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Przed Państwem kolejny numer 
naszego lokalnego kwartalnika. 
Znajdziecie w nim m.in. informacje 

o działaniach podejmowanych przez 
szkoły w ubiegłych miesiącach, prak-
tyczne porady dotyczące opieki zdro-
wotnej i badań profilaktycznych oraz 
podsumowania wydarzeń jakie miały 
miejsce w naszej gminie.

Rok 2019 w Gminie Szaflary jest 
rokiem ekologii i świadomości dotyczą-
cej dbania o środowisko. Przy współ-
pracy ze szkołami z terenu naszej gminy 
będziemy podejmować szereg działań 
mających na celu uświadamianie dzieci, 
młodzieży i dorosłych jak nasze zacho-
wania wpływają na przyrodę i co robić, 

aby świat, który nas otacza był jeszcze 
piękniejszy. O wszystkich przeczyta-
cie na łamach naszego pisma. Patronat 
nad  wydarzeniami objął Wójt Gminy 
Szaflary. 

Nadchodzące miesiące będą także 
obfitować w wiele ciekawych wydarzeń, 
a wśród nich: bezpłatne warsztaty wiel-
kanocne dla dzieci i młodzieży, Majów-
ka w Sercu Podhala, Turniej Sołecki 
o Puchar Wójta Gminy Szaflary, Festyn 
Rodzinny w Zaskalu czy dwudniowy 
Piknik Sportowy w Szaflarach.

Zachęcamy również do wypełnia-
nia krzyżówki. Do wygrania Voucher 
o wartości 100zł do American Dreams 
health&beauty.

Przed nami czas świąteczny. Z tej 
okazji życzymy Państwu zdrowych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt 
Wielkanocnych, radosnego wiosenne-
go nastroju oraz serdecznych spotkań 
w gronie rodziny. 

Redakcja Kwartalnika  
Serce Podhala

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

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

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

Drodzy czytelnicy 
Serca Podhala!
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Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Nowym Targu ko-

misarz Zbigniew Zacher 
złożył na ręce Wójta Gminy 
Szaflary Rafała Szkaradziń-
skiego podziękowanie za 
sfinansowanie przez Gminę 
Szaflary zakupu wioślarza 
magnetyczno-powietrznego 
do sali ćwiczeń Komendy 
Powiatowej Policji w No-
wym Targu.

Gmina Szaflary prze-
znaczyła na ten cel kwotę 
2299zł. Jak podkreślono 
w podziękowaniu zakupio-
ny sprzęt sportowy pozwoli 
utrzymać dobrą kondycję 
fizyczną funkcjonariuszy 
Policji, a co za tym idzie, 
będzie miało duży wpływ 
na efektywność wykonywa-
nych przez nich obowiąz-
ków służbowych. Przed-
stawicie Policji wyrazili 
także nadzieję na dalszą 
współpracę Urzędu Gminy 
Szaflary z Komendą Po-
wiatową Policji w Nowym 
Targu w kwestii poprawy 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy Szaflary.

Opr. i fot.: UG Szaflary

Gmina Szaflary 
wspiera 
policjantów 
z Nowego Targu

Podczas spotkania Wójt Gminy 
Rafał Szkaradziński złożył 
jubilatom życzenia i wrę-

czył medale od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Życzenia osobom, któ-
re przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim złożyli 
również, Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Szaflary Joanna 
Palka i Z-ca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Barbara 
Kowalczyk. Jubilaci otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy, 
kwiaty i upominki.

Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie zostali
odznaczeni:

 1. Maria i Jan Bafiowie, Bór
 2. Maria i Józef Dziadkowco-

wie, Szaflary
 3. Aniela i Wojciech Fąfrowi-

czowie, Maruszyna
 4. Władysława i Józef Gacko-

wie, Zaskale
 5. Helena i Benedykt Jamry-

chowie, Maruszyna

 6. Emilia i Andrzej Kalatowie, 
Zaskale

 7. Helena i Władysław Kala-
towie, Szaflary

 8. Zofia i Stanisław Kałafuto-
wie, Szaflary

 9. Maria i Stanisław Kubiczo-
wie, Zaskale

10. Maria i Władysław Łukasz-
czykowie, Bańska Niżna

11. Maria i Władysław Pająko-
wie, Maruszyna

12. Bronisława i Jan Pawlako-
wie, Zaskale

13. Helena i Jan Sikoniowie, 
Bańska Wyżna

14. Helena i Emilian Stawia-
rzowie, Bańska Niżna

15. Anna i Bronisław Stopko-
wie, Bańska Niżna

16. Zofia i Jan Stopkowie, Bań-
ska Wyżna

17. Zofia i Jan Stramowie, Sza-
flary

18. Aniela i Stanisław Węgrzy-
niakowie, Zaskale

19. Krystyna i Józef Wróblo-
wie, Szaflary

20. Anna i Franciszek Żółtko-
wie, Zaskale

65-tą rocznicę ślubu  
(Żelazne Gody)
 1. Zofia i Stanisław Stanko-

wie, Zaskale

Jubilaci wysłuchali Marsza 
Mendelssohna, nie zabrakło tak-
że toastu i poczęstunku.

Niestety, stan zdrowia nie 
pozwolił wszystkim Jubila-
tom uczestniczyć w uroczy-
stościach, Wójt, oraz Wice-
przewodnicząca Rady Gminy 
wraz z Z-cą Kierownika USC 
osobiście odwiedzili jubilatów 
w domu.

Składamy serdeczne podzię-
kowania parom za przyjęcie za-
proszenia i wspólne świętowanie 
tego szczególnego jubileuszu.

Wszystkim Szanownym Ju-
bilatom życzymy trwania w tej 
pięknej miłości i wyrażamy 
głęboki szacunek za pokona-
nie trudów jakie życie przynosi 
każdej rodzinie.

Opr.: Barbara Kowalczyk
Fot: Natalia Romasz

Złote i Żelazne Gody 
w gminie Szaflary

Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” parom małżeńskim, które zawarły związek 
małżeński w 1968 r. odbyła się 9 stycznia 2019 r. 
w Karczmie „ZADYMA” w Szaflarach.
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W związku z bardzo złą jako-
ścią powietrza w sezonie 
zimowym, spowodowaną 

ogromną emisją zanieczyszczeń 
z domowych palenisk na węgiel 
i drewno, od 1 lipca 2017 roku 
na terenie województwa mało-
polskiego obowiązuje uchwała 
anytsmogowa. Wszyscy miesz-
kańcy Małopolski są zobowią-
zani do stosowania postanowień 
uchwały: Nowe kotły instalowane 
w nowych budynkach lub remon-
towanych kotłowniach muszą 
spełniać odpowiednie parametry.

Od 1 lipca 2017 roku w Ma-
łopolsce nie można eksploato-
wać nowego kotła na węgiel lub 
drewno lub kominka na drewno 
o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone w unijnym rozpo-
rządzeniu w sprawie ekoprojek-
tu (emisja pyłu do 40 mg/m3). 
Parametry te należy potwierdzić 
odpowiednią dokumentacją pod-
czas kontroli. Za niedostosowanie 
się do przepisów wynikających 
z uchwały antysmogowej grozi 
mandat do 500 zł. Gdy sytuacja 
będzie się powtarzać sprawa może 
zostać skierowana do sądu – kara 
może wynieść nawet 5 000 zł!

Wszystkie stare kotły tzw. 
„kopciuchy” powinny zostać 
wymienione do końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku nie 
można użytkować bezklasowych 
kotłów na węgiel i drewno, czyli 
tzw. kopciuchów. Należy je wy-
mienić na kocioł gazowy, przy-
łączenie do miejskiej sieci cie-
płowniczej, pompę ciepła, kocioł 
olejowy lub kocioł na paliwo stałe 
spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie 
kominki muszą:
 » spełniać wymagania eko-

projektu lub ich sprawność 
cieplna powinna wynosić co 
najmniej 80% lub

 » być wyposażone w urządze-
nie redukujące emisję pyłu do 
poziomu zgodnego z wyma-
ganiami ekoprojektu (emisja 
pyłu do 40 mg/m3). Parametry 
te należy potwierdzić odpo-
wiednią dokumentacją pod-
czas kontroli.
Całkowity zakaz użytkowania 

kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku.
Do końca 2026 roku należy 

wymienić kotły, które spełniają 
podstawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 
według normy PN-EN 303-5:2012.

Zakaz stosowania węgla 
i drewna o określonych para-
metrach.

Od 1 lipca 2017 roku w całej 
Małopolsce obowiązuje zakaz 
stosowania mułów i flotokon-
centratów. Jest to odpad węglowy 
o bardzo drobnej frakcji zawie-

rający duże ilości wilgoci, siarki, 
popiołu i innych zanieczyszczeń, 
które podczas spalania emitowa-
ne są do atmosfery.

Od 1 lipca 2017 roku w całej 
Małopolsce obowiązuje zakaz 
spalania drewna i biomasy o wil-
gotności powyżej 20%. Drewno 
przed spaleniem powinno być 
sezonowane. Suche drewno cha-
rakteryzuje się znacznie wyższą 
kalorycznością i niższą emisją za-
nieczyszczeń niż drewno wilgotne.

POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów można 

otrzymać dofinansowanie. W nie-
których miejscowościach dzia-
łają gminne programy wymiany 
kotłów i pieców. Od września 
2018 można też składać wnioski 
do programu Czyste Powietrze. 
Oferowane są dotacje i pożycz-
ki do wymiany kotłów i pieców 
na paliwa stałe, montażu odna-
wialnych źródeł energii oraz ter-
momodernizacji budynków jed-
norodzinnych (ocieplenie ścian, 
stropów, wymiana okien i drzwi). 
Dotacja może wynieść nawet 90% 
kosztów kwalifikowanych (od 7 
000 zł do 53 000 zł)!

WAŻNE!

Wnioski można składać w ra-
mach:
 » Programów gminnych – 

w Urzędzie Gminy.
 » Programu Czyste Powietrze 

– internetowo lub w Woje-

wódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Więcej 
informacji na temat progra-
mów dotacyjnych możesz 
uzyskać w Urzędzie Gminy 
oraz na stronie: powietrze.ma-
lopolska.pl/dofinansowanie

Nie zwlekaj! Skorzystaj z do-
tacji! Wymień swój stary kocioł!

Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego

Tomasz Urynowicz

Realizowany w gminie 
Szaflary program „Wymiana 
kotłów na paliwa stałe w bu-
dynkach mieszkalnych Gminy 
Szaflary” powoli zbliża się do 
końca. Większość umów zosta-
ło już podpisanych, czekamy 
na wykonanie ostatnich ocen 
energetycznych, stąd też nabór 
do tego programu jest już za-
mknięty. Zachęcamy więc do 
korzystania z Programu Czyste 
Powietrze. W przypadku poja-
wienia się innych programów, 
na naszej stronie internetowej 
pojawią się informacje o moż-
liwości składania wniosków. 
Jednocześnie przypominamy, 
iż pracownicy Urzędu Gminy 
w miarę swoich możliwości i do-
świadczenia, będą starali się 
pomócw wypełnianiu wniosków 
do Programu Czyste Powietrze. 
Udzielą również podstawowych 
informacji odnośnie Programu.

Mierzy on m.in.: poziom 
stężenia pyłów zawieszo-
nych PM2.5 oraz PM10, 

temperaturę powietrza, ciśnienie 
atmosferyczne oraz wilgotność 
powietrza.

Do tej pory korzystaliśmy 
z pomiarów z miejscowości są-
siadujących z gminą Szaflary, 
co nie było miarodajne. Czujnik 
powietrza został zamontowany 
w ramach podpisanego 3 kwiet-
nia 2018 r. listu intencyjnego, 
jakopoczątek dobrej współpracy 

z Polską Spółką Gazownictwa, 
w związku z planowaniem bu-
dowy sieci gazowej w gminie 
Szaflary. Został on zamontowany 
na budynku Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie całkowicie bez-
płatnie. Gminanie ponosi również 
kosztówudostępnianiawyników.

Powodem złej jakości po-
wietrza jest tzw. niska emisja, 
czyli emisja pyłów i szkodli-
wych gazów na wysokości do 
40 m. Jej główną przyczyną jest 
ogrzewanie domów węglem ni-

skiej jakości, odpadami, a także 
korzystanie z przestarzałych pie-
ców. Jednym ze sposobów walki 
ze smogiem jestuświadamianie 
o ważności czystego powietrza 
dla zdrowia.

Jakość powietrza można na 
bieżąco śledzić na stronie inter-
netowej www.powietrzemalo-
polska.pl. Niebawem informacje 
o jakości powietrza pojawią się 
także na stronie Urzędu Gminy 
www.szaflary.pl

Opr.: Natalia Staszel

Mieszkańcy gminy Szaflary mogą już sprawdzać jakość powietrza, 
dzięki zamontowanemu w Maruszynie czujnikowi powietrza. 

Sprawdź jakość powietrza w gminie Szaflary!

Szanowni 
Państwo,
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Celem prowadzonej przez 
UKE kampanii informacyj-
nej jest uświadomienie jak 

największej liczbie posiadaczy 
wzmacniaczy sygnału telefonii 
komórkowej, że używanie ich 
jest nielegalne. Kolejnym celem 
kampanii jest powstrzymanie 
użytkowników telefonów ko-
mórkowych od zakupu takich 
wzmacniaczy oraz ich montażu 
i używania. Pozwoli to na ogra-
niczenie liczby powodowanych 
zakłóceń w licencjonowanych 
pasmach operatorów telefonii 
komórkowej. Wykorzystywa-
nie wzmacniaczy ma bowiem 
negatywny wpływ na działanie 
sieci komórkowych. Należy 
podkreślić fakt, że powodowa-
nie zakłóceń może skutkować 
brakiem możliwości połączenia 
z numerami alarmowymi (m.in. 
112, 997, 998) w przypadku wy-

stąpienia zagrożenia życia lub 
zdrowia.

Zdecydowana większość z nas 
używa telefonu komórkowego. 
Niestety nie zawsze udaje się 
zrealizować połączenie z innym 
użytkownikiem lub jakość po-
łączenia jest niewystarczająca 
do przeprowadzenia rozmowy. 
Należy także pamiętać, że telefon 
komórkowy nie jest telefonem 
stacjonarnym i nie ma gwarancji, 
że będzie działał w pomieszcze-
niach zamkniętych. Problem taki 
szczególnie pojawia się w bu-
dynkach pokrytych blachą, bla-
szanych halach produkcyjnych, 
w przyziemiach budynków i in-
nych miejscach, które powodują 
wytłumienie fali elektromagne-
tycznej.

Przy zawieraniu umowy 
z operatorem nie zawsze zosta-
jemy wystarczająco poinformo-

wani o rzeczywistym zasięgu 
sieci komórkowej w rejonie 
naszego miejsca zamieszkania 
lub prowadzenia działalności 
gospodarczej, a przedstawiane 
przez operatora mapy zasięgu 
są jedynie teoretyczne i dotyczą 
zasięgu w przestrzeni otwartej. 
Abonenci mający kłopoty z jako-
ścią świadczonych usług powinni 
zgłosić ten fakt u swoich operato-
rów telekomunikacyjnych.

Najczęstszą przyczyną unie-
możliwiającą skuteczne korzy-
stanie z telefonii komórkowej 
jest niewystarczający poziom 
sygnału sieci komórkowej. 
Zwracamy uwagę aby nie ule-
gać sugestiom, że sposobem na 
podniesienie poziomu sygnału 
sieci komórkowej jest samodziel-
ne zamontowanie i używanie 
wzmacniacza (tzw. repeatera). 
Używanie takiego urządzenia jest 
niezgodne z prawem. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. Prawo telekomu-
nikacyjne (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) 
zwanej dalej „Prawo telekomu-
nikacyjne”, wzmacniacz sygnału 
telefonii komórkowej jest urzą-
dzeniem radiowym. Używanie 
urządzenia radiowego wymaga, 
zgodnie z Prawem telekomunika-
cyjnym, posiadania pozwolenia 
radiowego.

Należy podkreślić, że wzmac-
niacz sygnału telefonii komór-
kowej, może być używany 
wyłącznie przez przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego posiada-
jącego ogólnopolską rezerwację 
częstotliwości, wykorzystywa-
nych do świadczenia usług za 
pośrednictwem stacji bazowych. 
Ponadto, zgodnie z art. 208 ust. 
1 Prawa telekomunikacyjnego:
1. Kto bez wymaganego po-

zwolenia używa urządzenia 
radiowego nadawczego lub 
nadawczo- odbiorczego, pod-
lega karze grzywny w wyso-
kości do 1000 złotych.

2. Jeżeli sprawca czynu określo-
nego w ust. 1 działa w sposób 
uporczywy, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2.

Dodatkowe informacje:
 Tel.: 22 330 40 00
 www.uke.gov.pl/szkodliwe_ 

wzmacniacze_GSM

Używasz wzmacniacza 
telefonii komórkowej?

Kampania informacyjna Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej

Lp. Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

1. Artur 01.12.2018 r.

2 Dagmara 01.12.2018 r.

3 Aleksandra 04.12.2018 r.

4 Aleksandra 10.12.2018 r.

5 Antoni 12.12.2018 r.

6 Piotr 18.12.2018 r.

7 Gabriela 23.12.2018 r.

8 Andrzej 28.12.2018 r.

9 Stanisław 30.12.2018 r.

10 Aneta 01.01.2019 r.

11 Jan 01.01.2019 r.

12 Szymon 03.01.2019 r.

13 Aleksander 04.01.2019 r.

14 Aleksander 05.01.2019 r.

15 Antonia 21.01.2019 r.

16 Marcin 24.01.2019 r.

17 Hanna 26.01.2019 r.

18 Izabela 27.01.2019 r.

19 Emilia 30.01.2019 r.

20 Franciszek 31.01.2019 r.

21 Eliza 01.02.2019 r.

22 Gabriela 02.02.2019 r.

23 Rita 03.02.2019 r.

24 Emilia 08.02.2019 r.

25 Grzegorz 12.02.2019 r.

26 Laura 13.02.2019 r.

27 Jagoda 18.02.2019 r.

28 Sara 20.02.2019 r.

29 Zofia 22.02.2019 r.

30 Aleksandra 24.02.2019 r.

31 Szymon 25.02.2019 r.

Wykaz dzieci 
urodzonych w okresie 
od 1 grudnia 2018 r. 
do 28 lutego 2019 r.

zameldowanych na 
terenie gminy Szaflary
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Podczas spotkania otrzymał on 
z rąk Wójta Gminy Szaflary 
Akt Własności Bałwana Sko-

czusia, który powstał na placu 
obok Urzędu Gminy w podzię-
kowaniu za dotychczasowe osią-
gnięcia w skokach narciarskich 
i emocje jakich dostarcza swoim 
wiernym kibicom. Dzieci miały 
możliwość zadania skoczkowi 
kilku pytań, m.in. o jego inne 
pasje, przyjaciół oraz o to czy 
on także jada bułki i banany. 
Najciekawsza jednak była od-
powiedź na pytanie, jaki najbar-

dziej oryginalny prezent dostał 
w swoim życiu – nasz Bałwan od 
dzisiaj stał się numerem jeden! 
Na zakończenie wszyscy mieli 
możliwość zrobienia wspólnego 
zdjęcia z Dawidem Kubackim 
i Bałwanem Skoczusiem.

Dość szybko Bałwan Sko-
czuś stał się równie popularny 

jak nasz skoczek Dawid Ku-
backi. Zainteresowały się nim 
bowiem ogólnopolskie media 
i portale sportowe. O Skoczusiu 
i spotkaniu Dawida Kubackiego 
z dziećmi można było przeczy-
tać m.in. na stronach interne-
towych Gazety Krakowskiej, 
Gazety Wyborczej, Polsatu 

Sport, Super Ekspressu Sport 
oraz Wirtualnej Polski.

Bałwan powstał z inicjatywy 
Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach, przy udziale strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szaflarach.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Spotkanie z Dawidem Kubackim
Dawid Kubacki, 5 lutego, spotkał się w budynku Urzędu Gminy Szaflary 
z uczniami szkół z gminy Szaflary.
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Projekt realizowany był przez 
gminę Szaflary już po raz 
czwarty. W tym roku w pro-

jekcie wzięło udział 158 uczniów 
z klas IV – VI ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu 
gminy. Gmina Szaflary na ten 
cel pozyskała środki z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (19 900 zł), reszta 
pochodzi z budżetu gminy (43 197 
zł) oraz wpłat rodziców (12 640 
zł). Łączna kwota to 75 737 zł. 
Uczniowie w ramach projektu 

zapewniony mieli dowóz na stok 
narciarski, karnety wstępu na wy-
ciąg oraz sprzęt narciarski (narty, 
buty i kaski).

Zajęcia odbywały się w ferie 
od poniedziałku do piątku, na 
stoku Długa Polana w Nowym 
Targu. Każda z grup przeszła 
20-godzinny kurs nauki jazdy 
na nartach pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów ze 
szkółki narciarskiej Daniel SKI.

Na ostatnich zajęciach dzieci 
miały zorganizowany przejazd 

na czas tzw. „slalom gigant” pod-
czas którego sprawdzały zdoby-
te podczas kursu umiejętności. 
Zdobywcy miejsc na podium 
otrzymali medale, zaś wszyscy 
uczestnicy dyplomy ukończenia 
kursu oraz słodkości ufundowane 
przez GCKPiT w Szaflarach.

Działania w ramach projektu 
koordynowało Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach.

Opr.: Natalia Romasz
Fot: Natalia Staszel

Po meczu finałowym rozegra-
nym na początku stycznia 
z czeskim HC Slovan Mo-

rawvksa Trebova, młody zawod-
nikzostałwybrany do drużyny 
„Gwiazd” turnieju i jednocześnie 
wybrany najlepszym graczem 
Podhala.

Dla Bartka jest do zdecydo-
wanie wielki sukces. W nowo-
tarskim klubie gra od 3 lat, nato-
miast swoją przygodę z hokejem 
zaczął w wieku 8 lat.Nazajęcia 
codziennieprzez półtora roku 
woziłgo tata, który jest kierowni-
kiem zespołu.Od czwartej klasy 
Bartek uczy się w klasie sporto-
wej o profilu hokejowym działa-
jącej przy Szkole Podstawowej 
nr 11 w Nowym Targu. Trenuje 
codziennie, a w weekendy wraz 
z drużyną bierze udział w roz-

grywkach ligowych zarówno 
w Polsce jak i na Słowacji 
a także w różnych turniejach 
międzynarodowych rozgry-
wanych w Polsce i za granica 
odnosząc wiele sukcesów.

Tak samo jak jego koledzy 
z drużyny, Bartek ma wielkie 
serce do gry. Jak mówi o nim 
trener a zarazem były zawodnik 
Podhala, uczestnik mistrzostw 
świata i igrzysk olimpijskich, Ra-
fał Sroka, Bartek jest koleżeński 
i chętny do pomocy, jako hoke-
ista jest bardzo dobry w ocenie 
w sytuacji na lodzie. Na trenin-
gach jest bardzo pracowity i słu-
cha poleceń trenera. Zna swoje 
słabsze strony i systematycznie 
nad nimi pracuje.

Wraz z drużyną brał udział 
m.in. w turnieju „Czerkawski 

Cup”, gdzie poprzez eliminacje 
dotarli aż do turnieju finałowego 
rozgrywanego na stadionie naro-
dowym w Warszawie, zajmując 
5 miejsce. A także w dużych 
międzynarodowych turniejach 
w Krynicy, Jastrzębiu Zdroju czy 
Słowackim Breznie, zawsze sta-
jąc na medalowych podium.

Młody zawodnik gra na pozy-
cji obrońcy a swoja postawą po-
kazuje, że można spełniać swoje 
marzenia nie zaniedbując przy 
tym codziennych obowiązków 
i godząc to z nauką.

Bartkowi realizującemu swoją 
pasję życzymy wielu sukcesów!

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: archiwum prywatne Bartka

Sukcesy młodego hokeisty z Maruszyny
Bartłomiej Budzyk pochodzący z Maruszyny, grający 
w barwach MMKS Podhala Nowy Targ został nową 
gwiazdą hokeja.

Narciarskie ferie dzieci z gminy Szaflary
Zakończyła się realizacja małopolskiego projektu nauki jazdy na nartach dla dzieci „Jeżdżę z głową”.
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ODESZLI OD NAS
W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2018 R. DO 28 LUTEGO 2019 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1 Hreśka Władysław 1958 06.12.2018 r. Skrzypne

2 Milan Helena 1933 11.12.2018 r. Szaflary

3 Stanek  Stanisław 1942 11.12.2018 r. Zaskale

4 Ochotnicka Helena 1934 12.12.2018 r. Bór

5 Pajor Krzysztof 1983 13.12.2018 r. Szaflary

6 Pawlikowska Maria 1932 23.12.2018 r. Bańska Niżna

7 Kwak Maria 1922 24.12.2018 r. Skrzypne

8 Janik Jan 1947 26.12.2018 r. Maruszyna

9 Zwijacz Władysław 1935 28.12.2018 r. Skrzypne

10 Janowski Janusz 1955 30.12.2018 r. Zaskale

11 Barnaś Helena 1927 06.01.2019 r. Bańska Wyżna

12 Jamrych Andrzej 1943 06.01.2019 r. Maruszyna

13 Waruś Helena 1922 09.01.2019 r. Bańska Wyżna

14 Skóbel Jan 1931 10.01.2019 r. Maruszyna

15 Topór Józef 1949 24.01.2019 r. Bańska Wyżna

16 Gawron Jan 1931 25.01.2019 r. Maruszyna

17 Gawron Zofia 1940 29.01.2019 r. Maruszyna

18 Gałdyn Helena 1929 30.01.2019 r. Szaflary

19 Hajnos Władysław 1966 04.02.2019 r. Skrzypne

20 Zwijacz Józef 1957 06.02.2019 r. Bańska Niżna

21 Ciupiński Jerzy 1936 07.02.2019 r. Zaskale

22 Janik Ludwina 1923 08.02.2019 r. Maruszyna

23 Chrobak Maria 1935 27.02.2019 r. Szaflary

24 Lichaj Maria 1931 28.02.2019 r. Szaflary
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E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – 
potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły 
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z  administracją publiczną 
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

CO TO JEST 
E-DOWÓD?

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. 
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – 
nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód 
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie 
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać 
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni 
twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała 
zdalnie twoich danych zapisanych w  warstwie 
elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, 
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym 
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) 
• do składania podpisu osobistego – PIN2  

(zawierający 6 cyfr). 

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we 
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? 
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania 
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne 
podanie błędnego kodu PIN. 

nr CAN

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez 
Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony 
od razu. 

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, 
możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w  tym czasie nie cofniesz 
zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym 
czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz 
zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy 
e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać 
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym 
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz 
o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz  na stronie 
www.edowod.gov.pl.

E-dowód to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną. 
Wnioski o elektroniczne 

dowody osobiste można skła-

dać w całej Polsce od 4 marca 
2019 r. Korzystanie z warstwy 
elektronicznej nie jest obowiąz-
kowe. Nie ma też obowiązku 

wymiany starych dowodów na 
nowe. Jeżeli dotychczasowy do-
kument tożsamości nadal jest 
ważny, bez obaw można z niego 

korzystać. Osoby zainteresowa-
ne uzyskaniem e-dowodu mogą 
o niego wystąpić w każdej chwi-
li. Wymiana jest bezpłatna.

Placówka Terenowa KRUS 
w Nowym Targu uprzejmie 
informuje Rolników o moż-

liwości odbycia bezpłatnej reha-
bilitacji leczniczej realizowanej 
przez Kasę w ramach 21-dnio-
wych turnusów rehabilitacyj-
nych w Centrach Rehabilitacji 
Rolników w Iwoniczu Zdroju, 
Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Po-
rębie, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Warunki skorzystania z reha-
bilitacji:
1. Podlegają ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników z mocy 
ustawy w pełnym zakresie.

2. Podlegają ubezpieczeniu wy-
padkowemu, chorobowemu 

i macierzyńskiemu na wnio-
sek w pełnym zakresie nie-
przerwanie co najmniej 18 
miesięcy przed złożeniem 
wniosku o rehabilitację lecz-
niczą.

3. Mają ustalone prawo do okre-
sowej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy i za-
chowali zdolność do samo-
dzielnej egzystencji.
Głównym celem prowadzo-

nej rehabilitacji jest zapobiega-
nie inwalidztwu lub ograniczenie 
go do poziomu umożliwiającego 
ubezpieczonemu dalsze wyko-
nywanie pracy w gospodarstwie 
rolnym, a przypadku osób które 

zdolność do pracy utraciły, jej 
przywrócenie w wyniku leczenia 
i rehabilitacji.

Świadczenie rehabili-
tacyjne przyznawane jest 
na wniosek lekarza ustalają-
cego wskazania do odbycia 
rehabilitacji.

Druki wniosków obowiązu-
jących w KRUS dostępne są 
w każdej placówce terenowej 
Kasy oraz na stronie interneto-
wej www.krus.gov.pl.

Wypełniony wniosek można 
złożyć (osobiście lub wysłać 
pocztą) do PT KRUS w Nowym 
Sączu, Gorlicach, Limanowej, 
Nowym Targu i Zakopanem. 

Po akceptacji wniosku przez le-
karza regionalnego inspekto-
ra orzecznictwa lekarskiego 
KRUS, rolnicy otrzymują pro-
pozycję wyjazdu do Centrów 
Rehabilitacji Rolników.

Pobyt na turnusie jest dla 
rolnika bezpłatny, a zakład 
rehabilitacji leczniczej zwra-
ca osobie skierowanej koszt 
przejazdu do placówki rehabili-
tacyjnej w wysokości odpowia-
dającej cenie biletu najtańszego 
dostępnego środka transportu 
zbiorowego (podstawa: Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 
2013 r.).

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Można składać wnioski o dowody elektroniczne
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Zakupiony samochód MAN 
to średni samochód gaśni-
czy GBA 3/20. Samochód 

został na nowo zabudowany na 
podwoziu MANA z 2007 roku. 

Posiada zbiornik 3000 litrów 
wody, autopompę o wydajności 
2000 litrów na minutę, napęd 4x4 
terenowy pozwalający poruszać 
się po trudnym terenie górskim. 

Samochód kosztował 449.983,20 
zł. Dodatkowo został wyposa-
żony w drabinę trzyprzęsłową 
DNW 3080/3, torbę medyczną 
PSP R-1 wraz deskami ratow-
niczymi i szynami Kramera ze 
środków pozyskanych ze sprze-
daży Stara. Zakupiono również 
inny drobny sprzęt i wyposażenie 
do tego samochodu, a miano-
wicie: Siekierę Reńską STIHL, 
łom Stanleyj Fubar FAT MAX, 4 
hełmy Calisia Vulcan CV 102 ST, 
6 latarek z uchwytami na hełmy 
i latarka szperacz MTG 3405.

W celu zapewnienia stałego 
doładowania akumulatora po-
zwalającego na sprawny rozruch 
oraz szybki wyjazd z garażu za-

kupiono prostownik i sprężar-
kę utrzymującą stałe ciśnienie 
w układzie pneumatycznym ha-
mowania. Koszt dodatkowego 
wyposażenia wyniósł 15.761, 89 
zł. Zakupiony samochód popra-
wi komfort jazdy i prowadzenia 
działań ratowniczych również 
medycznych, ponieważ jeden 
ze strażaków w ostatnim czasie, 
uzyskał uprawnienia ratownika 
Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy Medycznej.

Oby ten samochód był uży-
wany tylko do ćwiczeń i szko-
leń, a jak najmniej do działań 
ratowniczych.

