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Kwartalnik Gminy Szaflary

Drodzy mieszkańcy!

P

rzedstawiamy Wam wakacyjne wydanie „Serca Podhala”. W numerze
znajdziecie m.in. relacje z minionych
wydarzeń i imprez plenerowych, informacje o pozyskanych przez Gminę Szaflary
dotacjach, zdjęcia absolwentów szkół
z naszej gminy oraz praktyczne porady
zdrowotne.
Nadchodzący czas wakacji to kolejne
imprezy plenerowe i wydarzenia sportowe w naszej gminie, wśród nich m.in. IV
Festyn Strażacki, IX Szaflarzańska Watra
i Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych, wyścig kolarski Tatra Road Race,
76. Tour de Pologne i wiele innych.

Zapraszamy Państwa także na Spotkania filmowe w Gminie Szaflary w każdą
sobotę aż do końca września. Szczegółowy
harmonogram seansów znajdziecie na
plakacie.
W lipcu i sierpniu zapraszamy także rodziców do udziału w zajęciach ruchowych,
na które możecie zabrać również swoje
dzieci. Plan zajęć i informacje o lokalizacji
i dodatkowych atrakcjach znajdują się na
plakacie.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, zasłużonego wypoczynku

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we
wrześniu. Wszystkim mieszkańcom oraz
turystom udanego wypoczynku w Gminie
Szaflary. Wakacje to także ciężka praca dla
rolników i przedsiębiorców dlatego również im życzymy dużo sił i wytrwałości na
ten czas i mimo wszystko odpoczynku.
Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Lato w gminie Szaflary
Kino plenerowe oraz zajęcia ruchowe
dla rodziców rozpoczęły lato pełne
atrakcji w gminie Szaflary.

P

ierwszy seans filmowy odbył się 29 czerwca na boisku LKS Szaflary. Przybyli mieszkańcy i turyści mogli
obejrzeć brytyjsko-amerykański
film szpiegowski w reżyserii
Matthew Vaughn, „Kingsman:
Tajne służby”.
Od 1 lipca ruszyły także
zajęcia ruchowe dla rodziców
z profesjonalną trenerką Marią
Hajnos. Odbyły się one na placu
przy plebani w Szaflarach.

Szczegółowe informacje o kolejnych seansach oraz zajęciach
fitness dostępne są na plakatach
oraz na stronie www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach i Sercu
Podhala.
Podczas wszystkich zajęć
ruchowych dzieci mają zapewnione darmowe atrakcje jak eurobungee, dmuchańce oraz opiekę
animatorów.

Organizatorem wydarzeń jest
Stowarzyszenie dla Rozwoju
Gminy Szaflary oraz Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Kino plenerowe oraz zajęcia ruchowe organizowane są
w ramach realizacji projektów
„Spotkania filmowe w gminie
Szaflary” oraz „Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci” dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach PROW
2014-2020.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Romasz/Natalia Staszel

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Prezydent odwiedził
Geotermię Podhalańską
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda przybył na Podhale aby wziąć
udział w XI Międzynarodowym Forum Górskim.
W trakcie dwudniowego pobytu odwiedził PEC
Geotermia Podhalańska S. A. w Bańskiej Niżnej.

N

a miejscu został przywitany przez członków Zarządu
Geotermii: Prezesa Wojciecha Ignacoka, Wiceprezesa
Roberta Wójciaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Długosza oraz Wójta Gminy
Szaflary Rafała Szkaradzińskiego. W spotkaniu uczestniczyli
także Doradca Prezydenta RP
Paweł Sałek, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Posłowie na Sejm RP
Anna Paluch i Wiesław Janczyk,
Wojewoda Małopolski Piotr

Ćwik oraz Członkowie Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Prezes Marek Ryszka oraz

Zastępcy Prezesa Artur Michalski i Anna Mańk.
Prezydent nie krył zadowolenia z rozwoju geotermii w Polsce.
Bardzo interesował go projekt
rozbudowy sieci geotermalnej
oraz korzyści płynące z wyko-

rzystania zasobów naturalnych.
Była także okazja do wspólnego
zdjęcia z uczestnikami spotkania
oraz z pracownikami Geotermii
Podhalańskiej.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: UG Szaflary

Kolejny zabytek w Gminie Szaflary zostanie odrestaurowany
Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie
na remont Kapliczki Matki Boskiej w Bańskiej
Niżnej Hodówce, wykonanej przez
podhalańskiego rzeźbiarza XIX w. Piotra
Kułacha Wawrzyńcoka.

T

o jedna z kilkunastu inwestycji, które już wkrótce zostaną
przeprowadzone dzięki dota-

polski i Kapliczki Małopolskie
2019. Środki przekazane w ramach w/w konkursów pozwolą
odnowić i odrestaurować wiele
obiektów i kapliczek położonych
na terenie całego województwa.
Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów oraz
parafii, które odbyło się w Krakowie wicemarszałek Łukasz
Smółka wspólnie z radnymi: Ra-

cjom z budżetu województwa,
przekazanym w ramach konkursów Ochrona zabytków Mało-
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fałem Stuglikiem i Stanisławem
Bisztygą wręczył symboliczne
czeki gwarantujące przyznanie
dofinansowania.
Gmina Szaflary na remont
Kapliczki otrzymała dofinansowanie w wysokości 8000zł.
Pozostała część, tj. 8441,41zł pokryte zostanie z budżetu Gminy
Szaflary.
Źródło: Biuro prasowe UMWM
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Kwartalnik Gminy Szaflary

W Sejmie otwarto wystawę
„25 lat rozwoju geotermii w Polsce”
Z okazji 25-lecia istnienia pierwszej
polskiej spółki wykorzystującej ciepło wód
geotermalnych – firmy PEC Geotermia
Podhalańska S.A w Sejmie otwarto wystawę
pn. „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”.

E

kspozycja przedstawia historię geotermii, możliwości oraz
kierunki jej rozwoju w Polsce,
a w szczególności jej pozytywny
wpływ na przyrodę Tatr i Podhala, dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wystawa zawiera również planowane
inwestycje z udziałem środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarzami uroczystości
byli Poseł Anna Paluch oraz
Minister Środowiska Henryk
Kowalczyk. W inauguracji
wystawy uczestniczyli także:
poprzedni minister środowiska, Poseł prof. Jan Szyszko,
Zastępca Przewodniczącego
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Dariusz Bąk,
Doradca Prezydenta RP ds.

Ochrony Środowiska i Klimatu Paweł Sałek, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Geotermicznego prof. Beata
Kępińska, Prezes PEC Geoter-

mia Podhalańska SA Wojciech
Ignacok, Dyrektor Instytutu
Ochrony Środowiska dr inż.
Krystian Szczepański oraz prezesi przedsiębiorstw energetyki
geotermalnej a także przedstawiciele gmin, w których są
prowadzone prace badawczo-rozpoznawcze złóż geotermalnych, wśród nich Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński.
Ekspozycję zorganizowało
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Geotermia Podhalańska
SA we współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wystawabędzie prezentowana w NFOŚiGW, a następnie w Ministerstwie
Środowiska.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: NFOŚiGW/ Sejm RP

Przebudowa drogi Na świerkowym wierchu możliwa dzięki dofinansowaniu
Podczas trwającego w Krakowie, w dniu 5 czerwca,
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
Gmina Szaflary otrzymała promesę w ramach
środków budżetu województwa związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Ś

rodki w wysokości 134
675 zł., które zasilą budżet
Gminy Szaflary, zostały
przyznane przez Województwo
Małopolskie i pozwolą na przebudowę drogi Na świerkowym
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wierchu w Bańskiej Wyżnej.
Promesę Wójtowi Gminy Szaflary wręczali wicemarszałek
Łukasz Smółka i wicemarszałek
Tomasz Urynowicz.
Opr. i fot.: UG Szaflary
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Konferencja na temat rozwoju
kolei na Podhalu 2016–2021
W Urzędzie Gminy Szaflary, 17 maja odbyła się
konferencja z udziałem samorządowców, dotycząca
rozwoju kolei na Podhalu w najbliższych latach.

