11-12 lat oraz ich rodziców.
Wykorzystane w nim strategie
mają stwarzać młodzieży alternatywy dla spożywania alkoholu
w postaci ciekawego spędzania
wolnego czasu i dbać o jej rozwój
osobisty. Istotne jest również, aby
wykształcić u młodzieży zdolność do identyfikowania zagrożenia, jakim jest presja skłaniająca
do picia oraz nauczyć sposobów
radzenia sobie z tą presją.
Podobnie jak w przypadku
Programu Domowych Detektywów (PDD), głównym celem
Programu jest opóźnianie wieku

„DEBATA”
Program ten jest adresowany
do uczniów starszych klas szkół
podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa.
Ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży,
uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków
psychoaktywnych. Program jest
rekomendowany przez PARPA,
KBPN, IPiN oraz ORE.
Celem ogólnym programu jest
wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji
alkoholowej.

Podczas prowadzonej przez
przedstawicieli UKE lekcji dzieci
dowiedziały się o tym, aby:
»» nie pobierać plików z nieznanych źródeł;
»» instalować na urządzeniach
programy antywirusowe;
»» nie podawać swoich danych
osobowych w sieci;
»» nie rozmawiać z nieznajomymi osobami w sieci;

19

W warsztatach wzięło udział
14 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Borze odbyło się szkolenie dla realizatorów programu
„Fantastyczne Możliwości”,
które jest kontynuacją programu realizowanego już uprzednio
pod nazwą „Domowi Detektywi”

GOPS
inicjacji alkoholowej u młodzieży oraz zmniejszenie spożycia
alkoholu przez tych nastolatków,
którzy już piją.
Fantastyczne Możliwości,
choć stanowią kontynuację
Programu Domowych Detektywów, mają inną konstrukcję.
Szczególną rolę odgrywają zajęcia w klasie, prowadzone przez
wychowawcę przy pomocy liderów. Zajęcia oparte są na kanwie
nagrań z opowiadaniami czwórki
nastolatków (nieco starszych od
uczestników programu). Realizacja programu trwa łącznie około
14 tygodni.
Realizacja „Fantastycznych
Możliwości” połączona ze wcześniejszą realizacją Domowych
Detektywów daje możliwość
systematycznej pracy z uczniami, dzięki czemu można uzyskać
trwałe efekty podejmowanych
działań.
W szkoleniu wzięło udział
10 nauczycieli ze Szkół Podstawowych w: Skrzypnem, Borze,
Maruszynie Dolnej, Maruszynie
Górnej, Bańskiej Niżnej i Bańskiej Wyżnej.
Opr.: Katarzyna Sowa

Kwartalnik Gminy Szaflary

Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli
27 listopada 2018r. w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Szaflarach zorganizowała szkolenie dla nauczycieli na temat
„Agresja i przemoc wśród młodzieży, przemoc rówieśnicza. Rozmowy z rodzicami”.

S

zkolenie zostało przeprowadzone przez Firmę
INVESIS z Krakowa, a główną prowadzącą
była Marta Kościelniak, pracująca na co dzień
jako psychoterapeuta. W szkoleniu wzięło udział
29 nauczycieli z 6 szkół z terenu Gminy Szaflary.

Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pedagogom za
przybycie.
Opr.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Szkolenie profilaktyczne dla rodziców
27 listopada br. z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej odbyło się szkolenie dla rodziców
na temat „Cyberprzemoc, przemoc słowna i wulgaryzmy – zareaguj zanim będzie za późno”.

C

elem szkolenia było zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, które niosą szeroko pojęte
multimedia oraz pokazanie rodzicom, w jaki
sposób mogą rozmawiać z dziećmi, by budować
wzajemne relacje i zaufanie.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Firmę INVESIS z Krakowa, a główną prowadzącą
była Marta Kościelniak, pracująca na co dzień

jako psychoterapeuta. W szkoleniu wzięło udział
52 rodziców.
Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, dla których los
dzieci nie jest obojętny za przybycie i dyskusję..

Opr.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Zajęcia muzyczne w 2018 roku
Od stycznia do grudnia 2018 roku odbyło się ponad 500 godzin zajęć muzycznych. Zajęcia odbywają się
w Szkołach Podstawowych w Borze, Maruszynie i Zaskalu oraz w remizie w Szaflarach.

N

a zajęcia uczęszcza ok. 80
dzieci. Uczniowie mają zajęcia raz w tygodniu, w grupach uczą się grać na gitarach
klasycznych i akustycznych oraz
ukulele, tworzą zespoły muzyczne, gdzie poznają podstawy gry
na gitarze basowej i perkusji,
śpiewają.
Celem zajęć jest rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień muzycznych, kreatywności i twórczych postaw, a także kompe-

tencji społecznych takich jak:
integracja, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poczucia odpowiedzialności za jakość i efekty wspólnego działania. Zajęcia
stwarzają okazje do przeżywania
pozytywnych emocji, zachęcają do pełnego i świadomego
udziału w kulturze muzycznej,
włączają uczniów do organizacji
życia muzycznego środowiska
i aktywnego w nim współdziałania. Dzieci wykorzystują nabyte

umiejętności, wzbogacając życie
muzyczne szkół i środowiska.
Biorą udział w występach szkolnych, koncertach, konkursach
na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Efekty
podjętych działań w bieżącym
roku to, m.in. awans Zuzanny
Jachymiak i Martyny Luberdy
do finału wojewódzkiego XXXI
Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2018”, II
miejsce Zuzanny Jachymiak
w Festiwalu Piosenki „Debiuty”- Kraków 2018, I miejsce
zespołu HYR w Konkursie Piosenki „Singing Kids” Kraków
2018, I miejsce Zuzi Jachymiak
i II miejsce Martyny Luberdy
oraz I miejsce HYRU i II zespołu z Boru w III Gminnym
Przeglądzie Piosenki Angiel-
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skiej w Szaflarach, Nagroda
Starosty Nowotarskiego Sandry
Zagórskiej w VI Powiatowym
Konkursie Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdza, wyróżnienie dla zespołu
HYR w XIV Wojewódzkim
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu oraz liczne występy solistów i zespołów podczas
wielu uroczystości szkolnych,
środowiskowych, gminnych, na
festynach, wydarzeniach religijnych, patriotycznych, charytatywnych itp.
Innym- pozytywnym aspektem, jest zagospodarowanie wolnego czasu, które chroni przed
różnego rodzaju zagrożeniami,
tym samym zajęcia mają również
wymiar profilaktyczny.
Opr.: Piotr Urzędowski,
instruktor zajęć muzycznych
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Festyn rodzinny - tak się bawi Skrzypne
Z inicjatywy prężnie działającej przy Szkole Podstawowej Rady Rodziców
30 września odbył się niedzielny festyn rodzinny.

T

egoroczny festyn odbył się
wyjątkowo we wrześniu,
a inicjatywa zrodziła się
spontanicznie - „chcemy, aby
wszyscy mogli cieszyć się i korzystać z nowo otwartej 5 września sali gimnastycznej”.
Część artystyczna w obecności Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego, Sołtysa Wsi
Wojciecha Piszczóra, Dyrekcji,
Nauczycieli i Rodziców została
zaprezentowana na nowo otwartej sali. Program w wykonaniu
dzieci dotyczył różnych dyscyplin sportowych. Uroczystość
uświetnił zespół góralski i występ „Skrzypnianek”.
Następnie można było skorzystać z loterii fantowej lub
zakupić cegiełkę. W kolejnej
części każdy mógł sprawdzić

swoje umiejętności w różnych
dziedzinach sportu.
Młodsze dzieci drużynowo rywalizowały ze swoimi rodzicami
w sprawnościowych konkurencjach na zewnętrznym boisku, zaś
starsi testowali kondycję w koszykówce i siatkówce. Wszyscy
wspaniale się bawili. Jako przypieczętowanie wyśmienitej
zabawy odbył się kurs Zumby,
prowadzony przez wykwalifikowaną trenerkę. Dopingowane
przez widownię mamy przygotowały nawet specjalny układ taneczny. Na zakończenie odbyło
się losowanie z nagrodami.
Rodzice kolejny już raz udowodnili, że potrafią zorganizować wspaniałą zabawę i sami
aktywnie wraz z dziećmi w niej
uczestniczyć.

Dziękujemy wszystkim Paniom z Rady Rodziców za wkład
i przygotowanie poczęstunku.
Ogromne podziękowania również dla wszystkich obecnych
za wspieranie funkcjonowania
szkoły.
Opr. i fot.: Maria Cisoń

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Maruszynie Górnej

Piękna pogoda i ostatnie letnie promienie tej jesieni stały się doskonałym
pretekstem do zorganizowania 18 października Święta Pieczonego Ziemniaka.

N

ajmłodsi uczniowie
z klas I-III wybrali się
wraz ze swoimi wychowawcami na wycieczkę po okolicy i skorzystali
z zaproszenia mamy jednego z uczniów, Karoliny
Maśnicy, na swoje podwórko. Zaopatrzeni nie tylko
w ziemniaki, ale również
w smaczną kiełbasę i dodatki, uczniowie udali się do
celu ich wyprawy. Po dotarciu
do miejsca ogniskowego przygotowanego przez gospodynię,
wychowawcy zabrali się do

rozpalania ogniska, a wszyscy pozostali mościli sobie
miejsca piknikowe i przygotowywali kiełbaski na ognisko. Niektórzy mieli okazję
samodzielnie upiec sobie własną kiełbaskę inni skorzystali
z pomocy kolegów, koleża-
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nek i opiekunów. Po pierwszym
daniu przystąpili do opiekania
wcześniej ugotowanych w koszulkach ziemniaków na ogniku
- nietypowo bo również na patykach. Mimo to i tak były pyszne
i nawet takie same jak z popiołu.
Po ucztowaniu i przepysznej
zabawie na pięknej zielonej trawie i w gorących promieniach
słońca, pełni radości w dobrych
humorach i z ogromnymi – pozytywnymi emocjami uczniowie
wrócili do szkoły. Było co opowiadać w domu!
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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Młodzi zaskalanie zbudowali gród
Klasa 3 szkoły podstawowej pod kierunkiem
wychowawczyni Bogusławy Czyż
przeniosła się w czasy średniowiecza.

P

odczas zajęć uczniowie zapoznali się z epoką historyczną,
w której krajem rządził król,
a rycerze kierowali się kodeksem honorowym. Dzieci miały
za zadanie również zaprojektować i wykonać makiety grodu
czyli dawnej osady. W grodzie
znajdował się kościół, zamek,

młyn, studnia i wiatrak, a osadę
otaczała fosa.
Wystawa znajduje się na korytarzu budynku szkoły i jest
okazją do poszerzenia wiedzy
również dla klas starszych. Największe zainteresowanie wśród
dzieci z zerówki wzbudził za to
smok. Opr. i fot.: Bogusława Czyż

Kilkugodzinny wypad w Tatry
Grupka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach 6 października wybrała
się na wycieczkę do Zakopanego.

N

ajpierw uczniowie odwiedzili wystawę multimedialną w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Tam mogli
zobaczyć doskonale odwzorowany krajobraz Tatr oraz faunę
i florę regionu, a także wejść do
jaskini.
W sali odkryć korzystali
z edukacyjnych gier i podziwiali modele roślin i zwierząt,
które ukryte były w specjalnych
szufladkach. Następnie cała grupa pojechała do Kuźnic skąd
spacerkiem wyruszyła na Kalatówki. Po drodze uczniowie

zatrzymali się koło Klasztoru
Albertynek, aby zobaczyć kaplicę oraz Pustelnię Brata Alberta. Wędrówkę zakończyli
odpoczynkiem w schronisku
na Kalatówkach.
Wycieczka odbyła się
w ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego i współpracy PTTK
oddział Gorce w Nowym Targu.
Przy tej okazji członkowie
Koła dziękują Annie Rużyczce
za przewodnictwo, i to, że kolejny raz nie zapomniała o szkole
w Szaflarach.
Opr. i fot.: Mariola Pajerska
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Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony powietrza w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach.

W

ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze
środków Programu LIFE Unii
Europejskiej Gminne Przedszkole otrzymało oczyszczacz
powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
W październiku w grupie
I „Tuptusiów” zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dotyczące zanieczyszczeń i ochrony powietrza. Działania podjęte
przez placówkę miały na celu
kreowanie postaw proekologicznych, a tym samym poprawę, jakości powietrza – STOP-SMOG!
W ramach akcji przedszkolaki dowiedziały się, że powietrze
jest wszechobecne i niezbędne
do życia, a jego czystość jest
źródłem zdrowia. Dzieci brały
czynny udział w zajęciach i z zainteresowaniem słuchały o tym,
co to jest smog, skąd się bierze
i jak wpływa na nasze zdrowie.
Ponadto pogłębiły swoją wiedzę
na temat ochrony powietrza oraz
recyklingu. „Tuptusie” wraz ze

swoja wychowawczynią, Panią
Anią, dzielnie uczyły się segregować śmieci. Podczas zajęć został zaprezentowany oczyszczacz
powietrza oraz jego działanie.
Przedszkolaki wykonały też grupowy plakat pt. „Kochasz dzieci
nie pal śmieci” dotyczący problemu palenia śmieci w piecach
domowych. Wszystkie dzieci
wykazały się ogromnym zaangażowaniem, a powstała praca
została zaprezentowana w galerii
prac na korytarzu przedszkola.
Mamy nadzieję, że pozytywnie
wpłynie na rodziców i uświadomi im, iż spalane w piecach
śmieci silnie zanieczyszczają

powietrze i mają niekorzystny wpływ na
zdrowie dzieci. Rodzice
przedszkolaków zostali
także zapoznani z listem
od Marszałka Województwa Małopolskiego oraz
ulotkami informacyjnymi dotyczącymi wpływu smogu na nasze
zdrowie i konieczności wymiany
pieców na ekologiczne.
Gminne Przedszkole jest niezmiernie wdzięczne Panu Marszałkowi za przekazane urządzenia filtrującego powietrze.
Jednocześnie jesteśmy dumni,
że mogliśmy poprzez tę akcję
ekologiczną zrobić coś dla na-

Spektakl „Magiczne słowo”
Teatr lalek „Bajka” z Barcic koło Starego Sącza
gościł w Szkole Podstawowej w Borze.