Opr.: Józef Gacek
Fot.: OSP Bańska Wyżna

Samochód pożarniczy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bańskiej Wyżnej

Pod koniec ubiegłego roku, OSP Bańska Wyżna odebrała, zakupiony ze środków gminnych, 
samochód pożarniczy MAN TGM na miejsce starego wysłużonego STARA 266 z 1977 roku.

Tatra 815 o nr operacyjnych 
498 K 62 to największy sa-
mochód pożarniczy w gmi-

nie Szaflary. Auto zabudowane 
przez czeską firmę KAROSA 
w 1989 roku, przez 30 lat pełni-
ło funkcje pożarniczą, najpierw 
w Bańskiej Bystrzycy a od 
2001 roku w OSP Maruszyna. 
Zakupiona przez gminę Sza-
flary Tatra była już modernizo-
wana przez strażaków i dobrze 
utrzymywana. Niestety korozja 
zbiornika powodowała duże 
wycieki wody. Zdecydowano, 
że auto które łącznie przewozi 
9 tys. litrów środka gaśniczego 
poddane zostanie karosacji, tj. 
wykonaniu nowej zabudowy 
pożarniczej. Po przetargu wy-
łoniono firmę Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługo-
we „OSINY”, która do końca 

maja wykona to zadanie. Nowa 
Tatra będzie mogła zabrać do 
akcji 6 a nie jak do tej pory 3 

strażaków i będzie miała zbior-
nik na 9 tyś. litrów wody, szyb-
kie natarcie oraz nowe skrytki 
na sprzęt pożarniczy. Zostanie 
też wykonany też kapitalny re-
mont i konserwacja podwozia 
oraz elementów mechanicznych 
samochodu. Strażacy z Maru-

szyny już dziś dziękują Wój-
towi Gminy Szaflary, Radzie 
Gminy Szaflary oraz Zarządowi 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Szaflarach za przychylenie 
się do wniosku o zabudowę 
pojazdu.

Opr. i fot.: Krzysztof Kowalczyk

Tatra OSP Maruszyna dostanie nowe szaty
Ciężki samochód pożarniczy OSP Maruszyna 
został w dniu 16 marca 2019 roku oddany 
do wykonania nowej zabudowy.
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W wypełnionej po brzegi 
sali na gości czekały prze-
pyszne dania i przekąski 

przygotowane przez Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Szafla-
rach. Przed publicznością wy-

stąpiły Marusynianki ze swoim 
najnowszym skeczem pt: „Wysło 
sydło z worka”. Wszystkie Panie 
wzięły także udział w losowa-
niu upominków ufundowanych 
przez Gminne Centrum Kultury, 

Promocji i Turystyki w Szafla-
rach, Przedsiębiorstwo Handlo-
we PAKFOL, Centrum Zdrowia 
i Urody American Dreams he-
alth&beauty oraz Panią Annę 
Kalińską z Szaflar.

Organizatorami wydarzenia 
było Koło Gospodyń Wiejskich 
w Szaflarach oraz Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Szaflarach.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Na scenie zaprezentowało 
się 20 grup z 9 powiatów 
z terenu Małopolski, wśród 

nich Marusynianki, które za swój 
najnowszy skecz „Wysło sydło 
z worka” zdobyły wyróżnienie.

Artystów oceniała komisja 
w składzie: dr Inka DOWLASZ 
– reżyser, Łukasz FIJAł – reży-
ser, Andrzej FRANCZYK – aktor 
i Zofia SKWARŁO – regionalist-

ka. Komisja oceniała spektakle 
w jednej z dwóch kategorii: 
sztuki gwarowe i adaptacja 
klasyki dramaturgicznej do 
realiów lokalnych oraz insce-
nizacja tekstów literackich.

Marusyniankom gratuluje-
my kolejnego sukcesu!

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: OCK Jabłonka

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 8-10 marca odbyły się 
7. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich Posiady Teatralne na Orawie.

Wyróżnienie dla Marusynianek

Święto Kobiet w Szaflarach
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach 
zorganizowano pierwsze w Szaflarach obchody Dnia Kobiet.
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dobiegł końca okres mojej dru-
giej kadencji w pełnieniu obo-
wiązków sołtysa. Przychodzi 
zatem okres sprawozdań i okres 
rozliczeń, a także podziękowań 
dla tych, którzy w jakiś sposób 
pomogli w realizacji wyznaczo-
nych celów.

Przez ostatnie osiem lat byłem 
z Wami bardzo blisko, w miarę 
możliwości dokładałem wszel-
kich starań, aby jak najlepiej 
wypełnić powierzoną mi przez 
Was funkcję. Oczywiście nie 
wszystko poszło po mojej my-
śli, jednak w ostatnich latach 
nasze miejscowości zaczęły się 
zmieniać zarówno materialnie, 
rozwojowo, jak i mentalnie. Za-
częliśmy inaczej widzieć dzień 
dzisiejszy, chociaż problemy 
zostały te same. 

Przez te osiem lat spotkałem 
się praktycznie z każdym miesz-
kańcem Maruszyny, w takich 
czy innych okolicznościach. Na 
ile to było możliwe, pomagałem 
i przedstawiałem potrzeby na 
szczeblu Gminnym. Do zagad-
nień najczęściej poruszanych 
i budzących największe emocje 
zaliczamy problemy w szko-
łach, brak wody i kanalizacji, 
brak chodników oraz oświe-
tlenia ulicznego, brak regula-
cji prawnych dróg gminnych. 
Wszystkie te tematy bez żad-
nego oporu przedstawiałem 
władzom gminy, które nie za-
stanawiając się długo, wcielały 
inwestycje w życie, a Państwo 
daliście temu poparcie w ostat-
nich wyborach wybierając Ra-
fała Szkaradzińskiego na Wój-
ta Gminy Szaflary. Wybór ten 
gwarantuje rozwój naszej gminy 
oraz kontynuację rozpoczętych 
inwestycji.

Jeżeli chodzi o szkoły 
w naszej miejscowości, to trend 
opuszczania ich przez dzieci 
został zatrzymany. Gmina bo-
wiem bardzo szybko poczyniła 
starania w kierunku konku-
rencyjności naszych jednostek 
oświatowych.

Muszę wspomnieć też o wo-
dociągu w Maruszynie, który 
do dziś budzi wiele emocji. Od 
początku byłem przekonany 
o jego powstaniu. Dzisiaj mamy 
zakończony pierwszy etap wodo-
ciągu w Maruszynie, który już 
służy mieszkańcom. Obowią-
zek zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę, oraz odprowadzenie 
nieczystości, leży po stronie 
Gminy, która dokłada wszel-
kich starań, aby ten obowiązek 
w pełni realizować. Idźmy do 
przodu, ciesząc się, że pierwszy 
wodociąg w Gminie Szaflary 
powstał w naszej miejscowości, 
gdyż tu mieszkańcy najbardziej 
tego potrzebowali.

Drugą kluczową inwestycją, 
która w znaczny sposób poprawi-
ła jakość zajęć sportowych, była 
budowa boiska sportowego oraz 
przebudowa placu przyszkolne-
go przy szkole w Maruszynie 
Górnej. 

Kolejna inwestycja to budo-
wa chodnika w dolnej części 
Maruszyny, która na początku 
spotkała się z oporem ze strony 
niektórych mieszkańców. Jednak 
inwestycja ta bez wątpienia słu-
ży bezpieczeństwu wszystkich, 
a szczególnie dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Wiele inwestycji zostało roz-
poczętych w ostatnich latach. 
Wiele jeszcze czeka w kolejce. 
Na początku tej kadencji uda-
ło nam się zakończyć konflikt, 

jaki powstał podczas budowy 
sali gimnastycznej przy szkole 
w Maruszynie Dolnej. Z tego 
miejsca pragnę podziękować 
właścicielowi gruntu za od-
stąpienie od roszczeń i cieszę 
się, że spór został zażegnany, 
bowiem sala ta przez wiele lat 
będzie służyć naszym dzieciom.

Wykonaliśmy także, kawałek 
nowej drogi na os. Cisonie. To 
początek inwestycji w tej części 
Maruszyny. Inwestycja ta była 
możliwa dzięki postawie miesz-
kanek, które oddały swoje grunty 
nieodpłatnie pod drogę, za co 
należą się im ogromne podzię-
kowania . 

W Maruszynie jest jeszcze 
droga w stronę oczyszczalni, 
gdzie mieszkańcy oddają pod 
drogę swoje grunty, za co skła-
dam podziękowania. W ostat-
nim czasie zostały uruchomio-
ne ostatnie podziały działek 
oraz zakończyły się sprawy 
spadkowe. Czekamy jedynie 
na załatwienie przez nowych 
właścicieli formalności, które 
umożliwią przekazanie dzia-
łek na rzecz gminy. Myślę że 
w niedalekim czasie sprawa się 
wyjaśni, co umożliwi powstanie 
drogi asfaltowej. 

O wielu inwestycjach możecie 
się Państwo dowiedzieć w Urzę-
dzie, na stronie internetowej, czy 
na zebraniach wiejskich.

Maruszyna ma przygotowany 
program rozwoju i musimy robić 
wszystko, aby ten program reali-
zować w dalszym ciągu. Plan jaki 
jest przygotowany na najbliższy 
okres to wiele ambitnych inwe-
stycji, które potrzebują realnego 
poparcia i współpracy z Radą 
Gminy oraz z Wójtem Gminy.

Jako sołtys reprezentowałem 
Maruszynę jako całość, współ-
pracując z każdą ulicą i każdym 
osiedlem. Nie unikałem tematów 
niewygodnych. W trakcie pełnie-
nia funkcji sołtysa, zawsze byłem 

otwarty na dialog i wspólne po-
dejmowanie decyzji.

Dziękuję za współpracę 
Wójtowi Rafałowi Szakara-
dzińskiemu oraz Zastępcy 
Wójta Sławomirowi Furcy, 
ks. proboszczowi Andrzejowi 
Kwakowi, ks. klerykowi Woj-
ciechowi Leśniakowi, Radzie 
Parafialnej, Przewodniczącemu 
Rady Gminy Stanisławowi Wą-
sikowi, Wiceprzewodniczącemu 
Rady Gminy Januszowi Gałowi 
oraz całej Radzie Gminy Sza-
flary, dyrektorom szkół: Janowi 
Królczykowi i Konradowi Kuź-
mińskiemu, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Maruszynie, wszyst-
kim urzędnikom Gminy Szaflary, 
oraz firmom współpracującym.

Cieszę się, że na swojej drodze 
napotkałem tak wielu ambitnych 
i mądrych ludzi, bez pomocy któ-
rych wiele inwestycji nie było-
by możliwe do zrealizowania. 
Dziękuję także mojej żonie, która 
zawsze mnie wspierała i mobili-
zowała do wytężonej pracy.

Mając na uwadze dobro na-
szej wsi, po licznych namowach 
ze strony mieszkańców, postano-
wiłem kandydować w kolejnych 
wyborach sołeckich.

Z poważaniem
Józef Wojciech Strama

Sołtys wsi Maruszyna

Podziękowanie Sołtysa Maruszyny 
za ostatnie lata współpracy 
z Mieszkańcami Sołectwa

Szanowni mieszkańcy Gminy Szaflary, 
a szczególnie sołectwa Maruszyna,
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Celem projektu jest podniesie-
nie kompetencji cyfrowych 
oraz poprawa umiejętności 

korzystania z komputera i In-
ternetu. Uczestnikami są oso-
by, które ukończyły 65 lat oraz 
zamieszkują na terenie gminy 
Szaflary.

Szkolenia są bezpłatne, a każ-
dy uczestnik po zakończonym 
szkoleniu otrzyma nieodpłat-
nie tablet, na którym pracował 
podczas szkoleń, na własność 
wraz z kompletem materiałów 
szkoleniowych. 

W ramach szkoleń przewi-
dziano 15 spotkań, które będą 
prowadzone w grupach ok. 9 
osobowych. Ich tematyka będzie 
obejmować takie zagadnienia 
jak: pierwsze kroki z tabletem 

i Internetem, jak ocenić wiary-
godność źródeł w Internecie, 
moja pierwsza poczta elektro-
niczna, Skype - bezpłatne roz-
mowy z rodzina i ze znajomymi, 
Facebook - serwis społeczno-
ściowy, podstawy obsługi edy-
tora tekstu, podstawy obsługi 
arkusza kalkulacyjnego, robienie 

zdjęć oraz prosta edycja obróbka/
nagrania wideo, bezpieczeństwo 
i ochrona danych osobowych, 
sprawy codzienne a Internet, 
rozrywka z Internetem.

Projekt realizowany jest przy 
współpracy z Fundacją Instytut 
Myśli Innowacyjnej z Nowego 
Sącza. Opr.: Natalia Staszel

Już 6 kwietnia ruszają 
zajęcia komputerowe 
dla seniorów 
w ramach realizacji 
projektu Małopolski 
E-senior.  

Rusza Małopolski E-senior

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW 
Wójt Gminy Szaflary

Działając jako organ prowadzący ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 
w niżej wymienionych placówkach oświatowych Gminy Szaflary:

 » Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Maruszynie Dolnej;  
Maruszyna, ul. Jana Pawła II 83, 34-424 Szaflary,

 » Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej; 
Maruszyna, ul. Jana Pawła II 29, 34-424 Szaflary,

 » Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach;  
ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary

 » Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu;
 » Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 51, 34-424 Szaflary.

INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do korespondencji,  
telefonem kontaktowym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej …………………………….”,  
w terminie  do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 1500  

w sekretariacie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel. 18 26123 37. 
Korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary. 

O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Szaflary.

Szczegóły na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szaflary (www.szaflary.pl lub https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1576804, 
zarzadzenie-nr-0050172019-w-sprawie-ogloszenia-konkursow-na-stanowiska-dyrektorow-szkol-podstawowych.html)
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Bańska Wyżna

ANDRZEJ 
STRZĘP
Sołtys wsi 
Bańska Wyżna 
w latach 1990 
– 2015. Mam 
wykształcenie 
podstawowe 
i jestem rolni-

kiem. Mieszkam w Bańskiej Wyżnej. 
Kandyduję na sołtysa, aby pomagać 
mieszkańcom sołectwa w ich proble-
mach, a także aby móc zrealizować 
nowe zadania i potrzeby. 

MARCIN 
TOMASZ 
TREBUNIA
Sołtys wsi Bańska 
Wyżna od 2015r 
roku. Prowadzę 
gospodarstwo rolne. 
Wraz z żoną wy-
chowuję 7 dzieci. 

Jestem zaangażowany w sprawy Bańskiej 
Wyżnej i jej mieszkańców. 
Moim mottem życiowym jest „słowo 
ważniejsze niż pieniądze”.

Bańska Niżna 

DANUTA 
HYRCZYK
W naszej wsi 
mieszkam od 
urodzenia. Tu się 
uczyłam, tu wy-
chowałam pięcioro 
dzieci, tu pracuję 
i tu działam wraz 

z mężem w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Tutaj także poznałam i zaprzyjaźniłam się 
z wieloma jej mieszkańcami, znam, więc 
dobrze nasze wspólne potrzeby. Potrafię 
zjednywać ludzi, wspólnie rozwiązywać 
problemy. Razem możemy zrobić wiele 
dla naszej wsi, aby poprawić jakość życia 
i bezpieczeństwo. 
Wspólnymi siłami osiągniemy więcej: 
bezpieczna droga, nowoczesna remiza, 
zdrowa woda w każdym domu, ułatwie-
nie dostępu do ekologicznych rozwiązań 
grzewczych, Koło Gospodyń Wiejskich, 
poprawienie jakości połączeń komór-
kowych i internetowych, wzajemne 
wsparcie i pomoc sąsiedzka.

JAN  
STOPKA
Urodziłem się 
na Bańskiej 
i tu przeżywa-
łem dzieciństwo. 
Młodość upłynęła 
mi w Lublinie na 
studiowaniu prawa 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Dwa lata służyłem w Wojskowej Pro-
kuraturze Garnizonowej we Wrocławiu 
w stopniu podporucznika, przez następne 
osiem „budowałem” Amerykę. 
Ostatecznie powróciłem do korzeni, 
czyli mojej rodzinnej wsi, gdzie od po-
nad dziesięciu lat zajmuję się usługami 
w branży turystycznej. 

Maruszyna

JÓZEF 
WOJCIECH 
STRAMA
Lat 38, Radny 
Gminy Szaflary, 
sołtys Sołectwa 
Maruszyna dwie 
kadencje. Ostatnie 
lata pokazały, że 

można zmieniać na lepsze Maruszynę. 
Wiele inwestycji udało się zrealizować, 
wiele trudnych tematów zostało rozwią-
zanych. Maruszyna posiada plan rozwoju, 
a ja jestem w stanie dołożyć wszelkich 
starań żeby był on realizowany we współ-
pracy z mieszkańcami oraz Urzędem 
Gminy. Proszę o Wasz głos dla mnie oraz 
kandydatów na członków Rady Sołeckiej: 
Stanisława Bukowskiego, Piotra Gubały, 
Wojciecha Gubały, Dominika Kosa, Stani-
sława Kiernoziaka, Jana Stanka. 

ANNA REPA
Lat 32, wykształce-
nie wyższe, mężat-
ka, mama dwójki 
dzieci, radna Gmi-
ny Szaflary w ka-
dencji 2014- 2018, 
przewodnicząca 
Rady Rodziców 

działającej przy SP w Maruszynie Gór-
nej, członek Związku Podhalan oddział 
w Maruszynie, członkini góralskiego 
kabaretu Marusynianki. Moje główne 
zainteresowania to uprawianie sportu 
i czytanie książek, zaś moją największą 

pasją jest pisanie utworów w gwarze gó-
ralskiej (gawęd, scenariuszy dla zespołu 
góralskiego i kabaretu).
„Drodzy mieszkańcy 7 kwietnia 2018 za-
chęcam wszystkich mieszkańców gminy 
Szaflary do wzięcia udziału w wyborach 
do rad sołeckich i na sołtysa. O poparcie 
dla mojej kandydatury proszę mieszkań-
ców Maruszyny. Ze swej strony zapew-
niam ogromne zaangażowanie w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności, godnie 
reprezentować mieszkańców na szczeblu 
gminnym, słuchać Waszych rad i wska-
zówek mających na celu dobro i rozwój 
naszej wsi, aktywnie współpracować 
z mieszkańcami, ważnymi organizacjami 
by skutecznie rozwiązywać powstałe pro-
blemy i realizować wyznaczone zadania.”

Skrzypne

WOJCIECH 
PISZCZÓR
Lat 52, kawaler, 
wykształcenie 
średnie. Od 2012 
jestem członkiem 
Prawa i Sprawiedli-
wości. W 2016 roku 
zostałem sołtysem. 

Moim motto tej służby jest być blisko lu-
dzi i spełniać ich zapotrzebowania w miarę 
możliwości. Pracuję na gospodarstwie, 
dzięki temu jestem dostępny dla miesz-
kańców przez większą cześć dnia. Oka-
zjonalnie uprawiam sport – piłkę nożną 
i koszykówkę.

Szaflary

WŁADYSŁAW 
MIGIEL
Kandydat na kolejna 
kadencję sołtysa 
Sołectwa Szaflary. 
Szaflarzanin od 
urodzenia, żonaty, 
dwóch dorosłych 
synów. Wieloletni 

Naczelnik i Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szaflarach, były Komendant 
Gminnego Zarządu OSP RP w Szafla-
rach oraz członek Zarządu Powiatowego 
i Wojewódzkiego OSP RP, były Prezes 
Ludowego Klubu Sportowego w Szafla-
rach, czynnie angażujący się w działalność 
i inicjatywy Oddziału Związku Podhalan 
we Szaflarach, a także Rady Parafial-

Kandydaci na sołtysów
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nej. Decyzja o zgłoszeniu kandydatury 
w wyborach na sołtysa Sołectwa Szaflary 
podyktowana jest dążeniem do zakończe-
nia rozpoczętych inwestycji i inicjatyw 
zgłaszanych przez mieszkańców podczas 
zebrań wiejskich, a realizowanych przez 
Gminę Szaflary. Do najważniejszych 
spośród tych zadań należą: wykonanie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
„Zakopianka” - ul. Wł. Orkana, rozbudo-
wa sieci geotermalnej, budowa wodociągu 
przy ulicach Zakopiańska, Wł. Orkana, 
Boczna, Nadwodnia, budowa drogi asfal-
towej do Barci, dokończenie i wykonanie 
oświetlenia w ciągu ulicy Rola Galico-
wa, Zakopiańska, Polna, Tewikliel oraz 
Osiedle Nowe, budowa nowego mostu na 
Potoku Furczańskim w ciągu ulicy pod 
Górą, modernizacja drogi na Czerwone 
oraz na Bory, a także budowa chodnika na 
osiedlu Nowe.

WOJCIECH 
MARCIN BUDZ
Lat 44, żonaty, 
dwójka dzieci, 
zamieszkały na Ul. 
Ąug. Suskiego 69 
Szaflary 34-424 
wykształcenie za-
wodowe (stolarz), 

z zawodu zajmuję się stolarstwem-bu-
downictwem. Hobby sport, piłka nożna, 
hokej, były członek zarządu „LKS 
Szaflary” od lat związany z Ochotniczą 
Strażą Pożarną Szaflary gdzie pełnię 
funkcję sekretarza komisji rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Gminnego ZOSP RP, Prze-
wodniczący Komisji rewizyjnej spółki 
leśnej wsi Szaflary w miejscowości Małe 
Ciche.

ADAM  
SĄDER
Mam 43 lata, je-
stem mieszkańcem 
Szaflar. Sprawy 
naszej miejsco-
wości od dawna 
są mi bliskie. 
Prowadzę działal-

ność gospodarczą jako elektromonter, 
jestem też kierowcą zawodowym. Od 
kilku lat współpracuję z Radą Rodziców 

w Szkole Podstawowej w Szaflarach, 
pomagałem między innymi przy remon-
cie sklepiku szkolnego i świetlicy. Jako 
sołtys sołectwa Szaflary będę współpra-
cował z Radą Gminy i Wójtem w celu 
realizacji ważnych dla naszego sołectwa 
inwestycji, takich jak: geotermalna 
sieć ciepłownicza, wodociąg, rozbu-
dowa szkoły, remont ulicy Ogrodowej, 
Kościelnej, Bocznej, Kaczorowskiego, 
Szkolnej, Pod Górą, Rola Galicowa 
i Osiedle Nowe oraz wiele innych. Będę 
dążył do rozwoju sołectwa i poprawy 
komfortu życia mieszkańców, również 
poprzez organizację wydarzeń kultural-
nych.

SKIBA 
STANISŁAW
Wiek 38 lat. Ab-
solwent Zespołu 
Szkół Rolni-
czych im Augu-
styna Suskiego 
w Nowym Targu 
-Technik wetery-

narii. Studia wyższe na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie - mgr niż. 
ogrodnictwa. 
Zawodowo na co dzień zajmuje się 
florystyką - prowadzę 2 kwiaciarnie oraz 
stawiam pierwsze kroki w turystyce na 
terenie Szaflar. 
Dodatkowo wspieram swoją osobą 
Fundację „Da Się” z Nowego Targu - 
członek rady fundacji. Z optymizmem 
obserwuje rosnące szanse naszej miej-
scowości na szybszy rozwój i wzbo-
gacenie życia społecznego. Kandyduję 
na sołtysa żeby razem z mieszkańcami 
zdiagnozować potrzeby naszej wspólno-
ty i wspólnie szukać takich rozwiązań 
dla Szaflar, które będą nam wszystkim 
służyć. Stawiam na zgodę i współpracę 
i jeśli tylko mogę wspieram wszystkie 
słuszne sprawy.
Chciałbym, żeby Szaflary były dobrym 
miejscem do życia i chciałbym takie Sza-
flary z Wami budować. 

Zaskale 

ANDRZEJ TYLKA
Zaskalanin z urodzenia i zaangażowania 
dla rodzinnej miejscowości, kandydat na 

kolejną kadencję 
sołtysa Zaskala, 
inicjator utworzenia 
Gminy w Szafla-
rach, wielokaden-
cyjny radny Gminy 
Szaflary, prezes 
Oddziału Związku 
Podhalan w Zaska-

lu, prezes Ludowego Klubu Sportowego 
„Skalni, były dyrektor ZSPiG nr.1 w Bia-
łym Dunajcu, delegat do Sejmiku Woje-
wódzkiego w Nowym Sączu 1991-1992.
Doświadczony, bezpartyjny samorządo-
wiec, wykształcenie wyższe mgr, otwarty 
dla ludzi i skuteczny w działaniu na rzecz 
Zaskala i jego mieszkańców.

JACEK  
KRÓL
Żonaty troje dzieci 
obecnie Radny Po-
wiatu Nowotarskie-
go z rekomendacji 
Prawa i Sprawie-
dliwości. Prezes 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zaskalu. Startując na Sołtysa 
chciałbym rozwijać naszą piękną wieś 
Zaskale, a wiem i mam pomysł jak to 
zrobić żeby mieszkańcom żyło się lepiej 
i wiem gdzie ubiegać się o pieniądze na 
rozwój naszej wsi oczywiście współpra-
cując z naszym Wójtem i Radą Gminy 
Szaflary oraz z Radą Sołecką Zaskala do 
której polecam następujące osoby: Cetera 
Daniel, Gacek Krzysztof, Bukowski An-
drzej, Buroń Julian, Król Andrzej, Stanek 
Jan i Gacek Paweł. Szanowni Mieszkań-
cy Zaskala prosimy o wasz głos w dniu 
wyborów 7 kwietnia. 

W sołectwach
Bór i Skrzypne, 

z uwagi na zgłoszenie się tylko 
jednego kandydata, głosowanie 
nie odbędzie się. Sołtysem w Borze 
zostaje Pani Stanisława Jarząbek, 
w Skrzypnem Pan Wojciech Piszczór. 
W sołectwie Bańska Wyżna nie odbędzie 
się natomiast głosowanie na członków 
Rady Sołeckiej, zgłoszona liczba 
kandydatów pokrywa się z wymaganą 
liczbą członków Rady Sołeckiej.

Jako sołtys, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom 
Szaflar za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim 
mnie Państwo obdarzyliście powierzając mi urząd sołtysa. 

Dziękuję również za współpracę i wyrozumiałość władzom 

Gminy, Radnym Gminnym, Członkom Rady Sołeckiej po-
przednich kadencji, Dyrekcji Placówek oświatowych oraz 
Księżom pracującym w naszej Parafii. 

Władysław Migiel

Podziękowanie Sołtysa Szaflar za współpracę podczas minionych kadencji
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Ksiądz kleryk – tak najczę-
ściej tytułuje mnie młodzież 
oraz parafianie w bardzo 

malowniczej wiosce u stóp 
Tatr, w Maruszynie, do któ-
rej zostałem posłany w sierp-
niu 2018 roku. Nazywam się 
Wojciech Leśniak i pochodzę 
z małej wioski położonej 30 km 
od Krakowa, z Kornatki, znaj-
dującej się pomiędzy dwoma 
małymi miastami Dobczycami 
i Myślenicami. 

Moja droga do kapłaństwa 
nie była typowa. Do seminarium 
wstąpiłem 6 lat później, niż moi 
rówieśnicy. Wcześniej praco-
wałem jako organista, grałem 
po weselach, a także miałem 
swój warsztat samochodowy. 
Zajmowałem się elektroniką sa-
mochodową. Dzisiaj w pracy na 
parafii wszystkie umiejętności, 

jakie nabyłem wcześniej, przy-
dają się. 

W Maruszynie wraz z księ-
dzem proboszczem założyliśmy 
scholę parafialną, która w bar-
dzo szybkim tempie rozrosła 
się. We wrześniu na piątkowe 
spotkania zaczęło przychodzić 
20 osób, a na Święta Bożego 
Narodzenia mieliśmy już 76 
dzieci, młodzieży i starszych. 
To jest fenomen tej miejscowo-
ści. Osób grających na skrzyp-
cach w naszej scholi mamy już 
ponad 30, co więcej liczba ta 
ciągle rośnie, dochodzą nam 
kolejni skrzypkowie i basiści.

Serdeczne podziękowania 
w tym miejscu chcę złożyć całej 
rodzinie Fatlów, Kowalczyków, 
zespołom muzycznym „Bartki” 
i „Siuchaje”, Panu Wieśkowi 
Barglikowi, Panu Adamowi 

Długopolskiemu z Ludźmierza, 
a w szczególności Panu Bartko-
wi Fatli, za cały trud włożony 
w przygotowanie tych młodych 
muzykantów. Bez tych ludzi 
Wielka Armia Wojtka Kleryka, 
bo tak zostaliśmy oficjalnie na-
zwani przez księdza proboszcza 
Andrzeja Kwaka, nie mogłaby 
istnieć. Pan Bartek Fatla dwa 
razy w tygodniu ćwiczy naszych 
muzykantów. W naszym zespole 
nie tylko są dzieci i młodzież, 
ale mamy również osoby, które 
mają już swoje rodziny, pracę 
a mimo to bardzo często poja-
wiają się na próbach i zawsze 
towarzyszą nam na koncertach. 

Próba śpiewu odbywa się raz 
w tygodniu w piątek o 15.30. Po 
każdym występie spotykałem się 
prawie zawsze z jednym i tym 
samym komentarzem: „ale oni są 
uśmiechnięci”. Myślę że to jest 
właśnie największy sukces tej 
młodzieży, że oni to robią z mi-
łości do Pana Boga i do ludzi, są 
dumni z tego, że właśnie w ten 
sposób mogą chwalić Boga. 

Piękne stroje góralskie, 
w które ubierają się młodzi 
Maruszynianie bardzo ubar-
wiają nasze występy. Pierwszy 
nasz koncert odbył się w Czar-
nym Dunajcu, bardzo dziękuje 
księdzu Marcinowi Naporze, 
wikaremu z tamtejszej parafii 
za to, że zaprosił nas na wspól-

ne kolędowanie w parafii nie 
robiąc wcześniej specjalnych 
przesłuchań. Wystąpiliśmy wte-
dy na koncercie poświęconym 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Kolędy śpiewaliśmy również 
w parafii św. Katarzyny w No-
wym Targu, za co składam wiel-
kie Bóg zapłać księdzu probosz-
czowi Zbigniewowi Płachcie. 

„Jeżeli ktoś chce pójść za 
mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech  weźmie krzyż 
swój i niech mnie naśladuje”(Łk 
9,23). Powołanie kapłańskie jest 
największym darem od Boga 
dla rodziny. Powołanie jest 
ogromną tajemnicą, najwięk-

szą dla samego powołanego, 
dlaczego to właśnie ja, prze-
cież jest tylu innych, lepszych, 
mądrzejszych. Powtarzając za 
ks. bp Grzegorzem Rysiem: 
„Jeżeli masz takie myśli, aby 
zostać księdzem, wstąpić do 
seminarium, to idź i spróbuj, 
chociażby na jeden rok, a wtedy 
przekonasz się czy to właśnie 
jest Twoja droga”. Najwięcej 
w życiu tracą ci którzy nie od-
ważyli się zaryzykować. 

Bardzo serdecznie dziękuje 
moim rodzicom Mieczysławowi 
i Elżbiecie, którzy wychowali 
mnie w taki sposób, aby zawsze 
być blisko Pana Boga, To oni 
nauczyli mnie praktycznego 
zastosowania zasady – Bóg 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
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Od początku lutego w ramach 
rozruchu stacji część miesz-
kańców, którzy wykonali 

przyłącza do swoich domostw 
korzysta już z wody, w tym Szko-
ła Podstawowa im. St. Kostki 
oraz remiza OSP Maruszyna. 
Zachęcamy wszystkich, których 
budynki znajdują się w zasięgu 
wybudowanej już sieci do wyko-
nania przyłączy. W celu przyłą-
czenia się do sieci wodociągowej 
należy złożyć w Urzędzie Gmi-
ny Szaflary, pokój nr 8, wniosek 
o wydanie warunków technicz-

nych. Warunki te określają w jaki 
sposób należy wykonać przyłą-
cze, tak aby spełniało wymagania 
do podpisania umowy na dostar-
czenie wody. Pierwsze umowy 
będą podpisywane w kwietniu 
2019 roku. 