W

spotkaniu wzięli udział
Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, Włodzimierz
Zembol Dyrektor ZLK PKP PLK
S.A, Piotr Jendrzejczyk Dyrektor
Projektu CRI PKP PLK S.A.,
Mateusz Wanat Dyrektor CRI
PKP PLK S.A., Andrzej Siemieński Dyrektor Regionu Małopolska Przewozy Regionalne sp.
z o.o, Tomasz Warchoł Dyrektor
Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM, Krzysztof
Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego, Piotr Bąk Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Leszek Świder
Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój,
Grzegorz Watycha Burmistrz
Miasta Nowy Targ, Leszek Dorula Burmistrz Miasta Zakopane,
Rafał Szkaradziński Wójt Gminy
Szaflary, Andrzej Nowak Wójt
Gminy Biały Dunajec, Anita
Żegleń Wójt Gminy Poronin,
Marek Wierzba Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego,
Jan Piczura Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego,
Jacek Król Radny Powiatu Nowotarskiego i Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy.
Głównym tematem konferencji „Rozwój Kolei na Podhalu
2016-2021” było podsumowanie
dotychczasowego funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej, która powstała głównie

dzięki staraniom Wójta Gminy
Szaflary Rafała Szkaradzińskiego przy współpracy z innymi samorządowcami z Podhala.
Włodzimierz Zembol Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Krakowie PKP PLK S.A.
zaprezentował postęp prac jakie
trwają na liniach kolejowych nr
97, 98 i 99 na odcinku Skawina
– Sucha Beskidzka – Chabówka –
Zakopane. Zapewnił on również,
że od czerwca br po zakończeniu
obecnych prac, na trasie Nowy
Targ – Zakopane zostaną przywrócone połączenia pociągów,
tak aby pasażerowie mogli bez
przeszkód poruszać się na tym

odcinku. Andrzej Siemieński Dyrektor Regionu Małopolska Przewozy Regionalne sp. z o.o ogłosił
zaakceptowaną przez Wicemarszałka Łukasza Smółkę deklarację, że pomimo trwających prac
modernizacyjnych na pozostałych odcinkach linii, połączenia
Nowy Targ- Zakopane nie zostaną zamknięte w okresie od września do grudnia jak pierwotnie
zakładano. Zatem od 22 czerwca
2019 roku do lutego 2020 pociągi
Podhalańskiej Kolei Regionalnej będą kursowały bez przerwy.
Deklaracja ta spotkała się z duża
aprobatą ze strony obecnych na
konferencji samorządowców.
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Oferta Podhalańskiej Kolei
Regionalnej jest skierowana zarówno do mieszkańców Podhala,
w tym uczniów i osób pracujących, jak również do turystów,
którzy w szybki i atrakcyjny cenowo sposób chcą przemieszczać się pomiędzy górskimi miejscowościami, leżącymi na trasie
Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
Tomasz Warchoł Dyrektor
Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM podkreślał
że Podhalańska Kolej Regionalna nie mogłaby powstać gdyby nie wsparcie samorządów.
Podhalańska Kolei Regionalna
stała się wzorem do naśladowania w innych regionach Polski.
Planuje się dalszy intensywny
rozwój, który będzie możliwy
po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel
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Dotacja dla
strażaków
z Maruszyny
W ramach programu
Małopolskie Remizy
2019 Gmina
Szaflary otrzymała
dofinansowanie
w wysokości 36
960 zł na realizację
prac remontowobudowlanych w remizie
Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Maruszynie.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Dotacja na zakup samochodu
strażackiego w Bańskiej Niżnej
Już niedługo Ochotnicza Straż Pożarna w Bańskiej Niżnej będzie miała nowy
samochód. Jako jedna z 38 jednostek z terenu województwa małopolskiego
otrzymała promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ś

rodki na ten cel zostały
przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw
Wewnętrznych oraz Ministra
Środowiska z 30 października
2015 r. w sprawie współdziałania
w zakresie zwalczania zagrożeń
dla środowiska.

Uroczyste przekazanie promes
odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie. Promesy
przekazał wojewoda małopolski
Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka
wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim

U

roczyste przekazanie promesy przez
marszałka Witolda
Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółkę
odbyło się w łąckim amfiteatrze. Wzięli w nim
udział Poseł na Sejm
RP Edward Siarka oraz
Zastępca Wójta Gminy
Szaflary Sławomir Furca. W sumie w powiecie
nowotarskim pomoc finansową otrzymało osiem
miast i gmin. Łączna
kwota dofinansowania
to prawie 286,8 tys. zł.
Opr. i fot.: UG Szaflary

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
Markiem Bębenkiem i Robertem
Bażelą p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW.
Jednostka z Bańskiej Niżnej otrzymała dofinansowanie
w łącznej wysokości 360 tys. zł.
(w tym 260 tys. zł z NFOŚiGW/
WFOŚiGW, 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji), a także 365 tys.
zł z budżetu Gminy Szaflary.
W uroczystym przekazaniu
promes wzięli udział Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński,
Prezes OSP Bańska Niżna Jan
Jacek Hadowski oraz Naczelnik
OSP Bańska Niżna Wojciech
Murzański, a także komendant
PSP Nowy Targ Mariusz Łaciak.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: UG Szaflary

Poświęcenie samochodu strażackiego dla OSP Bańska Wyżna
W niedzielę 26 maja Mszą Świętą rozpoczęła się
uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego
w Bańskiej Wyżnej.

W

śród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się
Poseł na Sejm RP i Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Siarka
z małżonką, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Mariusz
Łaciak, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP
w Nowym Targu Jan Kuczkowicz ,Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński, Przewodniczący
Rady Gminy Szaflary Stanisław
Wąsik, Radna Gminy Szaflary
Barbara Zalińska-Sikoń, Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP Stanisław
Bukowski, Komendant gminny
Józef Szlembarski, Sołtys wsi
Marcin Trebunia, poczty sztan-

darowe jednostek OSP z Gminy
Szaflary oraz z OSP Sierockiego
i Białego Dunajca.
Samochód marki MAN TGM
14.240 kosztował 450 tys zł.
Opr.: Marian Barnaś
Fot.: Mateusz Łacek

6

nr 2(12)/2019

AKTUALNOŚCI

Wykaz dzieci
urodzonych w okresie
od 1 marca 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

Kolejna promesa
dla Gminy Szaflary
W ramach dodatkowych środków budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych(tzw. „powodziówka”),
Gmina Szaflary, otrzymała 100 tys. zł na
odbudowę ul. Stopki w Maruszynie.

W

imieniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
promesy wręczał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
W uroczystym przekazaniu promesy udział wziął
Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński. Ogółem

w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego
w ramach podziału środków
budżetu państwa na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych,
otrzymały środki w wysokości 96 312 294,00 zł.
Fot.: MUW w Krakowie

Rowerowe Serce Podhala

Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński
otrzymał z rąk Cezarego Szafrańca,
organizatora wielu wyścigów kolarskich na
terenie południowej Polski, podziękowanie
za duże zaangażowanie i wsparcie
gminy Szaflary w organizację wyścigu
kolarskiego Tatra Road Race.

T

atra Road Race jest wyścigiem, który w tym
roku już po raz 5 przejedzie przez naszą gminę.
Od pierwszej edycji wydarzenie wspierała gmina
Szaflary.
Władze gminy oraz Organizatorzy pragną podziękować wszystkim mieszkańcom za zrozumienie,

7

wparcie oraz kibicowanie
zawodnikom podczas zawodów, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
za wzorowe dbanie o bezpieczeństwo kolarzy na
trasie.
Kolejna edycja Tatra
Road Race już 13 lipca!
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: UG Szaflary

zameldowanych na
terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię
dziecka

Data
urodzenia

1

Karol

01.03.2019 r.

2

Łucja

01.03.2019 r.

3

Lena

01.03.2019 r.

4

Piotr

02.03.2019 r.

5

Alan

03.03.2019 r.

6

Stanisław

06.03.2019 r.

7

Emilia

06.03.2019 r.

8

Maciej

18.03.2019 r.

9

Emilia

21.03.2019 r.

10

Julia

24.03.2019 r.

11

Bartłomiej

26.03.2019 r.

12

Martyna

31.03.2019 r.

13

Zofia

08.04.2019 r.

14

Franciszek

10.04.2019 r.

15

Mikołaj

19.04.2019 r.

16

Hanna

25.04.2019 r.

17

Emilia

30.04.2019 r.

18

Nadia

30.04.2019 r.

19

Oliwia

02.05.2019 r.

20

Klara

07.05.2019 r.

21

Maciej

08.05.2019 r.

22

Stanisław

21.05.2019 r.

23

Milena

25.05.2019 r.

24

Mirela

25.05.2019 r.

AKTUALNOŚCI

Światłowód
w Gminie Szaflary

Urząd Gminy Szaflary
zachęca do zgłoszenia
zapotrzebowania na
światłowód na stronie
https://wyszukiwarka.
uke.gov.pl/ Dzięki
takim zgłoszeniom
nastąpi przyspieszenie
inwestycji na terenie
Gminy Szaflary.

P

o wejściu na stronę w prawym górnym rogu pojawi się okienko ZGŁOŚ
POPYT, po jego naciśnięciu
ukaże się tabela z danymi adresowymi, które należy skrupulatnie wypełnić. W punkcie
PRĘDKOŚĆ INTERNETU
należy wybrać 100 Mb/s,
zaznaczyć okienko NIE JESTEM ROBOTEM, a następnie zatwierdzić przyciskiem
ZGŁOŚ POPYT w prawym
dolnym rogu.
Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy mające na
celu nasze wspólne dobro.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Patryk Jaki odwiedził
Gminę Szaflary
Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, w związku z minionymi
Wyborami do Parlamentu Europejskiego, odwiedził Gminę Szaflary,
gdzie w budynku Urzędu spotkał się pracownikami.