19

listopada uczniowie
szkoły dzięki życzliwości wszystkich nauczycieli i całkowitym sfinansowaniu
przez rodziców, obejrzeli przepiękny spektakl z cennymi radami
„Magiczne Słowo” na podstawie
opowiadania Zofii Prokofiewej
„Nie przeproszę”.
Głównym przesłaniem płynącym z przedstawienia był
problem wychowawczy. Dzieci
dowiedziały się jak poradzić sobie z kłótnią w domu, jak naprawić popełnione błędy i o jakich

najprostszych słowach należy
pamiętać w relacjach międzyludzkich. Magiczne a zarazem
najprostsze słowa dziękuję, proszę, przepraszam nic nie kosztują
a działają cuda.
Na uwagę zasługują kolorowe
dekoracje, profesjonalna oprawa
muzyczna skomponowana do
bajki a przede wszystkim duże
oryginalne kukiełki. Po przedstawieniu dzieci mogły omówić
treść i wyciągnąć wnioski z obejrzanego spektaklu.

Opr. i fot.: Halina Gacek
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szego środowiska. Teraz już nawet najmłodsze przedszkolaki
widzą potrzebę dbania o przyrodę, a przede wszystkim czystość
powietrza.
Mamy nadzieję, że udało
nam się zwiększyć świadomość
społeczną i uwrażliwić ludzi, by
zaczęli przykładać większą wagę
do stosowanego w ich domach
źródła ogrzewania.
Opr. i fot.: Anna Luberda
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„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium”
Józef Piłsudski

Polska nasza nieodległa

– 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Gminne Przedszkole w Szaflarach DLA NIEPODLEGŁEJ

W

tym roku obchodziliśmy
100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne Przedszkole
w Szaflarach w ramach ogólnokrajowych obchodów włączyło
się do uczczenia tego wydarzenia. Realizowaliśmy wiele zadań poświęconych obchodom
rocznicowym. Zrealizowaliśmy
niemal wszystkie założenia, poszerzając je o ponadprogramowe
inicjatywy.
Już w listopadzie 2017 r. nasze
przedszkole w związku ze zbliżającą się 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
przystąpiło do Ogólnopolskiego
Konkursu „Przedszkole Młodych
Patriotów” organizowanego
przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jednym
z zadań było zorganizowanie
konkursu pieśni patriotycznych.
W związku z tym 10 listopada
2017 r. w przedszkolu odbył się
po raz pierwszy „Konkurs Pieśni Patriotycznej”. W konkursie
brały udział dzieci w wieku od
4 do 6 lat.
17 kwietnia 2018 r. w przedszkolu po raz drugi odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski

Poezji Dziecięcej. W ramach
odchodów „Roku dla Niepodległej”, a tym samym realizując
kolejne zadanie konkursu dzieci
recytowały wiersze o tematyce
patriotycznej. Podczas konkursu
zaprezentowało się 46 młodych
recytatorów, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami
z oddziałów przedszkolnych
działających na terenie Gminy
Szaflary.
Po wykonaniu wszystkich
zadań konkursowych i udokumentowaniu ich nasze starania

zostały ocenione przez jury
wchodzące w skład organizatora konkursu. Nasze Przedszkole otrzymało tytuł i certyfikat
„Przedszkola Młodych Patriotów”.
W dniu 19 czerwca 2018 roku
w naszym przedszkolu obyło się
uroczyste ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac Gminnego
Konkursu Fotograficznego pt.
„Niepodległa w Obiektywie
Przedszkolaka”. Konkurs adresowany był do dzieci z gminy
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Szaflary w wieku od 3 do 6 lat
i ich rodziców. Dzięki temu działaniu upamiętniliśmy miejsca
i wydarzenia związane z walką
Polaków o niepodległość, a także
poszerzyliśmy wiedzę dzieci na
temat ich miejscowości. Wystawę pokonkursową można było
podziwiać w Gminnym Przedszkolu.
W tym roku szkolnym jednym
z obszarów działalności naszego przedszkola jest realizacja
działań kształtujących postawy
patriotyczne oraz kultywowanie
tradycji narodowych i regionalnych. W ramach rocznego planu pracy realizujemy innowację
pedagogiczną „Przedszkolak
poznaje tradycje i obyczaje”.
Priorytetem naszych działań,
we współpracy z rodzicami jest
umożliwienie dzieciom kultywowania ważnych dla społeczności tradycji i zwyczajów,
a także rozwijania zainteresowań
przedszkolaków rodzinnymi korzeniami.
Już w październiku br. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej nauczycielki Gminnego Przedszkola zorganizowały
dla dzieci przestrzeń edukacyjną
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sprzyjającą rozumieniu, przeżywaniu i poznawaniu wartości
związanych z 100 rocznicą Niepodległości. W każdej sali i holu
przedszkola powstał kącik patriotyczny, który przybliżał dzieciom
historię Polski, a w oknach zawisły biało czerwone dekoracje.
Ponadto w grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone
zajęcia związane z nazywaniem
i rozpoznawaniem wartości
związanych z zachowaniami
i umiejętnościami społecznym
tj. szacunek do ojczyzny i do
symboli narodowych.
18 września 2018 r. przedszkole odwiedziła pani Halina
Hanula - historyk pracujący
w Szkole Podstawowej w Szaflarach. Spotkała się ona z grupą Smyków i Asów. W ramach
tematu dnia „Poznajemy naszą
miejscowość” pani historyk
zapoznała dzieci z zabytkami
Szaflar (kościół, pomnik A. Suskiego, figurka św. Andrzeja,
krzyż na Ranisbergu), pokazała
zdjęcia i obrazki ukazujące zabytkowe miejsca (chałupa Doruli, kapliczki), o których dzieci
powinny wiedzieć. Pani Halina
opowiedziała także o herbie Szaflar i zapoznała dzieci z legendą
naszej miejscowości. Była to
bardzo ciekawa lekcja historii o naszej „małej ojczyźnie”.
Wszystkie grupy przedszkolne
złożyły znicze pod pomnikiem
Augustyna Suskiego na rynku
w Szaflarach.
Nasza placówka dodatkowo
wzięła udział w akcji BohaterON
– włącz historię! Ta ogólnopolska
kampania o tematyce historycznej miała na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez
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wysłanie im bezpłatnych kartek
dystrybuowanych na terenie całego kraju. Pierwszy etap odbył
się pod koniec września, a kolejny pod koniec października.
Całą akcje poprzedziły prelekcje
o Powstaniu Warszawskim oraz
II Wojnie Światowej.
9 listopada 2018 roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Część artystyczną
przygotowały dzieci 5-6 letnie
z grupy III i IV pod kierunkiem
Pani Władysławy Szczechowicz
oraz Pani Marzeny Chowaniec-Szczotki. W pięknej scenerii
przedszkolaki recytowały wiersze o tematyce patriotycznej,
śpiewały pieśni upamiętniające
wszystkich walczących o wolną
Polskę, wykonały instrumentalizację utworu „Szara piechota”
oraz zaprezentowały taniec narodowy „Polonez” oraz taniec

ludowy „Trojak”. W ramach
obchodów rocznicowych wzięliśmy udział w akcji „Rekord dla
Niepodległej” ogłoszonej przez
Ministra Edukacji Narodowej
oraz Radę Dzieci i Młodzieży
przy Ministrze Edukacji Narodowej. Punktualnie o godz. 11:11
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami odśpiewały hymn Polski.
Dnia 13.11.2018 r. w naszym
przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dzieci nowoprzyjęte oficjalnie stały się członkami naszej
przedszkolnej społeczności.
W związku z obchodzoną niedawno 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości
scenografia i stroje utrzymane
były w biało-czerwonej oprawie. Część artystyczna również
nawiązywała do tradycji patriotycznych i utrzymana została
w podniosłym stylu. Najmłodsza
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grupa przedszkolna „Tuptusie”
zatańczyła do piosenki „Polsko
śpiewam dla Ciebie” oraz wykonała taniec „Grozik” do muzyki
ludowej „Poszło dziewczę po
ziele”. Grupa starszych dzieci
recytowała wiersze związane
z ważnymi wydarzeniami dla
naszego narodu.
Nasza publikacja jest podsumowaniem zrealizowanych
przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Głównym priorytetem naszych
zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych było uczczenie
i upamiętnienie wydarzeń oraz
osób związanych z niepodległością. Jesteśmy dumni, iż
nasi podopieczni mogli stać się
częścią tak ważnego wydarzenia
w naszym kraju. Wraz ze społecznością lokalną stworzyliśmy
naszą „małą historię”. Dzięki
udziałowi we wspomnianych
wyżej inicjatywach, częściowo
poprzez zabawę, mieliśmy szansę rozpalić w dzieciach ducha patriotyzmu. Nasze przedszkolaki
wiedzą co to jest niepodległość
oraz rozumieją i respektują ważne wartości, które mają szczególne znaczenie dla tożsamości
narodowej Polaków.
Każdy podopieczny Gminnego Przedszkola w Szaflarach
może dumnie powiedzieć: „Jestem szczęśliwym przedszkolakiem, ale i też dumny, bo jestem
Polakiem!”
Opr. i fot.: Anna Luberda
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Piórem z serca dla Niepodległej
W ramach Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej zorganizowała
Gminny Konkurs Poetycki „ Piórem z serca dla Niepodległej”.

N

a konkurs wpłynęło po eliminacjach szkolnych do
etapu Gminnego: W kategorii: klas I-III - 10 wierszy, klas
IV-VI - 14 wierszy, klasy VII,
VIII, i III GIM. - 14 wierszy.
Komisja, w której skład wchodzili nauczyciele szkół Gminy
Szaflary i i przedstawiciele
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach zdecydowała w tajnym
głosowaniu o przydzieleniu następujących miejsc i wyróżnień:
Klasy I-III
»» I miejsce: „ Co to jest Niepodległość”, Autor: Krzysztof
Łachut klasa 3b, SP w Szaflarach.

»» II miejsce: „Polska”, Autor:
Zuzanna Bukowska klasa I,
SP w Maruszynie Górnej.
»» III miejsce: „Dama”, Mikołaj Topór klasa 3, SP. Bańska
Niżna,
»» Klasy IV-VI I miejsce: „Setna rocznica.”, Joanna Mucha
klasa VI, SP w Maruszynie
Dolnej.
»» II miejsce: „Wolność”, Maksymilian Walkosz, klasa V, SP
w Maruszynie Dolnej.
»» III miejsce: „Moja Ojczyzna”, Autor: Martyna Gał
klasa V, SP. Skrzypne.
Klasy VI I,VIII, III Gimn.
»» I miejsce: „ Mamo, idę
w świat”, Autor: Martyna

Bukowska, klasa VIII, SP
w Maruszynie Górnej.
»» II miejsce: „Myśl o Ojczyźnie”, Autor: Alicja Żukowska,
klasa III Gimn, SP w Bańskiej
Wyżnej.
»» III miejsce: „O Polsko”, Autor: Paweł Urbaś, klasa VIII,
SP. Bańska Wyżna.
»» Wyróżnienia: Anna Bartoszek, kl. III SP w Maruszynie
Górnej, „ Polsko miła i kochana”, Martyna Stanek, kl.
I SP w Maruszynie Górnej,
Natalia Madziar, kl. VI SP
w Bańskiej Wyżnej, Patrycja
Strama, kl. V SP w Szaflarach, Katarzyna Maciasz, kl.
III Gimn. SP w Skrzypnem,

Karolina Bartoszek, kl. VII
SP w Maruszynie Górnej.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za zaangażowanie oraz wkład pracy
w przygotowanie uczniów do
konkursu:
Bożenie Janczy, Irenie Topór,
Katarzynie Kurandzie, Annie Sichelskiej, Urszuli Grochulskiej,
Lucynie Leśniak-Mazur, Iwonie
Zagól, Renacie Zagól, Joannie
Żółtek-Babiarz, Jarosławowi
Szlękowi, Marcie Bryniarskiej,
Danucie Budzyk, Małgorzacie
Kwatyrze, Renacie Jagodzie, Jolancie Kustrze, Dominice Sięce-Guzda.
Opr.: Tomasz Mazur

Piękna nasza Polska cała
„Piękna nasza Polska cała” – to temat Gminnego Konkursu Plastycznego organizowanego
przez Szkołę Podstawową w Borze. 5 listopada odbyło się podsumowanie.