Ponadto zachęcamy do skła-
dania ankiet, które wskażą kie-
runek do dalszego projektowania 
sieci wodociągowej w Maruszy-
nie. Wszelkie informacje można 
uzyskać też pod nr telefonu 18/ 
26 123 20.

Opr. i fot.: Krzysztof Kowalczyk

Wodociąg w Maruszynie już działa
Obecnie trwają prace mające na celu oddanie do 
użytkowania całości inwestycji, zamontowano 
również awaryjne źródło zasilania w energię 
elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego, co 
pozwoli na stałe dostarczanie wody dla mieszkańców 
oraz zabezpieczenie pożarowe miejscowości.

Przez wszystkie lata kon-
centrowałem się przede 
wszystkim nad poprawą 

życia mieszkańców oraz na 
tym aby godnie reprezentować 
sołectwo Zaskale.

Za moich kadencji udało się 
zrealizować następujące spra-
wy: modernizacja i położenie 
nowej nakładki asfaltowej na 
drodze powiatowej Szaflary- 
Ludźmierz, budowa chodnika 
ul. Kościuszki-remiza OSP 
(starostwo plus gmina), nowy 
asfalt na ulicach: Kościuszki, 
Skałka, budowa nowego mo-
stu na potoku Rogoźniczek, 
budowa sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej 
wraz z modernizacją tej szko-
ły, budowa szatni klubowej 
LKS „Skalni”, modernizacja 
i oświetlenie boiska piłkar-
skiego, budowa studni koło 
szatni, awans drużyny pił-

karskiej do kl. A, powstanie 
drużyny młodzieżowej piłki 
nożnej, powstanie nowego 
boiska przy szkole wraz z si-
łownią zewnętrzną, budowa 
nowej drogi Na Cmentarz 
wraz z oświetleniem ulicy, 
budowa kaplicy na cmenta-
rzu, budowa oświetlenia ul. 
Leśna ,Skałka, odcinka Za 
Wodą, telefonizacja stacjo-
narna wsi, uruchomienie linii 
autobusowej MZK nr 10 do 
Nowego Targu, budowa chod-
nika remiza OSP-szkoła przy 
drodze powiatowej, chodnika 
remiza OSP- Kościół na ul. 
Kościelnej wraz z moderni-
zacją nawierzchni tej drogi, 
zakup samochodu strażac-
kiego wraz z wyposażeniem 
dla OSP, modernizacja tej re-
mizy, bieżące remonty dróg 
gminnych i polnych, budowa 
ścieżek pieszo-rowerowych, 

projekt-koncepcja chodnika 
przy całej drodze powiatowej 
Szaflary-Ludżmierz (uzyska-
łem zgody właścicieli grun-
tów), projekt nowej drogi Na 
Snozy, rekultywacja wysypi-
ska śmieci.

Gmina obecnie przygo-
towuje projekty kanalizacji 
wsi, podłączenia geotermii, 
budowy oświetlenia uliczne-
go, budowy asfaltowych dróg 
gminnych, chodników i szero-
ko pojętej ekologii.

Oczywistą sprawą jest, 
że sołtys wnioskował, pro-
sił, załatwiał w powyższych 
sprawach a Gmina Szaflary na 
czele z Wójtami je realizowała 
ze środków własnych czy ze-
wnętrznych.

Jestem wdzięczny wszyst-
kim, którzy mnie wspierali 
.Dziękuję!

Sołtys Andrzej Tylka

Sprawozdanie Sołtysa Zaskala 
Andrzeja Tylki z minionych 
kadencji bycia sołtysem i radnym

zawsze na pierwszym miejscu, 
a wtedy wszystko inne będzie 
na właściwym miejscu. Dzięku-
je moim siostrom Aleksandrze 
i Katarzynie oraz bratu Krzyś-
kowi, który również jest orga-
nistą kościelnym, za to że nigdy 
we mnie nie zwątpili, zawsze 
w trudnych chwilach byli dla 
mnie wsparciem.

Wielka Armia Wojtka Klery-
ka nie tylko śpiewa na Mszach 
Świętych w kościele, ale rów-
nież bardzo mile i aktywnie 
spędza czas na wycieczkach, 
w Krakowie w Łagiewnikach, 
w Centrum Jana Pawła II, w Se-
minarium Krakowskim, a tak-
że w Parku Trampolin, na wy-
cieczkach górskich, na nartach 
i podczas gry w piłkę na hali. 
Wspólne wyjazdy pomagają 
nam jednoczyć się i zacierają 
ten podział, który często jest 
zauważalny, na Maruszynę Dol-
ną i Górną.

Jeżeli jesteś z Maruszyny za-
praszamy to wspólnego chwale-
nia Pana Boga przez śpiew oraz 
grę. Zapisać się można w każdą 
niedziele po Mszy Świętej bądź 
też przychodząc bezpośrednio 
w piątek na 15.30 do salki pod 
plebanią.

ks. kleryk Wojciech Leśniak
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Liczba złożonych ankiet może 
okazać się niewystarczająca 
aby przekonać PSG do inwe-

stowania w Gminę Szaflary.
W ubiegłym roku w miej-

scowościach Bańska Wyżna, 
Maruszyna oraz Skrzypne, pro-
wadzona była ankietyzacja doty-
cząca chęci przyłączenia do sieci 
gazowej. Jej celem było zbada-
nie zainteresowania mieszkań-
ców powstaniem sieci gazowej 
w powyższych miejscowościach. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
złożyli ankiety, jak również Rad-
nym i Sołtysom zaangażowanym 
w pozyskiwanie ankiet.

Łącznie, liczba zebranych an-
kiet nie przekracza 60%, jest to 
więc ilość, która może nie prze-
konać Polskiej Spółki Gazownic-
twa do projektowania i budowy 
sieci gazowej na terenie Gminy. 
Stąd też, zwracamy się z prośba 
do tych z Państwa, którzy nie 
złożyli jeszcze ankiety dla swo-

jego budynku, o jej wypełnienie 
i złożenie w Sekretariacie (pokój 
nr 10). Osoby które złożyły już 
ankiety, nie muszą składać jej 
ponownie. Ankiety dostępne są 
na stronie internetowej szaflary.
pl, w zakładce Odnawialne źró-
dła energii, jak również w pokoju 
nr 12 w budynku urzędu. Ankietę 
złożyć można również dla bu-
dynków obecnie niezamieszka-
nych oraz na działkę, dla której 
zostały wydane warunki zabudo-
wy (wystarczy w miejsce „numer 
budynku” wpisać numer działki 
ewidencyjnej). Wypełnienie an-
kiety nic nie kosztuje i zajmuje 
tylko chwilę, dodatkowo, jej 
złożenie nie jest równoznaczne 
z koniecznością późniejszego 
podłączenia do sieci.

Możliwość podłączenia 
do sieci gazowej wpływa na 
zwiększenie wartość działek 
i nieruchomości. Zachęcamy 
więc wszystkich do wypełnia-

nia i składania ankiet. Zgodnie 
z Uchwałą antysmogową dla 
Małopolski, do końca 2022 roku 
należy wymienić kotły nie speł-
niające co najmniej klasy 3, 
natomiast do końca 2026 roku 
– wszystkie kotły posiadające 
klasę niższą niż 5. Oznacza to, 
że piece które obecnie mamy 
w użyciu, mogą nie spełnić wy-
magań i konieczna będzie ich 
wymiana, obecnie, decydując 
się na instalację nowego kotła, 
mamy do wyboru ekogroszek, 
pellet bądź gaz z butli. Każde 
z tych paliw w jakimś stopniu 
wymaga obsługi (transport, za-
ładowanie do podajnika itp.), 
gaz z sieci jest natomiast cał-
kowicie bezobsługowy, piec 
zajmuje niewiele miejsca a ko-
tłownię można zagospodarować 
do innych celów.

Budowę sieci gazowych 
w Polsce wspiera i promuje Mi-
nister Piotr Naimski, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów oraz Pełnomocnik 
Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej. 
Pan Minister zapoznał się z na-
szą sprawą i śledzi ją na bieżąco, 
podejmuje również wszelkie sta-
rania, aby umożliwić powstanie 

sieci na terenie Gminy Szaflary. 
Reprezentowanie południowej 
Małopolski w Sejmie sprawia, iż 
budowa sieci gazowej na naszym 
terenie jest szczególnie bliska 
Panu Ministrowi.

Powstanie sieci gazowej za-
leży teraz od Państwa – miesz-
kańców miejscowości Bańska 
Wyżna, Maruszyna oraz Skrzyp-
ne. Mają Państwo realny wpływ 
na rozwój swojej miejscowo-
ści, to od Państwa aktywności 
w składaniu ankiet zależy, czy 
sieć gazowa powstanie. Jeśli 
nawet Państwo nie chcą i nie 
planują wykorzystywać gazu 
z sieci – być może będą chcia-
ły to robić Państwa dzieci lub 
wnuki? Warto więc złożyć an-
kietę, jeśli nie dla siebie, to dla 
przyszłych pokoleń.

Do końca lutego 2019 r. wy-
mienionych zostało 25 ko-
tłów starego typu na kotły 

spełniające wymagania eko-
projektu w których paliwem 
jest ekogroszek bądź pellet. 
Zgodnie z liczbą podpisanych 
umów, do wymiany pozostało 
jeszcze 28 nisko sprawnych 
urządzeń grzewczych. Osoby 
te, zobowiązały się wymienić 
swoje stare piece najpóźniej 
do 31.05.2019 r. Z powodu re-
zygnacji kilku mieszkańców 

z udziału w programie, udało 
nam się umożliwić wymianę 
kotła również tym osobom, które 
zgłosiły swój udział w Programie 
zbyt późno i zostały wpisane na 
listę rezerwową. Dla tych miesz-
kańców wykonywane są obecnie 
oceny energetyczne, po czym na-
stąpi składanie wniosków oraz 
podpisywanie umów, po czym 
będą oni mogli wymienić swoje 
stare piece.

Zgodnie z Uchwałą antysmo-
gową dla Małopolski, od 1 lipca 

2017 r. obowiązuje całkowity 
zakaz spalania mułów i flotów 
węglowych (paliw, w których 
węgla o średnicy 0-3 mm jest 
więcej niż 15%), spalane drewno 
lub biomasa nie może mieć wię-
cej niż 20% wilgotności. Dodat-
kowo, wszystkie kotły niespeł-
niające wymagań co najmniej 3 
klasy, należy wymienić do końca 
2022 roku, a już od 1 stycznia 
2027 r. wszelkie użytkowane ko-
tły powinny spełniać wymaga-
nia klasy 5. Jeśli budujesz nowy 

dom, lub chcesz wymienić swój 
stary piec, to od 1 lipca 2017 r. 
nie może to być urządzenie o kla-
sie niższej niż 5.

W „Programie wymiany 
kotłów na paliwa stałe w bu-
dynkach mieszkalnych Gminy 
Szaflary” nie ma już wolnych 
miejsc. Jeśli jednak chcą Pań-
stwo wymienić swój stary kocioł 
na nowy, zachęcamy do udziału 
w rządowym Programie „Czyste 
Powietrze”. Urzędem odpowie-
dzialnym za przyjmowanie i roz-
patrywanie wniosków na naszym 
terenie jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Krako-
wie. Obecnie pracownicy Urzę-
du Gminy Szaflary nie poma-
gają w wypełnianiu wniosków, 
mogą pomóc w wyjaśnieniu 
niejasnych zapisów Regulami-
nu, bądź wyjaśnić podstawowe 
kwestie, najpierw jednak, nale-

„Program wymiany kotłów na paliwa stałe w    budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”
Przypomnijmy: w sierpniu 2018 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami 
biorącymi udział w Programie wymiany kotłów, a następnie kolejno 
zbieraliśmy wnioski o udzielenie dofinansowania od mieszkańców, u których 
przeprowadzona została ocena energetyczna. Po pozytywnej weryfikacji 
wniosków mieszkańcy podpisywali umowy w których określali termin 
wykonania inwestycji polegającej na wymianie kotła.

Sieć gazowa
Ponawiamy prośbę o składanie ankiet
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Projekt pn. „Usuwanie azbe-
stu z gospodarstw domo-
wych w Gminie Szaflary” 

realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś 5 – Ochrona środowiska, 
Działanie 5.2 – Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami, 
Poddziałanie 5.2.2 Gospodar-
ka odpadami. Wartość projektu 
wynosi 844 659,04 zł.

W ramach Programu, 
mieszkańcy mogą skorzy-
stać z bezpłatnego demon-
tażu wyrobów azbestowych 
z dachu budynku i jego wy-
wozu, bądź tylko transportu 
wcześniej zdemontowanego 
i składowanego na posesji 

azbestu. W przypadku demon-
tażu wyrobów azbestowych 
wymagane jest dołączenie do 
wniosku potwierdzenia zgło-
szenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ze Sta-
rostwa Powiatowego w No-
wym Targu. Natomiast jeśli 
zgłaszany jest tylko odbiór 
i wywóz odpadów azbesto-
wych, takiego zgłoszenia nie 
trzeba dostarczać. Przypomi-
namy, iż projekt skierowany 
jest do osób fizycznych, które 
są właścicielami nieruchomo-
ści. Mieszkańcy biorący udział 
w Programie nie otrzymują go-
tówki – prace wykonywać bę-
dzie firma wybrana w drodze 
postępowania przetargowego. 
Dofinansowanie nie obejmu-

je kosztów zakupu i montażu 
nowego pokrycia dachowego.

Pomoc w wypełnianiu wnio-
sków uzyskać można w Urzę-
dzie Gminy Szaflary, pokój nr 
12. Wnioski do pobrania znaj-
dują się na stronie szaflary.pl 
oraz w Urzędzie Gminy. Wypeł-

nione wnioski prosimy składać 
w Sekretariacie (pokój nr 10).

Azbest jest substancją ra-
kotwórczą, jeśli wiec zalegają 
u Państwa odpady zawierające 
azbest, zachęcamy do zgłasza-
nia swojego udziału – wystar-
czy wypełnić i złożyć wniosek.

ży zapoznać się z Regulaminem 
oraz założeniami programu na 
stronie www.wfos.krakow.pl/
portalbeneficjenta/wymagana-
-dokumentacja.

Gmina ma obowiązek prze-
prowadzać kontrole przestrzega-
nia przepisów antysmogowych. 
Kontrole te często łączą się są 
z kontrolą przestrzegania zaka-
zu termicznego przekształca-
nia odpadów poza spalarniami 
i współspalarniami odpadów. 
Przeprowadza je upoważnio-
ny pracownik Urzędu Gminy 
Szaflary wraz z rzeczoznawca-
mi (osobami przeszkolonymi 
w zakresie pobierania próbek 
odpadów paleniskowych do ba-
dań). Kontrole przeprowadzane 
są sporadycznie w okresie letnim, 
wzmożenie kontroli nastąpi w se-
zonie zimowym. Przeprowadza-
ne są one na podstawie własnych 

obserwacji pracowników urzędu, 
bądź na podstawie pisemnych 
zgłoszeń (zazwyczaj są to skargi 

z powodu czarnego, gryzącego 
dymu). Oznacza to, że kontroli 
mogą zostać poddane również 

obiekty, w których kocioł został 
już wymieniony, nie należy się 
więc ich obawiać.

„Program wymiany kotłów na paliwa stałe w    budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”

100% dofinansowania 
na usuwanie azbestu 
w Gminie Szaflary!

Po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy 
skorzystać mogą z dofinansowania na 
usuwanie azbestu z gospodarstw domowych.
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Psy te trafiają do schroniska 
gdzie mają zapewnione god-
ne warunki życia. Jednak są 

to zwierzęta, które najlepiej czują 
się gdy mają swojego pana.

Przedstawiamy państwu psy, 
które zostały zabrane z naszego 
terenu i znajdują się w schroni-

sku. Ponadto pragniemy poinfor-
mować, że każdy kto adoptuje 
bezpańskiego psa złapanego na 
naszym terenie może otrzymać 
zwrot kosztów poniesionych na 
psa do wysokości 250 zł.

Zachęcamy do przemyślanej 
i odpowiedzialnej adopcji!

Gmina Szaflary 
podobnie jak 
inne gminy musi 
zapewnić schronienie 
bezpańskim psom, 
które ktoś porzucił lub 
które zagubiły się na 
naszym terenie. 

Adoptuj psa!

W 2019 r. producent rolny 
może składać do wójta 
właściwego ze względu na 

miejsce położenia gruntów będą-
cych w posiadaniu lub współpo-
siadaniu tego producenta rolne-
go (w tym dzierżawcy) wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wysokości limitu zwro-
tu określonego na 2019 r., w ter-
minie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 
września 2019 r. producent rol-
ny składa wniosek o zwrot podat-
ku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju na-
pędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 
31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów 
rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy 
oprócz posiadania użytków rol-
nych, prowadzą także chów lub 
hodowlę bydła do wniosku poza 
fakturami VAT stanowiącymi do-

wód zakupu oleju napędowego 
należy dołączyć także dokument 
wydany przez kierownika biura 
powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posiada-
niu producenta rolnego,w odnie-
sieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim dniu 
każdego miesiąca roku poprze-
dzającego rok, w którym został 
złożony wniosek o zwrot podat-
ku (2018 rok).

Dokument, o którym mowa 
powyżej wydawany będzie na 
wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 
1 stycznia 2019 roku obowiązu-
je NOWY WZÓR WNIOSKU 
o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej.

Wzór wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego został ogłoszony 
w drodze rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie wzo-
ru wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rol-
nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) 
i jest dostępny na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, stronie interneto-
wej Gminy Szaflary a także w sie-
dzibie Urzędu Gminy Szaflary 
(pokój nr 7).

Limit zwrotu podatku ak-
cyzowego w 2019 r. stanowi 
sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn 

stawki zwrotu podatku na 1 
litr oleju napędowego (1,00 
zł/l) liczby 100 oraz po-
wierzchni użytków rolnych 
będących w posiadaniu pro-
ducenta rolnego

b) kwoty stanowiącej iloczyn 
stawki zwrotu podatku na 1 
litr oleju napędowego (1,00 

zł/l) liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego w 2018 roku

Średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych by-
dła, ustalana będzie jako iloraz 
sumy dużych jednostek prze-
liczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolne-
go w ostatnim dniu każdego mie-
siąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wnio-
sek o zwrot podatku, ustalo-
nych z uwzględnieniem wartości 
współczynników przeliczenio-
wych sztuk bydła na duże jed-
nostki przeliczeniowe i liczby 12.

Zwrot podatku 
akcyzowego w 2019 roku 
na nowych zasadach
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Ośrodek Słoneczny Brzeg, który będzie gościł 
naszych uczniów, znajduje się 100m od morza 
i 150m od Jeziora Jamno.

Termin koloni: od 09.08.2019 r. do 17.08.2019 r. 
(w tym pobyt w ośrodku: 10.08.2019 – 16.08.2019).

Kolonia tak samo jak w latach poprzednich, sta-
nowi nagrodę za osiągnięcia edukacyjne. Wstępną 
rekrutację przeprowadzą dyrektorzy szkół. Kryteria 
brane pod uwagę to: średnia ocen, zachowanie, 

udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, 
frekwencja, inna reprezentacja szkoły i gminy.

Wszystkich zachęcamy do nauki i życzymy 
powodzenia. Jest o co walczyć!
 » Strona ośrodka:

www.naturatour.pl/strona/osrodek/5/Miel-
no+Słoneczny+Brzeg
 » Strona Mielna:

http://www.mielno360.pl/

Kolonia Gminna 2019!
W tym roku 
młodzież z gminy 
Szaflary będzie 
odpoczywała 
nad morzem 
w miejscowości 
Mielno.

Wspólnie wspominali oni 
lata swojej pracy w fabry-
ce. Wspomnieniom przy-

słuchiwali się redaktorzy telewi-
zji TVP3 Kraków.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane z inicjatywy wójta gminy, 
Rafała Szkaradzińskiego, który 
w przyszłości planuje otwarcie 
w Szaflarach Muzeum Polsportu.

Wytwórnia nart „Polsport” po-
wstała w 1969 roku i do Szaflar 
została przeniesiona z Zakopa-
nego. Produkcja zakończyła się 
w 1989 roku, kiedy po otwarciu 
rynku zagranicznego sprzedaż 
spadła. Fabryka funkcjonowa-
ła do roku 1991. W najlepszym 
roku 1978 wytwórnia sprzedała 
ponad 200 tys par nart. Wygląd 
całej fabryki i zdjęcia z produk-

cji słynnych nart można było 
zobaczyć podczas spotkania, na 
makiecie przygotowanej przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach. Wyróżnione były 
poszczególne etapy produk-
cji, a obok ekspozycja nart 
produkowanych w tamtych 
latach.

Pracownicy podczas 
rozmów byli zgodni co do 
tego, że atmosfera panująca 
w fabryce była bardzo przy-
jazna, a zakład organizował 
dla swoich pracowników 
wczasy i wyjazdy. Każdy 
z nich zajmował inne stano-
wisko i był odpowiedzial-
ny za coś innego, dlatego 
praca każdego z nich była 
ważna.

Materiał przygotowany 
przez TVP3 Kraków można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.gckpit.szaflary.pl

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

„POLSPORT” po latach
W budynku Urzędu Gminy w Szaflarach, 21 grudnia spotkali się byli 
pracownicy podhalańskiej wytwórni nart „Polsport”. 
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PWD powstanie przy 
szkołach o zasię-
gu gminy Szafla-

ry, obejmie wsparcie dla 275 
dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 
oraz min.150 ich rodziców/ 
opiekunów przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Celem jest poprawa społecz-
nego i emocjonalnego funk-
cjonowania dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców/opiekunów. 
Cel zostanie osiągnięty poprzez 
powstanie oddziałów PWD w 8 
szkołach w gminie w której nie 
funkcjonowały do tej pory żadne 
specjalistyczne placówki.

W ramach projektu 100% dzie-
ci przejdzie przez diagnozę po-
trzeb i w oparciu o indywidualny 
Plan Rozwoju otrzyma wsparcie 
w postaci zajęć w formie opiekuń-
czej tj. pomoc w nauce, sport, za-
bawę i opiekę oraz zajęcia rozwo-
jowe od artystycznych, poprzez 

języki obce, IT po asertywność. 
Dodatkowo odbędą się wspólne 
wyjścia i wycieczki.  W ramach 
projektu zostaną wyremontowane 
pomieszczenia w szkołach prze-
znaczone pod Placówki wsparcia 
dziennego - planowana kwota na 
ten cel to prawie 700 tys zł, na 

funkcjonowanie PWD przezna-
czona jest kwota w wysokości 
prawie 2,9 mln, zł w tym m.in. za-
jęcia opiekuńcze, zakup pomocy 
dydaktycznych zgodnie z przed-
łożonymi wnioskami dyrektorów 
szkół, wyjazdy wakacyjne, kolo-
nie dla dzieci, zajęcia na basenie 
itp.  Na zajęcia specjalistyczne 
w tym m.in psycholog, pedagog, 
logopeda, terapeuta oraz na za-
kup materiałów do przeprowa-
dzenia zajęć specjalistycznych 
przeznaczono ponad 700 tys. zł,  
na wsparcie rodziny planowana 
jest kwota w wysokości ponad 
200 tys zł.

Opr.: Anna Golonka

Gmina Szaflary pozyskała 4,5 mln zł 
na Placówki Wsparcia Dziennego

Projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” będzie 
realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022 r. 
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Projekt skierowany jest do 
osób w wieku 60+ z terenu 
Gminy Szaflary.

Działania realizowane w pro-
jekcie:
 » bezpłatne porady prawne
 » bezpłatne konsultacje psy-

chologiczne
 » warsztaty grupowe z psy-

chologiem
 » zajęcia z zakresu pierwszej 

pomocy
 » szkolenie z zakresu prawa 

spadkowego
 »  warsztaty plastyczne, ręko-

dzielnicze
 » warsztaty z dietetykiem
 » wyjazd kulturalno – rekre-

acyjny
 » spotkanie integracyjne 

z okazji Dnia Seniora

 » spotkanie dotyczące ochro-
ny interesów konsumenta

 » zajęcia aktywizujące spo-
łecznie „Seniorzy pomagają 
seniorom”

 » realizacja usług opiekuńczych

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie zapraszamy 
do kontaktu: e-mail: gops@
szaflary.pl , tel.: 18 26 123 29

Informacji udzielają pracow-
nicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szaflarach 
pok. nr 3.

Projekt socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szaflarach pod nazwą: „Ak-
tywny i świadomy senior w Gmi-
nie Szaflary 2” jest dofinansowa-
ny ze środków otrzymanych od 
Wojewody Małopolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach realizuje projekt:

AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR W GMINIE SZAFLARY 2

Uczestników konkursu oraz 
nauczycieli powitali Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szka-

radziński oraz pełniąca funkcję 
Pełnomocnika Wójta ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Szaflarach Katarzyna 
Sowa. Przebieg konkursu i spra-
wy organizacyjne przedstawiła 
młodzieży członek Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Maria 
Niedośpiał.

Głównym celem konkur-
su było kształtowanie postaw 
asertywnych wobec picia alko-
holu i zażywania środków odu-
rzających, popularyzowanie 
wśród młodzieży wiadomości 
z zakresu alkoholizmu i nar-
komanii (w tym dopalaczy) 
oraz ich profilaktyki. Do kon-
kursu przystąpiło 22 uczniów 
ze wszystkich szkół z terenu 
gminy Szaflary. Uczniowie roz-
wiązywali test złożony z 20 py-
tań zamkniętych i 5 otwartych. 
Najlepsze wyniki na konkursie 
uzyskali:

Alicja Żukowska ze Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej Wyż-
nej – I miejsce;

Agnieszka Buńda ze Szko-
ły Podstawowej w Maruszynie 
Dolnej - II miejsce;

Rafał Surmiak ze Szkoły Pod-
stawowej w Maruszynie Dolnej 
- III miejsce.

Laureaci pierwszych trzech 
miejsc otrzymali cenne nagro-
dy rzeczowe, na które składał 
się zgodnie z regulaminem 
konkursu sprzęt elektronicz-
ny: tablet, słuchawki bezprze-
wodowe oraz power bank. 
Kolejne trzy miejsca zosta-
ły nagrodzone upominkami 
ufundowanymi przez Wójta 
Gminy Szaflary oraz Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Szaflarach. Pozostali 
uczestnicy konkursu również 
wykazali się dużą wiedzą z za-
kresu wpływu alkoholu, narko-
tyków i dopalaczy na organizm 
człowieka i otrzymali albumy 
książkowe. Albumy oraz słodki 
poczęstunek ufundowane zostały 

ze środków Gminy Szaflary - 
Gminnej Komisji Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Szaflarach - 
organizatora konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzy-
mali podziękowania za zainspi-
rowanie i zaktywizowanie śro-
dowiska szkolnego w zakresie 
działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała ko-
misja złożona z opiekunów 
uczniów, w składzie: Maria 
Niedośpiał, Konrad Kuźmiński, 
Marta Bocheńska, Monika Jędrol 
oraz członkowie GKRPA - Kata-
rzyna Sowa i Małgorzata Gacek.

Opr.: Maria Niedośpiał
Fot.: Natalia Staszel

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”
Gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów klas VII, VIII oraz 
III gimnazjum odbył się 27 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach.
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Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Al-
koholowych w Szaflarach, 

w grudniu 2018r., podsumowała 
działania realizowane w ramach 
Kampanii Społecznej „No Pro-
mil - No Problem”. W Urzędzie 
Gminy Szaflary przygotowano 
tablicę tematyczną z informa-
cjami o Kampanii, a w działania 
zaangażowało się siedem szkół 
z terenu gminy, tj.: Szkoła Pod-
stawowa w Bańskiej Wyżnej, 
Szkoła Podstawowa w Bańskiej 
Niżnej, Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem, Szkoła Podstawo-
wa w Maruszynie Dolnej, Szko-
ła Podstawowa w Maruszynie 
Górnej, Szkoła Podstawowa 
w Zaskalu, Szkoła Pod-
stawowa w Borze 
oraz Stowarzysze-
nie Związek Du-
żych Rodzin „Trzy 
Plus” Gmina Sza-
flary.

W gminie Sza-
flary działania w ra-
mach Kampanii były 
prowadzone zarówno w miesią-
cu czerwcu w związku z orga-
nizacjami imprez z okazji Dnia 
Dziecka, jak i w okresie od listo-
pada do grudnia.

W Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej ucznio-
wie w ramach kampanii wzięli 
udział w zorganizowanej akcji 
i wraz z policją kontrolowali 
trzeźwość kierowców, udziela-
li upomnień, gdy ktoś nie miał 
zapiętych pasów lub włączonych 
świateł. Dziękując za bezpieczną 
jazdę uczniowie klasy 5 wręczali 
kierowcom pamiątkowe rysunki 
wykonane podczas zajęć świetli-
cowych. Udział w kampanii miał 
na celu uświadomić kierowców, 
że przestrzegając przepisów ru-
chu drogowego dbają o bezpie-
czeństwo na drodze wszystkich, 
a zwłaszcza tych najmłodszych.

Natomiast w maju zorganizo-
wano Dzień Dziecka pod hasłem 

zdrowia i profilaktyki. W ramach 
imprezy profilaktyczno-sporto-
wej zorganizowano dla dzieci 
i młodzieży szkolnej warsztaty 
z pierwszej pomocy przed-
medycznej, gry 
i zabawy oraz 
rozgrywki 

sportowe. Dla matek i starszych 
uczennic przeprowadzona zo-
stała kampania profilaktyki raka 
piersi.

W Szkole Podstawowej w Bań-
skiej Niżnej w akcję włączyła się 
cała społeczność szkolna, w ra-
mach akcji uczniowie przeszli 
ulicami wsi niosąc chorągiew-
ki i balony z napisami „Marsz 
trzeźwości dla niepodległości”. 
Celem marszu było uświadomie-
nie kierowcom z terenu Podha-
la i całej Małopolski problemu 
z trzeźwością na drodze, dzięki 
czemu istnieje szansa, iż nastą-
pi ograniczenie liczby osób pod 
wpływem środków psychoak-
tywnych za kierownicą oraz 
zmiana społecznego nastawienia 
wobec nietrzeźwych kierowców, 
szczególnie postawy krytycznej 
wobec takich zachowań.

W czerwcu w ramach Kam-
panii odbyła się impreza z oka-

zji Dnia Dziecka. W programie 
były takie atrakcje jak: szkolny 
konkurs „Mam Talent”, konkurs 
„Dama i Dżentelmen w naszej 

szkole – prawda czy mit?”, 
warsztaty pszczelar-

skie „Fascynu-
jący świat 

pszczół”, konkurs fotograficz-
ny „Mój dziecięcy świat”, słod-
ki poczęstunek oraz lody dla 
wszystkich, malowanie twarzy, 
darmowa loteria fantowa i turniej 
badmintona w deblu.

Kolejną szkołą aktywnie włącza-
jącą się w Kampanię była Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem, 
która podjęła takie działania, jak: 

Marsz trzeźwości. Uczniowie 
szkoły w kamizelkach odbla-
skowych przeszli główną ulicą 
Skrzypnego. Tym samym zade-
monstrowali, że piesi są pełno-
prawnymi uczestnikami ruchu 
drogowego, którzy mają prawo 
czuć się bezpiecznie na drogach, 
wobec czego oczekują odpowie-
dzialnych zachowań od innych 
uczestników ruchu, zwłaszcza 
trzeźwości kierowców.