W

izyta w Szaflarach była
jednym z etapów kampanii wyborczej na Podhalu. Wiceminister na spotkanie
przybył w towarzystwie Posła
na Sejm RP Edwarda Siarki.
Po przywitaniu przez Wójta
Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego wygłosił krótkie
przemówienie, w którym przedstawił swój program wyborczy.
W trakcie spotkania z urzędnikami Kandydat do Parlamentu
Europejskiego mówił o planach

i wartościach na jakich opierał
swoją kampanię. Przeciwstawia

się promocji środowisk LGBT,
jest przeciwnikiem relokacji
uchodźców oraz wprowadzeniu waluty EURO w Polsce.
Walczy także o wartości chrześcijańskie, które jego zdaniem
w krajach Unii Europejskiej są
poważnie zagrożone.
Patryk Jaki w wyborach zdobył 250 tys. głosów czym zapewnił sobie mandat europosła.
Opr. i fot.: Natalia Staszel

Sportowa pasja mieszkańca Szaflar
Franciszek Krupa z Szaflar odebrał z rąk Wójta Gminy
Szaflary nagrodę za wieloletnie promowanie gminy
w zawodach sportowych w dziedzinie kolarstwa
i narciarstwa biegowego.

K

rótki życiorys przedstawił przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wąsik. W młodości Pan
Franciszek uprawiał także biathlon.
Ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in.: w 1968 r. zdobył
trzecie miejsce w drużynowych
mistrzostwach Polski w biathlonie
a w 2012 r. został wicemistrzem
Polski amatorów w biegach narciarskich na dystansie 15 km, co
roku uczestniczy także w Biegu
Podhalańskim. Za swoje osiągnięcia otrzymał ponadto nagrodę od

znanego na całym świecie kolarza
Rafała Majki. Jest nie tylko znakomitym sportowcem ale także
życzliwym i zawsze uczynnym
sąsiadem, zna się na mechanice
rowerowej i narciarskiej i chętnie
pomaga mieszkańcom Szaflar.
Swoją pasją i zaangażowaniem
inspiruje młodych sportowców.
Panu Franciszkowi życzymy
dalszych sukcesów sportowych
oraz wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Uroczysta wystawa ku czci Świętego Jana Pawła II
Podczas uroczystości upamiętniających 40-lecie
pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski,
które odbyły się 9 czerwca w Nowym Targu,
Julian Buroń z Zaskala, kolekcjoner niezwykłych
pamiątek o Świętym Janie Pawle II prezentował
swoje zbiory w Muzeum Podhalańskim.

W

śród osób, które przyjęły
zaproszenie od Muzeum
Podhalańskiego na zorganizowanie wystawy czasowej był
Julian Buroń, mieszkaniec gminy Szaflary. Udostępnił on dużą
kolekcję medali, monet, plakatów, afiszy oraz walorów filatelistycznych pochodzących z niemal
wszystkich zakątków świata.
Na papieskiej wystawie zobaczyć można było także unikatowe zdjęcia i dokumenty związane z pobytem Jana Pawła II
w Nowym Targu pochodzące ze
zbiorów Jana Sieczki, mieszkańca
Szaflar, a także Elżbiety Łabuzek,
Zofii Sokołowskiej, Jacentego
Rajskiego, Jana Sieczki, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu i Muzeum
Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.
Jan Sieczka z Szaflar na tę okazję wykonał drewnianą makietę

ołtarza papieskiego na którym
Ojciec Święty odprawił mszę
w 1979 roku, w skali 1:25, z widniejącą okolicznościowa dedykacją: „Z miłości do Ojca Świętego
Jana Pawła II w 40. rocznicę pobytu papieża w Nowym Targu dla
pokolenia moich dzieci i wnuków.”
Wystawę zwiedził biorący
udział w niedzielnych uroczystościach Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, dokonując również wpisu
w Księdze Pamiątkowej.
Nowotarski ratusz z okazji
jubileuszu wydał specjalne publikacje jak kartki pocztowe z wizerunkiem Ojca Świętego oraz
zaprojektowany przez Gabriela
Wolskiego pamiątkowy stempel.
Wystawiona została ponadto
Księga Pamiątkowa. Przez cały
czerwiec Sala Papieska dostępna
jest bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających. Wystawie towarzyszą

warsztaty edukacyjne odbywające
się w każdy piątek zatytułowane:
„Pocztówka z podróży ze Świętym
Janem Pawłem II”, na które można
zapisywać się w Muzeum Podhalańskim oraz wtorkowe projekcie
filmów dokumentalnych poświęconych związkom Jana Pawła II
z miastem i regionem.

W Muzeum Podhalańskim
zwiedzić można także wystawę
stałą zatytułowaną: „Jan Paweł
II - Miasto Nowy Targ; przeszłość
i obecność”. Powstała ona w październiku 2011 roku. Wśród zgromadzonych zbiorów zobaczyć
można cenne pamiątki należące
do Ojca Świętego, między innymi:
ornat, piuska, mitra, krzyż pektoralny. Część wystawy poświecono
wizycie Jana Pawła II w Nowym
Targu w czerwcu 1979 r.
Opr. Natalia Romasz
Fot.: Natalia Romasz/Muzeum
Podhalańskie

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 MARCA 2019 R. DO 31 MAJA 2019 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
Data zgonu
urodzenia
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Miejscowość
ostatniego
zameldowania

Gacek Marianna

1945

07.04.2019 r. Bór

13

Kalata Józef

1954

13.04.2019 r. Bańska Niżna

14

Czernik Józef

1947

15.04.2019 r. Szaflary

1

Gil Krystyna

1956

01.03.2019r. Szaflary

15

Topór Aniela

1926

16.04.2019 r. Bańska Niżna

2

Chramiec Andrzej

1924

03.03.2019 r. Skrzypne

16

Klimek Stanisław

1947

23.04.2019 r. Zaskale

3

Parzątka Ludwina

1952

06.03.2019 r. Skrzypne

17

Luberda Maria

1935

26.04.2019 r. Skrzypne

4

Wyroba Bronisław

1959

07.03.2019 r. Szaflary

18

Mida Henryk

1934

27.04.2019 r. Szaflary

5

Babiarz Zofia

1924

15.03.2019 r. Maruszyna

19

Borkowski Jacek

1972

28.04.2019 r. Maruszyna

6

Rączkowska Helena

1934

17.03.2019 r. Bańska Wyżna

20

Stec Feliks

1942

05.05.2019 r. Bańska Niżna

7

Murzyn Alfreda

1941

26.03.2019 r. Zaskale

21

Zapotoczna Antonina

1931

12.05.2019 r. Bańska Niżna

8

Gubała Jan

1948

26.03.2019 r. Maruszyna

22

Warniczek Zofia

1930

18.05.2019 r. Szaflary

9

Sądelski Jan

1968

05.04.2019 r. Maruszyna

23

Mirga Augustyn

1957

18.05.2019 r. Szaflary

10

Żak Maria

1927

06.04.2019 r. Zaskale

24

Bylina Aniela

1928

20.05.2019 r. Bór

11

Stanek Zofia

1930

07.04.2019 r. Zaskale

25

Zapotoczna Helena

1943

27.05.2019 r. Skrzypne
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„Góralsko Siyła z Maruszyny”
„Kto śpiewa, ten modli się dwa razy”.

nież za to, że zawsze chętnie jeżdżą ze mną na wycieczki, czy to
do Krakowa, do Parku Trampolin,
czy to zwiedzać klasztory i sanktuaria Małopolski, czy też na występ
na trzy Msze św. co półtorej godziny. To jest dopiero wyczyn!!!
Pierwszy nasz wspólny wyjazd do
Krakowa liczył 28 osób, natomiast
w ubiegłą sobotę (po 7 wyjazdach
w tym roku) byliśmy na koncercie w Spytkowicach koło Zatora
i nasza grupa liczyła 94 osoby,
a więc musimy już jeździć dwoma