W

konkursie wzięły udział
przedszkolaki oraz
uczniowie klas od 0 do
VII z gminy Szaflary.
Komisja konkursowa
w składzie: Magdalena Kędzierska – artysta plastyk, Monika Jędrol – nauczyciel oraz
Monika Mroszczak – Gąsior
– nauczyciel oceniła 195 złożonych prac i przyznała następujące miejsca:

Oddział przedszkoln
(dzieci 6-letnie)
»» I miejsce: Anna Gał, GP
w Szaflarach op. Władysława Szczechowicz
»» II miejsce: Zuzanna Migiel,
SP w Skrzypnem op. Barbara Magdziak

»» III miejsce: Dagmara
Pasyk, GP w Szaflarach op.
Władysława Szczechowicz
Klasa I
»» I miejsce: Marcin Falisiewicz, SP w Bańskiej Wyżnej
op. Krystyna Jarosz

Oddział przedszkolny
(dzieci 5-letnie)
»» I miejsce: Anna Kukulak, SP w Borze op. Anna
Kalata
»» II miejsce: Natalia Chochorowska, GP w Szaflarach op.
Halina Handzel
»» III miejsce: Izabela Migiel,
SP w Skrzypnem op. Barbara Magdziak

»» II miejsce: Anna Czernik,
SP w Zaskalu op. Ewa
Zborowska
»» III miejsce: Melania Marusarz, SP w Zaskalu op. Ewa
Zborowska
Klasa II
»» I miejsce: Patrycja Sobańska, SP w Bańskiej Niżnej
op. Urszula Grochulska-Kolasa
»» II miejsce: Amelia Sikoń,
SP w Skrzypnem op. Monika Peciak
»» III miejsce: Oskar Szczepaniec, SP w Skrzypnem op.
Monika Peciak
Klasa III
»» I miejsce: Aleksandra Murańka, SP w Bańskiej Niżnej
op. Anna Sichelska
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»» II miejsce: Weronika Chramiec, SP w Skrzypnem op.
Anna Waluś
»» III miejsce: Jan Stopka,
SP w Skrzypnem op. Anna
Waluś
Klasa IV
»» I miejsce: Karolina Zarycka, SP w Bańskiej Wyżnej
op. Krystyna Jarosz
»» II miejsce: Anna Repa,
SP w Bańskiej Wyżnej op.
Krystyna Jarosz
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»» III miejsce: Adrian Bryja,
SP w Borze op. Dominika
Sięka - Guzda

Klasa VI
»» I miejsce: Gabriela Szczechowicz,
SP w Skrzypnem op.
Monika Peciak
»» II miejsce: Piotr Chrobak,
SP w Borze op. Dominika
Sięka - Guzda
Ewelina Bafia,
SP w Skrzypnem op. Monika Peciak
»» III miejsce: Joanna Mucha,
SP w Maruszynie Dolnej op.
Anna Królczyk

Klasa V
»» I miejsce: Małgorzata Stopka, SP w Skrzypnem op.
Monika Peciak
»» II miejsce: Adrian Strama,
SP w Maruszynie Dolnej op.
Anna Królczyk
»» III miejsce: Natalia Szostak, SP w Skrzypnem op.
Monika Peciak

Klasa VII
»» I miejsce: Katarzyna
Repa, SP w Bańskiej
Niżnej op. Dorota
Rokicka
»» II miejsce: Alicja Zapotoczna, SP w Skrzypnem
op. Anna Królczyk
»» III miejsce: Oliwia Cisoń,
SP w Borze op. Dominika
Sięka – Guzda
Opr. Wioletta Luberda
Fot.: Natalia Staszel

Wizerunek orła białego
w konkursie plastycznym
W ramach Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości, Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej zorganizowała
Gminny Konkurs Plastyczny „Wizerunek orła białego zmieniającego się na
przestrzeni wieków w formie kartki pocztowej”.

K

onkurs odbył się w trzech
kategoriach wiekowych
1. klasy I – III, 2. klasy
IV – VI, oraz 3. klasy VII,VIII
i gimnazjum. Wpłynęło 40 prac
plastycznych ze szkół Gminy
Szaflary.
Jury, w którego skład wchodzili nauczyciele uczący w SP
w Maruszynie Dolnej oceniło
nadesłane prace według kryteriów załączonych w regulaminie
i przyznało następujące miejsca
i wyróżnienia w kategoriach:

Klasy I–III SP
»» I miejsce – Szczerba Jakub
– kl II Maruszyna Górna
»» II miejsce – Anna Bartoszek
kl. III Maruszyna Dolna
»» III miejsce – Katarzyna
Trebunia kl. II Bańska Wyżna i Karolina Karpiel kl. III
Zaskale

»» III miejsce – Karolina
Szczerba kl. VI Maruszyna Dolna

»» wyróżnienie: Amelia Molek
kl. II Bańska Niżna i Dawid
Brzeźniak kl. I Maruszyna
Górna

Klasy VII, VIII SP i III G

Klasy IV–VI SP
»» I miejsce – Małgorzata
Stopka– kl V Skrzypne
»» II miejsce – Aleksander
Rusnak kl. V Bańska Wyżna

Konkurs na
prezentację
multimedialną
W październiku
nastąpiło
rozstrzygnięcie
Konkursu na
prezentację
multimedialną Stulecie
Niepodległości,
organizowanego przez
Szkołę Podstawową
w Skrzypnem.

W

»» wyróżnienie: Zuzanna
Borkowska kl. V Maruszyna Dolna i Zuzanna
Karwaczka kl. V Maruszyna Dolna
»» III miejsce – Eryk Gil kl.
VII Maruszyna Dolna

»» I miejsce – Daniel Walkosz– kl VIII Maruszyna
Dolna i Agnieszka Pawlikowska kl III G Maruszyna
Dolna
»» II miejsce – Agnieszka
Buńda kl. III G Maruszyna
Dolna

Do kategorii III wpłynęły
prace tylko z dwóch szkół. Niestety część prac była niezgodna z regulaminem w związku
z czym organizator wybrał dodatkowe prace z macierzystej
placówki.
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Konkursie brali udział
uczniowie wszystkich
szkół z gminy Szaflary. Wpłynęło 20 prezentacji.
Wśród nadesłanych prac komisja wyłoniła zwycięzców:
Rafał Kula z Maruszyny
Górnej, Karolina Szczerba
z Maruszyny Dolnej i Martyna Bukowska z Maruszyny
Górnej.
Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się na Sesji
Rady Gminy, 29 listopada.
Wszystkim uczniom i opiekunom biorącym udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie.  Fot.: Natalia Staszel
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VI edycja Dyktanda
Niepodległościowego
„Po polsku o historii”
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Kantego wzięli udział w VI edycji Dyktanda
Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

C

elem tego przedsięwzięcia
jest wzmocnienie przekonania wśród uczniów, że warto
podejmować wysiłki, mające na
celu własny rozwój. Działanie
to podnosi wiedzę uczniów na
temat poprawności zapisów ortograficznych, jak również uczy
zdrowej rywalizacji.
W tym roku do konkursu
przystąpiło ośmioro uczniów

Niepodległa w Bańskiej Niżnej
Wśród biało-czerwonych flag w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Niżnej odbyły się
uroczyste obchody Święta Niepodległości.

P

rzy dźwiękach Poloneza
Ogińskiego zajmowaliśmy
miejsca na sali. Jedynym
elementem scenograficznym
było ustawione na środku krzesło przykryte czarną tkaniną.
Odświętnie ubrani uczniowie
i nauczyciele, radosny nastrój
i dominujące dwa kolory stworzyło niepowtarzalny obraz. Pojawienie się dziewczyny ze starą
walizką uciszyło wrzawę i po
chwili obserwowaliśmy monodram w wykonaniu uczennicy
klasy III gimnazjum Wiktorii
Łukanus. Czarne płótno znika
i na krześle ukazuje się polska
flaga symbolizująca odrodzoną
Ojczyznę. Polskę , w której każdy znajdzie swoje miejsce .
Opowieść Wiktorii to historia
przeciętnej polskiej rodziny zawarta w pamiątkach przekazywanych przez przodków. Książki,
fotografie , różaniec i czytane
listy przywoływały pamięć o tra-

gicznych losach Polaków, dzięki
którym możemy dzisiaj cieszyć
się odzyskaniem niepodległości.
Ostatnie słowa przedstawienia to prośba o dbałość bieli
i czerwieni, by już nigdy „nie
sczerniały”.
Następnie zaśpiewaliśmy
wspólnie 4 zwrotki Hymnu Państwowego.
Na koniec wszyscy obecni na
sali przylepiali do dużego pustego
serca swoje serduszka ze swoimi imionami. Dziewczyny zapełniały górną część – białymi,
a chłopcy dolną – czerwonymi.
Tak powstało jedno olbrzymie
biało-czerwone serce z dwiema
szarfami, na których widnieje
pamiątkowy napis. Szczególne
podziękowania kierujemy do
Pani Uli Grochulskiej-Kolasy
oraz naszych Pań woźnych, które
bardzo zaangażowały się podczas
realizacji całego przedstawienia.
Opr.: Uczniowie klasy VIII
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z klas VII-VIII SP i III G oraz
ośmioro uczniów z klas V-VI SP.
Piszący mieli okazje zapoznać
się z postaciami i wydarzeniami
związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji GRATULUJEMY!
Opr.: Uczniowie klasy V
w Maruszynie Dolnej
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100-lat Niepodległej Polski
Uczniowie szkoły podstawowej w Zaskalu wraz z opiekunami wzięli udział
w warsztatach pt. „Moja mała Ojczyzna”

Z

ajęcia odbyły się w Muzeum
Podhalańskim w Nowym
Targu. Zaskalanie wykonali symbole narodowe, którymi
udekorowali szkołę. Przypomnieli sobie najważniejsze
fakty historyczne związane

z niepodległością Ojczyzny.
Podczas spotkania rozmawiano o postawach patriotycznych
w czasie pokoju. Szacunku do
osób starszych i poszanowaniu
mienia wspólnego.
Opr. i fot.: Kinga Jagła - Tokarska

Gminny Konkurs Plastyczny „Na100latki, Na100lecie”
Kolejnym konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Maruszynie Górnej, w ramach Gminnych Obchodów
100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, był Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „ Na100latki, Na100lecie”.

K

onkurs na plakat na
100 rocznicę Odzyskania
Niepodległości przeznaczony był dla uczniów starszych
klas VII, VIII i III Gimn. Szkół
Gminy Szaflary.
Komisja, w której skład
wchodzili nauczyciele i przedstawiciele Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zdecydowała
w tajnym głosowaniu o przy-

dzieleniu następujących miejsc
i wyróżnień:
»» I miejsce: Martyna Bukowska, uczennica klasy VIII SP.
w Maruszynie Górnej,
»» II miejsce: Jan Migiel, uczeń
klasy III Gimn. SP w Skrzypnem,
»» III miejsce: Roksana Król,
uczennica SP w Zaskalu,
»» Wyróżnienia: Alicja Zapotoczna, SP w Skrzypnem,

Marzena Podczerwińska, SP
w Maruszynie Górnej.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, wkład
pracy w przygotowanie uczniów
do konkursu:
Jolancie Krzystyniak, Annie
Królczyk, Tomaszowi Mazurowi, Bogusławie Czyż, Krystynie
Jarosz, Dominice Sięce –Guzda.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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Wieczornica Patriotyczna w Bańskiej Wyżnej
Uczniowie, rodzice i ich krewni 14 listopada spotkali się na Wieczornicy
Patriotycznej w budynku szkoły.

wspólnie w pieśniach
patriotycznych. Na doniosłą atmosferę miały
również wpływ piękne
dekoracje wykonane
przez uczniów naszej
szkoły.
Pani dyrektor przypomniała chlubne początki naszej szkoły,
która powstała jeszcze
przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości, po
czym uczciliśmy minutą ciszy
pamięć tych, którzy o niepodległą Polskę walczyli. Następnie
uczniowie wprowadzili zebranych przez czas i przestrzeń,
przywołując historie powstania
pieśni i przedstawiali ich auto-

O

kazja była szczególna, bowiem chcieliśmy uczcić
100 – lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W ten wieczór cała sala gimnastyczna rozbrzmiewała głosami uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości złączonych

W odświętnej
szacie w Maruszynie
Górnej

N

ie tylko duchowo, emocjonalnie, ale i wizerunkowo
szkoła w Maruszynie Górnej długo przygotowywała się
do tegorocznego – szczególnego
Święta Niepodległości. Budynek
szkoły, klasy i korytarz przybrały
świąteczne dekoracje.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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rów. „Nocne Polaków rozmowy”
zakończyła pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje” i rozstaliśmy
się, miejmy nadzieję po to, by za
rok ponownie się spotkać.
Podczas wieczornicy zaprezentowana została wystawa
znaczków pocztowych i filatelistycznych kart wystawowych
wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Pokazane znaczki
zostały docenione na ogólnopolskim konkursie filatelistycznym,
a ich autorzy zajęli pierwsze
miejsca w konkursie zorganizowanym na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości.
W nagrodę znaczki zostały wydane przez Pocztę Polską.
Opr.: Krzysztof Sroka
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XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Niepodległość”
Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaskalu wzięli udział w Powiatowym
Konkursie Plastycznym ,,Niepodległość”.

W

Konkursie wzięło udział
36 uczniów. Prace czterech z nich zostały nagrodzone i wyróżnione przez jury
konkursu. Uczniów przygotowywała Jolanta Krzystyniak.
Nagrody otrzymali Adrian
Niedośpiał i Zofia Bukowska,
natomiast wyróżnienia – Anna
Kolasa i Wiktoria Gruszka.
Gratulujemy młodym artystom! Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali
nagrodzeni podczas akademii
z okazji Święta Niepodległości.
Opr. i fot.: Jolanta Krzystyniak

100lecie Niepodległości w Szkole Podstawowej
im. św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej
9 listopada podobnie jak w innych szkołach w całej Polsce, również i w naszej szkole
odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

O

d samego rana dzień ten
był wyjątkowo uroczysty.
Wszyscy w galowych strojach przyszli do szkoły przynosząc ze sobą własnoręcznie
wykonane flagi i kotyliony, które towarzyszyły im przez cały
dzień. Niektóre prace ręczne
kończono jeszcze z samego rana
na zajęciach. Po zorganizowa-

niu szyku w Biało-Czerwonym
pochodzie cała szkoła przeszła
przez Ich Małą Ojczyznę tym
samym zaznaczając i pokazując całej społeczności, że jest
to bardzo ważny dzień. Po
powrocie odbyła się uroczysta akademia przygotowana
przez uczniów starszych klas,
z której młodsi i najmłodsi

mogli się dowiedzieć jak nasi
dziadkowie i pradziadkowie
walczyli o niepodległą Polskę.
Nie zabrakło również udziału
w ogólnopolskiej Akcji „Rekord
Dla Niepodległej”. Wykonanie
czterozwrotkowego Mazurka
Dąbrowskiego miało miejsce
przed szkołą na tle odświętnie
udekorowanego budynku. Było
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wiele radości, przeżyć i bardzo
pozytywnych emocji, gdyż już
nigdy nie powtórzy się taka
chwila, nawet za 100 lat.
Relacje na żywo prowadzono
na portalu społecznościowym,
natomiast wykonanie również
zarejestrowano i można je znaleźć na szkolnym Facebooku.
Opr. i fot.: Tomasz Mazur
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Szaflary u progu niepodległości
W Szkole Podstawowej w Szaflarach 9 listopada odbyła się akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości Polski. W tym roku była szczególna okazja do świętowania, bowiem
obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