Akcja „Piłeś? Nie siadaj za 
kierownicę”. Starsi uczniowie 
przygotowali plakaty z tym 

hasłem, a także odznaki, które 
wręczali kierowcom przejeżdża-
jącym koło szkoły.

Przedstawienie „Ratunku, 
moja Róża umiera!”. Ucznio-
wie przygotowali krótkie przed-
stawienie teatralne o Małym 
Księciu, który rozpaczał po 
tym, jak jego Róża została po-
trącona przez pijanego kierowcę. 
W związku z tym Mały Książę 
udał się do Narkomana i Alkoho-
lika i z iście dziecięcą ciekawo-
ścią pytał ich, dlaczego sięgają 
po używki. Oni odpowiadali, że 
po prostu chcą być wolni. Mały 
Książe uświadomił im jednak, że 

jest to tylko pozorna wolność, 
a tak naprawdę są oni nie-

wolnikami własnych 
uzależnień.

Debaty na go-
dzinach wycho-
wawczych „Wol-
ni od uzależnień”. 
W większości klas 
zostały przepro-

wadzone debaty na 
temat uzależnienia 
od alkoholu, nar-

kotyków i innych używek. Ak-
centowano rolę trzeźwości we 
wzmacnianiu poczucia bezpie-
czeństwa na naszych drogach.

Również i ta Szkoła zaanga-
żowała się w działania podczas 
imprez z okazji Dnia Dziecka. 
Jednym z ważniejszych aspek-
tów w życiu człowieka jest 
zdrowie, dlatego ten wyjątkowy 
dzień spędzono aktywnie pod 
hasłem „No Promil - No Pro-
blem”, udowadniając, że można 
się dobrze bawić bez używek. 

W Szkole Podstawowej w Ma-
ruszynie Dolnej podczas zaba-
wy andrzejkowej uczniowie 
klas starszych przygotowali dla 
młodszych kolegów i koleżanek 
baloniki i chorągiewki propagu-
jące kampanię No Promil - No 
Problem. Materiały profilak-
tyczne zostały wykorzystane do 
przeprowadzenia zabaw wśród 
najmłodszych dzieci z klas O- IV. 
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Gimnazjalistki ubrane w koszul-
ki z logiem Kampanii prowadziły 
w sklepiku sprzedaż zdrowych 
przekąsek i napojów. W dniu 
zebrania z rodzicami uczniowie 
rozprowadzali wśród dorosłych 
ulotki-taryfikatory promilowe 
i udzielali informacji o celach 
Kampanii Społecznej. Duże zain-
teresowanie uczniów wzbudziły 
materiały profilaktyczne przeka-
zane przez GKRPA, szczególnie 
listy dzieci do kierowców, które 
wymownie przedstawiały zagro-
żenia związane z kierowaniem 
pojazdu przez nietrzeźwych kie-
rowców. 

W czerwcu w ramach or-
ganizacji Dnia Dziecka odbył 
się festyn rodzinny - było to 
skumulowane święto dziecka, 
mamy i taty. Z tej okazji odbyła 
się akademia, z przedstawienia-
mi w wykonaniu różnych grup 
wiekowych. Był tez poczęstunek 
i gra terenowa - zorganizowa-
na przez uczestników projektu 
Równać Szanse. Gra terenowa, 
z nagrodami - ufundowanymi 
między innymi przez GKRPA.

Szkoła Podstawowa w Maru-
szynie Górnej równie aktywnie 
przystąpiła do Kampanii. Reali-
zując akcję społeczną „No Pro-
mil-No problem” przeprowadzo-
no w klasach pogadanki na temat 
szkodliwości spożywania alko-
holu oraz jego wpływu na zdol-
ności psychomotoryczne czło-

wieka. Zwrócono też szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo dzieci 
na drodze w okresie zimowym, 
oraz kwestie związane z wyma-
ganiem całkowitej trzeźwości od 
kierowców. Akcja objęła również 
oddział przedszkolny. Dodatko-
wo zrealizowano „No-promilo-
wą” gazetkę informacyjną, gdzie 
zamieszczono nie tylko stosowne 
ostrzeżenia przed spożywaniem 
alkoholu i skutkami prawnymi 
łamania przepisów, ale również 
materiały zwiększające świado-
mość o tym, że alkohol szkodzi 
pod każdą postacią. Kolejną 
aktywnością było zorganizowa-
nie przez klasę III gimnazjum 
„Nopromilowego punktu”, gdzie 
uczniowie za dobre odpowiedzi 
w quizie wiedzy o profilaktyce 
antyalkoholowej otrzymywali 
baloniki i naklejki. Zwieńcze-
niem akcji w był „Marsz Trzeź-
wości dla Niepodległości” w któ-
rym wzięli udział uczniowie klas 
edukacji wczesnoszkolnej.

Tradycyjnie jak co roku, na 
początku czerwca świętowano 
Dzień Dziecka. Tego dnia spo-
tkano się przy szkole, by wspól-
nie wziąć udział w Festynie Ro-
dzinnym: Rodzina, Szkoła i Ja! 
Spotkaniu towarzyszyły różno-
rodne atrakcje. 

Kolejną szkołą, która przystąpiła 
do Kampanii była Szkoła Pod-
stawowa w Zaskalu. Uczniowie 
wraz z nauczycielami i pedago-

giem wzięli udział w kampanii 
społecznej „No Promil – No Pro-
blem” mającej na celu zwróce-
nie uwagi na zagrożenia płynące 
z nieodpowiedzialnego zachowa-
nia dorosłych, jakim jest prowa-
dzenie pojazdów pod wpływem 
alkoholu. Dyskutowano na temat 
ewentualnych skutków takiego 
zachowania oraz możliwości 
zapobiegania im. Wykonano 
plakaty oraz gazetkę ścienną. 
Uczniowie napisali swoje listy 
do kierowców z prośbą o odpo-
wiedzialne zachowanie się i nie 
prowadzenie samochodu pod 
wpływem alkoholu

Szkoła Podstawowa w Borze 
chociaż najmniejsza w naszej 
gminie równie ochoczo zaanga-
żowała się w kampanię na rzecz 
trzeźwości na drogach. Na te-
renie szkoły przeprowadzono 
kampanię społeczną „No Pro-
mil – No Problem”. W klasach 
odbyła się pogadanka na temat 
zagrożeń związanych z kiero-
waniem pojazdu pod wpływem 
alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych. Uczniowie 
kl.VI wykonali plakaty, których 
głównym celem była zmiana 
nastawienia wobec nietrzeź-
wych kierowców. Na zajęciach 
wychowania regionalnego zo-
stała wykonana gazetka na ko-
rytarzu pod hasłem „No Pro-
mil – No Problem”. Ponadto 
uczniowie kl.VI wykorzystując 

materiały profilaktyczne prze-
kazane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szafla-
rach odwiedzili oddział przed-
szkolny, gdzie przestrzegali naj-
młodszych przed nietrzeźwymi 
kierowcami.

Również w tej szkole założe-
nia Kampanii były realizowane 
podczas Dnia Dziecka, który 
w był obchodzony pod patrona-
tem „Święta Rodziny”. W tym 
roku impreza ta odbyła się w ra-
mach projektu „Wyrosła rzepka 
jędrna i krzepka – czyli jak spę-
dzać wolny czas bez używek” 
jako realizacja zadania: organi-
zacja imprezy: „Dzień Dziecka 
– turnieje i rozgrywki sportowe 
w ramach Kampanii „No Promil 
- No Problem”.

W bieżącym roku do realizacji 
celów Kampanii włączyło się 
przy okazji Festynu Rodzin-
nego Stowarzyszenie Zwią-
zek Dużych Rodzin Trzy 
Plus Gmina Szaflary, które 
organizując festyn poparły 
ideę imprezy bezalkoholowej 
udowadniając, że można się 
wspaniale bawić bez „pro-
centów”. W organizowanych 
konkursach chętnie brało udział 
wiele rodzin, również podczas 
konkursów z wykorzystaniem 
alkogogli wszyscy mogli się 
przekonać jak niebezpieczne 
jest prowadzenie pojazdów po 
wypiciu alkoholu. 
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W 2018 roku ww. zajęcia były 
prowadzone w siedmiu 
Szkołach Podstawowych 

na terenie Gminy Szaflary: Szko-
ła Podstawowa w Zaskalu, Szkoła 
Podstawowa w Szaflarach, Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem, 
Szkoła Podstawowa w Maruszy-
nie Dolnej, Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Górnej, Szkoła 
Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 
Szkoła Podstawowa w Borze.

Każda ze Szkół zrealizowała 
program nauczania, zaplanowany 
w ramach prowadzenia zajęć, i tak:

W SP w Zaskalu uczniowie 
zapoznali się między innymi z te-
matyką rodziny i jej struktury. 
Aby lepiej poznać swoje korzenie 
wykonywali drzewo genealogicz-
ne, a następnie prezentowali je 
w klasie. Zajęcia z regionalizmu 
dotyczyły również trudnej pro-
blematyki uzależnień i sposobów 
radzenia sobie z nimi. Ucznio-
wie zapoznali się z przyczyna-
mi i ze skutkami picia alkoholu, 
palenia papierosów i stosowania 
dopalaczy, a także zapoznali się 
z możliwościami korzystania 
z pomocy w ośrodkach wsparcia 
i ośrodkach interwencji. W tym 
celu pisali referaty i prezentowa-
li je na forum klasy. W trakcie 
dyskusji omawiano nurtujące 
młodzież pytania. Aby lepiej 
uzmysłowić sobie szkodliwość 
używek i nauczyć się umiejętno-
ści odmawiania malowali plakaty, 
wykorzystując wcześniej zebrane 
i omówione na zajęciach informa-

cje na ten temat. Aby nie poddać 
się uzależnieniom szóstoklasiści 
poznali różne formy spędzania 
wolnego czasu z rodziną. Dużo 
czasu poświęcono także proble-
matyce środowiska i zagrożeń 
ekologicznych. Uczniowie po-
znali florę i faunę regionu, parki 
narodowe i ich symbole.

W SP w Szaflarach zajęcia 
realizowane są według progra-
mu autorskiego prowadzącego tj. 
Pani Haliny Hanuli pn.: „Nasza 
mała ojczyzna”. Głównym jego 

hasłem jest „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie, sami nie wie-
cie co posiadacie”. Obejmuje on 
wiedzę o warunkach przyrodni-
czych, geograficznych, losach 
historycznych i dorobku kul-
turalnym Podhala ze szczegól-
nym uwzględnieniem informacji 
o Szaflarach. Zwraca on też uwa-
gę na przyległe regiony- Orawę 
i Spisz. Na lekcjach regionalizmu 
uczniowie poszerzają wiedzę na 
temat własnego regionu, a szcze-
gólnie Szaflar. Uczą się poszano-

wania dziedzictwa kulturowego, 
tradycji i ludzi z nim związanych. 
Lekcje motywują uczniów do 
aktywnego działania i pozwalają 
poznać inne, bezpieczne sposoby 
spędzania wolnego czasu, aby 
odciągnąć ich od używek i nega-
tywnych zachowań. Również i tu 
uczniowie opracowywali drzewa 
genealogiczne, poznając w ten 
sposób dzieje swoich rodzin. 

W SP w Skrzypnem tema-
tyka zajęć obejmowała wiado-
mości o środowisku naturalnym 
regionu, jego historii, kulturze, 
tradycjach, zwyczajach, obrzę-
dach związanych z różnymi 
świętami oraz wydarzeniami 
w ciągu roku, naukę śpiewu, ele-
mentów tańca, poznanie sztuki 
ludowej, literatury regionalnej, 
twórców ludowych, kształtowa-
nie poczucia odrębności własnej 
kultury, jak też zrozumienie dla 
innych kultur, a także zwracanie 
uwagi na zagrożenia narkoma-
nią, alkoholizmem, dopalacza-
mi, paleniem tytoniu wynika-
jące z łatwości do ich dostępu, 
wskazanie możliwości zdrowego 
i kulturalnego spędzania wolne-
go czasu bez stosowania używek, 
nabywanie umiejętności umoż-
liwiających unikanie zagrożeń 
płynących z używania środków 
psychoaktywnych: umiejętność 
odmawiania, satysfakcjonująca 
zabawa bez sięgania po środki 
uzależniające, stymulowanie po-
czucia własnej odrębności i war-
tości u młodzieży, zwiększenie 
poczucia odpowiedzialności 
z własne wybory i decyzje.

W SP w Maruszynie Dolnej 
uczniowie w ramach zajęć byli 
na wycieczce w Zakopanem 
i zwiedzali muzea zakopiań-
skie, Kościółek i Cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku oraz na Ba-
biej Górze. Natomiast w ramach 
zajęć stacjonarnych pracowali 

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Szaflarach, w dniu 10 stycznia 2019r., 

w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej od-
było się szkolenie dla rodziców pn. „Wpływ 
korzystania z telefonów komórkowych 
i komputerów na rozwój dzieci oraz konse-
kwencja w wychowaniu dzieci i młodzieży”. 
Celem szkolenia było zwrócenie uwagi ro-

dziców na zagrożenia, które niesie niekon-
trolowane korzystanie z urządzeń mobilnych 
oraz pokazanie rodzicom, w jaki sposób 
mogą rozmawiać z dziećmi, by budować 
wzajemne relacje i zaufanie. Poruszono też 
tak ważną kwestię jaką jest konsekwentne 
wychowanie. Najprościej rzecz biorąc można 
je określić jako trzymanie się jasnych reguł 
i postanowień. Niby nic wielkiego, natomiast 

w procesie wychowania dziecka, często nie 
radzimy sobie z konsekwencją, co z kolei 
dzieci bezbłędnie potrafią wykorzystać.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez 
Firmę INVESIS z Krakowa. W szkoleniu 
wzięło udział 39 rodziców.

Chciałabym w tym miejscu serdecznie 
podziękować wszystkim rodzicom, dla któ-
rych los dzieci nie jest obojętny za przybycie 
i dyskusję. Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych
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na warsztatach między innymi - 
malarstwa na szkle. Uczniowie 
poznali etapy tworzenia tego 
typu malarstwa. Wykonali pra-
ce plastyczne przedstawiające 
strój góralski oraz sprzęty daw-
no używane w gospodarstwie 
domowym. Podjęli oni również 
próbę wykonania ulotek o tema-
tyce zagrożeń cywilizacyjnych 
i zdrowotnych.

W SP w Maruszynie Gór-
nej zajęcia podzielone były 
na bloki tematyczne, zgodnie 
z programem wychowania re-
gionalnego. Nadrzędnym celem 
edukacji regionalnej jest pozna-
nie dziedzictwa kulturowego, 
etnicznego najbliższego dziec-
ku poprzez sam fakt urodzenia 
się w danym środowisku. Silne 
poczucie regionalnej tożsamości 
stanowi drogę prowadzącą do 
identyfikacji z wielką ojczyzną 
poprzez zakorzenienie w małej. 

W efekcie realizacji progra-
mu edukacji regionalnej ucznio-
wie poznali specyfikę regionu 
Podhala, aktywnie uczestniczyli 
w zachowaniu dziedzictwa kul-
turowego tego regionu, wykazali 
troskę o kulturę góralską i szacu-
nek dla tych, którzy ją tworzyli, 
zaangażowali rodziców w życie 
klasy i szkoły. Taka forma zajęć 
regionalnych pokazała uczniom 
szerokie możliwości własnego 
rozwoju i zdobywania wiedzy 
szans na wartościowe i ciekawe 
życie bez używek. 

W SP w Bańskiej Niżnej 
uczniowie w ramach zajęć po-
znali dzieje wsi na tle historii 
regionu. Mieli możliwość rów-
nież zapoznać się z rozwojem 
rzemiosła na terenie wsi, na 
przykładzie kuźni, której eks-
ponaty znajdują się w Muzeum 
Podhalańskim w Nowym Targu. 
Podczas zajęć poruszona zosta-

ła problematyka uczestnictwa 
naszego regionu w strukturach 
Unii Europejskiej na przykładzie 
Euroregionu „Tatry”, również 
szeroko omawiano problematy-
kę uzależnień od alkoholu, nar-
kotyków czy nikotyny. Poprzez 
odgrywane scenki uczniowie 
uczyli się zasad asertywności 
w odniesieniu do wspomnianych 
zagrożeń.

W SP w Borze realizując 
program starano się uwzględnić 
takie aspekty jak: kształtowanie 
prawidłowej postawy patrio-
tycznej zarówno wobec dużej 
jak i małej Ojczyzny, rozwijanie 
takich uczuć jak: godność, odpo-
wiedzialność itp., podnoszenie 
wiedzy o regionie poprzez rze-
telną informację o dorobku po-
przednich pokoleń – natury ma-
terialnej jak i duchowej, wpajanie 
miłości do rodzinnej przyrody 
i szczególnej jej ochrony, przygo-
towanie uczniów do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społeczno-
ści lokalnej, dążenie do tego, aby 
uczniowie lepiej poznali swój 
region, potrafili dostrzec różno-
rodność kultury i aby pielęgnując 
tradycję – potrafili ją twórczo 
rozwijać, ochrona dziecka – 
ucznia przed agresją, uzależnie-
niami (kontaktem z używkami), 
które hamują bądź zakłócają jego 
rozwój, zapobieganie patologiom 
tj. agresja, przemoc, uzależnienia 
i właściwe reagowanie w chwi-
li pojawiania się ich na terenie 
naszej szkoły w środowisku lo-
kalnym, promowanie zdrowe-
go stylu życia i alternatywnych 
sposobów spędzania wolnego 
czasu, poprawa komunikacji 
w relacjach nauczyciel – uczeń, 
uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

Szczegółowe sprawozdania wraz 
z galerią zdjęć można znaleźć na stronie 

internetowej: www.gkrpa.szaflary.pl

Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alko-
holowych w Szaflarach już 

po raz czwarty we współpracy 
z Położną z Samodzielnego Pu-
blicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach – Barba-
rą Bienias zrealizowała projekt 
w klasach III gimnazjum we 
wszystkich szkołach na tere-
nie gminy Szaflary mający na 
celu upowszechnianie wiedzy 
o konieczności zachowania 
całkowitej abstynencji przez 
kobiety w ciąży, jak również 
informacji jakie skutki wywiera 
alkohol na płód oraz o tym, jak 
pomóc dziecku z FAS/FASD.

Przy pomocy materiałów 
edukacyjnych w postaci ulo-
tek oraz informatorów Położna 
w ciekawy i profesjonalny spo-
sób przedstawiła problem, uka-
zując skutki wypicia już nawet 

jednej dawki alkoholu, na płód. 
Ponadto przeprowadziła pre-
lekcje na temat współczesnych 
zagrożeń związanych z piciem 
alkoholu, przekazała też mate-
riały pomocnicze zarówno dla 
wszystkich uczniów w formie 
ulotki zawierającej podstawo-
we dane na temat skutków spo-
żywania alkoholu w ciąży oraz 
dla nauczycieli czy rodziców: 
„Zrozumieć dziecko z FAS”

Ogółem z prelekcji skorzy-
stało 92 uczniów. Projekt ten 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży, która 
nie wahała się zadawać trud-
nych pytań na nurtujące ją pro-
blemy. Wszystkim dyrektorom, 
nauczycielom, a szczególnie 
Pani Barbarze Bienias dziękuję.

Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.

Od dnia 1 stycznia 
2019 r. weszła 
w życie istotna 

zmiana w ustawie 
z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Du-
żej Rodziny – od tego 
dnia o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny mogą ubiegać się 
nie tylko członkowie rodzin, 
w których w chwili składania 
wniosku co najmniej troje dzie-
ci spełnia warunki ustawy, ale 
również rodzice i małżonkowie 

rodziców, którzy mie-
li na utrzymaniu łącz-
nie co najmniej troje 
dzieci, bez względu 
na wiek tych dzieci 
w chwili składania 
wniosku.

W związku z powyższym od 
dnia 1 stycznia 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Szaflarach pok. nr 3 oraz 
na stronie internetowej dostęp-
ne są aktualne wnioski o przy-
znanie Karty Dużej Rodziny.

Projekt „Ciąża bez alkoholu”

Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny 
dla wszystkich rodziców 
co najmniej trojga dzieci
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Weekend rozpoczął się za-
kwaterowaniem w szkole 
w Rabce Zarytem i spo-

tkaniem z ważnymi osobistościa-
mi tamtejszych władz samorzą-
dowych: radnymi, Dyrektorem 
Szkoły i Seniorami ZHP. Druh 

Mateusz przedstawił nam pre-
zentację - „Rabka miastem dzieci 
świata”.

W sobotę uczestnicy wyjazdu 
spędzili aktywnie dzień, bowiem 
odwiedzili Teatr Lalek „Rabcio” 
i oglądnęli spektakl „Brzydkie 

Kaczątko”. Po przedstawie-
niu aktorzy przeprowadzili 
dla zuchów warsztaty te-
atralne na temat teatru i pra-
cy aktora. Po obiedzie odwie-
dzili Zakład Przyrodoleczniczy, 
w którym mieli możliwość pod-

dania się inhalacji 
solanką. Pracow-
nicy przedstawili 
prelekcję na temat 
historii Zakładu, 
zdrowotnych cech 
rabczańskich sola-
nek, jak i oferty sa-
mego uzdrowiska.

Po powrocie 
wszyscy nasyce-
ni solanką mieli 
dużo siły, aby 
wziąć udział w zu-

chowej majsterce. Nawiązując 
do tematyki teatralnej, zuchy 
miały za zadanie wykonać lalkę 
z drewnianej łyżki. Efekt był 
świetny! Natomiast po kolacji 
był czas na tańce i śpiewanki. 
Nasze harcerki przyboczne 
przeprowadziły dla zuchów te-
rapeutyczne tańce integracyjne. 
Jeżeli ktoś myśli, że po tak in-
tensywnym dniu zuch jest zmę-
czony to się grubo myli. Noc 
była długa!!!

Biwak zakończyliśmy w nie-
dzielę ranną Mszą Świętą.

Opr. i fot.: Anna Królczyk

W tym roku szkolnym 
z warsztatów eduka-
cyjnych skorzystali już 

uczniowie oddziału przedszkol-
nego, klasy II szkoły podstawo-
wej oraz klasy III. W najbliższym 
terminie również uczniowie 
klasy I będą realizować swoje 
zajęcia. W tym roku najmłodsi 
uczniowie zajmowali się tema-
tem pt. „Kto mieszka w górach?” 
Pracownicy Muzeum Parku 
Tatrzańskiego przyjeżdżają na 
zajęcia do przedszkolaków do 
szkoły w Skrzypnem. Klasy star-
sze wyjeżdżają na warsztaty do 
siedziby muzeum do Zakopane-
go. Tam najpierw zwiedzają i po-
dziwiają nowoczesne ekspozycje 
oraz zdobywają wiedzę na temat 
szczytów tatrzańskich, roślinno-
ści i zwierząt zamieszkujących te 
regiony. Poznają także zasady za-

chowania w parku narodowym. 
Kolejnym punktem wyjazdu są 
warsztaty edukacyjne o różnej 
tematyce. W tym roku uczniowie 
klasy II poznawali „Ślady i tropy 
zwierząt”, a klasy III „Drzewa”. 
Dodatkową atrakcją jest nowo-
czesna sala interaktywna, z której 
dzieci bardzo chętnie korzystają.

Wyjazdy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem, a dzieci ko-
rzystają z tych warsztatów nieod-
płatnie. Przy okazji wycieczek do 
muzeum uczniowie skorzystali 
także z dodatkowych atrakcji. 
Klasa II odwiedziła „Papugar-
nię”, a klasa III akwanarium 
„Podwodny Świat”. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni ze współpra-
cy z Muzeum Parku Tatrzańskie-
go i mamy nadzieję na kontynu-
ację projektu w kolejnych latach.

Opr. i fot.: Anna Waluś

Szkoła ze Skrzypnego w projekcie „Bliżej Tatr”

Biwak Zuchowy w Rabce

Już kolejny rok Szkoła Podstawowa w Skrzypnem w ramach współpracy z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Bliżej Tatr”. Dzięki temu uczniowie klas 
młodszych mogą w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę na temat najbliższego krajobrazu.

Zuchy z 2 Podhalańskiej Gromady Zuchowej 
z Maruszyny spędziły ciekawy weekend na VIII Biwaku 
Zimowym w Rabce od 8 do 10 lutego.
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Stanisław Hadowski został nagrodzony w IX 
edycji konkursu plastycznego: „Czysta wo-
da-zdrowe życie”, którego organizatorem 

jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 
W konkursie zostało wyróżnionych 14 prac, które 
w nagrodę ukażą się w kalendarzu wydanym przez 
spółkę na rok 2019.

Celem konkursu było podniesienie świadomości 
ekologicznej dzieci w zakresie ochrony środowi-
ska, rozwijanie świadomości i odpowiedzialności 
za stan środowiska ekologicznego oraz rozwijanie 
wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

Serdecznie gratulujemy Stasiowi i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Czysta woda – zdrowe życie
W grudniu 2018 roku uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej 
został laureatem konkursu ekologicznego.

Po zakwaterowaniu nie było 
czasu na leniuchowanie. Bi-
wak rozpoczęliśmy grą tere-

nową sprawdzająca naszą ogól-
ną wiedzę na temat harcerstwa. 
W przerwie była kolacja, a na-
stępnie kominek poświęcony Ol-
dze i Andrzejowi Małkowskim.

Wieczorem odbyły się Ark-
tyczne Igrzyska (turniej z bad-
mintona). Kulminacją był nocny 
seans filmu ,,Epoka Lodowco-
wa’’. Tak na marginesie - szkoła 
im. Małkowskich w Zakopanem 
ma własne małe kino. W sobotę 
po śniadaniu mieliśmy grę tere-
nową (na sportowo) lepiliśmy 
bałwana na Równi Krupowej. 

Kolejny punktem naszego biwa-
ku było przejście na cmentarz, 

złożenie wiązanki i zapalenie 
zniczy na grobie Olgi Małkow-

skiej i symbolicznym grobie 
Andrzeja Małkowskiego jako, 
że obchodzimy 100 rocznicę 
śmierci Andrzeja i 40 rocznicę 
śmierci Olgi. Po obiedzie Harce-
rze zwiedzili muzeum im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich. Podsu-
mowaniem wizyty w Muzeum 
była majsterka - zajęcia plastycz-
no- techniczne – wspólne tworze-
nie albumu o Małkowskich. Na 
apelu podsumowującym biwak 
wręczone zostały dyplomy i na-
grody. Mimo napiętego progra-
mu biwaku humory wszystkim 
dopisywały i wróciliśmy zado-
woleni ze spędzonego weekendu.

Opr. i fot.: Anna Królczyk

Harcerze na Harcach!
Harcerze z 21 Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej „Callidus” 
uczestniczyli w styczniu w harcach zorganizowanych przez 
namiestnictwo harcerskie Hufca Podhalańskiego.
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W mistrzostwach udział wzięli 
skauci ze Słowackiej Orga-
nizacji Skautowej (Ruzem-

bork, Trstena, Dolny Kubin) oraz 
zuchy, harcerze, wędrowników, 
instruktorzy oraz ich przyjacie-
le z Hufca Podhalańskiego ZHP 
(Środowiska harcerskie z Białki 
Tatrzańskiej, Bukowiny Tatrzań-
skiej, Nowego Targu, Jurgowa, 
Zakopanego, Maruszyny, Sza-
flar). Była to doskonała okazja 
do wspólnej zabawy i integracji, 
a przy tym piękna sposobność do 
wsparcia szczytnego celu.

Celem charytatywnym było 
wsparcie Asi Podczerwińskiej, 

która urodziła się z wadą wro-
dzoną nóżki – hemimelią strzał-
kową. Charakteryzuje się ona 
brakiem kości strzałkowej, jed-

nocześnie występuje nierówność 
kończyn oraz deformacja stopy. 
Jej nóżka jest zdeformowana, 
kość udowa oraz piszczelowa 
jest krótsza oraz brakuje jej jed-
nego paluszka w stópce, która 
jest koślawa. Jedyną szansą na to 
by mogła chodzić jest przejście 
kilku kosztownych operacji.

Mamy nadzieję, że wspól-
ne spotkanie dostarczyło nam 
wiele wspaniałych emocji, 
mnóstwo radości i świetnej za-
bawy. Uczestnicy Biwaku zo-
stali zakwaterowani w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Nowym Targu. 
Mecze charytatywnego turnieju 
hokejowego rozegrano na lodo-
wisku w Nowym Targu, nato-
miast zawody narciarskie, snow-
boardowe i konkurencje rodzinne 
przeprowadzono się na wyciągu 
GRAPASKI w Czarnej Górze.

Składamy serdeczne podzię-
kowania Burmistrzowi Miasta 
Nowego Targu Grzegorzowi Wa-
tysze, Wójtowi Gminy Bukowiny 
Tatrzańskiej Andrzejowi Pietrzy-
kowi, Wójtowi Gminy Szaflary 
Rafałowi Szkaradzińskiemu, 
Proboszczowi Parafii Św. Kata-
rzyny Zbigniewowi Płachcie, Ko-
mendantowi Chorągwi Krakow-
skiej hm. Mariuszowi Siudkowi, 
Fundacji im. ADAMA WORWY, 
Dyrektorom szkół Pani Elżbiecie 
Jankowskiej i Iwonie Lesner oraz 
wszystkim sponsorom i mediom.

phm. Radosław Fiedler HR
Komendant Hufca Podhalańskiego ZHP

im. Kurierów Tatrzańskich
Zdjęcia: Ewa Garbacz, Maciej Gil, Kamil Czernik

Harcerze z 21 Podhalańskiej 
Drużyny Harcerskiej „Cal-
lidus” z Maruszyny czynnie 

uczestniczyli w tym doniosłym 
wydarzeniu. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Świętą w Sanktu-
arium Narodowym Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach 
w Zakopanem. Po Eucharystii 
odbył się przemarsz na Nowy 
Cmentarz przy ul. Nowotarskiej 
w Zakopanem, gdzie odbył się 
Apel Chwały oraz złożenie 

wieńców i kwiatów przy 
pomniku poświęconym 
twórcom polskiego har-
cerstwa. Na zakończenie 
uroczystości harcerze 
i zuchy spotkali się w auli 
ZSO im. O. Balzera w Za-
kopanem z wnuczką Mał-
kowskich Panią Krystyną 
Małkowską, która opowia-
dała o swoim dzieciństwie 
oraz o tym, jak duży wpływ na 
jej życie wywarło głęboko za-

korzenione harcerstwo. Zostały 
wręczone pamiątki ludziom, któ-
rzy wspierają naszą działalność 

harcerską na Podhalu jak również 
są naszymi przyjaciółmi.

Opr. i fot: Anna Królczyk

Harcerze z Maruszyny na uroczystościach rocznicowych
15 stycznia zuchy i harcerze Hufca Podhalańskiego uroczyście obchodzili 100. rocznicę tragicznej śmierci Andrzej 
Małkowskiego twórcy polskiego skautingu, instruktora i teoretyka harcerstwa, działacza polskich organizacji 
młodzieżowych i niepodległościowych i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej – 
Małkowskiej twórczyni polskiego skautingu i instruktorki harcerskiej, współautorki 
hymnu harcerskiego, założycielki szkół instruktorskich. 

II Mistrzostwa Sportów Zimowych Hufca Podhalańskiego ZHP
W dniach 1-3 marca odbyły się II Mistrzostwa Sportów 
Zimowych Hufca Podhalańskiego ZHP oraz tegoroczna 
edycja Charytatywnego Turnieju Hokejowego dla 
skautów i harcerzy oraz ich przyjaciół. Odbyła się pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Nowy 
Targ Grzegorza Watychy oraz Komendanta Chorągwi 
Krakowskiej hm. Mariusza Siudka.
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„Nigdy nie jest tak, żeby czło-
wiek, czyniąc dobrze drugiemu, 
tylko sam był dobroczyńcą. Jest 
równocześnie obdarowywany, 
obdarowany tym, co ten drugi 
przyjmuje z miłością”.