J

ak zachęcić współczesną
młodzież, do aktywnej formy spędzania wolnego czasu?
Jak zachęcić ich aby stali blisko
ołtarza, nie chowali się w kościelnych zakamarkach? Jak we
współczesnym, zepsutym świecie pokazać, że jest bardzo wiele
młodych wartościowych ludzi?
Te pytania postawiłem sobie na
początku działalności naszej grupy parafialnej.
W naszej niewielkiej wiosce
Maruszynie, znalazło się prawie
80 osób, które poprzez śpiew
i grę na skrzypcach, chcą chwalić Pana Boga. Pierwsze nasze
wspólne próby zaczęły się w październiku 2018 roku. W każdy
piątek o 15:30 w salce pod plebanią odbywa się próba dla śpiewających, a w sobotę o 19:00
próba dla grających. Dużo osób
uczęszcza na jedną i drugą grupę.
Atmosfera na próbach oraz na
wspólnych wyjazdach jest bardzo dobra, co może poświadczyć
fakt, że raczej mało kto z tej gru-

py odchodzi, wręcz przeciwnie,
ciągle nowe osoby zasilają nasze
szeregi. Muzyka zawsze była,
jest i będzie czymś co jednoczy
ludzi i pokolenia. Nasza najmłodsza artystka Ewelinka ma dopiero
4 latka, a najstarszy członek zespołu pan Władysław ma 82 lata.
Bardzo cenię sobie Maruszyniańską młodzież głównie za to,
że potrafią przezwyciężyć nieraz wielopokoleniowe waśnie
i wspólnie stanąć przed ołtarzem
dla Chwały Pana. Cenie ich rów-
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autokarami. Myślę, że te wspólne co miesięczne wyjazdy bardzo
nas jednoczą, pozwalają nam się
rozumieć nawzajem, co później
wpływa na wspólną grę i śpiew.
Najbardziej podoba mi się fakt, iż
po ogłoszeniu wyjazdu na grupce
na Facebooku, zaraz lista jest pełna a dopiero później w autobusie
pytają „Proszę księdza ? A gdzie
my w ogóle dzisiaj jedziemy?”
Współczesna młodzież nie
jest zła, wystarczy poświęcić
jej czas oraz pokazać, że każdy
z nich jest „Umiłowanym Dzieckiem Bożym”.
Nasz repertuar to głównie
pieśni Maryjne i kolędy. Występujemy zawsze w strojach regionalnych, dbamy również o czysty,
góralski język. Zapraszamy do
odwiedzenia i polubienia naszej
strony na Facebooku „Góralsko
Siyła Wojtka Kleryka”, oraz do
zasubskrybowania naszego kanału na YouTube również pod tą
samą nazwą.
Kleryk Wojciech Leśniak

nr 2(12)/2019
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kwietnia 2019 r. w sołectwach Gminy Szaflary odbyły się wybory na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
Głosowanie zostało przeprowadzone w pięciu sołectwach:
Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Maruszynie, Szaflarach
i Zaskalu.

Sołtysem sołectwa
Bańska Niżna został
wybrany Stopka Jan
Na członków Rady Sołeckiej
sołectwa Bańska Niżna zostali
wybrani:
»» Hadowski Stanisław Jan
»» Murzański Wojciech
»» Stolarczyk Jolanta Stanisława
»» Strama Krzysztof Stanisław
»» Topór Irena
Sołtysem sołectwa Bańska
Wyżna został wybrany
Trebunia Marcin Tomasz
Sołtysem sołectwa
Maruszyna został wybrany
Strama Józef Wojciech

AKTUALNOŚCI

WYBORY SOŁECKIE 2019
Na członków Rady Sołeckiej
sołectwa Maruszyna zostali
wybrani:
»» Bukowski Stanisław
»» Gubała Piotr
»» Gubała Wojciech
»» Kiernoziak Stanisław
»» Kos Dominik Stanisław
»» Krzysztofiak Rafał Marcin

Sołtysem sołectwa Zaskale
został wybrany Tylka Andrzej
Na członków Rady Sołeckiej sołectwa Zaskale zostali wybrani:
»» Bukowski Andrzej
»» Buroń Julian
»» Cetera Daniel
»» Gacek Krzysztof Józef
»» Gacek Paweł
»» Pawlikowska Grażyna
»» Strama Stanisław Józef

Sołtysem sołectwa Szaflary
został wybrany Migiel
Władysław Wojciech

W sołectwach Bór i Skrzypne,
z uwagi na zgłoszenie się tylko
jednego kandydata na Sołtysa,
głosowanie nie odbyło się.

Na członków Rady Sołeckiej
sołectwa Szaflary zostali wybrani:
»» Borowicz Janusz
»» Galica Krzysztof
»» Handzel Jan
»» Jurzec Janusz
»» Lubelski Wojciech Andrzej
»» Ochalik Jan
»» Sieczka Jan Stanisław
»» Szlembarski Józef

Sołtysem sołectwa Bór
została Jarząbek Stanisława
Sołtysem sołectwa Skrzypne
został Piszczór Wojciech
W Sołectwach Bańska Wyżna, Bór i Skrzypne, zgłoszona

Maruszyna wita Pielgrzymów!
Uczestnicy XXII Pielgrzymki Sursum Corda zagościli 1 czerwca w Szkole
Podstawowej w Maruszynie Górnej. Pielgrzymi podążali Szlakiem Papieskim
z Krzeptówek do Ludźmierza na trasie blisko 40 kilometrów.

T

radycyjnie w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej
Pielgrzymi mogą liczyć na
serdeczne i gościnne przyjęcie.
W organizację tego wydarzenia
zaangażowani są nauczyciele
oraz uczniowie. Przygotowania rozpoczynają się kilka dni

wcześniej od planu zakupów we
współpracy z Gminnym Centrum
Kultury Promocji i Turystyki
Gminy w Szaflarach. Następnie
wszyscy pracują przy aranżacji
dekoracji otoczenia szkoły i podziału zadań. W dniu przyjęcia
pielgrzymki już od godzin poran-

nych przy szkole trwają ostateczne przygotowania: wieszanie flag,
organizacja stanowisk z zimnymi
i ciepłymi napojami – wodą mineralną, lub kawą, herbatą. Wszystkie napoje dostępne w wersji na
słodko, np. z sokiem albo z plasterkiem cytryny – według upodo-
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liczba kandydatów na członków
Rady Sołeckiej pokrywała się
z wymaganą liczbą członków,
wobec tego głosowanie nie zostało przeprowadzone.
W sołectwie Bańska Wyżna członkami Rady Sołeckiej zostali:
»» Chodorowicz Małgorzata Janina
»» Rusnak Janina
»» Rzadkosz Janina
»» Urbaś Marek Józef
»» Zaliński Katarzyna Maria
W sołectwie Bór członkami
Rady Sołeckiej zostali:
»» Arendarczyk Anna
»» Chrobak Adam
»» Chrobak Zdzisław Jan
»» Jarząbek Lucyna Elżbieta
»» Komperda Stanisław
W sołectwie Skrzypne członkami Rady Sołeckiej zostali:
»» Bafia Lucyna Halina
»» Cudzich Stanisław
»» Kwak Jan Andrzej
»» Piszczór Janusz Władysław
»» Różałowski Jan

bań gości. Bardzo istotne jest też
zabezpieczenie spraw porządkowych oraz właściwego zgrania
zespołów dbających o właściwe
zaopatrzenie stanowisk. Po wizycie Pielgrzymów wszyscy wspólnie porządkują teren szkolny.
To dla nas wielki zaszczyt
i radość, że możemy zapewnić
im chwile odpoczynku oraz możliwość odświeżenia się przed
dalszą wędrówką wpisując się
w tradycję kolejnych odsłon Pielgrzymki Sursum Corda.
Opr. i fot.: Konrad Kuźmiński
Dyrektor SP Maruszyna Górna

AKTUALNOŚCI

Nowi
Dyrektorzy
w szkołach
Gminy Szaflary
W czterech
szkołach Gminy
Szaflary odbyły
się nabory na
stanowiska
dyrektorów
placówek.

Gmina Szaflary doceniła
polskich skoczków
Kadra skoczków spotkała się w Karczmie Zadyma z mieszkańcami
i uczniami Gminy Szaflary. Podsumowanie sezonu 2018/2019
w skokach narciarskich odbyło się 26 kwietnia.
Geotermii Podhalańskiej Robert
Wójciak, sołtysi, prezesi ochotniczych straży pożarnych, uczniowie i dyrektorzy szkół z Gminy
Szaflary. Każdy z uczestników
mógł dostać autograf swoich
idoli oraz zrobić sobie wspólne
zdjęcie. Na zakończenie dla zebranych wystąpili członkowie
zespołów regionalnych „Mali
Skrzypnianie” i „Zyngierki” pod
opieką Anny Mrowcy i Andrzeja
Stramy. Przygrywała im kapela
pod przewodnictwem Bartłomieja Fatli.
Sponsorami wydarzenia byli:
Bożena i Mieczysław Furczoń
właściciele Karczmy Zadyma,
Patrycja i Józef Furczoń właściciele Centrum Zdrowia i Urody
American Dreams Health&Beauty, Stanisława Jasion właścicielka Biura Podróży Turbacz, Anna
i Rafał Szkaradzińscy właściciele
Gorce Oasis Luxury Mountain
Resort, Maria i Michał Maternia
właściciele Osady Maruszyna,
Bożena i Józef Pańszczyk właściciele Borowego Dworu, Gorący
Potok oraz Termy Szaflary.
Opr.: Natalia Romasz