P

onadto społeczność szkolna
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej, która polegała na odśpiewaniu o godz. 11.11 czterech
zwrotek hymnu narodowego.
Sama akademia miała wymiar
bardzo lokalny. Odwoływała się
do wydarzeń, które odbywały się
w Szaflarach przed, w czasie i po
wojnie. Zapewne nie byłoby to
możliwe bez znajomości historii
Szaflar, a w tym pomogli nauczyciele: Katarzyna Fiedler i Jarosław Szlęk. Oprawę muzyczną
tradycyjnie zapewniła Agnieszka
Zając, a nad multimediami czuwał Kazimierz Dygoń. Aktorzy,
w przedstawieniu pt. „Szaflary
u progu niepodległości”, wcielili
się w role miejscowych postaci,
które w tym czasie pełniły ważne
funkcje społeczne we wsi.
W I scenie odbywa się rozmowa mieszkanki Szaflar Magdy (Magdalena Gał) z Bartkiem
(Bartłomiej Stopka), który po
kilkumiesięcznej nieobecności
wraca z Węgier z prac polowych.
Zauważa on krzyż na Ranisbergu i wypytuje o niego Magdę.
Magda relacjonuje mu przebieg
niedawnych uroczystości związanych z postawieniem krzyża
grunwaldzkiego. Z kolei dziewczyna wypytuje Bartka o wieści

ze świata i dowiaduje się,
że w Europie jest bardzo
niespokojnie po zabójstwie księcia Ferdynanda w Sarajewie. Oboje
niepokoją się, jak dalej
rozwinie się sytuacja.
W II scenie rozmawiają młodzi górale - Hanka (Julia Jarząbek) i Marcin (Damian Kasperek). Oboje przeczuwają, że
niebawem może się zdarzyć coś
bardzo niedobrego. I nie mylą
się, bo oto przysiężny gminy
Maślanka (Michał Warniczek)
wiesza ogłoszenie o mobilizacji
mężczyzn do wojska austriackiego, czym wprawia w rozpacz
Hankę i Marcina.
W III scenie odbywa się procesja prowadzona przez księdza

proboszcza Maurycego Rorttermunda (Krzysztof Mąka), w której
odprowadzani są na pociąg mieszkańcy Szaflar wcieleni do wojska. Następuje wzruszająca scena
pożegnania. W kolejnej odsłonie
słychać dwie piosenki „Wojenko,
wojenko” (Natalia Gał i Magdalena Gał) oraz „Rozkwitały pąki”
(Magdalena Gał), a publiczność
może również na ekranie zobaczyć fragmenty archiwalnego filmu z czasów I wojny światowej
ukazującego grozę wojny.

„No Promil – No Problem”
„Marsz trzeźwości dla niepodległości”

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza
Jagiellończyka w Bańskiej
Niżnej w ramach akcji społecznej „No promil – No problem”,
27 listopada przeszli ulicami
wsi niosąc chorągiewki i balony
z napisami „Marsz trzeźwości
dla niepodległości”.
Celem projektu jest ograniczenie na terenie Podhala

i całej Małopolski liczby osób
pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą
oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych
kierowców, szczególnie postawy krytycznej wobec takich
zachowań.
Opr. i fot.: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
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W IV scenie następuje pełne
radości powitanie powracających
z wojny mieszkańców Szaflar.
W kolejnej, V scenie, Agnieszka (Izabela Kula) i Ludwina (Caroline Kalata) z pomocą Magdy
i Hanki z zapałem przygotowują
kokardki biało - czerwone, które
mają zostać sprzedane i stanowić pomoc materialną dla ofiar
wojny.
Końcowa, VI scena, przedstawia wiec w rynku w Szaflarach, w czasie którego przemawiają wójt Jędrzej Kamiński
(Kamil Dzierżęga), ksiądz
Maurycy Rottermund, kierownik szkoły Tadeusz Palczewski (Piotr Galica) i rotmistrz
Mariusz Zaruski (Dawid Szaflarski), który przeprowadza
ślubowanie Ojczyźnie Polsce.
Wiec kończy się odśpiewaniem
Mazurka Dąbrowskiego.
Przedstawienie spotkało się
z bardzo dobrym odbiorem publiczności i wskazało na potrzebę przybliżania lokalnej historii
i przeżyć zwykłych ludzi uwikłanych w wielką historię.
Dopełnieniem przedstawienia
były piosenki odśpiewane przez
harcerzy i zespół Kabatinki.
Opr.: Jarosław Szlęk,
Mariola Pajerska
Fot.: Kinga Krzysztofek

nr 4(10)/2018

HISTORIA I EDUKACJA

Zaskalanie świętują
Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości cała społeczność Szkoły
Podstawowej w Zaskalu włączyła się
w wiele ciekawych inicjatyw.

N

ajpierw uczniowie wraz
z nauczycielami udekorowali placówkę. Orły zostały wykonane podczas warsztatów pt: „Moja mała Ojczyzna”

kursach plastycznych oraz
muzycznych.
Nasza uczennica Sandra
Zagórska zdobyła Nagrodę Starosty Nowotarskiego w VI Powiatowym
Konkursie Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu. Nauczyciele

w Muzeum Podhalańskim
w Nowym Targu. Zaś kotyliony i łańcuchy podczas zajęć
w szkole. Wielu wychowanków
uczestniczyło w różnych kon-

przygotowali kilka patriotycznych wystaw przypominających historię walki Polaków
o wolność kraju. Centralnym
punktem obchodów 11 listopada
była uroczysta akademia. Montaż słowno - muzyczny nawiązywał do 100-letniej Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Opr. i fot.: Kinga Jagła - Tokarska

Szkoła w Skrzypnem również uczestnikiem projektu
„Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”
Szkoła Podstawowa w Skrzypnem w ramach projektu „Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”, 22 listopada
zorganizowała dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej wycieczkę do Chabówki i Zubrzycy Górnej.

P

ierwszym punktem wyjazdu
było zwiedzanie skansenu kolejowego w Chabówce. Tam
dzieci mogły zobaczyć bardzo stare
eksponaty oraz poznać ich historię, a także mechanizm poruszania.
Każdy mógł wejść do wybranych
pociągów i zobaczyć je z bliska.
Kolejnym punktem wycieczki
były warsztaty przyrodnicze „Od
ziarenka do bochenka”, które od-

były się w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.
Dzieci dowiedziały się jak dawniej
ludzie wytwarzali pieczywo. Mogły zobaczyć różne rodzaje zbóż
i samodzielnie wydobyć z nich
ziarno za pomocą specjalnych
narzędzi. Później mieliły ziarno
na mąkę i samodzielnie wyrabiały
ciasto na placuszki. Tak przygotowane produkty upiekli na piecu.

Każdy mógł się poczęstować samodzielnie wykonanym moskolem oraz kawą zbożową przygotowaną przez panią przewodnik.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy udali się na zwiedzanie
skansenu składającego się
z bardzo starych drewnianych
budynków. Widzieliśmy między
innymi kościółek, tartak, młyn,
kuźnię, a także dwór rodzinny.
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Pani przewodnik opowiedziała
o życiu w dawnych czasach, sposobach wykonywania różnych
domowych obowiązków oraz
zwyczajach w tamtym regionie.
Na zakończenie wycieczki
wszystkie dzieci udały się na posiłek do restauracji w Jabłonce.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni
i pełni wrażeń wrócili do swoich
domów.
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Wycieczka Odkrywców SP w Maruszynie Górnej
W ramach projektu „Aktywne szkoły gminy Szaflary”

U

czniowie klas 7, 8 szkoły
podstawowej oraz klasy III
gimnazjum zaangażowani
w projekt „Aktywne szkoły
gminy Szaflary” uczestniczyli
w wyjeździe edukacyjnym do
Krakowa.
Wyjazd odbył się 23 października. Jego celem było przede
wszystkim poszerzenie wiedzy
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pobudzenie pasji i zainteresowań
naukowych. Pierwszym punktem
wycieczki było Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN, gdzie
uczniowie uczestniczyli w lekcji

przyrodniczej pt. „Porównanie
budowy gadów do płazów” połączonej z obserwacją żywych
zwierząt. Uczniowie bardzo
entuzjastycznie i aktywnie brali
udział w lekcji. Jak podkreślali
po zakończeniu wycieczki możliwość obserwacji i dotykania
żywych płazów i gadów była dla
nich niezapomniana. Następnie
wraz przewodnikiem poznali bogate ekspozycje Muzeum
Przyrodniczego. W kilku salach
wystawowych czekał na nich
zaskakujący świat megafauny
plejstoceńskiej, świat mięczaków, zwierząt egzotycznych,
florę i faunę lasów tropikalnych

oraz ekspozycję bursztynów,
minerałów oraz skał. Drugim
punktem wyjazdu był najstarszy uniwersytet w Polsce. Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Maius uczniowie rozpoczęli od
wystawy interaktywnej „Nauki
dawne i niedawne”. Przyrządy,
które zazwyczaj w muzeum
znajdują się w szafkach lub gablotach, tu można było wziąć
do ręki i eksperymentować do
woli. W trzech salach wystawowych uczniowie mogli na ponad
czterdziestu stanowiskach samodzielnie wykonać eksperymenty

z zakresu fizyki, matematyki
i astronomii. Po zakończeniu
zajęć interaktywnych uczniowie zwiedzali Muzeum Uniwersytetu, gdzie zapoznali
się z okazałą historią oraz
zbiorami uczelni. Poprzez
Złotą Bramę przewędrowali
do dawnej biblioteki uniwersyteckiej, pomieszczeń zajmowanych przez uczonych,
a w Auli Jagiellońskiej mieli
okazję zasiąść w ławach zarezerwowanych zazwyczaj
dla najwybitniejszych naukowców. Ostatnim punktem wyjazdu
była lekcja matematyki pt. “Tajemnicza liczba Pi” prowadzona
przez wykładowcę uniwersyteckiego. Uczniowie w praktyczny
sposób wyznaczali liczbę Pi, poznali jej historię oraz powtórzyli
najistotniejsze pojęcia matematyczne.
Wjazd był pozytywnie odebrany przez uczniów, a jego
realizacja była możliwa, dzięki
całkowitemu dofinansowaniu
w ramach projektu “Aktywne
szkoły gminy Szaflary”.
Opr. i fot.: Elżbieta Kuźmińska

Duma i Radość w Krakowie
Uczniowie klasy 6b szkoły podstawowej w Szaflarach
z wychowawcą Katarzyną Fiedler wzięli udział
w Widowisku Dumy i Radości - imprezie plenerowej
organizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W

idowisko zorganizowane
zostało 19 października w ramach obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie wcześnie rano
wyjechali do Krakowa, by tam
uczestniczyć w uroczystej Mszy
św. na Wawelu koncelebrowanej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. abp.
Marka Jędraszewskiego. Kolejno
uczniowie przeszli w korowodzie
z Wawelu przez Rynek Główny
ulicami Grodzką, Szewską, Pod-

walem oraz ul. Józefa Piłsudskiego i alejami 3 Maja
do Parku Jordana. Wszystkie grupy szkolne miały ze
sobą tabliczki z nazwą szkoły oraz akcenty narodowe
lub regionalne. Dziewczęta
ze szkoły założyły tradycyjne chusty góralskie. W przemarszu uczestniczyły także
orkiestry mundurowe i grupy
rekonstrukcyjne.
Następnie uroczystość odbywała się w parku. Miało miejsce
uroczyste odebranie przemar-

szu Widowiska Dumy i Radości
przez organizatorów - zostały
wyczytane wszystkie szkoły,
odbyły się okolicznościowe przemówienia, program artystyczny
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- występowały m.in. zespoły folklorystyczne z Lipnicy
Wielkiej, z Krakowa i z Nowego Targu, w którym występowali absolwenci ze
szkoły w Szaflarach.
Uczniowie mieli zapewnione różne atrakcje: ciepły poczęstunek oraz słodycze z firmy
Wawel - sponsora imprezy, który
zapewnił uczniom świetną zabawę. Opr. i fot.: Katarzyna Fiedler
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Na nas zawsze można liczyć…,

czyli jesienne sprzątanie zapomnianych grobów na cmentarzu w Maruszynie

J

uż po raz trzeci uczniowie
klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
wraz z wychowawcami sprzątali zapomniane i opuszczone
mogiły na cmentarzu w Maruszynie.
18 października 2018r.
uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się pieszo na
parafialny cmentarz, by tam
z opuszczonych mogił zbierać
liście, wyrywać chwasty i trawę, a nawet robić drobne naprawy, np. z powrotem układać
przewrócone krzyże, by potem
przyozdobić je w własnoręcznie
wykonane stroiki czy tez wieńce
z żywej cetyny.

Coroczne sprzątanie grobów
przed Wszystkimi Świętymi
jest staropolską tradycją, którą
należy kultywować, nie ograniczając się jedynie do sprzątania mogił swoich bliskich. Dla
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej stało
się to szkolną tradycją. Nikogo
nie trzeba było namawiać do tej
akcji. Wszyscy bardzo chętnie
w niej uczestniczyli, czego wyrazem były przyniesione z domu
przepiękne własnoręcznie wykonane stroiki i wieńce.
Zwieńczeniem akcji było zapalenie zniczy, zaduma, a także
modlitwa za zmarłych.
Opr. i fot.: Joanna Żółtek-Babiarz

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową
„Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową” to kampania społeczna Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Szaflarach.

C

elem kampanii jest promocja bezpieczeństwa
najmłodszych w sieci oraz
profilaktyka poprzez edukację
najmłodszych, którzy coraz częściej bez ograniczeń korzystają
z dostępnych technologii i urządzeń.
Kampania przybliża dzieciom
sposoby bezpiecznego poruszania się w świecie Internetu bez
narażania siebie i rodziców na
przykre konsekwencje. Internet
to źródło zabawy, wiedzy i komunikacji, ale może nieść ze
sobą wiele zagrożeń. Najmłodsi
użytkownicy często nie zdają
sobie z nich sprawy i swobodnie ściągają gry, wysyłają drogie
sms-y lub mają dostęp do treści
nieodpowiednich dla ich wieku.
Dzieci powinny znać zasady
i wiedzieć, jak być bezpiecznym!
Kampania ta zawitała także do
szkoły w Szaflarach. W zajęciach
uczestniczyli uczniowie klas piątych i szóstych. Tak zapamiętała
je Julka z VI b:
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„We wtorek 16 października
odbyły się zajęcia ?Klikam z głową?, na których rozmawialiśmy
o bezpieczeństwie w Internecie,
i o tym, że trzeba uważać na
różne zagrożenia. Oglądaliśmy
film o dzieciach i ich problemach
w sieci, a następnie je omawialiśmy i mówiliśmy o podobnych
sytuacjach, z którymi się często
spotykamy.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy i teraz na pewno
będziemy bardziej uważać, korzystając z Internetu”.
Kolejna uczennica Kinga,
również z VI b, zwróciła uwagę
na jeszcze inny aspekt szkolenia:
„Była również rozmowa
o sms-ach premium, loteriach
i wygranych i jak rozpoznawać
te usługi. Nauczyłam się tworzyć
bezpieczne i trudne hasła, dzięki
którym nikt się nie włamie na
moje konto. To były ciekawe
zajęcia”.
Źródło: Szkoła Podstawowa
w Szaflarach
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Rajd rowerowy w Maruszynie
Rajd został zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej, 6 października.