Jan Paweł II

16 lutego 2019 roku już 
po raz trzeci mogli-
śmy wspólnie spotkać 

się na zabawie karnawałowej 
organizowanej przez Radę Ro-
dziców Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach. Podczas zabawy 
przeprowadzona została loteria 
fantowa. Uczestnikom balu przy-
grywał Zespół Bartki. Zabawa 
przebiegała w miłej i przyjaznej 
atmosferze wszyscy bawili się 
do białego rana. Zebrane środki 
zostaną przeznaczone na pomoce 
dla szkoły.

Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej im. A. Suskiego w Sza-

flarach serdecznie dziękuje za 
bezinteresowną pomoc, życzli-
wość i ofiarność okazaną przy 
organizacji tegorocznego balu 

karnawałowego rodzicom, obsłu-
dze oraz wszystkim sponsorom.

Organizatorzy
Fot: Małgorzata Urbaś

Zawody obejmowały 
narciarstwo zjazdowe 
i snowboard dla zuchów 

i harcerzy oraz dyscypliny 
angażujące też rodziców. Ro-
dzice uczestniczyli w slalo-
mie i dyscyplinie o wdzięcz-
nej nazwie „Świst” - czyli 
zjazdy na misce metalowej. 
Celem zawodów było nie tyl-
ko propagowanie narciarstwa 
wśród zuchów i harcerzy, ale 
również integracja wszyst-
kich środowisk harcerskich. 
Delegacja zuchów i Harce-
rzy z Maruszyny czynnie 
i chętnie wzięła udział w za-
wodach. Każdy miał możli-
wość sprawdzić się na stoku 
i popisać się umiejętnościami 
jeździeckimi i chociaż byli 
lepsi od nas to zabawa była 
wspaniała. Dzieciaki miały 
karnety na darmowe zjaz-
dy i maksymalnie je wyko-
rzystały. Był ciepły posiłek 
i gorąca herbatka. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe me-
dale i dyplomy uczestnictwa. 
Drużyna z Maruszyny zajęła 
IV miejsce! Życzymy z całe-
go serca zuchom i harcerzom, 
aby w następnym sezonie sta-
nęli na podium.

Opr. i fot.: Anna Królczyk

II Zimowe 
Mistrzostwa 
Hufca 
Podhalańskiego

3 marca na stoku 
narciarskim GRAPA 
SKI w Czarnej 
Górze odbyły się 
już II Hufcowe 
Mistrzostwa 
Sportów Zimowych.

Szkolny Bal karnawałowy

Uczniowie kl. V: Gabriela 
Gąsior, Jakub Kukulak, 
Martyna Luberda i Julia 

Wilczek pod opieką Małgorzaty 
Gacek i Wioletty Luberda przy-

gotowywali „moskole” dzień 
wcześniej.

Swoje dokonania kulinarne 
rozpoczęli od zapoznania się 
z przepisem: trzeba wziąć trochę 

ugotowanych i zmielonych ziem-
niaków (gruli), mniej więcej tyle 
samo mąki pszennej oraz gorącej 
wody do zarobienia i wszystko 
posolić. Z wyrobionego ciasta 
formuje się niewielkie placuszki 
i piecze się je na gorących bla-
chach pieca kuchennego.

Po zapoznaniu się z przepi-
sem i samodzielnym wykonaniu 
ciasta uczniowie mozolnie „kla-
skali” swoje placuszki. Później 
było już z górki – uformowane 
„moskole” upieczono, przy pie-
czeniu pomagała im pani Maria 
Kustwan.

W niedzielę (13 stycznia) 
wszystkie 312 „moskoli” znik-
nęło ze stołów podczas imprezy, 
co jest dowodem na to, że nasi 
kucharze z klasy 5 są naprawdę 
dobrzy w swoim fachu.

Opr. i fot.: Wioletta Luberda

Wielkie pieczenie „moskoli”
Każdy góral wie, że „moskole” to najbardziej rozpoznawana 
potrawa regionu Podhala. Podaje się je na wszystkich ważnych 
imprezach. Nie zabrakło ich także na jasełkach, które miały 
miejsce 13 stycznia 2019r. w remizie OSP w Borze.
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Uczniowie klas O-III pod 
kierunkiem swoich wy-
chowawców Michaliny 

Skubisz oraz Małgorzaty Po-
tyra przygotowali przedsta-
wienie pod tytułem „O Tadku 
Niejadku” a najmłodsi krótkie 
wierszyki i piosenki. Wszystkie 
babcie i dziadkowie byli ogrom-
nie wzruszeni i nagrodzili swoje 
wnuki gromkimi brawami. Po 
części artystycznej zaproszeni 
goście wzięli udział w słodkim 
poczęstunku przygotowanym 
przez Radę Rodziców.

Opr. i fot.: Małgorzata Potyra

Zorganizowany bal karnawało-
wy z babcią i dziadkiem był 
dniem pełnym uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. Licznie 
przybyłe babcie i dziadkowie 
świetnie bawili się ze swoimi 
wnuczkami przy muzyce wraz 
z wodzirejem. Nie zabrakło też 
części artystycznej, konkursów, 
a także zorganizowanego wspól-
nie z rodzicami poczęstunku.

Zabawa karnawałowa połą-
czona w tym roku z obchodami 
Dnia Babci i Dziadka okazała 

się świetnym pomysłem. Uro-
czystość odbyła się 4 lutego 
w grupach „Tuptusie” i „Zu-
chy” oraz 5 lutego w grupach 
„Asy” i „Smyki”. Na wstępie 
dyrektor Katarzyna Pająk-Budz 
przywitała zaproszonych gości 
ciepłymi słowami, życząc im 
dużo zdrowia, radości i zado-
wolenia z wnuków. Uroczystość 
przygotowały i poprowadziły na-
uczycielki, natomiast o stronę 
muzyczną zatroszczył się wo-
dzirej- Mariusz.

Dzieci zaprezentowały część 
artystyczną, pośród której nie za-
brakło radosnych piosenek oraz 
wierszy, poświęconych dziadkom 
i babciom. Po wspólnym odśpie-
waniu sto lat dzieci obdarowały 
swoich ukochanych gości własno-
ręcznie wykonanymi upominkami 
– świeczniki- serduszka przygo-
towały „Zuchy” natomiast „Tup-
tusie” - imbryczki. Starsze grupy 
wykonały korale dla babć i bre-
loczki dla dziadków. Najwięcej 
przyjemności oczywiście sprawił 

dziadkom występ ich wnucząt. Ze 
wzruszenia niejednej babci, dziad-
kowi zakręciła się łezka w oku.

Po części artystycznej za-
częła się zabawa karnawałowa, 
podczas której wodzirej organi-
zował różne ciekawe konkursy, 
angażując dzieci wraz z babcia-
mi i dziadkami. Były korowody, 
kółeczka i tańce w parach. Nie 
mniej jednak „gwiazdą” tego-
rocznej zabawy karnawałowej 
okazała się zabawa w rozbijanie 
piniaty z niespodzianką w środ-
ku. Swoich sił próbowali wszy-
scy uczestnicy, a z piniaty wysy-
pały się cukierki dla wszystkich.

Uwieńczeniem całej uro-
czystości był poczęstunek dla 
naszych gości. Na wszystkich 
czekała kawa, herbata, pyszne 
ciasta i sałatki, a na dzieci łakocie 
i napoje. Wszystko dzięki zaan-
gażowaniu mam dzieci z naszego 
przedszkola, którym serdecznie 
dziękujemy.

Wszyscy uczestnicy balu byli 
zachwyceni, że mogli tak miło 
spędzić czas.
Opr.: Katarzyna Kalata-Szczepaniec, 

Marzena Chowaniec- Szczotka,

Wielki Bal Karnawałowy z Babcią i Dziadkiem

Dzień Babci i Dziadka w Maruszynie

W Gminnym Przedszkolu w Szaflarach Święto Babci i Dziadka, to dzień 
niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. 

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej, 17 lutego 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
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Na scenie wystąpili najmłodsi 
uczniowie szkoły – oddział 
przedszkolny i klasa II.

Przedszkolaki świetnie spisały 
się w scence „O zielonym kap-
turku”, który uniknął losu swojej 
siostry czerwonego kapturka. Za-
śpiewały też z przejęciem kilka 
piosenek.

Uczniowie klasy II brawu-
rowo zagrali kilka skeczy roz-

śmieszając całą salę. Przedsta-
wili scenki pt: „Stefan i Gienia”, 
„U lekarza” i „Zakupy”. Paro-
diowali również znane piosenki 
disco polo.

Zaproszeni goście oglądali 
występy z wielką uwagą i wszy-
scy aktorzy zostali wynagrodzeni 
gromkimi brawami.

Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

Dzień Babci i Dziadka
Przy okazji „jasełek” wystawionych przez 
uczniów dla mieszkańców Boru w niedzielę 
13 stycznia 2019 r. dzieci uczciły także swoje 
babcie i swoich dziadków. 

Święto Babci i Dziadka to 
dzień niezwykły, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszyst-

kim dla ich dziadków. To dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń, łez 
i radości. 

Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny złożony z wier-
szy i piosenek nawiązujących do 
święta. Po występach podeszły 

do swoich najbliższych, aby po-
wiedzieć jak bardzo ich kochają 
i wręczyć im własnoręcznie wy-
konane kalendarze. 

Na zakończenie zaproszono 
Babcie i Dziadków na słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców z klasy VI. 
Wszystkim Babciom i Dziad-
kom życzymy dużo zdrowia, 

młodzieńczej energii oraz po-
ciechy z wnuków.

„Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek

do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie.”

Opr. i fot.: Katarzyna Bem

Dzień Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej 
w Maruszynie Dolnej

22 stycznia Oddział przedszkolny wraz z klasą I i III Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Dolnej pod opieką wychowawczyń przygotował wspaniałą 
imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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Możemy się już pochwalić 
cudownym miejscem dla 
naszych najmłodszych 

mieszkańców. Prace trwają ale już 
jest pięknie - będzie jeszcze lepiej.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
którzy przyczynili się do powstania 
tego miejsca. Przede wszystkim 
wyrazy wdzięczności dla Wójta 
Gminy Szaflary Rafała Szkara-
dzińskiego i jego wspaniałych 
pracowników za wsparcie i po-
moc finansową, rodziców za pracę 
przy remoncie i Dyrektor Szkoły 
Brygidy Strzęp bez której to przed-
sięwzięcie nie doszło by do skutku.

Nasze dzieci mają teraz miej-
sce w którym swobodnie mogą 
się bawić i uczyć. Serdecznie za-
praszamy wszystkie dzieci od 
2,5 lat. Opr. i fot.: Joanna Palka

Podczas zajęć wykorzystano 
roboty MIND. Uczniowie 
tworzyli sekwencje pole-

ceń, na podstawie których ro-
boty poruszały się w określony 
sposób. 

Zajęcia te przysporzyły 
dzieciom wiele radości i świet-

nej zabawy. Spotkania mogły 
się odbyć dzięki uprzejmości 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Nowym Targu, 
Roberta Furcy oraz Grzegorza 
Czyża, nauczyciela informa-
tyki w SP nr11, który pomógł 
w prowadzeniu zajęć oraz 

czuwał nad ich prawidłowym 
przebiegiem.

Wychowawca klasy III Bo-
gusława Czyż wraz ze swoimi 
podopiecznymi dziękuje za 
współpracę i użyczenie sprzętu, 
który uatrakcyjnił zajęcia.

Opr. i fot.: Bogusława Czyż

Uczniowie klasy III na zajęciach 
komputerowych mieli okazję 
zbudować roboty.

Podczas wspólnego wy-
krawania i pieczenia 
otrzymali mnóstwo 

różnych kształtów ciastek, 
po udekorowaniu których 
powstały kolorowe renife-
ry, cukierki czy gwiazdki. 
Wspólnie udało im się także 
złożyć i ozdobić piernikową 
choinkę. Bardzo przydatna 
okazała się specjalna su-
szarka, dzięki której ozdo-
by szybko wyschły i można 
je było od razu zabrać do 
domu. Warsztaty były fa-
scynujące i wszyscy świet-
nie się podczas nich bawili.

Zajęcia były prowadzo-
ne przez Małgorzatę Białoń 
z Pyzówki.

Piernikowe 
warsztaty 
w Bańskiej 
Niżnej

Członkowie zespołu 
„Niźnobańscanie” 
wraz ze swoimi 
instruktorami uczyli 
się dekorować 
pierniki.

Roboty w Szkole 
Podstawowej 

w Zaskalu

Zapraszamy maluszków do Skrzypnego
W Szkole Podstawowej w Skrzypnem urządziliśmy 
wspólnie sale dla przedszkolaków.
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Aktywne Szkoły 
gminy Szaflary

W ramach dodatkowych 
zajęć przeprowadzo-
nych w Szkole Podsta-

wowej w Zaskalu, uczniowie 
klasy III mieli możliwość 
rozwijania swoich zdolności 
matematyczno – przyrodni-
czych oraz utrwalenia wiedzy, 
podczas realizacji projektu 
edukacyjnego CANVIAR.

Dzieci korzystały z wielu 
programów interaktywnych, 
konkurując ze sobą, wykonu-
jąc projekty przyrodnicze oraz 
uczestnicząc w wycieczkach 
dydaktycznych.

Opr. i fot.: Bogusława Czyż

Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa im. św. 
Kazimierza Jagiellończyka 

w Bańskiej Niżnej, współorgani-
zatorem Rada Sołecka wsi Bań-
ska Niżna.

Uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach, na których zdobyli wie-
dzę na temat pracy sołtysa oraz 
rady sołeckiej. Rozmawiali o tym 
w jaki sposób mogliby wesprzeć 
sołtysa, czy sami chcieliby pełnić 
taką funkcję. Uczniowie dowie-
dzieli się, że w gminie Szaflary 
ten rok jest szczególny, ponieważ 
sołtysi będą wybierani według 
nowych przepisów. 

Wyborcy będą głosować po-
dobnie jak na radnych, czy na 

wójta. Podczas zajęć uczniowie 
wykonywali prace plastyczne 
pod kierunkiem nauczycielki 
Pani Renaty Jagody. Jury w szko-
le wybrało 7 najpiękniejszych 
prac, które zostały wysłane do 
szkoły w Bańskiej Niżnej, w tym 
prace Zuzanny Karwaczki, Zu-
zanny Urbaś, Magdaleny Buń-
dy, Karoliny Szczerby, Eweliny 
Starzonek, Dominika Walkosza 
i Daniela Walkosza. 

Bartuś Borowicz z Oddzia-
łu Przedszkolnego, najmłodszy 
uczestnik konkursu szkolnego 
również reprezentował naszą 
szkołę na Bańskiej Niżnej. Pra-
cę wykonał pod kierunkiem Pani 
Katarzyny Bem. Dziękujemy 

uczniom za tak duże zaintereso-
wanie konkursem.

4 marca 2019 roku, laureatki 
konkursu, Ewelina i Zuzanna wraz 
z Panią Renatą Jagodą brały udział 
w uroczystości związanej z dniem 
Patrona Szkoły Podstawowej im. 
Św. Kazimierza Jagiellończyka 
w Bańskiej Niżnej. Po Mszy Świę-
tej oraz po pięknych występach 
młodzieży z Bańskiej Niżnej od-
było się podsumowanie konkursu 
i wręczanie nagród. Ewelina Sta-
rzonek z klasy VII zajęła I miejsce, 
a Zuzanna Urbaś z klasy V, wy-
różnienie. Uczennice otrzymały 
dyplomy oraz nagrody. Wielkie 
gratulacje dla dziewczyn.

Samorząd Uczniowski

I miejsce i wyróżnienie dla 
dziewczyn z Maruszyny!

Uczniowie ze Szkoły Podstawowe w Maruszynie Dolnej 
z powodzeniem wzięli udział w XIX Edycji Konkursu Plastycznego 
„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”.

W uroczystej akademii pod-
czas, której każda klasa 
prezentowała swój pro-

gram wzięli udział zaproszeni 
goście. Nauczyciele emeryci, 
przyjaciele szkoły Pani Aniela 
Król wieloletnia opiekunka ze-
społu „Mali zaskalnie” oraz Pan 
Julian Buroń. Zaproszone zostały 
także osoby samotne, które nie 
mają rodziny.

Po występie wszyscy łamali się 
opłatkiem przy słodkim poczęstun-
ku przygotowanym przez Radę 
Rodziców wspominali początki 
placówki, którą otwarto w 1968 r.

W organizację przedsięwzię-
cia czynnie włączyły się Panie: 
Grażyna Pawlikowska oraz 
Beata Marusarz, które zawsze 
wspierają naszą szkołę.

Opr. i fot. Kinga Jagła-Tokarska

„Razem na święta” w Zaskalu
Szkoła Podstawowa w Zaskalu włączyła się w realizację 
wolontariatu szkolnego „Razem na święta”.
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W tym roku uroczystości roz-
poczęły się od mszy świę-
tej odprawionej w kościele 

przez ks. Grzegorza Kufla. Po 
nabożeństwie uczniowie, nauczy-
ciele i goście przeszli do szkoły 
na drugą część obchodów. Po od-
śpiewaniu hymnu państwowego, 
modlitwie i złożeniu kwiatów pod 
figurą patrona wszyscy ruszyli 
do sali gimnastycznej, gdzie Dy-
rektor szkoły Jolanta Stolarczyk 
powitała gości, wśród których 
znaleźli się wizytator Kurato-
rium Oświaty Bronisław Stoch, 
miejscowi radni i przedstawicie-
le Rady Sołeckiej, OSP, goście 
reprezentujący Urząd Gminy, 
a także wielu mieszkańców wsi.

Najpierw rozbrzmiał skompo-
nowany 10 lat temu hymn szko-

ły. Następnie odbyły się gorąco 
przyjęte przez publiczność kon-
certy scholi „Bogu Miłe” oraz 
młodych akordeonistów kształ-
cących się pod kierunkiem Niny 
Piech i Krzysztofa Grońskiego.

Kolejnym punktem programu 
była inscenizacja na temat świę-
tego Kazimierza Jagiellończyka, 
ale też wielu innych świętych, 
która pokazywała, na czym pole-
ga dążenie do świętości. Występ 
przygotowali uczniowie klas IV–
VI pod kierunkiem wychowaw-
ców – Renaty Chrobak, Krzysz-
tofa Cierniaka i Rafała Gąsiora. 
Jego kulminacją było żywiołowe 
odśpiewanie piosenki „Święty 
uśmiechnięty”.

Każdego roku Święto Patrona 
zbiega się z ogłoszeniem wyni-

ków konkursu plastycznego „Kto 
tu rządzi? Praca sołtysa i rady 
sołeckiej w naszej wsi”. Komi-
sja w składzie: Dorota Rokicka, 
Irena Topór, Urszula Grochul-
ska-Kolasa i Anna Sichelska 
przyznała nagrody laureatom, 
a wręczali je przedstawiciele 
Rady Sołeckiej, UG oraz Kurato-
rium Oświaty. Po odebraniu upo-
minków i dyplomów nagrodzeni 
uczniowie oraz ich opiekunowie 
ustawili się do sesji zdjęciowej 
przy wystawie prac, która ozdo-
biła ściany sali gimnastycznej.

Następnie scenę opanował 
zespół regionalny „Niżnobań-
scanie”, który przedstawił wy-
stęp folklorystyczny, oglądany 
ze szczególnym zainteresowa-
niem przez gości z innych części 
Polski.

Na koniec Dyrektor szkoły 
Jolanta Stolarczyk podziękowa-
ła wszystkim za przygotowanie 
występów i pogratulowała wyko-

nawcom wielu talentów. Podzię-
kowania należą się także mamom 
uczniów, które jak co roku od 
rana pomagały w przygotowa-
niach szkolnego święta.

Później wszyscy przeszli do 
sal lekcyjnych, gdzie czekały 
upieczone przez rodziców cia-
sta. Po drodze czekała na gości 
jeszcze jedna niespodzianka – 
pokaz doświadczeń chemicznych 
przygotowany i przedstawiony 
przez uczniów klas I i IV pod 
okiem nauczycielki Ireny Topór.

Tak minął kolejny Dzień Pa-
trona w Bańskiej Niżnej. Już dziś 
zapraszamy na przyszłoroczne 
kaziuki*.
* kaziuk - rodzaj jarmarku od-

bywającego się w dzień św. 
Kazimierza (4 marca)/def. SJP

Opr.: Agnieszka i Krzysztof  
Cierniakowie

Fot.: Rafał Gąsior

W tym roku z tej okazji 
do szkoły została za-
proszona sołtys Boru 

Stanisława Jarząbek, która 
przybliżyła uczniom swoje 
obowiązki związane z peł-
nieniem tak ważnej funkcji 
na terenie wsi. Po tej wizycie 
dzieci wykonały prace pod 
opieką nauczycielek: Anny 
Kalaty, Haliny Gacek, Wio-

letty Luberdy i Dominiki Się-
ki- Guzdy.

Zgodnie z warunkami regu-
laminu z całej szkoły zostało 
wybranych tylko 12 prac, któ-
re przeszły do etapu gminnego. 
Wszystkich uczniów biorących 
udział w konkursie nagrodzono 
dodatkowymi ocenami z eduka-
cji plastycznej i plastyki.

Opr. i fot.: Wioletta Luberda

Spotkanie uczniów z Boru z sołtysem wsi
Szkolny etap konkursu plastycznego, „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi” 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bańskiej Niżnej odbył się w Szkole Podstawowej w Borze 
dniach 8.02 – 15.02 2019r. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. 0 - VIII, a zadaniem ich było wykonanie 
pracy plastycznej na temat działalności sołtysa.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej

W Bańskiej Niżnej dzień 4 marca każdego roku jest 
w dniem wyjątkowym. Właśnie wtedy przypada święto 
patrona szkoły – świętego Kazimierza Jagiellończyka.
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Dodatkowo w ramach projek-
tu Bezpieczna Droga i pro-
jektu „Dobrze Cię widzieć”, 

zrealizowano na godzinach wy-
chowawczych scenariusze lek-
cji z zakresu bezpieczeństwa na 
drodze oraz zwracanie uwagi na 
innych. 

W ramach działalno-
ści edukacyjnej uczniowie 
mieli możliwość obejrzenia 
przygotowanych na potrze-
by kampanii spotów i fil-
mu animowane wskazujące 
na prawidłowe zachowanie 
się pieszych na drodze oraz 
podkreślające wagę bycia wi-

docznym, dzięki kamizelkom 
odblaskowym.

Cały projekt jest finanso-
wany przez Fundusz Spra-
wiedliwości i był dla szkoły 
bezpłatny. Mamy nadzieję, że 
nasze działania w ramach akcji 
odniosą wymierny skutek w bu-
dowaniu świadomości pieszych 
i poprawie bezpieczeństwa na 
drodze, co w rezultacie pomo-
że chronić dzieci i młodzież 
z naszej szkoły.

Opr.: Radosław Fiedler
Fot: Renata Szewczyk, Ewa Kamińska, 

Elżbieta Zając

W ramach projektu wycho-
wawcy przeprowadzili 
na lekcjach wychowaw-

czych pogadankę nt. bezpie-
czeństwa na drodze podczas, 
której uczniowie:
 » pogłębili wiedzę dotyczącą 

zasad uczestnictwa w ruchu 
drogowym oraz poznali kon-

sekwencje nieprzestrzegania 
tych reguł

 » zrozumieli, że zachowanie 
pieszego na drodze wpły-
wa nie tylko na jego życie 
i bezpieczeństwo, ale równie 
mocno dotyka pozostałych 
uczestników ruchu drogo-
wego

 » zrozumieli, że wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego 
mają wspólny cel – sprawne 
przemieszczenie się z punktu 
A do punktu B – który łatwiej 
osiągnąć przy wzajemnym po-
zytywnym nastawieniu

 » otrzymali od organizatorów 
kamizelki odblaskowe

Kampania przyczyniła się do 
wzrostu świadomości zachowań 
ryzykownych oraz bezpiecznych 
wśród dzieci uczestniczących 
w ruchu drogowym.

Apel do rodziców!

Drodzy rodzice uwrażli-
wiajcie swoje pociechy na pro-
blem bezpiecznego korzystania 
z dróg. Prosimy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na odpo-
wiedni ubiór a w szczególno-
ści nakrycie wierzchnie, które-
go podstawowym elementem 
powinny być odblaski. To one 
umożliwiają dostrzeżenie naj-
młodszych w warunkach nie-
dostatecznej widoczności, co 
często chroni przed potrąceniem 
przez samochód.

Opr. i fot.: Monika Jędrol

Kampania „Dobrze cię widzieć”
Szkoła Podstawowa w Borze uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze cię 
widzieć” – realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem była poprawa 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Kampania Bezpieczna Droga „Dobrze Cię widzieć”
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze 
Cię widzieć” w dniach 21 luty 1 marca 
2019 roku w Szkole Podstawowej w Szaflarach 
zostały rozdane kamizelki odblaskowe dla 
wszystkich uczniów klas 1-8.
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Uczniowie klasy ósmej Szko-
ły Podstawowej w Bańskiej 
Niżnej w ramach lekcji z ję-

zyka polskiego nie tylko oglądają 
i dyskutują o filmie, ale próbują 
swoich sił, tworząc krótkie etiudy 
filmowe.

Nadarzyła się okazja, by za-
prosić goszczącego na Podhalu 
zawodowego filmowca. Marcin 

Brzozowski jest od ponad 15 lat 
wykładowcą w Państwowej Wyż-
szej Szkole Teatralnej w Łodzi, 
gdzie przygotowuje studentów 
do zawodu aktora. Sam również 
grał w kilku filmach i serialach, 
ale wybrał drogę pedagoga. 
Prowadzi też swój własny teatr, 
gdzie reżyseruje i współpracuje 
z wieloma znanymi osobami ze 
świata filmu i teatru. Lista jest 
bardzo długa. Zainteresowanie 
uczniów wzbudziła jedna z jego 
uczennic Karolina Sawka, znana 
z roli Nel w ekranizacji powieści 
„Pustyni w puszczy”. Karolina 
Sawka była dwukrotnie w Bań-
skiej, przygotowując się do roli 
góralki w spektaklu „Filozofia po 
góralsku” wg Tischnera, reżyse-

rowanym przez Brzozowskiego. 
Na spotkaniu uczniowie pytali 
o szansę dostania się do szkoły 
filmowej (na 20 miejsc przypada 
aż 700 kandydatów),o rodzaje 
zajęć, a także o anegdoty związa-
ne z aktorami. Opowieści trwały-
by w nieskończoność, ale późna 
pora kazała uczniom zejść na zie-
mię i przygotować się do lekcji 
kolejnego dnia. Być może uda się 
jeszcze zaprosić do nas aktorów 
ze spektaklem, np. wspomnianą 
„Filozofią po góralsku”.

Nie było to pierwsze spotkanie 
uczniów z Bańskiej Niżnej z oso-
bą pracującą w branży filmowej. 
W czerwcu ubiegłego roku na 
lekcję języka polskiego zawitał 
reżyser młodego pokolenia Piotr 

Sułkowski. Mimo młodego wie-
ku stworzył on kilka uznanych 
i nagradzanych w świecie filmów 
krótkometrażowych, m.in. „Kra-
snale” i „Miruna”, w których gra-
li tacy aktorzy jak Andrzej Chyra 
czy Mirosław Baka. Ostatnim 
jego filmem był „Play”, w któ-
rym główne role zagrali Adam 
Woronowicz i nominowana do 
Oskara Joanna Kulig. Reżyser 
opowiadał o kulisach swojej pra-
cy, o etapach powstawania filmu, 
jego promocji i nadziei, że dzie-
ło filmowe się udało. Reżyser 
zaoferował także swoją pomoc 
przy pracy nad filmem, który na 
zakończenie roku przygotowuje 
klasa ósma.

Opr. i fot.: Maria Felsztyńska

Twórcy X Muzy na spotkaniu z ósmoklasistami
Wtorkowy wieczór z cyklu „Film czy książka?” odbył się 
przy udziale gościa z Łódzkiej Filmówki, profesora tej 
uczelni, Marcina Brzozowskiego. 

Dzieci do tej uroczystości 
przygotowywały się przez 
wiele dni i kiedy wreszcie 

nadeszła ta chwila, każde z nich 
z wypiekami na twarzy i z biją-
cym sercem wypatrywało swojej 
babci i dziadka.

Jak co roku, tak i tym razem 
wspaniali goście nie zawiedli 
i zjawili się punktualnie. Dzieci 

poprzez swój program artystycz-
ny (wiersze, piosenki, życzenia) 
chciały wyrazić swoją miłość, 
wdzięczność za codzienny trud, 
serce, cierpliwość i dobre rady, 
którymi ich obdarzają babcie 
i dziadkowie. Niejednej babci 
i dziadkowi łza zakręciła się 
w oku, gdy patrzyli na swoje 
wnuczęta. Po występie dzieci 

wręczyły własnoręcznie 

wykonane laurki oraz kwiaty. 
Następnie wszyscy spędzili miło 
czas przy ciastkach, kawie i her-
bacie. Poczęstunek przygoto-
wali rodzice, za co im serdecz-
nie dziękujemy. Uroczystość 
przebiegła w miłej i rodzinnej 
atmosferze.

Opr. i fot.:  
Ewa Chowaniec, Lucyna Kopińska

wychowawczynie oddziału przedszkolnego

„Nie ma jak babcia, jak babcię kocham...”
W oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Szaflarach w dniu 11 lutego 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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Najważniejszymi celami 
programu jest edukacja 
uczniów i promocja zdrowe-

go odżywiania. Wszystkim nam 
zależy, aby dzieci były zdrowe, 
miały energię do nauki, koncen-
trowały się podczas lekcji i miały 
siłę do zabawy. Śniadanie to naj-
ważniejszy posiłek w ciągu dnia.

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego i klas I-III pod kierunkiem 
wychowawców poznawały zasa-
dy zdrowego odżywiania i uczyły 
się właściwych nawyków żywie-
niowych.

Kluczowym momentem edu-
kacji żywieniowej był Dzień 
Śniadanie Daje Moc. Uczniowie 
w tym dniu celebrowali swoje 

zaangażowanie w zdrowe od-
żywianie. Każda klasa praco-
wała nad określonym zadaniem. 
Dzieci dzieliły się swoją wiedzą, 
ucząc się od siebie nawzajem. 
Uczniowie najpierw przygotowa-
li, a potem wspólnie spożywali 
drugie śniadanie. Na „szkolnych 
stolikach śniadaniowych” znala-
zły się ochoczo wykonane przez 

dzieci kolorowe kanapki , pysz-
ne sałatki warzywne i owocowe 
oraz woda mineralna z sokiem 
z cytryny i listkami mięty.

Akcja dała uczniom nie tylko 
wspaniałą zabawę, ale również 
szansę na integrację i zwiększe-
nie świadomości na temat zdro-
wego odżywiania i roli śniadania 
w diecie człowieka.

„Skrzypnianki” i „Mali Skrzypnianie” z kolędami 
u dzieci niewidomych w Krakowie

Wybrali się bowiem 
z jasełkami i kolędami 
na spotkanie opłatkowe 

w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie. Swymi żywiołowy-
mi tańcami, góralskimi śpiewami 
i jasełkami zdobyli sobie serca 
młodej publiczności z wielu za-

kątków województwa. Bowiem 
na ten dzień do Ośrodka przy ul. 
Tynieckiej w Krakowie dyrektor 
SOSW Agnieszka Nawrocka za-
prosiła nie tylko uczniów skrzyp-
niańskiej szkoły z jej dyrekto-
rem Brygidą Strzęp, ale także 
reprezentantów wielu drużyn 
Nieprzetartego Szlaku z całego 
województwa małopolskiego.