W

wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu
4 czerwca na dyrektorów zostali wybrani:
»» w Szkole Podstawowej
im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej
– Konrad Kuźmiński,
»» w Szkole Podstawowej
im. Augustyna Suskiego
w Szaflarach – Anna Łachut,
»» w Szkole Podstawowej im.
Kardynała Karola Wojtyły
w Zaskalu – Renata Mozgowiec.
»» W Szkole Podstawowej im.
Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej pełniącą
obowiązki dyrektora została Maria Niedośpiał.
Swoja kadencję zakończyli
dyrektorzy:
»» Iwona Lesner – dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Augustyna Suskiego
w Szaflarach,
»» Jan Królczyk – dyrektor
szkoły Podstawowej im.
Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej.
Składam serdeczne podziękowania za sumienną, owocną
i pełną oddania pracę oraz
za zaangażowanie, w wychowaniu i kształceniu licznych
pokoleń zarówno dzieci, młodzieży jak i nauczycieli.
Rafał Szkaradziński
Wójt Gminy Szaflary

Kwartalnik Gminy Szaflary

Z

aproszenie na spotkanie
przyjęli Dawid Kubacki,
Kamil Stoch oraz Maciej
Kot, a także asystent trenera
Zbigniew Klimowski. Sukcesów
w minionym sezonie gratulowali
im m.in. Posłanka Anna Paluch,
Wojewoda Małopolski Piotr
Ćwik oraz Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński. W imieniu
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wojewoda wręczył Kamilowi Stochowi
Medal 100-lecia Odzyskania
Niepodległości, przyznawany
jako dowód wdzięczności oraz
wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi
w służbie Państwu i społeczeństwu. Odczytany został także list
gratulacyjny, który do skoczków
skierował Poseł Edward Siarka.
W spotkaniu udział wzięli
również: ks. Kazimierz Duraj
proboszcz Szaflar, ks. Adam Biłka proboszcz Skrzypnego oraz ks.
kleryk Wojciech Leśniak z Maruszyny, Zastępca Wójta Gminy
Poronin Stanisław Bafia, Przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik wraz z radnymi gminy Szaflary, wiceprezes

Fot.: Natalia Staszel
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70 lat Ludowego Klubu Sportowego Szaflary
Ludowy Klub Sportowy Szaflary świętował 70-lecie swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się
23 czerwca Mszą Św. w Kościele parafialnym w Szaflarach. Oficjalna część obchodów, połączona
z Piknikiem sportowym odbyła się 29 i 30.06.2019 na stadionie w Szaflarach.

W

uroczystości udział wzięli byli i obecni zawodnicy, trenerzy i działacze
klubu a także przedstawiciele
władz gminnych oraz władze
wojewódzkich i okręgowych
związków piłkarskich. Przewodniczący Rady Gminy Szaflary i wieloletni prezes klubu
Stanisław Wąsik przedstawił
zebranym krótką historię klubu
i podziękował wszystkim, którzy przez te lata wspierali jego
działalność.
Prezes Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej Jan Kowalczyk oraz reprezentujący
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu Bogusław
Klimek wręczyli także medale i odznaczenia zawodnikom
i działaczom klubu. Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński przekazał na ręce obecnych

władz klubu bon o wartości 7
tysięcy złotych na bieżącą działalność klubu i życzył dalszego
rozwoju i wielu sukcesów.
Po części oficjalnej rozpoczął się piknik sportowy dla
dzieci i młodzieży oraz rozegrany został mecz pomiędzy
zawodnikami klubu. Dla naj-

młodszych przygotowano szereg
darmowych atrakcji takich jak
dmuchańce, zjeżdżalnie, bubble
balls, przejażdżki na kucykach
oraz malowanie twarzy. Dla
starszych przygotowano także
dodatkową atrakcję w postaci
kina plenerowego, które rozpoczęło cykl seansów w ramach

projektu „Spotkania filmowe
w gminie Szaflary”. Drugiego
dnia pikniku młodsi zawodnicy klubu otrzymali pamiątkowe
medale oraz rozegrano mecz pomiędzy drużyną z Szaflar a gośćmi z Ukrainy.
Piknik sportowy został zorganizowany w ramach realizacji operacji pt. „Szaflary na
Weekend – organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych” współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach PROW
2014-2020, Działanie Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER. Cel operacji „Poprawa oferty spędzania
wolnego czasu i integracji mieszkańców poprzez organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych
w Gminie Szaflary”.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Paweł Budzyk/Natalia Romasz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2019, II PÓŁROCZE
Sołectwa:
Bańska Niżna, Bańska Wyżna

Sołectwa:
Maruszyna, Skrzypne

Sołectwa:
Bór, Zaskale

Sołectwa:
Szaflary

lipiec

Rodzaj odpadów

lipiec

Rodzaj odpadów

lipiec

Rodzaj odpadów

lipiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

04.07.2019

X

03.07.2019

X

03.07.2019
10.07.2019

04.07.2019
X

17.07.2019
24.07.2019

11.07.2019

X

31.07.2019

11.07.2019
25.07.2019

sierpień

Rodzaj odpadów

sierpień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

01.08.2019

X

Rodzaj odpadów

Data

01.08.2019

07.08.2019

X

08.08.2019

16.08.2019

28.08.2019

22.08.2019

Data

04.09.2019

X

05.09.2019

X

05.09.2019

październik

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

02.10.2019

X

09.10.2019
16.10.2019

X

23.10.2019
30.10.2019

X

listopad

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

06.11.2019
13.11.2019

X

20.11.2019
27.11.2019

X

grudzień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

04.12.2019
11.12.2019

X

18.12.2019
23.12.2019

12.09.2019

12.09.2019

19.09.2019

19.09.2019

październik

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

03.10.2019

X

17.10.2019

X

listopad

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

14.11.2019

X

28.11.2019

X

grudzień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Rodzaj odpadów

Data

Data

Segregowane i
niesegregowane

02.10.2019
X
X

23.10.2019

X

Rodzaj odpadów

listopad

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

07.11.2019

X

06.11.2019

X

13.11.2019
X

20.11.2019

X

27.11.2019

grudzień

Rodzaj odpadów

grudzień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane i
niesegregowane

Data

Segregowane i
niesegregowane

05.12.2019

X

04.12.2019

X

19.12.2019
26.12.2019

11.12.2019
X

18.12.2019
25.12.2019

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów
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X

30.10.2019

12.12.2019

W piątek po Świętach Bożego
Narodzenia

09.10.2019
16.10.2019

28.11.2019

X

X

listopad

21.11.2019

05.12.2019

27.12.2019

październik

14.11.2019

19.12.2019
Zbiórka w poniedziałek przed
Świętami Bożego Narodzenia

Rodzaj odpadów
Segregowane i
niesegregowane

31.10.2019

21.11.2019

12.12.2019

październik

24.10.2019

07.11.2019

X

18.09.2019

17.10.2019

24.10.2019

11.09.2019
25.09.2019

10.10.2019

X

31.10.2019

04.09.2019
X

03.10.2019

10.10.2019

X

X

26.09.2019

26.09.2019

21.08.2019

Rodzaj odpadów

Data

X

X

Segregowane i
niesegregowane

Segregowane i
niesegregowane

25.09.2019

14.08.2019

wrzesień

Data

X

Data

Rodzaj odpadów

Data

18.09.2019

Rodzaj odpadów
Segregowane i
niesegregowane

Segregowane i
niesegregowane

Segregowane i
niesegregowane

11.09.2019

sierpień

wrzesień

Rodzaj odpadów

Rodzaj odpadów

X

28.08.2019

wrzesień

wrzesień

31.07.2019

X

29.08.2019

29.08.2019

X

07.08.2019
Zbiórka w piątek (po święcie)

22.08.2019

X

17.07.2019
24.07.2019

08.08.2019

X

15.08.2019
X

10.07.2019
X

X

Segregowane i
niesegregowane

14.08.2019

18.07.2019

25.07.2019

sierpień

21.08.2019

X

18.07.2019

X
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Zakończyły się badania geofizyczne
Zakończył się pierwszy etap realizowanej przez gminę Szaflary inwestycji
geotermalnej, tj. badania geofizyczne wraz z analizą i interpretacją wyników.

P

rzez kilka ostatnich miesięcy na terenie gminy
Szaflary i ościennych miejscowości wykonywane były
badania geofizyczne, które
były niezbędne do określenia
parametrów koniecznych do

budowy odwiertu geotermalnego. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom za wyrozumiałość i przychylne podejście do
wykonywanych prac, pozwoliło to na sprawne ich przeprowadzenie. Wartość wyko-

nanych badań geofizycznych
to 2 794 835,52 zł, z czego
100% kosztów kwalifikowanych pochodzi z dotacji pozyskanej przez gminę Szaflary
z NFOŚiGW. Obecnie Gmina
prowadzi działania przygoto-

wawcze do realizacji kolejnego
etapu inwestycji polegającej
na budowie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska
PGP-4.
Opr.: Monika Holuk-Augustyn
Fot.: UG Szaflary

Bon o wartości 4,5 mln zł dla Gminy Szaflary
na Placówki Wsparcia Dziennego
Bon gwarantujący przyznanie unijnej dotacji odebrał Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki.