U

czestnikami byli głównie
uczniowie oraz nauczyciele szkoły w Maruszynie.
Wśród gości powitaliśmy Radną Gminy Szaflary i przewodniczącą Rady Rodziców z naszej
miejscowości - panią Annę Repę
oraz Sołtysa Maruszyny - Józefa
Stramę. Po krótkim spotkaniu
organizacyjnym, zapewnieniu
odpowiedniego wyposażenia
i picia wyruszyliśmy w dwóch
grupach w drogę. Trasa rajdu
liczyła około 15 km. Niby niewiele, ale po drodze mieliśmy
kilka podjazdów powodujących
u niektórych przejściowe kryzysy formy. Tym bardziej satys-

fakcjonujący był fakt, że
wszyscy uczestnicy od
najmłodszych uczniów
po absolwentów pokonali całą trasę. Na mecie
czekały na nas pyszne
i zdrowe kanapki pełne
warzyw oraz słodki deser. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe złote medale
za udział w naszej imprezie.
Szkoła bardzo dziękuje Radzie
Rodziców i Pani Annie Repie
za zorganizowanie słodkiego
poczęstunku, Gminnemu Centrum Kultury Promocji i Turystyki za dostarczenie medali oraz
Gminie Szaflary za zapewnienie

posiłku i picia dla uczestników
Rajdu. Dyrektor bardzo dziękuję nauczycielom i rodzicom za
opiekę w czasie jazdy oraz za
dyżur przy posiłku. Szczególne
podziękowania dla Dowódcy
MDP, Druha OSP Maruszyna
- Pawła Zycha za zabezpieczenie rajdu w sprawach pierwszej
pomocy. Opr.: Konrad Kuźmiński

W 40. rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II...
Przed czterdziestu laty 16 X 1978 r. świat usłyszał słowa:
Ogłaszam wam radość wielką mamy Papieża!

A

rcybiskup metropolita
krakowski ks. kard. Karol
Wojtyła został wybrany
Papieżem Kościoła Powszechnego i przyjął imię Jana Pawła II. W dniu 22 października
bieżącego roku przeżywaliśmy
również 40 rocznicę uroczystej
inauguracji jego pontyfikatu,
który trwał niemal 27 lat.
Na Stolicy Piotrowej po raz
pierwszy od 450 lat zasiadł nie
Włoch. Za sprawą Opatrzności
Bożej Biskupem Rzymu został
Polak, który miał wprowadzić
Kościół w trzecie tysiąclecie.
We wspomnienie liturgiczne

Świętego Jana Pawła II, które
obchodzimy w całym Kościele 22 października uczniowie
naszej Szkoły w montażu
słowno-muzycznym poprzez
radiowęzeł przypomnieli kilka
proroctw dotyczących Papieża Polaka, faktów z jego życia
oraz wydarzeń z tak bogatego
pontyfikatu.
Ojciec Święty zwracał się
z gorącym apelem do młodzieży:
Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!
Nie lękajcie się! Chrystus wie, co
nosi w swoim sercu człowiek. On

jeden to wie! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego.
Dla podkreślenia i przybliżenia tak ważnych historycznych
wydarzeń wykorzystano też nagrania: z ogłoszenia dokonanego wyboru Papieża - Habemus
Papam; przemówienie Ojca
Świętego do młodych na Westerplatte (1987); błogosławieństwo Ojca Świętego (Zakopane
1997); pieśń „Pan kiedyś stanął
nad brzegiem.” Poprzez wspólny śpiew „Barki” oraz piosenkę
góralską w wykonaniu Magdy
i Bartka, która mówi o miłości
górali do Świętego Jana Pawła II
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uczniowie wypowiedzieli swoją
radość i wdzięczność Bogu za
dar Papieża. Święty Jan Paweł
II jest darem dla Polski i świata.
Dlatego każdy musi sobie - tym
bardziej każdy Polak - odpowiedzieć na pytanie, na ile jest wierny nauczaniu tego największego
w historii naszego rodaka.
Opr.: Siostra Helena Lato
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Dzieci z Maruszyny w Wieliczce
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Górnej w ramach projektu
„Aktywne Szkoły”, 21 listopada udali się do
Wieliczki – Campus Wielicki- „Kuźnia Wiedzy”
na warsztaty „Bohater o złej sławie – suchy lód”.

W

arsztaty miały na celu
podnieść atrakcyjność
i jakość procesu kształcenia. Uczniowie poznali co to
jest suchy lód, jak można go
wykorzystać do różnych celów. Brały czynny udział w do-

świadczeniach, samodzielnie /
pod okiem fachowca/ je przeprowadzały. Warsztaty były
spektakularne i ogromnie zaciekawiły uczniów. Dostarczyły
wiele wrażeń i emocji.
Opr. i fot: Małgorzata Potyra

Uroczysty apel z okazji 40-lecia
pontyfikatu Jana Pawła II
W szkole podstawowej w Zaskalu można było oglądać wystawę
upamiętniającą 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Przygotowała ją jedna z nauczycielek, Elżbieta Poniedziałek.

M

łodzi zaskalanie mogli
zobaczyć archiwalne
wydanie prasy z czasów
komuny informujące bardzo
oględnie o tym doniosłym
wydarzeniu.
Uwagę uczniów wzbudził
także bilet na spotkanie z papieżem na nowotarskim lot-

nisku z 1979 r. Okolicznościowe kartki
pocztowe z różnych
stron świata ofiarował także, na rzecz
wystawy, mieszkaniec Zaskala, Julian
Buroń.
Zaskalanie przeglądnęli różne wydawnictwa książkowe
poświęcone osobie
Ojca Świętego będące
w zasobach szkolnej biblioteki. Następnie na sali gimnastycznej wspólnie wysłuchano
przemówienia papieża do młodych. Na zakończenie wszyscy
zaśpiewali pieśni: „Abba Ojcze”
oraz „Barkę”.
Opr. i fot.: Kinga Jagła - Tokarska
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Nowe tablice
i monitory
interaktywne
w Szkole
Podstawowej
w Skrzypnem
i w Maruszynie
Górnej
W ramach rządowego
programu „Aktywna
tablica”, który
był realizowany
w Gminie Szaflary
zakupiono nowe
tablice i monitory
interaktywne do
Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem
i w Maruszynie
Górnej.

Z

godnie ze złożonymi
wnioskami o dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna
tablica” dwie szkoły podstawowe z terenu Gminy Szaflary, które złożyły kompletne
wnioski do programu zostały
wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki,
interaktywne monitory dotykowe, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia w szkołach.
Program finansowany jest
w 80% ze środków budżetu
państwa i w 20% z wkładu
własnego organów prowadzących szkołę.Po 14 tyś. zł
otrzymała Szkoła Podstawowa w Skrzypnem i Szkoła
Podstawowa w Maruszynie
Górnej . Całkowita wartość
zadania dla szkoły wyniosła
w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie
finansowe 14 tys. zł + wkład
własny 3,5 tys. zł).
Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej
do programu było posiadanie
dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
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Wielki dzień Pierwszoklasistów w Skrzypnem
26 października odbyło się uroczyste ślubowanie klas I szkoły podstawowej.

U

czniowie klasy I zostali oficjalnie włączeni do
szkolnej społeczności składając uroczyste ślubowanie na
Sztandar Szkoły i pasowani na
uczniów przez dyrektor Brygidę
Strzęp.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem wy-

chowawczyni Lucyny Bafii.
Przywitała ich również klasa
2 przedstawiając program
przygotowany pod kierunkiem
Moniki Peciak. Po uroczystości nowoprzyjęci uczniowie
mieli w klasie poczęstunek
i prezentację zdjęć pierwszaków w wesołych ramkach.
Opr. i fot.: Lucyna Bafia

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szaflarach

W Szkole Podstawowej w Szaflarach 23 października odbyło się uroczyste
ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W

części artystycznej uczniowie wykazali się umiejętnościami śpiewu i recytacji, jak również zaprezentowali
zdobytą wiedzę. Występy młodych artystów spotkały się z ciepłym przyjęciem. Publiczność
nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.
Po zakończeniu części artystycznej uczniowie złożyli
ślubowanie na sztandar szkoły,
a dyrektor Iwona Lesner dokonała
symbolicznego aktu pasowania na
ucznia. W ten sposób uczniowie
klas I zostali oficjalnie przyjęci
w poczet społeczności szkolnej.
Dyrektor złożyła pierwszoklasistom najlepsze życzenia, aby

dobrze wykorzystali czas spędzony w szkole oraz zdobywali
jak największą wiedzę i umiejętności, a tym samym godnie
reprezentowali szkołę.
Po zakończeniu uroczystości
dzieci i rodzice udali się na poczęstunek.
Dziękujemy rodzicom
i uczniom klasy 7a za pomoc
w organizacji uroczystości oraz
siostrze Renacie Janeczko i jej
podopiecznym ze Szkolnego
Koła Caritas za zorganizowanie zabaw i opiekę nad dziećmi.
Opr. i fot: Bogumiła Jagoda
i Małgorzata Strama,
Wychowawczynie
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Dwa święta w szkole podstawowej
w Maruszynie Górnej
Święto Komisji Edukacji Narodowej
połączone z Uroczystym
Ślubowaniem i pasowaniem
pierwszoklasistów na Uczniów szkoły
odbyło się 15 października.

P

ełne emocji i niepokoju
pierwszaki zaprezentowały się przed społecznością
szkolną, rodzicami i zaproszonymi gośćmi. W programie artystycznym przygotowanym
przez wychowawczynię Lucynę Leśniak-Mazur wykazały
się bardzo dobrą znajomością
podstawowych zagadnień
edukacyjnych, wypiły bardzo
kwaśny „napój mądrości”,
zachowując kamienną twarz.
Występ uświetniła piękna
recytacja wierszy i piosenki
o szkole, nauce, Polsce i zabawie.

Po „zdanym egzaminie” dyrektor Konrad Kuźmiński czarodziejskim ołówkiem pasował
pierwszaków na uczniów naszej
szkoły i wręczył pamiątkowe
Akty Pasowania. Nowi uczniowie otrzymali również symboliczne pamiątki w postaci pasteli
ufundowane przez Radę Rodziców. Po tej uroczystości Samorząd Szkolny pod kierunkiem Danuty Budzyk przedstawił krótki
program artystyczny związany ze
Świętem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość zakończyły
życzenia i słodki poczęstunek.
Opr. i fot.: Lucyna i Tomasz Mazur

Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ”
Szkoła Podstawowa w Borze realizuje program Szkoły Promującej zdrowie „Trzymaj formę”.

E

dukacja zdrowotna jest jednym z podstawowych i bardzo ważnych elementów nauczania i wychowania. Zdrowie
jest nieodłącznym warunkiem
osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia, dlatego w listopadzie

spożywania zdrowego drugiego śniadania, popularyzacja spożywania warzyw
i owoców, popularyzacja mleka i przetworów mlecznych
oraz zachęcanie do większej
aktywności fizycznej. Uczniowie klas IV -VIII w ramach
lekcji godzin wychowawczych
uczestniczyli w pogadance na
temat zasad prawidłowego
odżywiania i wpływu ćwiczeń
fizycznych na zdrowie, przygotowali również gazetki ścienne
na temat co warto jeść a czego
powinniśmy unikać. Następnie
uczniowie przygotowali zdrowe
drugie śniadanie – sałatki owocowe i kanapki, które wspólnie
konsumowali.
Opr i fot.: Monika Jędrol

w szkole zorganizowana
została akcja pod hasłem
„Dzień zdrowego śniadania”.
Celem akcji było: uświadomienie wpływu sposobu
odżywiania na zdrowie i samopoczucie, zachęcanie do
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Wycieczka do Oświęcimia
Klasa ósma Szkoły Podstawowej w Borze była w październiku na wycieczce
w Pszczynie i Oświęcimiu. Podczas wyjazdu towarzyszyła nam zaprzyjaźniona
grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu.