Warto nadmienić, że Nie-
przetarty Szlak (obchodzący 
w 2018 roku jubileusz 60 – lecia 
swojej pracy) to program pracy 
ZHP w środowiskach szczegól-
nych – m.in. Specjalnych Ośrod-
kach Szkolno – Wychowawczych. 
To działalność Związku Harcer-
stwa Polskiego na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Mianem tym 

nazywane są drużyny działające 
w placówkach kształcenia specjal-
nego, zakładach opiekuńczych, 
wychowawczych, zespołach 
opieki zdrowotnej, warsztatach 
terapii zajęciowej, domach po-
mocy społecznej. Nieprzetar-
ty Szlak skupia dzieci i młodzież 
bez względu na rodzaj i stopień 
niepełnosprawności. Niepełno-
sprawni zuchy i harcerze to dziś 
prawie 10000 osób wspieranych 
w rozwoju przez wykorzystanie 
metody harcerskiej.

Oklaskom i podziękowa-
niom wdzięcznej publiczności 
dosłownie nie było końca. Żal 
tylko, że powrotna droga była 
daleka, a i zimowa aura zmu-
siła Skrzypnian do rychłego 
powrotu.

Opr. i fot.: Henryk Chrobak

Śniadanie – najlepszy start w nowy dzień
W bieżącym roku szkolnym - jak co roku - Szkoła 
Podstawowa w Bańskiej Niżnej przyłączyła się 
do realizacji zadań ogólnopolskiego programu 
„Śniadanie daje moc”.

Grupa śpiewacza „Skrzypnianki” pod opieką Moniki Peciak oraz zespół regionalny „Mali Skrzypnianie” 
pod opieką Anny Mrowcy wraz z kapelą pod prymem Czesława Joniaka byli, we wtorek 8 stycznia, 
oklaskiwani przez wyjątkową publiczność.
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Seminarium Jiu-Jitsu Goshin-Ryu
W grudniu w Szkole Podstawowej w Skrzypnem odbyło się seminarium Jiu-jitsu 
Goshin-ryu, organizowane przez sekcję Yama Kuma.

Spotkanie miało na celu zapo-
znanie z odpowiedzialnością 
pracy przewodnika tatrzań-

skiego oraz ratownika TOPR, 
a także zwrócenie uwagi na ko-
nieczność bezpiecznego zacho-
wania się w górach.

Uwagę wszystkich natych-
miast zwrócił sprzęt jaki prze-
wodnik rozłożył na sali gim-
nastycznej. Większość dzieci 
z przyjemnością zanurzyłoby 
się w tych linach i różnych cie-
kawych sprzętach. Okazało się 

jednak, że należy najpierw do-
wiedzieć się kim jest przewod-
nik tatrzański, czym się zajmuje 
i najważniejsze – jak można zo-
stać przewodnikiem!

Aby zdobyć uprawnienia 
trzeba przede wszystkim kochać 
góry, poznać je i zdobyć upraw-
nienia na długich i trudnych 
kursach i szkoleniach. Ponadto 
przewodnik musi mieć bardzo 
dobrą kondycję fizyczną i umieć 
sobie radzić w zmiennych warun-
kach górskich.

Przewodnik pokazał 
uczniom wiele ciekawych 
zdjęć z wypraw i wspinaczek 
górskich. Niezwykle intere-
sujące dla dzieci było pozna-
wanie sprzętu potrzebnego do 
asekuracji w czasie wspinaczek 
i wycieczek wysokogórskich. 
Uczniowie mieli również moż-
liwość dowiedzieć się co to jest 
SKI TOURING i zobaczyć nar-
ty, wiązania i buty potrzebne 
do uprawiania tego ciekawego 
sportu.

Było to bardzo ciekawe i nie-
zwykle interesujące spotkanie 
dla nas wszystkich. Poznaliśmy 
ciekawego człowieka, który ma 
wiele pasji i wybrał dla siebie 
trudny, ale piękny zawód.

Może kiedyś spotka Pan na 
szlakach górskich uczestników 
tego spotkania! Dziękujemy!

Opr. i fot.: Maria Święs - Trzebunia

Szkolne spotkanie z przewodnikiem 
tatrzańskim i ratownikiem TOPR

Uczniowie szkoły w Bańskiej Wyżnej mieli wielką przyjemność poznać 
ciekawego człowieka, którym jest przewodnik tatrzański Piotr Mazik. 

Na początku Sensei Grzegorz 
Broźny przedstawił nam 
przybyłych mistrzów oraz 

ich stopnie:
 » Ppłk soke 10 dan Mirosław 

Kuświk z Kalisza
 » Prezes PCJJGR Hansi 9 dan 

Jacek Chęciński z Szczebrze-
szyna

 » Shihan 6 dan Krzysztof Ra-
dziejowski z Częstochowy

 » Shihan 6 dan Jan Pajączek 
z Tułowic

 » Sensei 5 dan Dariusz Żygadło 
z Opola

 » Sensei 4 dan Konrad Czarnek 
z Kanady

 » Sensei 4 dan Przemysław Si-
kora z Krakowa

 » Sensei 4 dan Robert Skow-
roński

 » Sensei 3 dan Kazimierz Ku-
rzawski z Ostrowa Wielko-
polskiego

 » Sensei 1 dan Joanna Maj 
z Krakowa

 » Sensei 3 dan Marcin Koło-
dziej z Nowego Targu

 » Sensei 1 dan Marek Lipa 
z Żywca

 » Sensei 1 dan Tomasz Baror 
z Częstochowy

 » Sensei Artur Szpałek z Maniów
Po przedstawieniu mistrzów 

został odczytany plan zajęć. 
Uczestnicy zostali podzieleni na 
3 grupy: dzieci, młodzież oraz 
starszych z wysokimi stopniami. 
Odbyły się 3 treningi półgodzin-
ne, prowadzone przez różnych 
senseiów. Wszyscy uczestnicy 
seminarium byli zachwyceni 

różnorodnością technik prezen-
towanych przez mistrzów. Po za-
kończonych treningach nastąpiła 
przerwa obiadowa, a po niej 2 
kolejne treningi, które były dopeł-
nieniem całego seminarium. War-
to wspomnieć też, że po pierwszej 
partii treningów, uczniów odwie-
dził nasz świąteczny gość. Mowa 
tu oczywiście o Św. Mikołaju, 
który nie przyszedł z pustą ręką 
i słodyczami obdarował nie tylko 
tych, którzy brali udział w poka-
zach, ale także rodziców i wszyst-
kich zgromadzonych na sali.

Po zakończeniu ostatniego już 
treningu nastąpiło uroczyste za-
kończenie seminarium. Uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplo-

my, a nasi mistrzowie statuetki 
z motywem góralskim.

Uczestnicy seminarium mogli 
zobaczyć wiele nowych technik. 
Zachowali też w swojej pamięci 
ciekawe wspomnienia ekscytują-
cych walk i niesamowitej atmosfe-
ry, jaka panowała w czasie całego 
spotkania.

W tym miejscu dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym ro-
dzicom, a w szczególności Doro-
cie i Grzegowi Palidrom, którzy 
wraz z senseiem Grzegorzem 
Broźnym i uczniami sekcji Yama 
Kuma włożyli wiele serca i chęci 
w organizację tego wydarzenia.

Patrycja i Adam,  
klasa VIII SP w Skrzypnem
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W pierwszym tygodniu lu-
tego uczniów zjednoczył 
wspólny cel - przygoto-

wanie serduszek w ramach ak-
cji „Złóż serca dla Hospicjum”. 
Wystarczyła kolorowa kartka 
papieru, chęć niesienia pomocy 
i chwila na złożenie serca z or-
giami. Do serduszek dołączona 
została informacja o możliwości 
przekazania 1% podatku na rzecz 
Małopolskiego Hospicjum dla 
Dzieci w Krakowie. Przygoto-
wano ponad 200 serduszek, które 
w imieniu całej szkoły na ulicach 
Nowego Targu rozdawali ucznio-
wie klasy III gimnazjum podczas 

piątego finał akcji, którego or-
ganizatorem było I Liceum im. 
S. Goszczyńskiego w Nowym 

Targu. 14 lutego nowotarski ry-
nek rozgrzały tysiące serc wolon-
tariuszy z pięciu szkół powiatu 

nowotarskiego, którzy rozdali po-
nad 3000 papierowych serduszek.

Opr. i fot.: Elżbieta Kuźmińska

Serca dla Hospicjum

Walentynkowy koncert w Bańskiej Niżnej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej 
w lutym wzięli udział w akcji „Złóż serca dla Hospicjum”.

Przed publicznością zapre-
zentowało się czworo wy-
konawców: Gabriela Król 

(uczennica klasy III gimnazjum, 
wokal), Antoni Cierniak (absol-
went gimnazjum, obecnie uczeń 
nowotarskiego I LO, gitara kla-
syczna), Paweł Gwiżdż z Lip-
nicy Małej (I LO Nowy Targ, 
wokal), Jan Gucwa z Krościen-
ka nad Dunajcem (I LO Nowy 
Targ, gitara akustyczna, gitara 
elektryczna).

Program wieczoru był zróż-
nicowany i obejmował zarówno 
utwory wokalne, jak i instrumen-
talne. Organizatorzy zadbali też 
o różnorodność stylistyczną – 
od muzyki klasycznej poprzez 
pop aż do rocka i alternatywy. 
Słuchacze mogli podziwiać wy-
konawców w interpretacjach pio-
senek Dawida Podsiadło, Demi 
Lovato czy Eda Sheerana oraz 
utworów znanych z oscarowych 
filmów. Wszyscy gorąco okla-
skiwali wokalne popisy Gabrieli 
i Pawła oraz grę na gitarze pre-
zentowaną przez Jana i Antonie-

go. Nie obyło się oczywi-
ście bez bisów. W trakcie 
koncertu rozdano nagrody 
za walentynkowy konkurs 
plastyczny zorganizowany 
przez Samorząd Szkolny.

Na zakończenie dyrektor 
Jolanta Stolarczyk złożyła 
podziękowania dla młodych 
muzyków i Krzysztofa Cier-
niaka, który sprawuje opiekę 
nad grupą i był pomysło-
dawcą tej niezwykle udanej 
imprezy.

Opr.: Antoni Cierniak
Fot.: Rafał Gąsior

Szkoła w Bańskiej Niżnej rozbrzmiewała dźwiękami muzyki na żywo podczas 
koncertu zorganizowanego przez Koło piosenki „Bańska Niżna Singers”.
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Pod koniec listopada 2018r. 
w Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej odbył 

się coroczny Dzień Szkolnego 
Projektu pod tytułem „Świat jest 
ciekawy!”. W tym roku z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości przebie-
gał on pod hasłem „A to Polska 
właśnie...”

Tego dnia o godzinie 15:30 
wszyscy zebrali się w sali gim-
nastycznej, by rozpocząć uro-
czystość. Pani dyrektor Jolanta 
Stolarczyk przywitała gości, 
rodziców, nauczycieli oraz 
uczniów i krótko przedstawiła 
temat projektu, po czym scenę 
na kilka godzin przejęły dzie-
ci i młodzież. Jako pierwsze 
wystąpiły maluchy z oddziału 
przedszkolnego, które realizo-
wały projekt „Nasze symbo-
le narodowe”. Opowiedziały 
o godle i fladze oraz przedsta-
wiły mapę naszego kraju, którą 
same wykonały. Dzieciaki recy-
towały wierszyki i zaśpiewały 
piękna piosenkę o ojczyźnie. 
Kolejne klasy zabrały nas 
w podróż po najważniejszych 
miastach Polski. Klasa pierw-
sza opracowała projekt „Pol-
ska – nasza ojczyzna. Z wizy-
tą w Gdańsku”. Przedstawiła 
najważniejsze informacje o tym 
miejscu i zaśpiewała kaszubską 
piosenkę „Żeglujże, żeglarzu”. 
Klasa druga (projekt „Wędrów-

ki po Krakowie”) opowiedziała 
o grodzie Kraka. Zaprezentowa-
ła ciekawostki na temat Starego 
Miasta oraz zatańczyła krako-
wiaka. Dzieci zainscenizowa-
ły również legendę o Smoku 
Wawelskim i zaśpiewały pio-
senkę. Na koniec swój projekt 
pt. „Warszawa – nasza stoli-
ca” przedstawiła klasa trzecia. 
Dzięki ich występowi dowie-
dzieliśmy się, skąd wzięła się 
nazwa naszej stolicy i jakie są 
jej najważniejsze zabytki. Dzieci 
wykonały też piosenkę. Występy 

najmłodszych uczniów przyku-
wały uwagę i pokazywały wkład 
pracy, wielkie zaangażowanie 
i wdzięk maluchów.

Podczas krótkiej przerwy 
na dzieci czekał słodki poczę-
stunek, a na zaproszonych go-
ści przygotowane przez każdą 
z klas smaczne przekąski. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie: od 
kanapeczek po ciasta, ciastecz-
ka, a nawet torciki. Można było 
również czegoś się napić, by 
ostudzić emocje przed kolejnymi 
występami.

Po przerwie pani dyrektor 
wraz z panią dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki wręczyły nagrody 
uczniom wyróżnionym w kon-
kursach zorganizowanych z oka-
zji Święta Niepodległości. Na-
stępnie wystąpiły klasy 4–6. 
Czwartoklasiści zaprezentowali 
projekt pt.” W pustyni i pusz-
czy – w Polsce”. Dzieci opo-
wiedziały nam o autorze książ-
ki, z której zaczerpnęły tytuł 
projektu. Dowiedzieliśmy się 
również sporo o jedynej w Pol-
sce Pustyni Błędowskiej. Wielu 
z nas było zaskoczonych infor-
macjami o tym miejscu. Zoba-
czyliśmy zabawne zwierzaki ją 
zamieszkujące, a także zdjęcia 
z wycieczki, na którą wybrały 
się dzieci. Czwartoklasiści opo-
wiedzieli nam też o polskich 
puszczach, a także przeprowa-
dzili konkurs na rozpoznawane 
odgłosów zwierząt. Nie obyło 
się również bez oprawy muzycz-
nej. Z kolei klasa piąta pokazała 
nam projekt „Legendy polskiego 
sportu” w formie nakręconego 
przez siebie filmu o polskich 
sportowcach. Uczniowie wcie-
lili się w role m.in. Bronisława 
Czecha, Stanisława Marusarza 
i Ireny Szewińskiej. Film łączył 
zainscenizowane przez uczniów 
wywiady sportowcami z nagra-
niami z zawodów i olimpiad. Na 
koniec zobaczyliśmy zabawne 

„Świat jest ciekawy!”
To już siódmy Dzień Projektu w szkole w Bańskiej Niżnej
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wpadki, które wydarzyły się pod-
czas kręcenia filmu. Natomiast 
klasa szósta w swojej prezentacji 
„Biało-czerwona niezwyciężo-
na” skupiła się na polskiej fladze, 
opowiadając nam o jej historii 
i zmianach wyglądu na prze-
strzeni lat. Pokazała flagi w roż-
nych skalach, a także zaśpiewała 
„Pieśń o Polsce” i zatańczyła do 
tej muzyki w biało-czerwonych 
strojach.

Po raz drugi nastąpiła krótka 
przerwa na opanowanie emocji 
i przygotowanie się najstarszych 
klas to zaprezentowania efektów 
swojej pracy.

Aby pobudzić nasze lekko już 
zmęczone umysły, klasa siódma 
przygotowała quiz „Czy znasz 
Polskę?” dla młodszych i star-
szych. Każdą klasę reprezento-
wała trzyosobowa drużyna, która 
podnosiła tabliczki, udzielając 
odpowiedzi na wyświetlane na 
ekranie pytania. Na zwycięzców 
czekały nagrody. Wkrótce potem 
klasa ósma zaprezentowała pro-
jekt „Polsko, nie będziesz ty już 
niewolnicą!” i odegrała scenki 
przedstawiające dawny patrio-
tyzm – np. obronę polskiej ziemi 

przez przejęciem po zaborców 
i tajne nauczanie oraz współcze-
sne przejawy miłości do kraju, 
np. kibicowanie sportowcom czy 
płacenie podatków. Dzień Pro-
jektu zakończył występ klasy III 
gimnazjum, która przedstawiła 
projekt pt. „Lekcja polskiego”. 
Gimnazjaliści zainscenizowali 
wykład, w którym uczestniczyła 
cała widownia. Dzięki niemu do-
wiedzieliśmy się, skąd wywodzi 
się język polski. Aby pokazać 
przodka języków indoeuropej-
skich, gimnazjaliści zaprosili 
mieszkankę Indii, by powiedziała 
nam kilka słów w sanskrycie, 
a później odwiedzili nas jeszcze 
przedstawiciele takich państw, 
jak np. Słowacja, Serbia, Rosja 
czy Ukraina, aby przedstawić 
podobieństwa między języka-
mi słowiańskimi. Oczywiście 
we wszystkie te role wcielili się 
uczniowie. Następnie widzowie 
poznali najdawniejsze polskie 
imiona, najstarsze zapisane po 
polsku zdanie i najdawniejszą 
polską pieśń „Bogurodzicę”. 
Gimnazjaliści zaprezentowali też 
kilka dialogów, w których użyli 
neologizmów i archaizmów oraz 

zapożyczeń z różnych dziedzin. 
Ażeby łatwiej było nam je od-
różnić, gdy je wypowiadali, za-
palały się światełka, którymi byli 
opleceni aktorzy. Na pożegnanie 
usłyszeliśmy piosenkę o języku 
polskim. Po występach pani dy-
rektor podziękowała wszystkim 
za przybycie, a następnie zmę-
czeni i zadowoleni widzowie 
oraz goście udali się do domów.

Tegoroczny Dzień Projektu 
był bardzo udany. Wszystkie kla-
sy starały się z całych sił, by za-

ciekawić widzów. Sądzę, że ten 
pomysł powinien być kontynu-
owany jeszcze długie, długie lata, 
ponieważ uczy pracy w grupie 
i udowadnia, że przy odrobinie 
dobrych chęci jesteśmy w sta-
nie osiągnąć bardzo wiele. Nasze 
prezentacje pokazują, że pracując 
samodzielnie pod kierunkiem na-
szych nauczycieli, możemy się 
bardzo wiele nauczyć i podzielić 
się wiedzą z innymi.

Opr.: Wiktoria Łukanus 
Uczennica klasy III gim.

Na początku zespół regio-
nalny „Watra” wprowadził 
zebranych w nastrój świąt 

Bożego Narodzenia przedsta-
wieniem jasełkowym przy-
gotowanym pod kierunkiem 
instruktorów – Małgorzaty 
Chodorowicz i Pawła Skupnia. 

Jasełka wzbudziły zachwyt 
oglądających ze względu na 
interesujący scenariusz opar-
ty na tradycji góralskiej, bo-
gate stroje występujących, 
a przede wszystkim dużą licz-
bę uczniów i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego biorących 
udział w przedstawieniu. Do 
jasełek przygrywali uczniowie 
pod kierunkiem instruktora gry 

na instrumentach muzycznych 
Bartłomieja Fatli.

Kolejnym punktem spotkania 
było rozstrzygnięcie konkur-
su szopek zorganizowanego 
przez Radę Rodziców. Do 
konkursu uczniowie wraz 
z rodzicami wykonali 16 róż-
norodnych szopek. Komisja 
wyróżniła 6 z nich, między 
innymi za wkład pracy oraz 
samodzielne i twórcze wykona-
nie postaci. Jednak nagrodzeni 
zostali wszyscy uczniowie, któ-
rzy wykonali szopkę, a głów-
nym celem konkursu było za-
chęcenie rodziców i dzieci do 
wspólnej pracy.

Opr. i fot.: Urszula Krupa

Szkolny konkurs szopek oraz 
przedstawienie jasełkowe

W grudniu w Szkole Podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej uczniowie, rodzice i nauczyciele 
uczestniczyli w spotkaniu przedświątecznym.
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Zaproszony do szkoły in-
struktor i sędzia szachowy 
Marek Ferens wprowadzał 

dzieci w tajniki gry. Na pierw-
szych zajęciach uczniowie 
zapoznali się z szachownicą, 
ustawieniem, nazwami bierek, 
wartością figur. Dzieci poznały 
zasady gry, dowiedziały się co 
to jest szach, mat, pat i roszada. 

Wielkie emocje towarzyszyły 
uczniom przy rozgrywaniu par-
tii szachowych. W czasie gry 
utrwalali i doskonalili umie-
jętność gry. 

W trakcie rozgrywek 
uczniowie rozwiązywali różne 
nieznane dla nich ustawienia 
szachowe. Niezwykłe zaintere-
sowanie wzbudziły u uczniów 

zegary szachowe. Zajęcia z in-
struktorem były dla dzieci bar-
dzo ciekawe. Uczniowie byli 
skupieni, aktywni, bardzo do-
brze ze sobą współpracowali. 
W ramach utrwalania i naby-
wania umiejętności gry w sza-
chy uczniowie systematycznie 
wykonują zadania związane 
z szachami. 

Mamy nadzieję, że wspólnie 
z rodzicami, rodzeństwem, będą 
je rozwiązywać, a czas spędzony 
na grze w szachy, czy wspólne 
rozwiązywanie zadań szacho-
wych pozwoli na nawiązywanie 
pozytywnych relacji. Wszak od 
wielu stuleci wiadomo, że sza-
chy to gra królewska, która:
 » wymaga spędzenia czasu 

z drugim człowiekiem,
 » rozwija wyobraźnię, ćwiczy 

koncentrację i logiczne my-
ślenie,

 » pozwala zrozumieć zależno-
ści między zdarzeniami, uczy 
przewidywania konsekwencji,

 » kontroluje emocje,
 » rozwija kluczowe umiejętno-

ści matematyczne.

Jak pisał Paul Morphy „Na-
uczcie dzieci grać w szachy, o ich 
przyszłość możecie być spokojni”. 
Gry w szachy może nauczyć się 
każdy i każdy może po nie sięgnąć.

Opr. i fot.: Maria Święs - Trzebunia

Turniej odbywa się corocznie 
w miłej „Mikołajkowej” at-
mosferze.

Oficjalne wyniki:
 » kat. Dziewczyny klasy IV-VI SP:

1. miejsce Martyna Łacek
2.  miejsce Natalia Topór
3. miejsce Paulina Zapotoczna

 » kat. Chłopcy klasy IV-VI SP:
1. miejsce Sebastian Sobański

2. miejsce Patryk Burnus
3. miejsce Kamil Rusnak

 » kat. Dziewczyny klasy VII SP-IIIG:
1. miejsce Kinga Ziemianek
2. miejsce Wiktoria Łukanus
3. miejsce Katarzyna Repa

 » kat. Chłopcy klasy VII SP-IIIG:
1. miejsce Mateusz Topór
2. miejsce Jakub Adamczyk
3. miejsce Karol Pawlikowski.

Opr. i fot.: Rafał Gąsior

 

 

 
 

prowadzi rekrutację 
na rok szkolny 2019/2020 

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. 
Przedszkole prowadzi nauczanie w duchu wiary katolickiej 

wzbogacone o wiele atrakcyjnych zajęć edukacyjnych 
(język angielski, logopedia, rytmika i tańce, katecheza, zajęcia 

regionalne – zwyczaje, tradycja, gwara, zajęcia muzyczne) 

Więcej na temat Przedszkola na stronie internetowej: 
www.przedszkoleanielskie.pl  

oraz w sekretariacie Przedszkola 

 

Mikołajkowy Turniej w Bańskiej Niżnej
W grudniu w Szkole Podstawowej w Bańskiej 
Niżnej odbył się Mikołajkowy szkolny turniej tenisa 
stołowego, w którym udział wzięli nasi uczniowie. 

Uczniowskie szachowanie
W ramach innowacji pedagogicznej klasa trzecia Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej rozpoczęła naukę gry w szachy.
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Podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia na terenie naszej Pa-
rafii kolędowały trzy grupy 

kolędnicze pod opieką rodziców: 
pani Agnieszki, pani Magdy, pani 
Joli, pani Kasi i siostry Heleny.

Mieszkańcy Szaflar bardzo 
serdecznie i życzliwie przyjmo-
wali kolędników. Czujemy głę-
boką wdzięczność za doświad-
czaną ciepłą, miłą atmosferę 
w domach rodzinnych, za życz-
liwość, wspólną radość z Na-
rodzenia Pana Jezusa i śpiew 
kolęd oraz za łzy wzruszenia, za 
poczęstunki w postaci napojów 
i słodyczy, a także za podzie-
lenie się groszem na potrzeby 
misji w Burundii, Rwandzie 
i Namibii.

Księdzu Proboszczowi Kazi-
mierzowi, który zachęcił, udzie-
lił Bożego błogosławieństwa 
i wszystkim spotkanym podczas 
kolędowania jak najserdeczniej 
dziękujemy. Niech Dobry Bóg 
wynagrodzi wszelkie dobro 
i w Nowym Roku 2019 hojnie 
obdarzy swymi łaskami.

Jasełka to zdrobnienie od 
jasła, archaicznego dziś 
słowa oznaczającego żłób 

lub drabinkę, za którymi kładło 
się paszę dla bydła. Poprzez 
przedstawianie jasełek chcemy 
upamiętnić, że Słowo Wcielo-

ne, Syn Boga - Jezus narodził 
się w stajni. Po wielu godzinach 
prób, pracą nad dekoracjami 
i strojami zobaczyliśmy śliczne 
widowisko. Zaproszeni goście 
w skupieniu oglądali kolejne sce-
ny i włączali się do śpiewu kolęd. 
Wśród widzów był również ks. 
Kazimierz Duraj proboszcz na-
szej parafii.

Tradycyjnie również nie za-
brakło pysznego poczęstunku. 

Mamy uczniów przygotowały 
ciasta a uczniowie klasy V upie-
kli „moskole”. Przybyli miesz-
kańcy Boru, a także zaproszone 
przez dzieci babcie i dziadkowie 
z innych miejscowości mogli 
porozmawiać i nacieszyć się 
wnukami. Na koniec Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Borze 
Dorota Sikoń podziękowała za 
trud włożony w przygotowanie 
„jasełek”, rodzicom za zorga-
nizowanie przyjęcia na remizie 
i strażakom za możliwość korzy-
stania z remizy. Głos zabrał także 
ks. proboszcz, który zapewnił, że 
„jasełka” bardzo mu się podobały 
i wszystkim gratulował.

Opr. i fot.: Małgorzata Gacek

Rozgrywki pomiędzy zawod-
nikami, trwały na przerwach 
przez ok. tydzień. Finały sę-

dziowane były przez koordyna-
tora turnieju Joannę Hajdę. Zwy-
cięzcy wyłonieni zostali w trzech 
grupach.

W kategorii dziewcząt: 
I miejsce zajęła Roksana 

Czarniak, II miejsce Martyna 
Bukowska i III miejsce Sylwia 
Szczypta.

W kategorii chłopców klas 
młodszych: I miejsce Arek Cu-
dzich, II miejsce Szymon Repa, 
II miejsce Brajan Czarniak.

W kategorii chłopców star-
szych: I miejsce Marcin Fąfro-

wicz, II miejsce Mateusz Cu-
dzich, III miejsce Rafał Kula.

Nagrody ufundowane 
przez radę rodziców za co 
bardzo dziękujemy!!!

Opr. i fot.: Joanna Hajda

Dzieciaki do rakiet
Uczniowie w szkole z Maruszyny Górnej wzięli 
udział w turnieju Mikołajkowym w tenisie stołowym 
w ramach projektu „Dzieciaki do rakiet”.

Jasełka dla 
mieszkańców Boru

Kolędnicy Misyjni 2018

Kolędnicy brali udział w Ar-
chidiecezjalnym Spotkaniu Ko-
lędników Misyjnych, które miało 
miejsce 5 stycznia w Mucharzu 
w Parafii Św. Wojciecha BM. 
W programie była Msza Święta 
pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Antoniego Długosza, 
Orszak Trzech Króli, spotka-
nia z misjonarzami, zabawy, 
ogłoszenie wyników konkursu 
na Misyjną Szopkę Bożonaro-
dzeniową, w którym to nasza 
Karolinka K. z kl. III otrzymała 
wyróżnienie i nagrodę w postaci 
etnicznego instrumentu muzycz-
nego z Afryki bębenka djembe. 
W Uroczystość Objawienia Pań-
skiego - Trzech Króli, podczas 
Mszy Świętej ogarnialiśmy mo-
dlitwą misjonarzy i dziękowali 
Bogu za to, że możemy Go coraz 
bardziej poznawać.

Opr.: Kolędnicy z s. Heleną

Jest już tradycją, że uczniowie z parafii 
i ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach biorą udział 
w organizowanej przez Papieskie Dzieło Misyjne 
Dzieci akcji „Kolędnicy Misyjni”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze pod 

kierunkiem swoich nauczycieli rok w rok 
przygotowują dla mieszkańców Boru „jasełka”. W tym 
roku spotkanie odbyło się w niedzielę 13 stycznia.
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Zapaleni czytelnicy to gatunek 
na wymarciu – wszyscy do-
skonale o tym wiemy. Fakt 

ten potwierdzają również wszel-
kie możliwe statystyki. Niektó-
rzy wręcz porównują miłośników 
książek do Wielkiej Stopy czy 
Potwora z Loch Ness – rzeko-
mo istnieją i każdy coś o nich 
słyszał, ale nikt tak naprawdę 
ich nie widział. Być może to 
nieco przesadne, jednak dobrze 
ilustruje problem. Z tego powo-
du różnorodne akcje promują-
ce czytanie są jak najbardziej 
potrzebne, a wręcz niezbędne. 
Sama – jako niemal nałogowy 
czytelnik – z zainteresowaniem 
śledzę każdą z nich, zwłaszcza 
w środowisku szkolnym. Dla-

tego bardzo ucieszyło mnie, że 
nasza szkoła wzięła udział w Na-
rodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa. W związku z tym 
przeprowadzono wiele różnorod-
nych działań.

W akcję byłam zaangażowana 
od samego początku, czyli od 
momentu zbierania listy książek, 
do której każda z klas zapropo-
nowała kilka swoich pozycji. Ze 
względu na to, pojawiające się 
tytuły, były naprawdę zróżni-
cowane – od utworów dla dzie-
ci, po literaturę Young Adult. 
Fantastyka, kryminały i baśnie 
– wszystkie zostały wzięte pod 
uwagę, a końcem grudnia długo 
wyczekiwane lektury nareszcie 
znalazły się w szkolnej bibliotece 

oraz w Kąciku nowości 
książkowych w sali 
polonistycznej. Szcze-
gólnie dużym zaintere-
sowaniem, zwłaszcza 
u młodych czytelników, 
cieszy się seria autorstwa 
Andrzeja Maleszki za-
tytułowana „Magiczne 
drzewo”.

Oczywiście na tym 
promowanie książek 
w naszej szkole się nie 
zakończyło. Szczególnie 
aktywni byli uczniowie 
klasy czwartej, którzy 
pod kierownictwem 
pani Małgorzaty Kwa-
tyry częstowali „Cia-
steczkami literackimi” 

nauczycieli, pracowników szkoły 
i uczniów. Słodkości przygo-
towali wspólnie z rodzicami. 
Wszyscy mieliśmy szansę po-
smakować pysznych wypieków, 
do których na karteczkach dołą-
czona została propozycja lektu-
ry, nazwy ciast inspirowane były 
tytułami nowości książkowych. 
Również w tym czasie odbyło 
się spotkanie z rodzicami i panią 
bibliotekarką, Anną Krupą oraz 
konkurs na najpiękniejszą książ-
kową zakładkę. Sala polonistycz-
na przemieniła się w prawdziwą 

świątynię czytelnictwa – na ta-
blicy przywieszono przygoto-
wane przez uczniów plakaty, na 
ławkach spoczywały kolorowe 
fiszki literackie, nowości książ-
kowe, a nieopodal znajdowały 
się makiety, ,,Bezludnych wysp” 
przedstawiające charakterystycz-
ne miejsce z utworu ,,Magiczne 
drzewo. Olbrzym”.