P

rojekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie
Szaflary” będzie realizowany
od 01.06.2019 do 31.05.2022r.
Projekt obejmie wsparcie dla
275 dzieci i młodzieży oraz
około 150 ich rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania 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 zostaną
wyremontowane pomieszczenia
w szkołach przeznaczone pod
Placówki wsparcia dziennego -

jest kwota w wysokości prawie
2,9 mln, zł w tym m.in. zajęcia
opiekuńcze, zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z przedłożonymi wnioskami dyrektorów
szkół, wyjazdy wakacyjne, kolonie dla dzieci, zajęcia na basenie
itp. Na zajęcia specjalistyczne
w tym m.in psycholog, pedagog,

planowana kwota na ten cel to
prawie 700 tys. zł, na funkcjonowanie PWD przeznaczona

15

logopeda, terapeuta oraz na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych
przeznaczono ponad 700 tys. zł,
na wsparcie rodziny planowana
jest kwota w wysokości ponad
200 tys zł.
Opr.: Anna Golonka
Fot.: UG Szaflary
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Projektowanie sieci geotermalnej rozpoczęte
Umowa na projektowanie sieci geotermalnej w miejscowościach Bór, Szaflary
i Zaskale została podpisana w Urzędzie Gminy Szaflary w dniu 27 czerwca 2019 r.
Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to koniec października 2020 r.

P

rojekt sieci geotermalnej
będzie tworzyło konsorcjum firm Kelvin Sp. z o.o.,
Erion Sp. z o.o. i Energoekspert Energia i Ekologia Sp.
z o.o. Zwracamy się z prośbą
do mieszkańców, o przychylne
podejście i współpracę przy
realizacji tej inwestycji, która
przyniesie pożytek dla całej
Gminy. Łączny koszt projektowania sieci na terenie miejsco-

wości Bór, Szaflary i Zaskale
to 4 366 500,00 zł, z czego
na ten cel Gmina pozyskała
dofinansowanie z WFOŚiGW
w Krakowie w wysokości
2 767 385,82 zł, a pozostała
część sfinansowana zostanie
z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez
WFOŚiGW w Krakowie.
Opr.: Monika Holuk-Augustyn

Projekt „Vulcan kompetencji
w małopolskich samorządach”
Pierwszy etap projektu „Vulcan
kompetencji w małopolskich
samorządach” prowadzony w naszych
w dwóch szkołach podstawowych
w Borze i Skrzypnem dobiega końca.

Z

definiowany priorytet mający
na celu podniesienie jakości
kształcenia i wychowania
dzieci realizowano we współpracy z ekspertami z MCDN
w Krakowie.
W ramach wspomagania
zostały podjęte działania służące podniesieniu efektywności
pracy nauczycieli, zwiększeniu aktywności uczniów na
zajęciach, umiejętności pracy
w grupach, rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów
oraz pogłębieniu współpracy
z rodzicami. Szkoły efektami
działań mogły się pochwalić
podczas „Święta rodzin”, na
którym zostały m.in. zaprezentowane programy artystyczne
i projekty zrealizowane w poszczególnych klasach a także

przeprowadzono zajęcia sportowe. Impreza była doskonałym
impulsem do integracji całej
społeczności szkolnej.
Dalsze doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli przyczynia się do wspomagania uczniów w procesie
uczenia się, a kolejnym działaniem, które to umożliwi będzie
utworzenie sieci współpracy dla
naszych pedagogów.
W ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania
szkół z województwa małopolskiego” dyrektorzy z pozostałych placówek po odbyciu cyklu
szkoleń, we wrześniu opracują
własne plany a następnie rozpoczną proces wspomagania
w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
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Fot.: UG Szaflary
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Posiady z okazji Dnia Matki i Ojca
Kolejne Posiady, tym razem z okazji Dnia Matki i Ojca, odbyły się w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach.

P

rzed zgromadzoną widownią wystąpiła Grupa Teatralna z Szaflar prowadzona
przez siostrę Renatę Janeczko,
która przedstawiła trzy scenki
kabaretowe. Zaś Panie z Koła

Gospodyń Wiejskich Szaflary
przygotowały przepyszne dania
i desery dla gości.
Uczestnicy imprezy mogli
także wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych upominków

ufundowanych przez Wójta
Gminy Szaflary, Centrum Zdrowia i Urody American Dreams
health&beauty, Gorący Potok
oraz Pana Janusza Kalińskiego
z Szaflar.

Surowce wtórne

Już po raz trzeci uczniowie szkół z Gminy
Szaflary przygotowywali prace w ramach
Konkursu plastyczno-technicznego „Surowce
wtórne”. W poniedziałek 3 czerwca Komisja
oceniła i wybrała najlepsze prace.

W

konkursie wzięli udział
uczniowie siedmiu szkół
z Gminy Szaflary. Łącznie
komisja oceniła 37 prac, przygotowanych indywidualnie lub
w parach.
W skład Komisji oceniającej
prace weszli:
»» Rafał Szkaradziński - Wójt
Gminy Szaflary
»» Stanisław Nowak – Dyrektor
FCC Podhale Sp. z o.o.
»» Maria Piszczek – Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach
»» Katarzyna Sowa – Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Podczas oceniania prac Komisja zwracała uwagę na technikę
wykonanej pracy, oryginalność,
pomysłowość i estetykę. Maksymalnie można było zdobyć aż
60 pkt.
Nagrodą dla zdobywców
trzech pierwszych miejsc jest
dwudniowy wyjazd do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.
Dodatkowo Komisja przyznała
pięć wyróżnień, których autorzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Organizatorami wydarzenia
było Koło Gospodyń Wiejskich
Szaflary oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Opr. i fot: Natalia Staszel
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Majówka w Sercu Podhala
Mimo niesprzyjającej pogody i deszczu tłumy widzów pojawiły na Błoniach Szaflarzańskich
aby wziąć udział w Majówce w Sercu Podhala. Wydarzenie zorganizował Ludowy Klub
Sportowy Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

M

otywem przewodnim
imprezy były rozgrywki
sportowe. Najpierw do rywalizacji stanęły rodzinne duety,
które musiały zmierzyć się z różnymi dyscyplinami, takimi jak
koszykówka, piłka nożna, tenis
stołowy czy skoki na skakance.
Wszyscy uczestnicy świetnie się
bawili, a na zakończenie zostali
nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami ufundowanymi przez
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
oraz Rodzinny Park Rozrywki
Spiska Kraina. Po nich do rywalizacji stanęły drużyny sołeckie,
które walczyły o Puchar Wójta
Gminy Szaflary i nagrodę główną o wartości 1000zł. W Turnieju
Sołeckim wystartowało pięć drużyn: Bór, Maruszyna, Skrzypne,
Szaflary i Zaskale. Pięcioosobowe drużyny zmagały się z takimi
konkurencjami jak Bieg na trzech
nogach, Zbijanie balonów rzutkami, Dożynkowa kasa, Ale jaja
oraz Wyścigi w kocu. Walka była
zacięta, do samego końca. Ostatecznie na najwyższym stopniu
podium stanęła drużyna z Zaskala, po nich na drugim miejscu uplasowało się Skrzypne,
na trzecim Maruszyna. Oprócz
nagród pieniężnych uczestnicy
otrzymali vouchery ufundowane przez sponsorów: Karczmę

Zadyma, American Dreams Health&Beauty oraz Gorący Potok.
Przed widzami zaprezentowały się także Cheerleaderki
z Bańskiej Niżnej oraz z Sza-

flar, których instruktorem jest
Izabela Machalica. Zatańczyli
i zaśpiewali także członkowie
zespołu romskiego Terne Ćhawe
pod opieką Aleksandry Mirgi.