O

6:00 byliśmy pod Remizą
w Borze, skąd pojechaliśmy na zbiórkę do Ludźmierza. Po godz. 10:00 byliśmy
już w Pszczynie. Pierwszym
punktem zwiedzania był Zamek
– dawna rezydencja magnacka na
Górnym Śląsku, która powstała
w I połowie XV w. Podzieleni
na 2 grupy poszliśmy zwiedzać
piękny zamek, a w nim: sale
balowe, sypialnie właścicieli
czy salon księżnej Daisy. Po
wyjściu z zamku mieliśmy czas
wolny, mogliśmy więc pójść
zjeść i pospacerować po rynku
w Pszczynie.
O 13:00 pojechaliśmy w dalszą drogę – do Auschwitz. Na
miejscu dostaliśmy od przewodnika słuchawki i poszliśmy na
zwiedzanie „fabryki śmierci”.
Sposób w jaki nasza Pani przewodnik opowiadała o tym, co
działo się w tym miejscu podczas
II Wojny Światowej, ściskał za
gardło. Trudno opisać to, co tam
widzieliśmy i słyszeliśmy. Był to
jeden z największych obozów
koncentracyjnych. Zginęło tam
od 1 do 1,5 miliona ludzi, w tym
około 1,35 miliona stanowili
Żydzi. Byliśmy w budynkach
w których spali, jedli, sprzątali

Wszyscy oni myśleli, że jadą
do nowego domu… tak przekonywali ich Niemcy do tego,
aby wsiedli do pociągu. Ludzie
nie wierzyli innym, myśleli że
zaczną tam nowe i lepsze życie,
jednak nie spotkało ich to o czym
myśleli. W pociągu odbywali
swoją ostatnią podróż.
Najtrudniejszym miejscem do
zwiedzania było krematorium.
Ludzie szli tam nieświadomi, że
nie idą się myć, a idą na śmierć.
Niemcy wsypywali tam Cyklon
B, od którego więźniowie dusili
się. Następnie ludzkie ciała wsadzano do pieców i palono. Nasze
grupy złożyły bukiety i znicze
pod ścianą pamięci, gdzie zabijano niewinnych ludzi. Gdy
skończyliśmy zwiedzanie, każ-

i umierali ludzie. Sam fakt, że
w miejscu którym zwiedzaliśmy
ginęło tyle osób jest bardzo przykry i przerażający. Na ścianach
pokojów widniały zdjęcia setek
ludzi, którzy umarli w tamtym
miejscu. Zdjęcia małych dzieci
i kobiet, na których przeprowadzano eksperymenty. Byliśmy
w celach, w których z głodu
umierali ludzie. Zobaczyliśmy
również celę, ciemnię, w której
zginą sam św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego historia ściska za
serce, ponieważ poświęcił swoje
życie za innego więźnia, który
miał rodzinę. W ogromnych
gablotach znajdowały się buty,
walizki, okulary, garnki, pasty do
butów ludzi, którzy tam zginęli.
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dy wychodził ze smutkiem na
twarzy. Następie pojechaliśmy
do Birkenau. Nie zwiedziliśmy
tam dużo, lecz tyle zwiedzania
wystarczyło aby zrozumieć
jak cierpieli tamci ludzie. Widzieliśmy budynki, które były
w Niemczech stodołami dla
57 koni, a w obozie mieszkali
w nich więźniowie, czasami ich
liczba dochodziła do 1000 na
jedną stodołę. To miejsce było
okropne, nie ogrzewane brudne
baraki bez jakichkolwiek warunków sanitarnych. To było
miejsce śmierci, po przybyciu
do niego, na rampie rozgrywały
się okrutne sceny selekcji ludzi:
zdrowi zdolni do pracy oraz cała
reszta skazana na piece krematoryjne, a wśród nich małe, niewinne dzieci, osoby starsze, matki…
Po zwiedzaniu pożegnaliśmy
się z Panią przewodnik i udaliśmy się w drogę powrotną do
domu.
Moim zdaniem była to bardzo ciekawa i dająca do myślenia wycieczka. Każdy człowiek
powinien jechać tam chociaż raz,
aby poczuć to co spotkało naszych przodków. Pewnie każdemu cisnęły się łzy do oczu, kiedy
wyobrażał sobie jak potworne
było to miejsce kiedyś.
Opr.: Maria Milan Kl. VIII
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Noś odblaski bądź widoczny
W ramach IX edycji konkursu „Odblaskowej Szkoły” uczniowie podhalańskich szkół
podjęli szereg działań, które dały możliwość wykazania, że szkoła również uczy,
jak dbać o bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

W

Szkole Podstawowej
w Szaflarach przeprowadzono szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, koordynatorem
projektu był Radosław Fiedler.
Zorganizowano m.in. „Dzień
Bezpieczeństwa” z udziałem
policji i straży pożarnej, które
rozdawały odblaski i kamizelki,
a przede wszystkim zwracały
uwagę na obowiązek noszenia
przez dzieci do 15 roku życia
elementów odblaskowych. Odbyły się także zajęcia na temat
ogólnie pojętego bezpieczeństwa
w przedszkolach. Nie zapomniano również o seniorach, którym
uczniowie wręczyli odblaski
i poinformowali, jak prawidłowo
je nosić. Razem z policją przeprowadzono akcję „Odblaskowy
cukierek” polegającą na sprawdzeniu trzeźwości kierujących
i zwróceniu im uwagi, że oni
również po wyjściu z samochodu
stają się pieszymi. Każdy kierujący otrzymywał cukierek. Kolejnym zadaniem było zorganizowanie zajęć przygotowujących
do zdobycia wiedzy z wychowania komunikacyjnego. Uczniowie brali też udział w konkursie
plastycznym „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny” oraz konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Oprócz tego zorganizowano odblaskowy pokaz mody przy
współpracy z Technikum w ZS
nr 1 im. Władysława Orkana

w Nowym Targu.
Na korytarzach
pojawiły się tematyczne gazetki.
Pod koniec października, z okazji
zbliżających się
dni Wszystkich
Świętych, Szkoła Podstawowa
w Szaflarach
wraz z Wydziałem Ruchu
Drogowego KPP w Nowym
Targu przeprowadziła także
działanie prewencyjne przy
„Zakopiance” drodze krajowej
nr 47. Uczniowie szkoły wraz
z funkcjonariuszem policji in-

formowali kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności
w pobliżu cmentarzy jak również dostosowanie prędkości
do panujących warunków oraz
rozdawali odblaski które miały
przypominać kierowcom, że oni
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również kiedy wysiądą z samochodów stają się pieszymi. Nad
bezpieczeństwem uczestników
kampanii czuwała Ochotnicza
Straż Pożarna z Szaflar. Podczas
wspólnych działań przeprowadzono kontrole ok. 20 pojazdów.
Trzeba sobie zadać pytanie,
czy nasze działania i apele, by zachować bezpieczeństwo, dotarły
do Was, Waszych rodzin, przyjaciół i wszystkich tych, którzy
są narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu
drogowym? Czy nasze
akcje są wystarczające,
aby nie dochodziło do
wypadków? Musimy
pamiętać, że do realnego zwiększenia bezpieczeństwa niezbędny jest
dobry przykład i edukacja, która powinna odbywać się nieustannie
w szkole i w domu.
Przypominamy
wszystkim użytkownikom dróg,
że bezpieczeństwo zależy od nas
samych – od decyzji, które podejmujemy.
Opr.: Iwona Jarząbek-Wilkus,
Radosław Fiedler
Fot.: Radosław Fiedler, Piotr Ścisłowicz
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Uczniowski pochód w Krakowie

Uczniowie z klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Skrzypnem
pod opieką Pani dyrektor Brygidy Strzęp, Pana dyrektora Henryka Chrobaka, Pani Danuty
Gołębiowskiej, Pani Joanny Palki i Pana Tomasza Podlipniego 19 października wyjechali do Krakowa,
by wziąć udział w „Widowisku Dumy i Radości”, organizowanym przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty Barbarę Nowak z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

U

roczystość rozpoczęła się
mszą św. na Wzgórzu Wawelskim koncelebrowaną
przez ks. Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. Po mszy św.
barwnym korowodem maszerując ulicami Krakowa, udaliśmy się do Parku Jordana,
gdzie wszystkie szkoły zostały
przywitane przy akompaniamencie orkiestry z Kopalni Soli
w Wieliczce oraz zaprezentowany został przepiękny program
artystyczny.
Uczniowie reprezentujący
szkoły województwa małopolskiego mieli tabliczki z nazwami

szkół oraz elementy regionalne.
My mieliśmy kapelusze i chusty
góralskie. Na miejscu otrzymaliśmy ciepły posiłek i słodycze od firmy „Wawel”, który
był sponsorem całej imprezy.
W parku spotkaliśmy się także
z „Żołnierzami Niezłomnymi”
oraz mogliśmy obejrzeć stoiska
z pamiątkami.
Dziękujemy Pani Kurator
za szczególne zaproszenie, i to
że mogliśmy brać udział w tak
wielkim wydarzeniu.
Opr.: Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem

W trosce o czyste powietrze
W szkole podstawowej w Bańskiej Niżnej
11 października 2018r. odbyła się uroczysta akcja
dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

A

kcja odbyła się w związku
z otrzymaniem przez dzieci
z Oddziału Przedszkolnego od Marszałka Województwa
Małopolskiego oczyszczacza
powietrza w ramach realizacji
projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
„Spotkanie Kacperka z Czystym Powietrzem” to tytuł przedstawienia przygotowanego przez
dzieci. Przedstawienie było uroczystym podsumowaniem działań zmierzających do budowania
świadomości istnienia problemu
zanieczyszczenia powietrza oraz
kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci.

Na uroczystość zaproszono
rodziców i nauczycieli oraz
uczniów klas młodszych. Wszyscy z uwagą obserwowali występ
małych aktorów.
Odczytany został również list
od Marszałka Województwa Małopolskiego do Rodziców i Nauczycieli.
Na zakończenie zrobiono
dzieciom i ich rodzicom wspólne zdjęcie.
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Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Niżnej
Szkoła w Bańskiej również w tym roku
włączyła się w ogólnopolską akcję
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”.

W

e wspólnym czytaniu brali
udział nauczyciel bibliotekarz i uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej i III
gimnazjum. Uczestnicy zajęć czytali fragmenty opisujące powrót
Baryków do Ojczyzny. Została im
także przybliżona sylwetka autora.
W tym roku była to edycja
szczególna, gdyż połączona z obchodami 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

Szczególna była też lektura, która
pozwoliła nam zobaczyć państwo
polskie w pierwszych latach niepodległości.
W związku z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości, w bibliotece szkolnej
przygotowano w barwach narodowych wystawę prezentująca różne książki oraz biografię
Stefana Żeromskiego.
Opr. i fot.: Anna Krupa Bibliotekarz

Gang Słodziaków zawitał do Zaskala

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Zaskalu wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji czytelniczej „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.

P

rzez kilka dni uczniowie wraz
z nauczycielami wspólnie
czytali książeczkę „Gang
Słodziaków”, następnie dzieci
miały za zadanie czytać ją głośno
w domu przez 10 min. Za swoje
zadanie otrzymały w szkole naklejki do albumu.
1 października w szkole odbył się oficjalny dzień czytania.
Mama jednej z uczennic wykonała piękną dekorację, a przygody
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„Gangu słodziaków’ przeczytał
zaproszony gość – pielęgniarka
szkolna. Zostało to połączone
z pogadanką na temat bezpieczeństwa i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzieci
mogły się więcej dowiedzieć na
temat pracy pielęgniarki i zwiedzić jej gabinet. Następnie napisały historyjkę na temat dalszych
przygód Słodziaków i wykonały
do nich ilustracje.
Takie akcje czytelnicze zachęcają dzieci do czytania i rozwijają tę umiejętność. W akcji
wzięły także udział dzieci z klasy I i II. Również uczniowie
tych klas wykonali ilustracje
i historyjki obrazkowe do dalszych przygód Słodziaków.
Opr. i fot.: Bogusława Czyż,
Jolanta Krzystyniak

KULTURA I FOLKLOR

Sukcesy za sukcesami
Reprezentacja uczniów z gminy Szaflary
wystąpiła podczas VI Powiatowego Konkursu
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa
Gwiżdża w Odrowążu w dniu 8 listopada 2018 r.

P

rzesłuchano występy
315 uczestników z 38
szkół podstawowych,
przedszkoli i placówek
oświatowych, prezentujących się w 67 podmiotach
wykonawczych, w trzech
kategoriach wiekowych.
Najwyższe miejsca w kilku kategoriach otrzymali
uczniowie z gminy Szaflary.
Nagrodę Starosty Nowotarskiego otrzymała
Sandra Zagórska ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu. W kategorii wiekowej: klasy I-III w duecie
1 miejsce zdobyły Julia
Dziadkowiec i Wiktoria
Stokłosa ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach.
W kategorii wiekowej
klas IV-VIII, w zespołach
1 miejsce zdobyły ,,Kabatinki” ze Szkoły
Podstawowej
w Szaflarach,
2 miejsce natomiast otrzymał
zespół wokalny
,,Skrzypnianki”

Bogu Miłe
Schola działająca przy parafii Miłosierdzia
Bożego w Bańskiej Niżnej

D
ze Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem.
Ponadto gminę Szaflary
reprezentowali także: Zuzanna Jachymiak ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu,
Martyna Luberda ze Szkoły Podstawowej w Borze, zespół wokalny VIII
Podhalańskiej Drużyny
Harcerskiej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach
oraz Jan Rol-Szkaradziński ze Szkoły
Podstawowej
w Szaflarach.
Opr.: Natalia
Staszel
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ziecięca schola parafialna
„Bogu Miłe” założona została
w 2016 roku przy parafii pod
wezwaniem Miłosierdzia Bożego
w Bańskiej Niżnej. Swoim śpiewem
chwali Pana i ubogaca niedzielne
liturgie oraz uroczystości religijne.
W scholi śpiewają dzieci w wieku od
7 do 14 roku życia.
Pomimo krótkiej działalności
ma na swoim koncie między innymi koncerty świąteczne, kolędowe,
koncert z okazji Dnia Matki i Dziecka,
koncert z okazji 40 rocznicy wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Największymi osiągnięciami scholi są
wyróżnienia zdobyte podczas:
»» XXI Festiwalu Piosenki Religijnej
na Orawie „ Stabat Mater” – Jabłonka 2017
»» XXVIII Przeglądu Piosenki Religijnej Sacrosong w Nowym Targu
w 2017r.

Fot.:
Agnieszka Zając,
Monika Peciak
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oraz III miejsca w konkursach:
»» XXII Festiwalu Piosenki Religijnej
na Orawie „ Stabat Mater „ – Jabłonka 2018
»» Małopolskim Konkursie Piosenki
Religijnej im. Jana Pawła II „Nie
lękajcie się” – Kraków 2018
Schola śpiewem mówi o Bogu
i ludzkich sprawach. Robi to w sposób
bardzo prosty, spontaniczny typowy
dla dzieci, dając słuchaczom dużo
radości i refleksji nad problemami życia. Jej siłą jest energia i praca, dzięki
czemu została zauważona i doceniona
w parafii.
Dobrym duchem zespołu jest
Krzysztof Groński organista i akompaniator, który doskonale aranżuje
utwory jest pełen pasji, pomysłów
i chętnie dzieli się nimi z członkami
zespołu.
Opr.: Nina Piech
Fot.: OCK w Jabłonce, Nina Piech
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Zespół HYR laureatem
XIV Przeglądu Pieśni
Patriotycznej
Zespół HYR z Szaflar powtórzył sukces z zeszłego roku
i podczas tegorocznego XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej
„...i na drugim końcu świata będę dumny ze swego
pochodzenia...” w Lubniu, znalazł się w gronie laureatów.