Kolejna akcja została przepro-
wadzona w klasach starszych, 
tym razem przez gimnazjali-
stów. Projekt „Ja przeczytałem, 
przeczytaj i Ty” polegał przede 
wszystkim na polecaniu sobie na-
wzajem książek. Oprócz prowa-
dzonego przez nas dzienniczka, 
zawierającego rysunki i krótkie 
opisy poszczególnych lektur, na 
każdej godzinie wychowawczej 

czytaliśmy fragmenty zapropo-
nowanych przez nas pozycji, 
starając się tym samym zachęcić 
innych do zagłębienia się w losy 
bohaterów.

Interesującą inicjatywą okaza-
ła się akcja „Czytać można wszę-
dzie”, gdzie uczniowie czwartej 
klasy pokazali, że książki moż-
na czytać w różnych ciekawych 
miejscach. Kolejnym zadaniem 
był klasowy konkurs czytelniczy 
,,Jak pokonać potwora? Ponadto 
uczniowie w wyznaczonym dniu 
i o wyznaczonej godzinie, pod-

czas Kwadransu czytelniczego 
czytali na lekcji języka polskiego 
przez piętnaście minut wybrane 
przez siebie książki.

Jak widać czytelnictwem 
można zarażać na wiele cieka-
wych sposobów, niekoniecznie 
stosując zwyczajny wykład o ko-
rzyściach wynikających z czy-
tania – chociaż i o nich warto 
wspominać. W końcu nie należy 
lekceważyć potęgi wyobraźni. 
Miejmy nadzieję, że tego typu 
inicjatywy rozpalą w młodych 
ludziach zapał do czytania – 
bo czyż jest coś piękniejszego, 
niż przeżywanie przygód wraz 
z ukochanymi bohaterami?

Opr.: Alicja Żukowska, 
kl. III gimnazjum

Fot.: archiwum szkoły

Wciąganie w czytanie w Bańskiej Wyżnej
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej zakupiono prawie 300 nowych książek do biblioteki szkolnej oraz 
przeprowadzono akcje i projekty promujące czytelnictwo.
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Wszystkiego, co naprawdę 
trzeba wiedzieć, nauczyłem 
się w przedszkolu - o tym jak 
żyć, co robić, jak postępować, 
współżyć z innymi, patrzeć, 
odczuwać, myśleć, marzyć 
i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

Do oddziału przedszkolne-
go w Maruszynie Górnej 
uczęszczają dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. Od marca rozpoczę-
liśmy rekrutację na rok szkolny 
2019/20. Oddział przedszkolny 
dołączony jest do Szkoły Podsta-
wowej im. św. Stanisława Kost-
ki. Nasza placówka położona jest 
w widokowym miejscu. Dzieci 
mają dostęp do nowego placu 
zabaw, boiska sportowego oraz 
siłowni.

W przedszkolu dbamy o to, 
aby było to miejsce przyjazne 
i bezpieczne dla każdego dziec-
ka. Troszczymy się o jego po-
trzeby, wychowujemy oraz 
pomagamy w poszukiwaniu 
wartości i zainteresowań. W od-
dziale przedszkolnym tworzymy 
kąciki, w których dzieci rozwi-
jają swoje zdolności i umiejęt-
ności. Przykładem jest nowy 
kącik czytelniczy, w którym 
wychowankowie mają okazję 
na oglądanie oraz czytanie ksią-
żek, jak i również odpoczynek. 
Sala wyposażona jest w tablicę 

interaktywną, dzięki której ko-
rzystamy z innowacyjnych me-
tod nauczania. Podczas zajęć 
wychowawczo-dydaktycznych 
wspieramy wszechstronny roz-
wój dziecka poprzez zabawę oraz 
doświadczenia. Już od najmłod-
szych lat uczymy dzieci języka 
angielskiego. Zajęcia odbywają 
się w formie zabawy oraz aktyw-
nych ćwiczeń. Jest to dla nich 
świetna baza do dalszej edukacji 
językowej. Ponadto dzieci objęte 
są opieką logopedy i pedagoga 
szkolnego. Pozwala to na indy-

widualne wspomaganie rozwoju 
dziecka. W ciągu roku szkolnego 
dzieci uczestniczą w zajęciach 
z robotyki, rozwijając swoją 
kreatywność, zdolności manu-
alne i umiejętności techniczne. 
Po zajęciach lekcyjnych dzieci 
mogą zostać na świetlicy albo 
uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach. Młodsi wychowanko-
wie mogą uczęszczać do zespołu 
góralskiego albo uczyć się grać 
na skrzypcach. Dbamy o rozwój 
tradycji regionalnych i ich umu-
zykalnianie. Na początku eduka-

cji przedszkolnej organizujemy 
uroczyste pasowanie na przed-
szkolaka. Dzieci prezentują się 
w trakcie krótkiej inscenizacji. 
Ponadto w ciągu roku szkolne-
go mają okazję świętować m.in. 
Dzień Przedszkolaka oraz Dzień 
Pluszowego Misia. W trakcie 
zabawy andrzejkowej i balu 
karnawałowego wychowanko-
wie przebierają się w niezwykłe 
stroje i są zapraszani do wesołej 
zabawy. Ważnym wydarzeniem 
jest zorganizowanie Dnia Babci 
i Dziadka oraz Dzień Rodziny.

Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z rodzicami. Zachęcamy 
ich do współdecydowania w róż-
nych sprawach. Chętnie włączają 
się oni w działalność przedszkola 
oraz szkoły.

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszego oddziału 
przedszkolnego.

Opr. Michalina Skubisz

15 lutego w ramach ekolo-
gicznego wychowania 
w szkole odbyło się 

spotkanie dla klas młodszych 
na temat usuwania azbestu z go-
spodarstw domowych.

Uczniowie dowiedzieli się co 
to jest azbest i dlaczego jest tak 
bardzo szkodliwy dla naszego 
organizmu. Zobaczyli jak wyglą-
dają płyty azbestowe. Ważnym 
elementem spotkania było omó-

wienie sposobu zdemontowania 
tego niezniszczalnego i niebez-
piecznego minerału z naszych 
gospodarstw. Uczniowie mają 
świadomość, że usuwaniem 
azbestu mogą zajmować się tyl-
ko specjalnie przeszkolone ekipy, 
które mają do tego uprawnienia. 

Wszystkim dzieciom najbardziej 
spodobał się konkurs z piękny-
mi nagrodami. Na koniec dzieci 
otrzymały broszury edukacyjne. 
Zajęcia przebiegały w miłej i we-
sołej atmosferze.

Opr.: Anna Kowal
For.: Wioletta Guzik

„Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary”
Projekt w SP w Szaflarach

Wesołe jest życie przedszkolaka
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Przygotowywały się do tego wy-
darzenia już dużo wcześniej, 
wykonały ozdoby i dekoracje 

na salę, samodzielnie udekorowa-
ły miejsce zabawy oraz wykonały 
maski. Dzięki pomocy rodziców 
przepięknie ubrały się w posta-
cie ulubionych bohaterów bajek. 
Dziewczynki przede wszystkim 
w księżniczki, Calineczki, wróż-
ki, a chłopcy w Zorro czy Batma-
na, niektórzy mieli w całości wła-
snoręcznie wykonane maski. Bal 
rozpoczął się od wspólnych gier 

w „Jeża”, „Stary Niedźwiedź”, 
„Mam chusteczkę haftowaną”. 
Wspólne zabawy umilała muzy-
ka, którą dzieci znają z zajęć edu-
kacyjnych a więc była możliwość 
wspólnego śpiewania i integracji 
dzieci młodszych.

Karnawał, za-
pusty – okres zi-
mowych balów, 
maskarad, pocho-
dów i zabaw, roz-
poczyna się najczę-
ściej w dniu Trzech 

Króli, a kończy we wtorek przed 
Środą Popielcową, która oznacza 
początek wielkiego postu i ocze-
kiwania na Wielkanoc. Nazwa 
pochodzi od włoskiego car-
nevale, z łaciny: carnem levāre 
(«mięso usuwać») bądź caro, 

vale («żegnaj mięso»). Dzieci 
dowiedziały się także więcej o hi-
storii, tradycji i zwyczaju zabaw 
karnawałowych w Polsce, a tak-
że wykonały przepiękne prace 
plastyczne dotyczące tradycji 
balów karnawałowych, które 
można podziwiać na wystawie 
w budynku szkoły.

Dyrekcja oraz nauczyciele 
bardzo serdecznie dziękują ro-
dzicom za pomoc w przygoto-
waniu strojów.

Opr. i fot.: Halina Gacek

Zabawa karnawałowa uczniów młodszych SP w Borze
W Szkole Podstawowej w Borze, jak co roku dzieci z oddziału przedszkolnego, 
klasy I i klasy II miały wspólny bal karnawałowy.

Wizyty zawodoznawcze uczniów klasy VIII
W ramach szkolnych zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie 
klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej poznawali 
różne aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej oraz pracy na stanowisku sprzedawcy, 
dealera telefonów komórkowych, informatyka, fryzjera, kucharza.

Spotkania miały na celu nie tyl-
ko przybliżenie uczniom kon-
kretnych zawodów, ale także 

uświadomienie im, że dobry za-
wód to taki, którego wykonywa-
nie sprawia przyjemność.

W firmie informatycznej 
Astrum, która specjalizuje się 
w programach przeznaczonych 
dla farmacji oraz oprogramowa-
niach dla handlu i gastronomii, 
uczniowie mogli dowiedzieć 
się jak otworzyć własną firmę, 
jak sprzedawać kasy fiskalne 
i terminale płatnicze oraz jak 
uzyskać podpis elektroniczny. 

W salonie fryzjerskim Betty 
poznali nowe trendy na rynku 
fryzjerskim oraz jakie należy 
posiadać predyspozycje, aby 
z pasją wykonywać ten za-
wód. W karczmie Wiyrchowo 
bezpośrednio od szefa kuchni 
poznali tajniki prowadzenia 
gastronomicznego biznesu, 
a także sami według własnych 
upodobań wykonali pizzę.

Takie lekcje dają uczniom 
możliwość zaznajomienia się 
z wymaganiami jakie praco-
dawcy stawiają swoim pra-
cownikom, poznania zarówno 

pozytywnych jak i negatyw-
nych aspektów pracy w da-
nym zawodzie lub na danym 
stanowisku. Spotkania z ludź-
mi, którzy z pasją podchodzą 
do swojego zawodu zachęcają 

uczniów do bardziej przemyśla-
nych wyborów własnej kariery 
edukacyjnej.

Opr. i fot.: Iwona Musiał
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Głównym jej celem było 
poznanie najważniejszych 
zabytków stolicy Austrii 

oraz zapoznanie się z tamtejszą 
kulturą podczas pobytu na Wie-
deńskim Jarmarku Bożonarodze-
niowym.

Spotkanie z Wiedniem 
uczniowie rozpoczęli od Wzgó-
rza Kahlenberg, gdzie znajduje 
się kościół św. Józefa prowadzo-
ny przez polskich księży, któ-
rzy bardzo chętnie przybliżyli 
im historię zwycięstwa Jana III 
Sobieskiego w bitwie z Turkami. 
To właśnie w tym miejscu, dzięki 

świetnym, strategicznym posu-
nięciom polskiego króla dzień 
12 września 1683 roku zapisał się 
w historii Europy jako data ura-
towania chrześcijaństwa przed 
turecką nawałą. Ze wzgórza 
można było podziwiać panora-
mę Wiednia.

Kolejnym punktem wycieczki 
było zwiedzanie miasta. Z ze-
wnątrz uczniowie mogli obej-
rzeć m.in. Operę Wiedeńska, 
Teatr Zamkowy, Parlament 
oraz spalarnię śmieci zaopatru-
jącą Wiedeń w energię cieplną. 
Swoją sławę spalarnia zyskała 

ze względu na swój nietypo-
wy baśniowy wygląd. Podczas 
wycieczki uczniom udało się 
również odwiedzić kilka wie-
deńskich świątyń, wśród nich: 
kościół Augustianów, kościół 
św. Michała, kościół Zakonu 
Krzyżackiego i oczywiście jeden 
z symboli miasta – Katedrę św. 
Szczepana, która jest najważniej-
szą i jedną z najstarszych świątyń 
w stolicy. Zwiedzili także jeden 
z największych na świecie kom-
pleksów pałacowych – zamek 
Hofburg – zimową rezydencję 
Habsburgów.

Zwiedzając najstarszą dziel-
nicę Wiednia – Innere Stadt 
dotarli na Rathausplatz, gdzie 
tradycyjnie jak co roku na pla-
cu pod ratuszem organizowany 
jest Wiedeński Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Tutaj uczniowie 
mieli okazję spróbować wiedeń-
skich smakołyków – pieczonych 
kasztanów, prażonych migda-
łów, owoców w czekoladzie 
i pierników. Podczas robienia 
zakupów mogli ponadto spraw-
dzić swoją znajomość języka 
niemieckiego.

Opr. i fot.: Iwona Musiał

To święto powstało z ini-
cjatywy św. Jana Pawła 
II, który w swoje posłudze 

stale podkreślał solidarność 
z osobami chorymi, słabymi, 
cierpiącymi.

Szkolne Koło Caritas działa-
jące przy Szkole Podstawowej 
w Szaflarach, jak co roku włą-
czyło się w przygotowanie Dnia 
Chorych. Uczennice przez kilka 
spotkań przygotowywały sympa-
tyczne poduszki jako prezenty 
dla chorych.

Wolontariuszki przygoto-
wały oprawę liturgiczną Mszy 
świętej sprawowanej przez ks. 
proboszcza Kazimierza Duraja. 
Następnie zajęły się przygoto-
waniem słodkiego poczęstunku 
dla ok. 30-osobowej grupy osób, 
które skorzystały z zaprosze-
nia ks. proboszcza i udały się 
na plebanię na symboliczne 
ciastko. Młodsza grupa wolon-
tariuszek przedstawiła skecz 
pt. „Lekarze”, który rozbawił 
zebranych. Największą radość 

wywołało jednak wręczenie 
przygotowanych przez mło-
dzież poduszeczek - przytula-

nek. Uśmiechy mówiły same 
za siebie.

Opr.: Siostra Renata Janeczko

XXVII Dzień Chorych
XXVII Dzień Chorych obchodzono w parafii pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach 17 lutego. 

Wspólna wycieczka
Uczniowie szkół podstawowych w Bańskiej Niżnej oraz w Bańskiej Wyżnej uczestniczyli 
pod koniec listopada w wycieczce do Wiednia.
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Program wycieczki był bar-
dzo ciekawy. Jej pierwszym 
punktem był udział w warsz-

tatach chemicznych pn. „Mokry 
a suchy lód – dwie postacie jed-
nego bohatera”, które odbywały 
się w Kuźni Wiedzy, w Campusie 
Wielickim. Podczas tych warsz-
tatów uczniowie dowiedzieli się, 
czym jest suchy lód, o tym że 
suchy lód nie topi się lecz su-

blimuje, poznali także różnice 
pomiędzy mokrym a suchym 
lodem. W czasie wielu prowa-
dzonych doświadczeń sprawdzili 
między innymi, czy da się na-
pompować balonik przy pomocy 
sody i octu oraz czy w domo-
wych warunkach można wypro-
dukować suchy lód. Warsztaty 
bardzo zaciekawiły uczniów, 
a doświadczenia, w których brali 

udział wyzwalały wiele emocji 
i pozytywnych wrażeń.

Drugim punktem wycieczki 
był udział w programie Odkry-
wamy Solilandię, który stanowi 
ofertę edukacyjną Kopalni Soli 
w Wieliczce. W czasie wędrówki 

po kopalni uczestnicy rozwią-
zywali różnego rodzaju zagad-
ki i quizy, świetnie bawiąc się 
w towarzystwie skrzata zwanego 
Soliludkiem. Na zakończenie wy-
prawy po solnych podziemiach 
na odkrywców czekał tajemniczy 
Skarbnik. Oprócz zabawy dzieci 
poznały także historię kopalni, 
ciężką pracę górników, zobaczyły 
maszyny i narzędzia górnicze. 
Poznały Legendę Księżnej Kingi, 
która przyniosła bogactwo soli na 
polską ziemię, zobaczyły także 
dedykowaną jej cudowną kaplicę. 
Po zwiedzaniu wszyscy udali się 
na pyszny obiad do podziemnej 
karczmy. Na powierzchnię dzie-
ci i ich opiekunowie wyjechali 
windą, która wzbudziła niemałe 
emocje. Na zakończenie wszyscy 
udali się do stoiska z pamiątka-
mi, ponieważ o tak wspaniałej 
wycieczce nie można zapomnieć.

Opr. i fot.: Barbara Magdziak

Celem wyjazdu było zwie-
dzanie Kopalni Soli oraz 
Zamku Żupnego, a także 

zapoznanie uczniów z zabytka-
mi zapisanym na światową listę 
zabytków UNESCO.

Pod opieką przewodnika 
uczniowie zwiedzali szlak 
turystyczny w kopalni, zabyt-
kowe wyrobiska i komory np.: 
Komorę Urszula, Komorę 
Mikołaja Kopernika. Naj-
większy zachwyt wzbudziła 
wśród uczestników Kaplica 
św. Kingi. Było również gru-
powe, pamiątkowe zdjęcie. 
W trakcie zwiedzania wszy-
scy zjedli obiad w luksu-

sowej sali, głęboko 
pod ziemią. Pod ko-
niec dzieci obejrzały 
film w technologi 5D, 
który krótko przypo-
minał wszystkie wia-
domości o zwiedzanej 
kopalni. Dzieci zaku-
piły sobie też pamiątki 
i windą wyjechały na 

powierzchnię. Ucznio-
wie dowiedzieli się 
wielu ciekawych rze-
czy na temat historii 
kopalni.

Kolejnym punk-
tem wycieczki było 
zwiedzanie Zamku 
Żupnego. Współcze-
śnie odrestaurowany 
zamek stanowi siedzi-
bę Muzeum Żup Kra-
kowskich. W ramach 
zwiedzania zamku 
dzieci obejrzały eks-
pozycję archeologicz-
ną, kolekcję solniczek 

oraz wystawę czasową: ,,Piękno 
stołu. Zastawa z kolekcji Czar-
toryskich”. Pod koniec wszy-
scy udali się na spacer do rynku 
w Wieliczce.

Wszyscy byli bardzo zadowo-
leni i pełni wrażeń ze zwiedzania 
Kopalni Soli i Muzeum Żup Kra-
kowskich w Wieliczce.

Opr.: Anna Sichelska

Wycieczka do Wieliczki
W ramach projektu ,,Aktywne Szkoły Gminy 
Szaflary” uczniowie klasy III i IV Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej Niżnej wzięli udział 
w jednodniowej wycieczce do Wieliczki.

Uczniowie SP w Skrzypnem w Wieliczce
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Skrzypnem, uczestniczący 
w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Aktywne Szkoły Gminy 
Szaflary”, udali się 18 grudnia na wycieczkę do Wieliczki.
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Spotkanie podzielone były na 
bloki tematyczne, zgodnie 
z programem wychowania 

regionalnego. Nadrzędnym ce-
lem edukacji regionalnej jest po-
znanie dziedzictwa kulturowego, 
etnicznego najbliższego dziecku 
poprzez sam fakt urodzenia się 
w danym środowisku.

Silne poczucie regionalnej 
tożsamości stanowi drogę prowa-
dzącą do identyfikacji z wielką 
ojczyzną poprzez zakorzenienie 
w małej. W czasie realizacji pro-
gramu udało nam się wykonać 
wiele nietuzinkowych zadań, 
głównie dzięki uczniom, którzy 
chętnie włączyli się w to przed-
sięwzięcie, a także rodzicom 
uczniów oraz gospodarzom ze 
środowiska lokalnego, którzy nas 
gościli i opowiadali o ważnych 
płaszczyznach kultury regionu.

Hasłem „My tradycji nie gu-
bimy” rozpoczęliśmy cykl zajęć 
poświęconych kulturze, zwycza-
jom Podhala. Uczniowie pod-
czas zajęć o różnej formie, od 
filmu, wykładu poprzez zajęcia 
kreatywne, metody aktywizują-
ce, do tworzenia własnych al-
bumów i plakatów zgłębiali się 
w wartości i tradycje Podtatrza. 
Wychowankowie często praco-
wali z „Zeszytem tatrzańskim” 

oraz książką Piotra Karskiego 
„W góry”. Poznali też lokalną 
prasę oraz strony internetowe 
promujące region. Wykorzystu-
jąc zdobytą tam wiedzę samo-
dzielnie przygotowywali prezen-
tacje multimedialne, oraz foldery.

Największe emocje wzbudzi-
ły „wyjścia w teren” i możli-
wość bezpośredniego spotkania 
z przedstawicielami lokalnych 
zawodów i twórców ludowych. 
Udaliśmy się na bacówkę, gdzie 
dzieci poznały pracę pasterza 
i związane z pasterstwem zwy-
czaje oraz sam proces wyrobu 
oscypków. Odwiedziliśmy plac 
budowy domów drewnianych, 
gdzie mieliśmy możliwość po-
znać tradycje regionalnego bu-
downictwa domów z bali. Wiele 
zabawy połączonej z nauką, dało 
nam spotkanie z Panią Heleną 
Zapotoczną z Maruszyny, która 
opowiadała o stroju góralskim, 

góralskim hafcie oraz pokazała 
jak wyhaftować piękne wzory 
na bluzkach. (Wcześniej ucznio-
wie przygotowywali projekty 
strojów góralskich z nowo-
czesnymi elementami.) Każde 
z tych spotkań miało charak-
ter podsumowania cyklu lekcji 
poświęconej danej tematyce. 
Uczniowie poznali gwarowe 
słownictwo w danej dziedzinie. 
Szczegółowe informacje o wy-
cieczkach znajdują się na stronie 
internetowej szkoły.

Ponadto w pierwszym etapie 
zajęć uczniowie klasy VI wy-
pełniali „Międzypokoleniową 
ankietę góralską” ich zadaniem 
było porozmawiać z dziadkami 
o tradycjach regionalnych, oraz 
znaleźć ich cechy z teraźniejszo-
ścią. W klasie V podsumowują-
cym spotkaniem w tym półroczu 

było wspólne przygotowanie 
„biesiady góralskiej” – wcze-
śniej zapoznając się z tradycyjną 
kuchnią góralską na ostatnich za-
jęciach wspólnie ugotowaliśmy 
kwaśnicę, oraz kosztowaliśmy 
przygotowanych przez rodzi-
ców dzieci – moskoli, korbocy 
i oscypków. W efekcie realizacji 
programu edukacji regionalnej 
uczniowie poznali specyfikę re-
gionu Podhala, aktywnie uczest-
niczyli w zachowaniu dziedzic-
twa kulturowego tego regionu, 

wykazali troskę o kulturę góral-
ską i szacunek dla tych, którzy 
ją tworzyli oraz zaangażowali 
rodziców w życie klasy i szkoły.

Podsumowując, taka forma 
zajęć regionalnych pokazała 
uczniom szerokie możliwości 
własnego rozwoju i zdobywa-
nia wiedzy szans na wartościowe 
i ciekawe życie bez używek. Po-
nadto lekcje regionalne wyposa-
żyły uczniów w wiedzę o regio-
nie, aktywizowały poznawczo, 
rozwijały ich zdolności twór-
cze, uczyły szacunku do siebie 
i starszych, kształtowały postawę 
dumy i poszanowania dla kul-
turalnej ostoi swojego regionu.

Opr. i fot.: Marta Bryniarska

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu 
regionalnym” w Szkole Podstawowej 
w Maruszynie Górnej

Zajęcia z wychowania regionalnego w roku 2018 realizowane były w klasie VI 
oraz od września rozpoczęły się w klasie V.
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Zostali przeniesieni w świat 
XIX wiecznych zabaw, ma-
skarad i orszaków związa-

nych z polską obrzędowością. 
Dowiedzieli się, że nasi przodko-
wie już w XVI wieku chodzili na 
bale i reduty. Zgodnie stwierdzili, 
że oni też bardzo lubią tańczyć 
i chętnie przywołają wiosnę 
tańcząc, śpiewając i radując się. 
Prowadzącej warsztaty bardzo 
ten pomysł przypadł do gustu 
i pokazała dzieciom, jak dawniej 
wyglądały orszaki zwabiające 
wiosnę. Przedstawiła zdjęcia, na 
których widać było ludzi prze-
branych za zwierzęta. Wśród 
młodzieży wywołało to burzę 
śmiechu. Uznali, że zrobienie 
masek zwierząt będzie dla nich 
fajną przygodą. Jedni robili ma-
skę konia, który symbolizuje siłę, 

inni przygotowywali maskę tań-
czących kozłów, wielkich i sil-
nych niedźwiedzi. Nie zabrakło 
oczywiście maski bociana sym-
bolizującego nadejście wiosny.

Po wizycie w muzeum ucznio-
wie wzięli udział w lekcji prowa-
dzonej w nowotarskiej Bibliotece 
Pedagogicznej przez Jagodę Jur-
kowską. Początkowo starali się 

wyjaśnić jak rozumieją pojęcia 
“wiara w siebie”, “samodyscypli-
na” oraz “pewność siebie”. Pod-
opieczni ochoczo odpowiadali na 
pytania z tym związane i przedsta-
wiali różne sytuacje, które ich zda-
niem wiążą się z tymi pojęciami.

W drugiej części zajęć pro-
wadząca przedstawiła książkę 
pt. “Chcę być kimś!”. Robiąc 

to tłumaczyła, iż książka pro-
wokuje czytelnika do działania 
i myślenia poprzez swoją różno-
rodną treść. Pytała także uczniów 
jak ich zdaniem “zostać kimś” 
i dyskutowała z nimi na ten te-
mat. Przede wszystkim jednak 
podkreślała, iż najważniejsze 
jest zrozumienie samego siebie 
oraz zapamiętanie tego, że jest 
się wyjątkowym. Uczniowie 
byli bardzo zadowoleni takim 
podejściem i z zainteresowaniem 
uczestniczyli w dyskusji.

Bez wątpienia był to bar-
dzo ciekawy i dobrze spędzony 
dzień. Uczniowie w interesujący 
sposób zdobyli nową wiedzę i in-
spiracje do działania. Wszyscy 
z uśmiechami na twarzy wrócili 
do domów.

Opr. i fot.: Renata Jagoda

Uczniowie najpierw poznali 
składniki, sposób wykona-
nia ciasta i potrzebne przy-

bory kuchenne. Gdy wszystko 
było gotowe dzieci z ogromnym 
zapałem i zaangażowaniem za-
brały się do wykrawania cia-
steczek a następnie ozdabia-
nia pysznym lukrem, polewą 
czekoladową i barwnymi po-

sypkami. Efektem ich pracy 
były pełne blaszki smacznych 
i kolorowych pierniczków, 
którymi poczęstowaliśmy 
młodszych kolegów. Podczas 
zajęć dzieci mogły rozwijać 
swoje kulinarne umiejętności 
i poczuć atmosferę świąt.

Opr i fot.:  
Dominika Schlegel - Żółtek

Zapach szkolnych pierników
Dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej tradycyjnie przed 
świętami Bożego Narodzenia piekły pierniczki.

Z wizytą w muzeum i w bibliotece
Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, 
15 lutego 2019 roku uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt: „Zapusty. Zimowe bale, 
maskarady i zabawy” w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.
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Na scenie zaprezentowało 
się dziewięćgrup z gminy 
Szaflary. Uczestnicy wy-

stępowali zarówno w kategorii 
gwarowej jak i literackiej. 

Oceniała ich komisja w skła-
dzie: Przewodnicząca komisji 
Paulina Peciak – kierownik 
zespołu Młode Podhale, Ewa 
Iwulska – członek Prezydium 
Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce, Władysław 
Bartoszek – instrumentalista 
i Natalia Romasz – Animator 
kultury w GCKPiT. 

Komisja miała przed sobą 
trudne zadanie zwracając jed-
nocześnie uwagę na wysoki po-
ziom konkursu, bardzo dobrą 
grę aktorską oraz duże zaan-
gażowanie dzieci, pedagogów 
i instruktorów.

Kategorie i wyniki:
 » kategoria gwarowa

I miejsce (ex aequo)
Mali Zaskalanie
Borzanie
II miejsce
Mali Skrzypnianie

III miejsce (ex aequo)
Mali Marusynianie
Niźniobańscanie

 » kategoria literacka
I miejsce (ex aequo)

 Bajkowisko – uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Ma-
ruszynie Górnej

 Szkolna Teatralna Grupa 
Młodzieżowa z Szaflar
II miejsce

 Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Borze
Nagrodę Specjalną Wójta 

Gminy Szaflaryotrzymałze-
spół „Zyngierki” z Maruszyny 
Dolnej, który wystąpi podczas 
Opłatka Zarządu Głównego 
Związku Podhalan w dniu 20 
stycznia 2019 w Szaflarach.

Decyzją Komisji w każdej 
występującej grupie wyróżnio-
no jednego uczestnika:
 » Mali Zaskalanie – Urszula 

Król-Tomków – za swobod-
ne obycie na scenie,

 » Niźniobańscanie – Julia 
Papież – za śpiew i grę na 
skrzypcach,

 » Mali Marusynianie – Szy-
mon Rychtarczyk – za taniec 
i śpiew oraz za swobodne 
obycie na scenie,

 » Bajkowisko – Dawid Szew-
czyk – za wspaniałą grę ak-
torką i strój (postać diabła),

 » Mali Skrzypnianie – Jacek 
Marduła – za wytrwałość 
i podzielność uwagi (dzie-
lenie roli w przedstawieniu 
z rolą muzykanta),

 » Zyngierki – Jakub Budzyk 
– za śpiew drugim głosem,

 » Szkolna Teatralna Grupa 
Młodzieżowa z Szaflar – 
Bartłomiej Stopka – za swo-
bodne obycie na scenie oraz 
znakomita grę aktorską,

 » Borzanie – Wiktor Milaniak 
– za śpiew i swobodne oby-
cie na scenie ,

 » Uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Borze – Kamila 
Jarząbek – za śpiew i grę na 
skrzypcach.
Wręczenie nagród dla lau-

reatów odbyłosię podczas IX 
Dnia Górala w Maruszynie 
w dniu 23 lutego 2019. Zdo-
bywcy miejsc na podium otrzy-
mali bony pieniężne na kwoty 
kolejno 300zł/250zł/200zł, zaś 
wyróżnieni uczniowie książki 
i upominki.

Organizatorem Konkursu 
był Związek Podhalan Oddział 
w Maruszynie oraz GCKPiT 
w Szaflarach. Patronat nad 
Konkursem objął Wójt Gminy 
Szaflary.

Opr. i fot.: Natalia Staszel

Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbyło się 23 
lutego 2019 roku podczas 

Nocy Poetów w Grand Hotel Sta-
mary w Zakopanem. W konkursie 
co roku biorą udział poeci z Polski 
i z zagranicy (m.in. z USA, Czech 
i Anglii). Wiersze oceniane sąw 
dwóch kategoriach – literackiej 
i gwarowej.

W skład Komisji oceniającej 
wiersze gwarowe weszli: Anna 
Mlekodaj (przewodnicząca), 
Wanda Szado-Kudasik i Wanda 
Czubernat. Gratulujemy!

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: archiwum GCKPiT

Casy mojej młodości
Bańscańsko dziedzina
piykne połozynie
tam sie kształtowało
moje zycie młode.
Jescek tako młodo była
do dnia byk se słodko spała
a juz tata budziył
moze byś juz Ludwiś wstala.
Bo duzo roboty
jako domy rady
byłak do pomocy
wednie nieroz w nocy.
I mialak ku temu
smykołke do kóni
byłak prawom ręką
nasemu tatowi.
Ni mom śrybła ani złota
i nigdy ni miałak
na zwykłym łańcusku
medalik skaplerz nosiyła
i tym sie ciesyła.
Bez złota urosła
mozna zyc bez złota
bogactwa dość miała
w sercu go chowała
z bogatego zycio
radości cyrpała.