Niewątpliwie najwięcej widzów zgromadził jednak występ
gwiazdy wieczoru. O 19:00 na
scenie wystąpił Czadoman, który zaśpiewał swoje największe
przeboje, wśród nich „Ruda
Tańczy jak Szalona”. Fani mogli
liczyć także na koszulki i płyty
z autografami.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Bartki.
Ani deszcz ani chłód nie przeszkodziły w dobrej zabawie, która trwała aż do późnych godzin
nocnych.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim za obecność podczas
tegorocznej Majówki!
Impreza została zorganizowana w ramach realizacji operacji
pt. „Szaflary na Weekend – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej
w ramach PROW 2014-2020,
Działanie Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER. Cel operacji „Poprawa oferty spędzania wolnego
czasu i integracji mieszkańców
poprzez organizację wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych w Gminie Szaflary”.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz
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Informacje na temat składania
wniosków na nowy okres
świadczeniowy „Rodzina 500+”

W

nioski na nowy okres
świadczeniowy można
składać od 1 lipca 2019 r.
wyłącznie w wersji elektronicznej, w wersji papierowej od 1
sierpnia 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szaflarach przy ul. Zakopiańskiej 18, pok. nr 5.
Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za
pośrednictwem platformy PUE
ZUS, Emp@tiaempatia.mrpips.
gov.pl, ePUAP oraz wybranych
systemów bankowych od 1 lipca
2019 r. Ubiegając się o świadczenie wychowawcze wystarczy
złożyć prawidłowo wypełniony
wniosek.
Dla wniosków złożonych od
dnia 1 lipca 2019 r. prawo do
świadczenia wychowawczego
zostanie ustalone na okres do 31
maja 2021 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 30 września, prawo
do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca
złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

i kolejne dzieci, również składają
od lipca 2019 r. jeden wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia
na wszystkie dzieci. Świadczenie na pierwsze dziecko zostanie
wypłacone w terminie do 31 października 2019 r.z wyrównaniem
od lipca 2019r., natomiast na pozostałe dzieci, na które wydana
jest decyzja do 30 września 2019 r.
Świadczenia zostaną wypłacone
od października 2019r.
Komu przysługuje
świadczenie 500+ :
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie
wychowawcze przysługuje matce
albo ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko
wspólnie zamieszkuje i pozostaje
na utrzymaniu, albo opiekunowi
prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej
w kwocie 500 zł na każde dziecko
do 18 roku życia, bez względu na
dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wobec tego świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, a także jedyne dziecko- bez względu
na dochód rodziny do ukończenia
przez nie 18 roku życia.

Ważna informacja:
W przypadku rodziców, którzy
mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie

Zmiany od 1 lipca 2019 r.:
• brak kryterium dochodowego,
• brak wymogu ustalenia alimentów od drugiego z rodzi-

ców, w przypadku rodziców
samotnie wychowujących
dziecko,
• wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie
wniosku liczonego od dnia
urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu
30 czerwca 2019 r.),
• zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci
rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany
okres lub który zmarł przed
rozpatrzeniem złożonego
wniosku poprzez złożenie
wniosku przez drugiego rodzica w terminie do 3 miesięcy od
dnia śmierci (dotyczy rodziców, których śmierć nastąpiła
po dniu 30 czerwca 2019 r.),
• przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie
będzie wymagało wydania
decyzji administracyjnej
w związku z powyższym
wnioskodawca otrzyma informację na adres poczty
elektronicznej o przyznaniu
świadczenia; w przypadku
braku poczty elektronicznej
informacje będzie można odebrać osobiście.
Więcej informacji można
uzyskać w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szaflarach, ul. Zakopiańska
18, pokój nr 5 lub pod nr telefonu: (18) 26 123 26.
Szczegółowe informacje na
temat zmian dotyczących zasad
przyznawania świadczeń od
1 lipca 2019 r., znajdują się na
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej: http://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
komunikaty-dla-samorzadow/#akapit4
DOBRY START 300+
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach, Dział
Świadczeń Wychowawczych
informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start 300 + na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:
• elektronicznie od 1 lipca
2019 r.
• tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.
Więcej informacji można
uzyskać w Dziale Świadczeń
Wychowawczych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szaflarach, ul. Zakopiańska
18 pokój nr 5 pod nr. Tel. 18 26
126 26.

Podsumowanie szkolenia dla nauczycieli

W

ramach działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szkole Podstawowej w Zaskalu zostało
przeprowadzone szkolenie dla
nauczycieli pn.: „Norma a patologia w okresie adolescencji.
Psychoseksualność młodzieży”.
Celem szkolenia było szczegółowe omówienie kryzysu
dorastania jako podstawy do
tworzenia tożsamości młodych
ludzi. Uczestnicy szkolenia
mieli możliwość zapoznać się
z jednej strony z korzystny-

mi strategiami radzenia sobie
przez młodzież z wyzwaniami
rozwojowymi, z drugiej, wzbogacić swoją wiedzę w zakresie
pracy z szeroko rozumianą psychopatologią.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychoterapeutę
Lubę Tabaczyńską Perek, pracującą na co dzień w Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej
w Nowym Targu, wzięło w nim
udział 17 nauczycieli ze szkół
podstawowych w Zaskalu, Maruszynie Górnej, Maruszynie
Dolnej, Skrzypnem oraz Borze.
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O tym jak ważne tematy zostały
poruszone podczas
prelekcji świadczy
fakt, iż nauczyciele
po jej zakończeniu
wnioskowali do
Gminnej Komisji
o organizowanie
tego typu szkoleń kilka razy
do roku, a jeżeli nie jest to
możliwe, to przynajmniej raz
na półrocze.
Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować
wszystkim nauczycielom i pe-

dagogom za przybycie, a Pani
Lubie Tabaczyńskiej Perek za
profesjonalizm i zaangażowanie
podczas szkolenia.
Opr. i fot.: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

GOPS
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Gminny konkurs „Dorastamy bez nałogów”
Gminny konkurs wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki
alkoholizmu i nikotynizmu odbył się w Urzędzie Gminy Szaflary.

P

rzed przystąpieniem do testu
uczestników konkursu oraz
opiekunów powitali Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, który nie miał wątpliwości co do wiedzy uczestników
i życzył wszystkim powodzenia
oraz Pełnomocnik Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szaflarach
Katarzyna Sowa.
Głównym celem konkursu
było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu
i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu
i nikotynizmu oraz ich profi-

dały się zgodnie z regulaminem
konkursu: tablet, słuchawki bezprzewodowe oraz power bank.
Kolejne trzy miejsca zostały
również nagrodzone wspaniałymi upominkami ufundowanymi przez Wójta Gminy Szaflary
oraz Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach. Pozostali uczestnicy zostali
nagrodzeni pięknymi książkami
albumowymi. Nagrody te oraz
słodki poczęstunek ufundowane
zostały ze środków Gminy Szaflary - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach - organizatora
tegoż konkursu.

laktyki. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze wszystkich
szkół z terenu Gminy Szaflary.
Uczniowie rozwiązywali test złożony z 16 pytań zamkniętych i 5
otwartych. Najlepsze wyniki na
konkursie uzyskali:
»» Gabriel Bartoszek ze Szkoły
Podstawowej w Maruszynie
Górnej – I miejsce
»» Stanisław Nawalaniec ze
Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej - II miejsce
»» Andrzej Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej - III miejsce
Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które skła-

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie
działań z profilaktyki uzależnień.
Prace uczniów oceniała komisja w składzie: opiekunowie
– Maria Niedośpiał, Marta Bocheńska, Maria Święs Trzebunia,
Joanna Palka, Renata Chrobak
oraz członkowie GKRPA – Katarzyna Sowa i Małgorzata Gacek..
Uroczyste podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
gratulacji dla laureatów ale też
wszystkich uczestników, a także
podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów poprowadziła
Katarzyna Sowa - Pełnomocnik
Wójta ds. RPA w Szaflarach.
Opr.: Maria Niedośpiał
Fot.: Natalia Staszel

Warsztaty plastyczne dla Seniorów
w ramach projektu „Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II”

S

eniorki z gminy Szaflary
w ramach projektu socjalnego „Aktywny i Świadomy
Senior w Gminie Szaflary II”

wzięły udział w warsztatach
plastycznych.
Zajęcia przeprowadziła firma
BUSINESS MASTERS Cen-

trum Edukacji Jadwiga Drzewosz.
W związku z okresem wielkanocnym Seniorki wykonały
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ozdoby na pisanki z filcu - zajączki, kurki, owieczki. Miały
także okazję poznać technikę
wykonania koszyka - zająca
z papierowej wikliny. Na zakończenie zajęć uczestniczki
otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.
Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą:
„Aktywny i Świadomy Senior
w Gminie Szaflary II” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Opr.: Sabina Pasternak
Fot.: Natalia Staszel
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Zajęcia grupowe z prawnikiem dla Seniorów
W ramach projektu „Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II” seniorki wzięły udział w zajęciach
grupowych z prawnikiem, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.
Zajęcia poprowadził radca prawny Narcyz Płachta z Kancelarii Prawnej w Krakowie.