W

Przeglądzie, który odbył
się 19 listopada, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu,
udział wzięły zespoły i chóry
szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa
małopolskiego. Jury w składzie:
Józef Romek (przewodniczący)
oraz Kinga Brandys-Wójciak,
Tomasz Basiuk i Rafał Żur po
wysłuchaniu 92 podmiotów artystycznych postanowiło nagrodzić
między innymi zespół z Szaflar.
Zespół „HYR” wystąpił
w składzie: Anna Kułach, Julia
Rol Szkaradzińska, Wiktoria Są-

der, Karolina Zielonka (śpiew),
Ewa Łukaszczyk (trąbka),
Jan Mrowca (perkusja), Wojciech Mrowca (gitara basowa).
Wszyscy członkowie zespołu to
uczniowie i absolwenci ZSPiG
w Szaflarach. Opiekunem zespołu jest Piotr Urzędowski.
Podczas Przeglądu Gminę
Szaflary reprezentowały także
solistki Sandra Zagórska i Martyna Luberda przygotowane
przez Piotra Urzędowskiego oraz
Skrzypnianki, pod opieką Moniki
Peciak, wraz z kapelą góralską.
Opr.: GCKPiT w Szaflarach
Fot.: Anna Rol-Szkaradzińska

Dwóch laureatów z gminy Szaflary na SACROSONG
Po raz kolejny uczniowie z gminy Szaflary z sukcesem
zaprezentowali się podczas konkursu muzycznego.
W Nowym Targu odbył się na XXIX Archidiecezjalny
Przegląd Piosenki Religijnej na Podhalu SACROSONG
2018 - „Wiara źródłem niepodległości”.

W

tym roku, w związku ze
stuleciem odzyskania
niepodległości Sacrosong
został poświęcony tematyce patriotycznej. Uczestnicy mieli
przygotować po dwa utwory –
piosenkę/pieśń patriotyczną oraz
piosenkę religijną o tematyce
dowolnej.
Zespół Kabatinki pod opieką
Agnieszki Zając (II miejsce),
zespół Skrzypnianki pod opieką
Moniki Peciak (II miejsce) oraz
Julia Papież z Bańskiej Niżnej

pod opieką Niny Piech (wyróżnienie) znalazły się w gronie
laureatów i wystąpiły ponownie podczas koncertu galowego
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowy
Targu, 2 grudnia.
Podczas Przeglądu wystąpiła
także schola Bogu Miłe z Bańskiej Niżnej oraz duet Martyna
Łacek i Klaudia Hreśka.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Podhale24
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Hej ty nasko poezyjo góralsko
27. Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona
Hej ty nasko poezyjo góralsko
Zyjes hań w turni no i w sercu cłeka
Kormionoś nutą wiyrchową (…)
Idziys pyrciami zycio ku światu ku ludziom (…)
Cobyś ozyła w sercu cłeka
I sła dalyj po dziedzinie, haj!
Wojciech Chowaniec Bulcyk

N

uta poezji góralskiej,
o której w swym wierszu
pisze Wojciech Chowaniec-Bulcyk, ożyła w sercach tych
wszystkich, którzy byli obecni
na przesłuchaniach konkursowych w Skrzypnem. 28 listopada
2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Skrzypnem już po raz 27
odbył się Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im.
Andrzeja Kudasika i Bogdana
Werona. W Konkursie wzięli
udział uczniowie wszystkich
szkół z terenu Gminy Szaflary.
Celem Konkursu było popularyzowanie gwary podhalańskiej
wśród dzieci i młodzieży oraz
troska o kultywowanie rodzimych tradycji.
Konkurs od lat cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem, nic więc dziwnego, że
wszyscy ci, którym bliskie jest
pielęgnowanie gwary – mowy
ojców, dołożyli wszelkich starań, by przesłuchania konkursowe przebiegały w niesamowitej
atmosferze zachwytu nad pięknem słowa, melodii i zwyczaju
naszego regionu. Wstępem do
uroczystości była recytacja wiersza o gwarze autorstwa Doroty
Adamczyk, poetki z Szaflar,
w wykonaniu naszej uczennicy,
Izabeli Szeligi. Występom młodych recytatorów i gawędziarzy
towarzyszyły w tym roku:
• występ grupy śpiewaczej
Skrzypnianki, prowadzonej
przez Monikę Peciak
• występ zespołu regionalnego Mali Skrzypnianie, przygotowany pod kierunkiem

instruktorów – Anny Mrowcy i Andrzeja Stramy, wraz
z akompaniamentem kapeli
góralskiej Czesława Joniaka,
• wystawa rzeźb Władysława
Zachary, emerytowanego Dyrektora Szkoły w Skrzypnem,
• wystawa malarstwa na szkle
przygotowana przez naszych
uczniów pod okiem Marii
Bąk-Bafii, absolwentki szkoły
w Skrzypnem,
• pokaz strojów regionalnych
wykonanych przez Andrzeja
Siekierkę,
• wystawa I zapomniane odnajdziem nazwiska, poświęcona legionistom z Gminy
Szaflary, przygotowana przez
Halinę Szulc,
• degustacja potraw regionalnych, prezentujących całe bogactwo kuchni podhalańskiej,
a przygotowanych przez Radę
Rodziców ze Skrzypnego.
Uczestników Konkursu swoją
obecnością zaszczycili: Poseł na
Sejm RP Edward Siarka, członek
Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Karol Skrzypiec, wizytator Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu

Marzena Bąk, wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik, skarbnik
Gminy Szaflary Anna Golonka,
były Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, długoletni nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Skrzypnem, Prezes Związku Podhalan
Oddział Skrzypne, Władysław
Tylka, sołtys Skrzypnego Wojciech Piszczór, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym
Targu Tadeusz Watycha, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
Iwona Gal, animator Kultury
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
Natalia Staszel, inspektor Zespołu
Księgowości Budżetowej Gminy
Szaflary Natalia Bylina, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem Władysław Zachara, dyrektor Szkoły w Skrzypnem
Henryk Chrobak, prezes Klubu
Sportowego Rutkow-ski, absolwent Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem, Łukasz Rutkowski.
Ponadto Łukasz Rutkowski
odczytał list Wojewody Mało-
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polskiego, Piotra Ćwika, skierowany do wszystkich uczestników
Konkursu i wyrażający wdzięczność dla wszystkich, którzy kultywują tradycje podhalańskie
i dbają o to, coby niy zabocyć
gwary naszego regionu.
Konkurs, który w kalendarzu
imprez naszego regionu jest wydarzeniem doniosłym, odbył się
dzięki sponsorom, do których
należą: Wójt Gminy Szaflary –
Rafał Szkaradziński, Powiatowe
Centrum Kultury w Nowym Targu, Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach, Dorota i Józef Pawlikowscy z Maruszyny – produkcja
obuwia, Andrzej Siekierka –
projektant strojów góralskich,
Jadwiga Trebunia-Tutka – Firma
Faft Fashion, Gorący Potok –
Szaflary, Firma Tatry – Trans
Stanisław i Renata Zapotoczni, Wojciech Piszczór – sołtys
Skrzypnego, Zakład Masarski
Majerczyk, Joanna i Wojciech
Mrugałowie, Maria i Piotr Mrugałowie, Zofia i Zdzisław Zapotoczni, Magdalena i Bartłomiej
Szczechowiczowie, Władysław
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Zachara, Anna i Mariusz Kułachowie – Karczma Wierchowa,
Maciej Kwak – sklep góralski,
sklep Gamma Bańska Wyżna,
Łukasz Rutkowski, Katarzyna
Rzadkosz- Kwiaciarnia U Kasi,
Maria Radecka – stroje góralskie
Łudźmierz, Małgorzata Krauzowicz – usługi krawieckie, Janina
Madziar.
A oto jak przedstawiają się
wyniki Konkursu:
W konkursie uczestniczyło 68
uczniów z 8 szkół podstawowych
oraz 2 przedszkoli z terenu Gminy Szaflary, którzy występowali
w czterech grupach wiekowych
i dwóch kategoriach: gawęda
i recytacje.
Komisje w składzie: przewodnicząca: Anna Mlekodaj,
członek: Aniela Król, członek:
Wanda Szado-Kudasikowa, przewodniczący: Jadwiga Trebunia-Tutka, członek: Anna Mrowca,
Członek: Dorota Adamczyk,
przesłuchały w najmłodszej
grupie wiekowej klas 0 - I 16
uczniów: 11 recytatorów i 5 gawędziarzy oraz w grupie wiekowej II - III 16 uczniów: 9 recytatorów i 8 gawędziarzy.

KULTURA I FOLKLOR
• II miejsce Stanisław
Hajnos Gminne
Przedszkole Szaflary
• III miejsce Wojciech
Topór Skrzypne
• Wyróżnienie: Wiktoria
Mrugała Maruszyna
Górna
Grupa wiekowa 0-I:
»» Klasyfikacja w kategorii
recytacji:
• I miejsce Katarzyna
Furtak Szaflary
• II miejsce Barbara Cisoń
Bańska Niżna
• III miejsce Marcin Jarosz Bańska Wyżna
• Wyróżnienie Michał
Gąsior Skrzypne
• Wyróżnienie Alicja Bachleda Bańska Niżna

Grupa wiekowa II-III:
16 uczniów: 8 recytatorów
i 8 gawędziarzy
»» Klasyfikacja w kategorii
recytacji:
• I miejsce Oliwia Sikoń
Skrzypne
• II miejsce Ewelina
Jarząbek Bańska Wyżna
• III miejsce Anna
Bartoszek Maruszyna
Dolna
• Wyróżnienie Oliwia
Zapotoczna Maruszyna
Dolna
• Wyróżnienie Gabriela
Mulica Skrzypne

»» Klasyfikacja w kategorii
gawęd:
• I miejsce Szymon
Stopka Szaflary

»» Klasyfikacja w kategorii
gawęd:
• I miejsce Ewelina Urbaś
Bańska Wyżna
• II miejsce Marcin Strzęp
Zaskale
• III miejsce Adam
Magdziak Skrzypne
• Wyróżnienie Kacper
Repa Maruszyna Górna
• Wyróżnienie Krystian
Zadora Skrzypne
Grupa wiekowa klas IV-VI
Szkoły podstawowej
W grupie wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej przesłuchano 20 uczestników: 10 recytatorów i 10 gawędziarzy.
»» Klasyfikacja w kategorii
recytacji:
• I miejsce Gabriela
Gubała Skrzypne
• II miejsce Kamil
Trebunia Bańska Wyżna
• III miejsce Stanisław
Nawalaniec Maruszyna
Dolna
• Wyróżnienie Julia
Ścisłowicz Zaskale
• Wyróżnienie Wiktoria
Marusarz Skrzypne
»» W kategorii gawęd:
• I miejsce Paweł Rzepka
Skrzypne
• II miejsce Szymon Rychtarczyk Maruszyna Górna
Dokończenie str. 48

Borzanie i Szaflarzanie na Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu
Zespoły regionalne „Mali Borzanie” z Boru
i „Mali Szaflarzanie” z Szaflar wzięły udział
w Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu,
który odbył się 14 października.

P

róby śpiewu i talent uczestników zaowocowały wyróżnieniami w postaci I miejsca dla
Szymona Stopki z Szaflar w kategorii śpiewu solowego, II miejsca
dla grupy śpiewaczej z zespołu
z Szaflar i III miejsca dla grupy
śpiewaczej dziecięcej z Boru.
Serdecznie gratulujemy wykonawcom i życzymy dalszych
sukcesów.
Opr. i fot.: Janusz Gaculak
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KULTURA I FOLKLOR
• III miejsce Łukasz
Szostak Bańska Wyżna
• Wyróżnienie Jakub
Trebunia Szaflary
• Wyróżnienie Celina
Hreśka Skrzypne
Grupa klasa VII-VIII SP
i III gimnazjum
W grupie klasa VII-VIII SP
i III gimnazjum komisja przesłuchała łącznie 16 uczniów:
7 recytatorów i 9 gawędziarzy.
»» W kategorii recytacji poszczególne miejsca zajęli:
• I miejsce Sylwia
Piszczór Skrzypne
• II miejsce Agnieszka
Buńda Maruszyna Dolna
• III miejsce Anna Król
Zaskale
• Wyróżnienie Katarzyna
Repa Bańska Niżna
• Wyróżnienie Michalina
Jachymiak Maruszyna
Górna
»» W kategorii gawęd:
• I miejsce Izabela Szeliga
Skrzypne

• II miejsce Paweł Urbaś
Bańska Wyżna
• III miejsce Izabela Repa
Maruszyna Górna
• Wyróżnienie Małgorzata
Babiarz Maruszyna
Dolna
• Wyróżnienie Magdalena
Gał Szaflary

Zdobywcy I miejsca z grupy
I i II tj. klasy 0-1 oraz klas II-III SP
oraz zdobywcy I i II miejsca z klas
IV-VI oraz VII SP ,II i III gimnazjum kwalifikują się do XLIII
Finału Przeglądu, który odbędzie
się w SP Nr 2 w Białym Dunajcu w dniu 10.01.2019 r (czwartek) o godz. 9.30.