Wyróżnienie w Konkursie 
Jednego Wiersza dla 
mieszkanki Boru

Ludwina Jarząbek, poetka 
regionalna z Boru, otrzymała 
wyróżnienie w organizowanym 
przez redakcję Tygodnika 
Podhalańskiego XVIII Konkur-
sie Jednego Wiersza. 

Konkurs Jasełek w Maruszynie
Już po raz drugi Oddział Związku Podhalan w Maruszynie wraz z Gminnym 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zorganizowało Gminny 
Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych. Przesłuchania uczestników odbywały się 
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie w dniu 6 stycznia 2019.
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Publiczność jak co roku nie 
zawiodła, a sala remizy 
w Maruszynie była wypeł-

niona po brzegi. Nie zabrakło 
znamienitych gości wśród nich 
m.in.: Wójt Gminy Szaflary 
Rafał Szkaradziński, ks. kleryk 
Wojciech Leśniak, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Sza-
flary Janusz Gał, Radni Gminy 
Szaflary Janusz Jurzec, Jacek 
Wątorek i Rafał Wilkus, Pre-
zes Tatrzańskiej Izby Gospodar-
czej Elżbieta Agata Wójtowicz, 
Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki 
w Szaflarach Iwona Gal, Dy-
rektorzy szkół podstawowych 
z Maruszyny Jan Królczyk 
i Konrad Kuźmiński, Prezes 
Oddziału Związku Podhalan 
w Maruszynie Krystyna Rych-
tarczyk-Szczypta oraz trenerzy 
piłki nożnej z klubu KS SPS 
Maruszyna Bartosz Pozorski 
i Krzysztof Stefaniak.

Tegoroczny Dzień Górala roz-
począł się od wręczenia nagród 
laureatom II Gminnego Konkur-
su Jasełek i Grup Kolędniczych. 
Nagrody w postaci bonów pie-
niężnych ufundowanych przez 
Gminę Szaflary i Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Szaflarach, wręczał Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-

dziński, Dyrektor GCKPiT 
Iwona Gal oraz Prezes Oddziału 
Związku Podhalan w Maruszynie 
Krystyna Rychtarczyk-Szczypta.

Na scenie wystąpił zespół re-
gionalny „Mali Marusynianie” 

oraz zespół regionalny „Zyn-
gierki”. Z zabawnymi skecza-
mi zaprezentowała się również 
młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Górnej. Podczas 
wydarzenia swoją premierę miał 
nowy skecz kabaretu „Marusy-
nianki” „Wysło sydło z wor-
ka” opowiadający o kobiecych 
słabościach i „cichych dniach” 
w związkach. Po części arty-
stycznej zebrani goście i miesz-
kańcy bawili się przy muzyce ze-
społu „Siuhaje” do białego rana.

Organizatorem wydarzenia 
była Rada Rodziców oraz Gron 
oPedagogiczne Szkoły Podsta-
wowej w Maruszynie Górnej.

Opr.: Natalia Romasz, 
fot.: Natalia Staszel

Święto górali w Maruszynie
W sobotę 23 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Maruszynie odbył się IX Dzień Górala. Było mnóstwo zabawnych 
programów artystycznych i dużo śmiechu.
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Do konkursu wojewódzkiego 
zgłosiło się 139 uczestni-
ków z 13 miast i gmin z te-

renu Podhala, Orawy, Spisza 
oraz Pienin.

Wieloosobowe jury, skła-
dające się ze znawców gwary 
podhalańskiej, regionalistów 
i twórców, oceniało recytato-
rów i gawędziarzy w czterech 
grupach wiekowych. Tegorocz-
ny Przegląd stał na wysokim 

poziomie. Zarówno recytatorzy, 
jak i gawędziarze doskonale 
zaprezentowali swoje umie-
jętności. Jury doceniło także 
dbałość o kompletność stroju 
regionalnego, który jest istot-
nym elementem całości pre-
zentowanego na Przeglądzie 
regionalizmu.

Uczniowie z gminy Szaflary 
znaleźli się w gronie laureatów 
i wyróżnionych w Przeglądzie.

Kategoria gawęda:
 » II miejsce Szymon Stopka SP 

Szaflary
 » III miejsce Szymon Rychtar-

czyk SP Maruszyna Górna
 » Wyróżnienie Paweł Urbaś SP 

Bańska Wyżna

Kategoria recytacje:
 » Wyróżnienie Katarzyna Fur-

tak SP Szaflary

 » Wyróżnienie Kamil Trebunia 
SP Bańska Wyżna

 » Wyróżnienie Agnieszka 
Buńda SP Maruszyna Dolna 
– gimnazjum

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Szkoła Podstawowa nr 2  

w Białym Dunajcu

Sukcesy młodych recytatorów i gawędziarzy
Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorsko – 
Gawędziarskiego im. Andrzeja Kudasika i Bogdana 
Werona, zaprezentowali się na XLIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy 
im. Andrzeja Skupnia Florka organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 2 w Białym Dunajcu. Byli to 
reprezentanci pięciu szkół z terenu gminy Szaflary.

Podczas koncertu zaprezen-
towały się zespoły z gminy 
Szaflary, m.in. przedszkolaki 

z przedszkola pw. Św. Aniołów 
Stróżów, schola „Gaudenti”, 
„Kabatinki” działające przy SPw 
Szaflarach, chór parafialny, zespół 
muzyczny HYR działający przy 
GCKPiT w Szaflarach, dzieci 
z Ogniska Misyjnego działające-
go przy SP w Borze, schola para-
fialna, Gminna Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta w Szaflarach, schola 
dziecięca Bogu-Miłe działająca 
przy parafii w Bańskiej Niżnej 
oraz zespół regionalny Mali Sza-

Szaflarzanie kolędowali po raz siódmy
Szaflarzańskie kolędowanie kolejny już raz zgromadziło parafian i gości chcących 
wspomóc leczenie chorej na mukowiscydozę Pauliny – tegorocznej absolwentki szkoły 
w Szaflarach i mieszkanki gminy.

flarzanie. Gośćmiwieczoru byłze-
spół „Milusioki” działający przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym Tar-
gu. Dla wszystkich uczestników 
słodkie upominki ufundowało 
Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach.

Na zakończenie wszystkim 
przybyłymżyczenia złożył Bar-
tłomiej Stopka z zespołu Mali 
Szaflarzanie.

Organizatorzy serdecznie 
dziękowaliwszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji te-

gowydarzenia. Zbiórką dat-
ków dla chorej Pauliny zajęli 
się harcerzez Szaflar. Osoby, 
które nie mogły uczestniczyć 
w koncercie i chciałyby pomóc 
Paulinie mogą wpłacać darowi-
zny na podany nr konta 42 8812 
0005 0000 0020 7063 0001 
z dopiskiem „Dla Pauliny”.

Organizatorem wydarze-
nia była Parafia Św. Andrze-
ja Apostoła w Szaflarach, 
Oddział Związku Podhalan 
w Szaflarach i Szkoła Podsta-
wowa w Szaflarach.

Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

55

nr 1(11)/2019 KULTURA I FOLKLOR



W zawodach zwyciężyła 
drużyna z Szaflar w prze-
ważającej większości zło-

żona z uczniów klasy sportowej, 
którzy tym razem reprezentowali 
barwy LKS Szaflary. Jak stwier-
dził wiceprezes OZPN Antoni 
Ogórek: Zwycięstwo górali 
jest w pełni zasłużone, choć do 
faworytów nie należeli. Jak za-
wsze w tej kategorii wiekowej 
było kilka dobrych meczów, 
emocji też nie brakowało.

Wyniki drużyny z Szaflar
Faza grupowa:
LKS Szaflary - Uran Łukowica 
1:3
Sandecja - Szaflary 0:2
Szymbark - Szaflary 0:3 (wal-
kower)

Półfinał:
Limanovia - LKS Szaflary 0:1
Finał
LKS Szaflary - Glinik Gorlice 
0:0, rzuty karne: 3:1

Klasyfikacja końcowa:
1. LKS Szaflary
2. Glinik Gorlice
3. Limanovia Limanowa
4. Uran Łukowica

5-6. Dunajec Nowy Sącz, San-
decja Nowy Sącz

7-8. Jordan Jordanów, KS Szym-
bark.

Wyróżnienia indywidualne:
 » Najlepszy zawodnik: Maciej 

Socha - Glinik
 » Najlepszy bramkarz: Michał 
Sowa - Szaflary

Drużyna z Szaflar zagrała 
w składzie: Michał Sowa, Bar-
tłomiej Rzadkosz, Adam Mru-
gała, Kamil Dzierżęga, Adrian 
Kulikowski, Damian Kasperek, 
Maksymilian Słowakiewicz, Pa-
weł Antoszek - trener Konrad 
Dygoń.

Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: www.szkola.szaflary.pl

XXVII Halowe Mistrzostwa Okręgu Nowosądeckiego w piłce nożnej
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Nadbrzeżnej Nowym Sączu, 
17 lutego, został rozegrany finał okręgowy XXVII Halowych Mistrzostw Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej im. Stanisława Ogórka w kategorii juniorów młodszych.

Doskonalili swoje umiejętności ły-
żwiarskie na świeżym powietrzu 
bawiąc się przy tym doskonale.

„Koło sportsmenów” powstało 
8 lat temu z inicjatywy nauczyciela 
wychowania fizycznego z Bańskiej 
Niżnej Rafała Gąsiora i skupia kilku-

nastu uczniów. Są to popołudniowe 
wyjazdy na narty, łyżwy, rowery, rol-
ki, hulajnogi. Członkowie korzystają 
z lodowisk, skateparków, ścieżek ro-
werowych czy nowotarskiego parku 
miejskiego.

Opr. i fot.: Rafał Gąsior

„Sportsmeni” z Bańskiej Niżnej na łyżwach
Uczniowie z „Koła sportsmenów” w Bańskiej Niżnej wspieranych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szaflarach odbyli cykl zajęć na nowotarskim lodowisku. 
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Półfinały wojewódzkie Indy-
widualnych Zawodów Tenisa 
Stołowego w ramach Igrzysk 

Dzieci Szkolnego Związku Spor-
towego odbyły się 6 lutego w no-
wotarskiej hali Gorce.

Szkołę  Podstawową 
w Szaflarach reprezentowa-
ło 2 uczniów. Obaj spisali się 

bardzo dobrze. Jan Mrugała 
zajął V miejsce i awansował 
do finału wojewódzkiego 
(kwalifikowała się najlepsza 
6 zawodników). Niewiele do 
awansu zabrakło Mateuszowi 
Galicy, który ukończył zawody 
na VIII miejscu.

Opr.: Konrad Dygoń

Tenisista stołowy z Szaflar 
w finale wojewódzkim

Z inicjatywy nauczycielki, 
Agnieszki Wojnarskiej-
-Marduły, która postarała 

się o sprzęt narciarski z Gmin-
nego Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach, szkoła 
otrzymała 10 par nart biegowych. 
Zajęcia odbywały się na specjal-

nie przygotowanej pętli biegowej 
na Błoniach Szaflarskich.

Pod okiem nauczycielki, 
uczniowie stawiali swe pierw-
sze kroki oraz doskonalili swoje 
umiejętności na nartach biego-
wych. Poznawali różne techni-
ki, uczyli się biegać techniką 

klasyczną i tzw. łyżwą. Zajęcia 
wychowania fizycznego dostar-
czyły uczestnikom wiele zabawy 
i radości, były okazją również do 
poprawy swojej kondycji. Oczy-
wiście nie obyło się bez upadków 
i siniaków, ale nie zniechęciło to 
dzieci. Oprócz treningów na śnie-

gu odbyły się również zajęcia teo-
retyczne na temat rodzaju i dobo-
ru sprzętu sprzętu narciarskiego.

Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w zajęciach, mimo zmę-
czenia świetnie się bawiły.

Opr. i fot.:  
Agnieszka Wojnarska-Marduła

Aktywnie na WF-ie
Zaraz po feriach zimowych, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach 
mieli okazję nauczyć się jazdy na nartach biegowych.
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Pierwszymi zawodami roz-
poczynającymi zmagania 
szkolne w roku 2019 były 

Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Szaflary w tenisie sto-
łowym.

Do rywalizacji przystąpiło 
siedem reprezentacji. Prym wio-
dły szkoły z Szaflar oraz Maru-
szyny Górnej i Skrzypnego, które 
miały najwięcej zawodników na 
miejscach „pucharowych”. Naj-
cenniejsze trofea turnieju padły 
łupem, dwukrotnie zawodników 
z Szaflar oraz zawodniczek z Za-
skala i Boru. W całym turnieju 
wystartowało 75 uczestników, 
którzy rozegrali w sumie 143 
pojedynki!

Kategoria chłopcy 
rocznik 2006 i młodsi

1. Mrugała Jan – SP Szaflary
2. Marduła Mateusz – SP Sza-

flary
3. Galica Mateusz – SP Szaflary

4. Repa Szymon – SP Maruszy-
na Górna

5. Fatla Mateusz – SP Skrzypne
6. Kalata Jakub – SP Szaflary

Kategoria chłopcy 
rocznik 2003-2005

1. Mrugała Bartłomiej - Szaflary
2. Fąfrowicz Marcin – Maruszy-

na Górna
3. Kula Rafał – Maruszyna Gór-

na
4. Mrowca Jan - Szaflary
5. Ulman Krystian- Skrzypne
6. Marusarz Marcin – Maruszy-

na Górna

Kategoria dziewczęta 
rocznik 2006 i młodsze

1. Latocha Patrycja – SP Bór
2. Bafia Ewelina – SP Skrzypne
3. Migiel Karolina – SP 

Skrzypne
4. Szczęchowicz Gabriela-SP 

Skrzypne

5. Kula Karolina – SP Maruszy-
na Górna

6. Łacek Martyna- SP Bańska 
Niżna

Kategoria dziewcząt 
rocznik 2003-2005

1. Głąb Julia –Zaskale
2. Jarosz Weronika – Skrzypne
3. Szczypta Sylwia – Maruszyna 

Górna
4. Maciasz Katarzyna – Skrzyp-

ne
5. Piszczór Sylwia-Skrzypne
6. Kalata Julia-Szaflary

Kolejna dyscyplina sporto-
wa w jakiej rywalizowali 
uczniowie z gminy Szafla-

ry to siatkówka. W pierwszych 
zawodach, w minisiatkówce 
Skrzypne, dosłownie „pozamia-
tało” rywali!

Turniej bez straty seta i z dużą 
przewagą punktów w każdej par-

tii dobitnie obrazuje, że byli oni 
zdecydowanie najlepszą drużyną 
turnieju.

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Skrzypne
2. SP Bór
3. SP Zaskale
4. SP Szaflary
5. SP Bańska Niżna, SP Maru-

szyna Dolna, SP Maruszyna 
Górna

Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Gabriela Gubała 
(SP Skrzypne), zaś najlepszym 
wśród chłopców Mateusz Fatla 
(SP Skrzypne).

W Mistrzostwach Gminy 
Szaflary w piłce siatko-
wej chłopców z roczników 

2003 i młodszych zwyciężyły 
Szaflary.

Skład drużyny tylko 
z jednym wyjątkiem stanowi-
li uczniowie klasy sportowej. 
Co prawda, w klasie sporto-
wej ich dyscyplinami nie jest 
siatkówka, to jednak ogólne 
przygotowanie motoryczne 
predysponuje ich do gry na 
dobrym poziomie w każdej 
dyscyplinie sportu. Drugie 
miejsce wywalczyli gospo-
darze zawodów – uczniowie 
ze Skrzypnego, którzy swoją 
grę opierali na bardzo dobrej 
organizacji w przyjęciu piłki.

Trzecie miejsce to najwięk-
sza niespodzianka turnieju – 
reprezentacja Boru, w której 
skład wchodzili uczniowie 
nawet o cztery lata młodsi od 
przeciwników. W pierwszej 
fazie turnieju zdecydowanie 
sprzyjało im szczęście do do-
brego losowania do grupy. Gdy 
jednak w fazie półfinałowej 
bardzo dobrze zagrali pierw-
szego seta z Szaflarami, sami 
zobaczyli że można spróbować 
powalczyć o medale. W me-
czu o trzecie miejsce spotkali 
się z Zaskalem, które myślami 
było jeszcze przy porażce ze 
Skrzypnem w meczu półfina-
łowym. Zanim Zaskale zaczęło 
skupiać się na grze z Borem, 
przegrywało już w setach 1-0. 

Kolejna porcja sportowych emocji
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Drugi set, dla podenerwowa-
nych już Zaskalan nie układał 
się pomyślnie i po heroicznej 
końcówce to młodzi reprezen-
tanci Boru na czele z Pawłem 
Bafią i Kamilem Latochą cie-
szyli się z medali.

Klasyfikacja końcowa:
1. Szaflary
2. Skrzypne
3. Bór
4. Zaskale
5. Maruszyna Dolna, Bańska 

Niżna, Maruszyna Górna, 
Bańska Wyżna

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Maksymilian Gołyź-
niak z Szaflar.

W Mistrzostwach Gminy Sza-
flary w piłce siatkowej dziewcząt 
z roczników 2003 i młodszych 
zdecydowanie dominowały dwie 
drużyny.

Pierwsza to ekipa Skrzypne-
go, która wywalczyła tytuł Mi-
strza Gminy.

Druga drużyna to, równie 
mocna reprezentacja Maruszyny 
Dolnej – Vicemistrz.

Oba te zespoły spotkały się 
dwukrotnie podczas zawodów, 
najpierw po bardzo dobrym 
i zaciętym spotkaniu grupowym 
zwyciężyła Maruszyna Dolna 
(obrońca tytułu z przed roku).

Już po tym meczu widać było, 
że są to zdecydowanie najmoc-
niejsze reprezentacje.

Co prawda Maruszyna Dolna 
straciła seta w pojedynku derbo-
wym z Maruszyną Górną, ale 
wynikało to tylko i wyłącznie 
z faktu, iż trener desygnował 
do gry zawodniczki rezerwowe 
(i za nic w świecie nie chciał grać 
„pierwszym składem” - pomimo 
błagalnego wzroku „pierwszego 
składu” :) ).

Skrzypne zaś po grupowej po-
rażce wyciągnęło odpowiednie 
wnioski, których efektem było 
bezproblemowe dotarcie do fina-
łu i zwycięstwo w meczu rewan-
żowym z Maruszyną Dolną 2-0!

Trzecie miejsce dla gospodyń 
zawodów-Zaskala, które przy 
większym ograniu miałyby sporo 
argumentów, aby powalczyć ze 
Skrzypnym i Maruszyną Dolną 
o najwyższe cele.

Klasyfikacja końcowa zawo-
dów:
1. Skrzypne

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

Górna

Najlepszą zawodniczką zo-
stała Sylwia Piszczór ze Skrzyp-
nego.

Opr i fot.: Konrad Dygoń

Dwa treningi dziennie prze-
platane sparingami z miej-
scową drużyną miały na 

celu zbudować formę 
poszczególnych za-
wodników (16 chłop-
ców) i zawodniczek 
(5 dziewcząt) tak, aby 
jak najlepiej wypaść 
w czasie rozgrywek 
ligowych i szkolnych. 

Na koszulkach, 
które otrzymali 
wszyscy uczestnicy, 
zostało zamieszczo-
ne hasło: „Każdy 
ma swoje cele” i to 
zdanie bardzo dobrze 
oddawało charakter 
obozu. Bo w zależ-

ności od możliwości i umiejęt-
ności poszczególnych osób dla 
jednych sukcesem będą zwycię-

stwa w rozgrywkach ligowych, 
dla innych w rozgrywkach 
szkolnych na szczeblu co naj-

mniej powiatowym, a być może 
wojewódzkim (gimnazjada i li-
cealiada), a dla jeszcze innych 

dobre zaprezentowanie 
się w rozgrywkach na 
szczeblu gminnym. 

Chodzi o to, by w każ-
dej sytuacji gra w piłkę 
ręczną niosła radość i sa-
tysfakcję oraz kształto-
wała charakter.

Oby każdy uczestnik 
obozu tę radość i satys-
fakcję odnalazł w naj-
bliższych miesiącach, 
a kształtujący się dzię-
ki piłce ręcznej charak-
ter poniósł w dorosłe 
życie.

Opr. i fot.: Jarosław Szlęk

Zimowy obóz sportowy piłkarzy ręcznych 
– Libusza 2019, czyli każdy ma swoje cele

21 uczniów należących do Uczniowskiego Klubu Sportowego Świt w Szaflarach 
oraz uczęszczających do klasy sportowej uczestniczyło w dniach 14-23 stycznia 
w obozie sportowym w Libuszy, w trakcie którego przygotowywali się do 
czekających ich wyzwań w I półroczu 2019 roku.

59

nr 1(11)/2019 SPORT



Świąteczna 
krzyżówka 
z nagrodami
Ułóż hasło z liter oznaczonych 
zielonym polem
 1. Jedyny uczeń, który stał pod krzyżem
 2. Skazał Jezusa na śmierć
 3. Pomalowane jajko
 4. Symbol Zmartwychwstania Chrystusa
 5. W nim święconka
 6. Triduum ……………………….
 7. Ustanowiona w Wielki Czwartek
 8. Babka ……………….. - jedno 

z wielkanocnych ciast
 9. Inaczej Lany Poniedziałek
10. Osoba wyznającą wiarę w Jezusa 

Chrystusa
11. Święto poprzedzające Wielkanoc
12. Znaczenie słowa „Hosanna”
13. Drugi dzień Triduum
14. Biały kwiat, zwiastun wiosny
15. Baranek z …………………… - symbol 

Chrystusa Zmartwychwstałego
16. Kogo Piłat uwolnił na prośbę Żydów
17. ……….. krzyżowa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

2

12

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

11

7

8

13

10

6

9

3

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowany  
Voucher na zabiegi o wartości 100 zł do American Dreams health & beauty.

Kupon należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, 
ul. Zakopiańska 18, do 15 maja 2019 roku do godziny 16.00. Losowanie nagrody odbędzie się na żywo 16 maja 2019 roku 

na fanpage'u GCKPiT: www.facebook.com/gckpitszaflary/
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To super plan, aby uczcić 
Dzień Kobiet? Doskonale, 
ale koniecznie uzupełnij go 

o badania profilaktyczne.
Miesiąc marzec jest czasem 

szczególnym, aby móc zadbać 
o swoje zdrowie i cieszyć się 
każdym kolejnym dniem.

Poniżej podajemy miejsca 
w których Panie z terenu Gmi-
ny Szaflary zadeklarowane do 
naszego Ośrodka Zdrowia mogą 
skorzystać z darmowych badań 
profilaktycznych :

CYTOLOGIA
 » Samodzielny Publiczny 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach (gabinet położ-
nej i lekarza ginekologa)

 » Podhalański Szpital Specja-
listyczny im. Jana Pawła II 

w Nowym Targu 
(poradnia ginekolo-
giczno-położnicza)

MAMMOGRAFIA
 » Podhalański Szpital 

Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu 
( poradnia ginekologiczno-
-położnicza)

POZIOM CUKRU
 » Samodzielny Publiczny 

Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach ( gabinet zabie-
gowy)

To tylko kilka badań, które 
czekają na wszystkie Panie chcą-
ce zadbać o swoje zdrowie.

Wysoka umieralność, niskie 
zainteresowanie badaniami

Rak piersi i szyjki 
macicy są w czołówce 

nowotworów, na które naj-
częściej chorują i umie-
rają kobiety w Polsce. 
Mimo to wciąż za mało 

pań zgłasza się na badania.
Według wyliczeń NFZ 

zaledwie 20,5% kobiet zro-
biło cytologię w programie 
profilaktyki raka szyjki maci-
cy w 2016 roku. Statystyki za 
2017 rok były jeszcze niższe – 
18,73%. Lepiej wygląda profi-

laktyka raka piersi, choć nadal na 
mammografię zgłasza się mniej 
niż połowa kobiet (w 2016 roku – 
40,82%, w 2017 roku – 39,40%).

ZACHĘCAMY DO WY-
KONYWANIA BADAŃ PRO-
FILAKTYCZNYCH PRZEZ 
CAŁY ROK!

W miesiącu grudniu 2018r. 
został złożony wniosek 
o otrzymanie dotacji ce-

lowej dla Samodzielnego Pu-
blicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach na dofi-
nansowanie zakupu urządzeń 
informatycznych i oprogramo-
wania do wystawiana e-ZLA.

Wniosek został złożony 
do Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia Oddział 
w Krakowie. Został rozpatrzony 
pozytywnie.

Dofinansowanie wyniosło 
65% poniesionych wydatków 
na zakup urządzeń informatycz-
nych, oprogramowania i kosztów 
niezbędnego szkolenia lekarzy, 
którzy od 1 grudnia są zobowią-
zani do wystawiania e-ZLA.

Wydatki objęte dofinansowa-
niem musiały zostać poniesione 
w 2018 roku, pod warunkiem, 

że sfinansowano je ze środków 
własnych przed złożeniem wnio-
sku o udzielenie dofinansowania.

Wysokość otrzymanego dofi-
nansowania wyniosła 3118,00 zł.

Powyższa kwota została prze-
znaczona na zakup urządzeń 
informatycznych oraz profesjo-
nalnego serwera wraz z oprogra-
mowaniem.

Zakupiony sprzęt znacznie 
poprawił jakość i czas trwania 
czynności związanych z wysta-
wianiem zwolnień lekarskich 
e-ZLA.

Wszystkim Pacjentom 
ubezpieczonym w Na-
rodowym Funduszu 

Zdrowia, zapewniamy bez-
płatną opiekę medyczną opartą 
o aktualną wiedzę i nowocze-
sne standardy postępowania.

Oferujemy:
 » bezpłatną opiekę: lekarza 

rodzinnego, internisty i pe-
diatry, lekarzy ginekolo-
gów, lekarza diabetologa

 » opiekę stomatologiczną
 » skierowanie na bezpłat-

ne usługi do specjalistów 
w ramach świadczeń gwa-
rantowanych przez NFZ

 » podstawową diagnostykę 
(pełen zakres badań labo-
ratoryjnych, EKG,USG)

 » patronażowe wizyty po-
łożnych

 » specjalizujemy się 
w opiece nad noworod-
kiem i małym dzieckiem.

 » zapewniamy badania bi-
lansowe/profilaktyczne, 
szczepienia

 » organizujemy coroczne ak-
cje profilaktyczne zapew-
niające bezpłatne badania.

Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych Pacjentów 
chcących złożyć deklarację 
przystąpienia do Samodziel-
nego Publicznego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

Deklarację można wy-
pełnić osobiście w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Szafla-
rach przy ul. Orkana 37c lub 
pobrać na stronie internetowej 
www.spgoz.szaflary.pl

ZAPRASZAMY DO 
KORZYSTANIA 

Z NASZYCH USŁUG!

ZAPRASZAMY 
DO SKŁADANIA 

DEKLARACJI 
PRZYSTĄPIENIA DO 
OŚRODKA ZDROWIA 
W SZAFLARACH!!!

Marzec Miesiącem Kobiet, podaruj sobie zdrowie!
Piękne kwiaty, odprężające zabiegi w SPA i romantyczny obiad.

Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdro-
wia w Szaflarach dba-

jąc o zdrowie mieszkańców 
Gminy Szaflary oraz promując 
profilaktykę zdrowotną jak co 
roku ponownie zorganizował 
akcję profilaktyczną pod na-
zwą „Strefa Zdrowia w Gmi-
nie Szaflary-edycja 2018”.

Badania profilaktyczne zo-
stały przeprowadzone w dniu 
29.12.2018r. w godzinach 
od 09:00 do 12:00 u ok. 20 
Pacjentów z terenu Gminy 
Szaflary zadeklarowanych 
do naszego Ośrodka Zdrowia.

Jak co roku Pacjenci mogli 
korzystać z bezpłatnych ba-
dań poziomu cukru, badania 
poziomu ciśnienia tętniczego, 
badaniu EKG, profesjonalny 
przegląd stomatologiczny dla 
dzieci i dorosłych.

KOLEJNA EDYCJA AKCJI 
PROFILAKTYCZNEJ 
„STREFA ZDROWIA 

W GMINIE SZAFLARY 
– edycja 2018 ”

DOTACJA DLA SPGOZ 
SZAFLARY Z NFZ

Wysokość otrzymanego dofinansowania 
wyniosła 3118,00 zł.
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informator
 Urząd Gminy Szaflary

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

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

 » Przewodniczący  
Rady Gminy

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

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

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

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

 » Referat planowania 
przestrzennego, 
budownictwa, gospodarki 
komunalnej i inwestycji 

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

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

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

 » Kasa
Inspektor Małgorzata Gąsior
tel. 18 26-123-24,  
e-mail: kasa@szaflary.pl 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-16 :00
wtorek-czwartek 9:00-15:00
piątek 9:00-14:00

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

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

 Gminne Centrum 
Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach
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

 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-piątek: 9.00-17.00
 
 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax: 18-26-123-29 
fax: 18-26-123-28 
Kierownik Helena Gach

Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

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

Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76

Gabinet stomatologiczny:  
18 26-113-12

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

Gabinet ginekologiczno-po-
łożniczy i położnej: 
18 26-113-17

Po godzinach pracy Ośrodka 
dyżur pełni:

Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu,

w dni powszednie od 18:00 
do 8:00, oraz soboty, niedzie-
le i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

1 
piętro Gabinet lekarski Lek. med. Hanna Błęka 

pediatra

Poniedziałek 
Wtorek 
 Szczepienia 
Środa 
Czwartek 
 Szczepienia 
Piątek

 8.00-13.00 
13.00-18.00 
13.00-15.00 
 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
11.00-13.00 
13.00-18.00

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

1 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Andrzej Tyszka 
dermatolog-wenerolog 
lekarz ogólny

Poniedziałek 
Wtorek

12.00-17.00 
12.00-17.00

Gabinet lekarski

Lek. med. Marzena 
Janusz
spec. chorób 
wewnętrznych

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

13.00-18.00
8.00-10.00

10.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

13.00-18.00
8.00-13.00

10.25-13.00
13.00-15.35

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00

1 
parter

Gabinet 
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król 
specjalista ginekolog-
położnik 

Poniedziałek 
Czwartek 
Piątek 

13.00-17.00 
7.30-11.30 
7.30-11.30 

 

2 
parter

Gabinet 
stomatologiczny

Lek. stom. Tymoteusz 
Derebas

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

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

 

4 
parter Gabinet lekarski

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

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

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

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

4 
parter Gabinet lekarski Lek. Alicja Zwijacz-

Zawada 1 I 3 piątek m-c 13.00-17.00  

14 
piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Renata Kuchta 
spec. radiologii 
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c 16.00-18.00

62

Kwartalnik Gminy SzaflaryINFORMATOR



Bańska Niżna
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

 » Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

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

Bór
 » Sklep wielobranżowy

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

Maruszyna
 » Sklep spożywczo 

przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

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

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

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

 » Sklep „U Danusi”
Curzydło Danuta 
ul. Jana Pawła II 1
(remiza OSP)

Skrzypne
 » Sklep spożywczo-

przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

Szaflary
 » Sklep ogólnospożywczy 

„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84

 » Sklep ogólnospożywczy 
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166 
(obok PERŁA 
PODHALA CAFÉ)

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

 » FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale
 » Sklep  

wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57

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

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

Tu nas znajdziesz

GABINETY 
LEKARSKIE

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

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

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

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

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

APTEKI

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

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

Apteka Prywatna Długa 27, 
Nowy Targ 

SZKOŁY

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

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

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

INNE

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