Ponadto każdy uczestnik
konkursu zdobywał punkty dla
swojej szkoły zgodnie z zasadą:
za każde I miejsce – 4 punkty,
za II miejsce – 3 punkty, za III
miejsce – 2 punkty, a za każde wyróżnienie po 1 punkcie.
W ten sposób w klasyfikacji
ogólnej: 24 punkty i Statuetkę
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem otrzymała Szkoła Podstawowa w Skrzypnem.
Organizatorzy przekazali w tym
roku Statuetkę Dyrektora szkole,
która w klasyfikacji ogólnej zdobyła II miejsce.
»» II miejsce 17 punktów SP
Bańska Wyżna
»» III miejsce 10 punktów SP
Szaflary

DO FINAŁU
ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:
Z grupy I i II:
»» I miejsce Katarzyna Furtak
Szaflary
»» I miejsce Szymon Stopka
Szaflary
»» I miejsce Oliwia Sikoń
Skrzypne
»» I miejsce Ewelina Urbaś Bańska Wyżna
Z grupy III klasy IV-VI
»» I miejsce Gabriela Gubała
Skrzypne
»» II miejsce Kamil Trebunia
Bańska Wyżna
»» I miejsce Paweł Rzepka
Skrzypne
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»» II miejsce Szymon Rychtarczyk Maruszyna Górna
Z grupy IV:
»» I miejsce Sylwia Piszczór
Skrzypne
»» II miejsce Agnieszka Buńda
Maruszyna Dolna
»» I miejsce Izabela Szeliga
Skrzypne
»» II miejsce Paweł Urbaś Bańska Wyżna
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów podczas XLIII
Przeglądu Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy w Białym Dunajcu.
Z tego miejsca pragniemy
również złożyć najszczersze
podziękowania tym wszystkim,
którzy swoim zaangażowaniem,
ofiarnością i życzliwością przyczynili się do tego, że nasze
Święto Gwary przebiegło w tak
niesamowitej atmosferze.
Dyrekcja i społeczność Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem.
Opr.: Weronika Gąsienica
Fot.: Natalia Staszel

Przeziyracka z sukcesami młodzieży z gminy Szaflary
W Czarnym Dunajcu odbyła się XXXI Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich.

K

onkurs odbył się w dniach
27 – 28.10.2018r. na scenie
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec. To kolejne sukcesy utalentowanej młodzieży z naszej gminy. Na scenie
zaprezentowały się 104 podmioty, w czterech kategoriach:
śpiew solowy, śpiew grupowy,
taniec solowy, taniec zbójnicki
w trzech grupach wiekowych.
Prezentujących oceniała komisja
w składzie: Katarzyna Chowaniec-Trebunia - przewodnicząca,
Jan Stachoń – członek komisji,

Bukowski Stanisław – członek
komisji.
W kategorii śpiewu solowego
znakomicie zaprezentował się
Szymon Stopka z zespołu „Mali
Szaflarzanie” zajmując pierwsze
miejsce oraz Wiktor Milaniak
z zespołu „Mali Borzanie” zajmując drugie miejsce. Wyróżnienie w tej kategorii w grupie II,
zdobyła Sandra Zagórska z zespołu „Mali Zaskalanie”.
W grupie wiekowej III śpiewu solowego, pierwsze miejsce
kolejny rok z rzędu zajął Bartłomiej Stopka z zespołu „Mali

Szaflarzanie”, drugie miejsce
przypadło Sylwii Piszczór z zespołu „Skrzypnianki”.
W kolejnej kategorii śpiew
grupowy w najmłodszej kategorii, drugie miejsce zajął
duet Amelia i Oliwia Sikoń ze
Skrzypnego, w kolejnej grupie
wiekowej natomiast trzecie miejsce zajął zespół „Skrzypnianki”.
Również w tej kategorii, w najstarszej grupie wiekowej miejsce trzecie przypadło zespołowi
„Skrzypnianki”.
Wyróżnienie w kategorii tańca
solowego przypadło duetowi ze
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Skrzypnego, Mateuszowi Mardule i Celinie Hreśce z zespołu
„Mali Skrzypnianie”. W starszej
grupie wyróżnienie zdobył duet
Bartłomiej Stopka i Emilia Stopka z zespołu „Mali Saflarzanie”.
Specjalne Wyróżnienia od
komisji dla nolepsyj toniecnicy
otrzymała m.in. Izabela Szeliga
z zespołu „Skrzypnianie” oraz
Marta Szczęch z zespołu „Mali
Zaskalanie”.
Serdecznie gratujemy sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne występy.
Opr.: Natalia Romasz
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KĄCIK DLA DZIECI

Świąteczna
krzyżówka
z nagrodami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wpisz do krzyżówki słowa związane ze świętami i Wigilią,
a następnie odczytaj hasło.

1. Jedna z wigilijnych potraw, … z kapustą
2. Poprzedza Boże Narodzenie
3. Kładziemy je pod wigilijnym obrusem
4. Wigilijna ryba
5. Jeden z Trzech Króli
6. Pieśni bożonarodzeniowe
7. Ród z którego wywodzi się Jezus
8. Ozdoba na świąteczne drzewko
9. Msza o północy
10. Dzielimy się nim w Wigilię
11. Środek transportu Trzech Króli
12. Są pod choinką
13. Miejsce narodzin Jezusa
14. W stajence leżał w nim Jezus
15. Ewangelista opisujący narodziny Jezusa
16. Przybieżeli do Betlejem…
17. Świąteczne drzewko
18. Rodzinne Miasto Jezusa

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowany kupon na 2 dowolne pizze do Karczmy przy Moście.
Kupony należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul Zakopiańska 18,
34-424 Szaflary do 15 stycznia 2019 roku, do godziny 16:00. Losowanie nagrody odbędzie się na żywo na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/gckpitszaflary/ 22 stycznia o godzinie 13:00.

SPORT

Kwartalnik Gminy Szaflary

Konrad Biela
w pięknym
stylu
zadebiutował
w FIA Hill
Climb Masters
Jeden z październikowych weekendów był dla fanów wyścigów górskich
prawdziwym świętem sportu. Za swoich reprezentantów, mocno trzymali kciuki
kibice z ponad 20 krajów Europy. W trzeciej edycji FIA Hill Climb Masters, które
odbyły się w Gubbio, we Włoszech nie zabrakło mocnej grupy „biało-czerwonych”.

W

składzie polskich mistrzów znalazł się także szaflarzanin Konrad
Biela. Zwycięzca klasyfikacji
E1-2000 Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2018
otrzymał nominację do rywalizacji w Pucharze Narodów.
Wspólnie z Mariuszem Stecem,
Szymonem Piękosiem i Jackiem
Handl, zmierzył się z reprezentacjami 19 państw. Łącznie do
Włoch, przyjechało rywalizować na wyścigowej trasie w Gu-

bbio ponad 170 zawodników
i zawodniczek.
Kierowca z Szaflar od
pierwszego podjazdu treningowego zaprezentował dobre
tempo. Najpierw piętnasty
w łącznej klasyfikacji grupy
E1, w drugim przejeździe poprawił swój czas o blisko cztery
sekundy. W swojej klasie pojemnościowej (E1 – 1998 cm3)
w sobotniej części rywalizacji
dwukrotnie był trzeci, za rywalami z Luksemburga i Niemiec.

Najszybszy kierowca „ośki”
w GSMP 2018, na trasie FIA
Masters musiał się mierzyć
również z rywalami w czteronapędowych wyścigowych
potworach o mocach dochodzących do 700 koni. Przez dwa
wyścigowe dni wielu z nich
pozostawił za sobą.
Niestety zespołowo Polakom
zabrakło szczęścia. Po problemach dwóch z czterech zawodników, zawody zakończyli na 19.
pozycji.
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W klasyfikacji indywidualnej
Konrad Biela miał powody do
zadowolenia. Podobnie, jak w sobotę w treningach, w niedzielę
w wyścigach wywalczył trzeci
rezultat w klasie. W Grupie E1
osiągnął odpowiednio 14., 13.
i świetny 11. Czas. Nie zawiódł
kibiców i do tytułu Mistrza Polski
dopisał mocny wynik z Gubbio,
który pięknie podsumowuje wyścigowy dorobek sezonu 2018.
materiał prasowy
Fot.: UMA Fotografia
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Podsumowanie szkolnych
rozgrywek sportowych
Po wakacyjnej przerwie wróciły międzyszkolne rozgrywki sportowe.
Rywalizacja rozpoczęła się od biegów przełajowych.

N

a stadionie LKS-u Szaflary
rywalizowano w sześciu kategoriach. Wyniki:

Dziewczęta z roczników
2008 i młodszych.
1. Weronika Mulica Skrzypne
2. Kinga Zapotoczna Skrzypne
3. Karolina Jarosz Skrzypne
4. Anna Furtak Szaflary
5. Magdalena Buńda
Maruszyna Dolna
6. Anna Repa Maruszyna
Górna
Chłopcy z roczników
2008 i młodszych.
1. Sebastian Sobański Bańska
Niżna
2. Maksymilian Mrowca
Maruszyna Dolna
3. Mateusz Szczerba Szaflary
4. Szymon Repa Maruszyna
Górna
5. Adrian Bobak Bańska Niżna
6. Jakub Czubernat Maruszyna
Górna
Dziewczęta z roczników
2006 i 2007
1. Mucha Joanna Maruszyna
Dolna

Chłopców z roczników
2003,2004,2005
1. Kulikowski Adrian Szaflary
2. Surmiak Rafał Maruszyna
Dolna
3. Smoleń Józef Maruszyna
Górna
4. Antoszek Paweł Szaflary
5. Korczak Kacper Szaflary
6. Mrugała Adam Skrzypne

2. Gubała Gabriela Skrzypne
3. Stopka Małgorzata
Skrzypne
4. Łacek Martyna Bańska Niżna
5. Kukuc Anna Bańska Niżna
6. Zubek Patrycja Maruszyna
Dolna
Chłopców z roczników
2006 i 2007
1. Fatla Mateusz Skrzypne
2. Gawron Piotr Skrzypne
3. Bielecki Marcel Bańska
Niżna
4. Zwierz Stanisław
Maruszyna Dolna
5. Zarycki Marcin Maruszyna
Dolna
6. Śmiałek Łukasz Skrzypne

Październik w szkolnych rozgrywkach to miesiąc halowej
piłki nożnej roczników 2003 do
2005. Zarówno do gminnych
zawodów dziewcząt (24 października) jak i chłopców (29
października) zgłoszono po siedem zespołów.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Zaskale
2. SP Szaflary
3. SP Maruszyna Dolna
4. SP Bańska Niżna
5. SP Bańska Wyżna,
SP Bańska Niżna,
SP Skrzypne

Dziewczęta z roczników
2003,2004,2005
1. Wiktoria Zapotoczna
Maruszyna Górna
2. Weronika Gil Szaflary
3. Anna Parzątka Skrzypne
4. Paulina Smoleń Maruszyna
Górna
5. Agnieszka Buńda
Maruszyna Dolna
6. Małgorzata Babiarz
Maruszyna Dolna

Najlepszą zawodniczką wybrana została reprezentantka
Zaskala Daria Ogorzały.
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Zawody chłopców:
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Szaflary
2. SP Skrzypne
3. SP Bańska Niżna
4. SP Zaskale
5. SP Bańska Wyżna, SP
Maruszyna Dolna, SP
Maruszyna Górna
Najlepszym zawodnikiem
wybrany został Damian Kasperek z Szaflar.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
web.facebook.com/Sport-w-Szaflarach-985766468164505/
Opr.: Konrad Dygoń
Fot.: Natalia Romasz

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

NOWE MEBLE W GABINECIE
STOMATOLOGICZNYM

N

a przełomie m-c października listopada b.r. gabinet
stomatologiczny został
wyposażony w nowe meble
spełniające wymogi Sanepidu.
Wymiana mebli to napewno
poprawa estetyki gabinetu oraz
większy komfort z korzystania
z usług opieki medycznej zarówno tych młodszych jak i starszych
Pacjentów.
ZAPRASZAMY wszystkich
Pacjentów!.

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów
obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje
ma granice nieskończony”

Niech nowonarodzone Dzieciątko,
przed którym truchleje moc, krzepnie
ogień i ciemnieje blask obdarzy swoimi
łaskami Wszystkich Mieszkańców Gminy
Szaflary na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy
Kierownik oraz personel

Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
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OŚRODEK ZDROWIA

KONTYNUACJA KOLONOSKOPII
W 2019 ROKU!

W

Polsce na raka jelita
grubego każdego roku
zapada prawie 20 000
osób. To prawie dwa razy tyle
ile jest mieszkańców w Gminie
Szaflary!
Dlatego w trosce o zdrowie
mieszkańców naszej Gminy Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
podpisał deklarację przystąpienia
do kontynuacji realizowanego
wspólnie z Podhalańskim Szpitalem Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu programu profilaktycznych badań jelita
grubego pn.„Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie
profilaktyki raka jelita grubego
wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” .

WYTNIJ
I ZACHOWAJ !

Przypomnijmy, że bezpłatna
kolonoskopia jest dedykowana
dla osób w wieku od 50. do
65. lat, które w ostatnich 10
latach nie przechodziły takiego
badania. Dotyczy to także osób
po 40. roku życia, jeśli mają
krewnego pierwszego stopnia
z rozpoznaniem raka jelita gru-

bego oraz od 25. roku życia
z rodzin z dziedziczną postacią
choroby.
Aby skorzystać z bezpłatnego badania należy udać się do
swojego lekarza rodzinnego lub
pobrać dokumenty dostępne na
stronie internetowej www.rakniewybiera.pl.

KARDIOLOG JUŻ
W OŚRODKU
ZDROWIA

W

miesiącu listopadzie
br. Samodzielny
Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Szaflarach rozpoczął współpracę
z lekarzem kardiologiem.
Pacjenci będą przyjmowani
raz w miesiącu w wyznaczonym dniu po uzyskaniu
skierowania od lekarza rodzinnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać na
naszej stronie internetowej ,na tablicach ogłoszeń
w Ośrodku Zdrowia lub pod
numerami telefonu Ośrodka
18 261 13 10, 18 275 47 76.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
OŚRODKIEM ZDROWIA W SZAFLARACH PRZYPOMINAJĄ !

INFORMATOR

Kwartalnik Gminy Szaflary

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

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

POKÓJ
PIĘTRO

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
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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)

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
II GMINNY KONKURS JASEŁEK
I GRUP KOLĘDNICZYCH
6 stycznia 2019
Maruszyna – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
SZAFLARZAŃSKIE KOLĘDOWANIE
27 stycznia 2019
Szaflary – Kościół Św. Andrzeja Apostoła
IX DZIEŃ GÓRALA
23 luty 2019
Maruszyna – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
PARADA GAZDOWSKA
styczeń/luty 2019

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie
www.gckpit.szaflary.pl oraz na Facebooku