G

łównym tematem spotkania
były zagadnienia związane z prawem spadkowym,
darowiznami czy umowami dożywocia. Seniorki miały możliwość zadawania pytań, dyskusji
i uzyskania porady. Otrzymały
także wzory umów darowizny
i dożywocia.
Uczestniczki brały aktywny udział w zajęciach a całość
spotkania przebiegała w miłej
atmosferze.
Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą:

„Aktywny i Świadomy Senior
w Gminie Szaflary II” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Opr. i fot.: Sabina Pasternak

Gotowi by nieść pomoc
V Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy dla uczniów
szkół z Gminy Szaflary odbył się 28 maja
2019 r. w Skrzypnem. Konkurs ten to nie tylko
rywalizacja zawodników, lecz również pokaz
praktycznych umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i forum wymiany doświadczeń.

O

rganizatorem Konkursu
była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoła
Podstawowaim. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem przy
współudziale Gminnego Centrum Promocji, Kultury i Turystyki.
Finał konkursu otworzyła
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Sowa oraz
Dyrektor Gminnego Centrum
Promocji Kultury i Turystyki
Iwona Gal.

W trakcie testu oraz praktycznego sprawdzianu pierwszej
pomocy w różnych nagłych sytuacjach zagrażających życiu młodzi adepci ratownictwa wykazali
się bardzo wysokim poziomem
wiedzy oraz niezwykłym kunsztem czynności ratujących życie.
Konkursowe zmagania oceniała komisja sędziowska w składzie: Paweł Mickowski (sędzia
główny), Natalia Chrobak i Piotr
Grzybacz. Pawle, Natalio, Piotrze – serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas oraz za profesjonalną, kształtującą ocenę!

W finale konkursu zwyciężyła Sylwia Szczypta przed Marcinem Fąfrowiczem i Małgorzatą
Babiarz. Jednak wszyscy uczestnicy zasłużyli na najwyższe
uznanie, różnice punktowe były
bowiem minimalne. Serdeczne
gratulacje. Dziewczęta i chłopcy
– jesteście wspaniali!
Wartościowe i przydatne nagrody wręczył laureatom Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz z Dyrektor SP
w Skrzypnem Brygidą Strzęp.

Nagrody zostały ufundowane
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Centrum
Promocji, Kultury i Turystyki, a także sponsorów: Termy
Szaflary i Termy Gorący Potok
i sprawiły młodzieży prawdziwą
radość. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy!
Szczególne słowa wdzięczności pragniemy skierować do
Samorządu Uczniowskiego SP
w Skrzypnem oraz do nauczycielek Joanny Palki, Haliny
Szulc i Marii Cisoń, a także do
„pozorantów” za logistyczne
i techniczne zabezpieczenie tej
wartościowej imprezy.
Do zobaczenia za rok!
Opr.: Henryk Chrobak
Fot.: Natalia Staszel
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44 Wojewódzki
Konkurs Plastyczny

„Matka
w oczach
dziecka”

Kwartalnik Gminy Szaflary

III Gminny Konkurs Pięknego
Czytania w Bańskiej Niżnej
W Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej
Niżnej odbył się już po raz trzeci Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Szaflary.

W maju w Szkole
Podstawowej
w Zaskalu odbył się
konkurs plastyczny
„Matka w oczach
dziecka”.

W

konkursie wzięło udział
38 uczniów z klas
I-VIII. Do konkursu
wojewódzkiego wybrano
30 prac. W tym roku nagrody
otrzymały Martyna Łęczycka
z klasy II oraz Zofia Bukowska z klasy V, a wyróżnienie
Roksana Król z klasy IIIG.
Prace zostały wykonane pod
kierunkiem nauczycielki Jolanty Krzystyniak. Uczennice odebrały nagrody 27 maja
w Powiatowym Centrum
Kultury w Nowym Targu.
Wszyscy uczniowie biorący
udział w konkursie zostali
nagrodzeni podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona
28 maja. Nagrody ufundowała
Rada Rodziców.
Opr. i fot.: Jolanta Krzystyniak

P

o uroczystym przywitaniu
przez dyrektor szkoły Jolantę Stolarczyk szanownych
jurorów, młodych uczestników
konkursu oraz ich opiekunów,
głos zabrała prowadząca całą
uroczystość Agnieszka Cierniak.
Przed rozpoczęciem zmagań
konkursowych nasze uczennice Katarzyna Repa i Kamila
Murańka przypomniały jakie
korzyści wypływają z głośnego
czytania oraz odczytały w całości wiersz Zbigniewa Herberta
pod tytułem „Podróż do Krakowa”. Po przedstawieniu zasad
regulaminu konkursu siedem
trzyosobowych drużyn stanęło
w szranki.
Rywalizacja przebiegała
na trzech etapach o różnym
stopniu trudności. Pierwszy
etap polegał na głośnym i jak
najpiękniejszym odczytaniu
fragmentu prozy (z literatury
pięknej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży), dowolnie wybranego przez drużynę z danej
szkoły. Drugi opierał się na zinterpretowaniu 2-3 wylosowanych
wierszy, po uprzednim kilkunastominutowym przygotowaniu
się członków grupy. Etap trzeci,
bez wątpienia najtrudniejszy,
sprowadzał się do prawidłowego przeczytania (bez wcześniejszego przygotowania) losowo
wybranych fragmentów tekstów
„nieliterackich” takich, jak: artykuł popularnonaukowy, ogłosze-

nie, instrukcja, przepis, reklama,
informacja itp.
Uczennice i uczniowie wykazali się wysokim poziomem. Zachwycali sposobem interpretacji,
odpowiednią dykcją, dynamiką
i barwą głosu oraz rozumieniem
treści przedstawianego tekstu.
Występy oceniało jury w składzie: Maria Piszczek – kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szaflarach, Józefa Kolbrecka
– kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Zofii Solarzowej
w Białym Dunajcu, Katarzyna
Bartel – pracownik Biblioteki
Pedagogicznej w Nowym Targu
oraz Iwona Gal dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach. Pierwsze miejsce przyznano drużynie
ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, drugie – drużynie
ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach a trzecie zdobyła drużyna
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ze szkoły w Maruszynie Dolnej.
Ponadto jury wręczyło dwie nagrody indywidualne – tytuły
„Mistrzów pięknego czytania”.
Otrzymali je: Andrzej Jarząbek
oraz Kamil Trebunia z SP w Bańskiej Wyżnej.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom,
nauczycielom przygotowującym dzieci, opiekunom, jurorom oraz Gminnemu Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach za wsparcie finansowe, promocję i dokumentację
fotograficzną imprezy. Do zobaczenia za rok w Bańskiej Niżnej
na IV Gminnym Konkursie Pięknego Czytania!
Opr.: Agnieszka Cierniak
i Anna Krupa
Fot.: Natalia Staszel
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„Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”
w Bańskiej Niżnej
Szkoła Podstawowej w Bańskiej Niżnej tak jak
w poprzednich latach, również w tym roku szkolnym wzięła udział w XII edycji małopolskiego
projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów
do niesienia pomocy
potrzebującym.

W

projekt zaangażowało
się 20 uczniów z klas VI,
VII,VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Opieki
nad nimi podjęły się Magdalena Dziadkowiec i Anna Krupa.
Głównie wspieraliśmy inicjatywy już od lat organizowane
w naszej placówce ale także
włączyliśmy się w nowe.
Zrealizowaliśmy następujące
działania:
»» Udział w akcji „ Szlachetna
paczka” – zebrano pieniądze
na węgiel, telewizor oraz
ubrania i jedzenie dla samotnej starszej pani. Akcja odbyła
się w grudniu 2018 r. udział
wzięli wszyscy nauczyciele
i uczniowie z naszej szkoły.
»» Włączenie się w akcję mikołajkową organizowaną przez MOK
w Nowym Targu „Spełnij marzenie” – zakup prezentu mikołajkowego dla trójki dzieci z ubogich
rodzin, grudzień 2018r .Klasy IV
I VI naszej szkoły

puszek aluminiowych, ze
sprzedaży których dochód
przekazany zostaje dzieciom
z Afryki poprzez fundację Redemptoris Missio. Akcja trwa
przez cały rok szkolny.
»» Być blisko – rozmowa z samotnym panem mieszkającym
po sąsiedzku, zgłoszenie go
do udziału w „Szlachetnej
Paczce”.
»» Znaczek na misje – zbiórka
znaczków na rzecz misji dla
Misjonarzy Werbistów.
Pomimo zakończenia projektu
działamy nadal, przygotowujemy:
»» Promocji wolontariatu – założenie strony na facebooku,

»» Akcja „Wylosuj Anioła” - wysłano własnoręcznie zrobione
kartki z pozdrowieniami do
dzieci przebywających na
oddziałach onkologicznych.
Kartki przygotowały wolontariuszki z klasy VIII oraz
dzieciaki ze świetlicy. Cała
klasa III gimnazjum dodatkowo wysłała słodycze.
»» Zbiórka nakrętek – „Zakręcone pomaganie” przekazane
zostały na rehabilitację chorego na porażenie mózgowe
syna pani Joanny – przekazano 12 worków nakrętek,
a zbiórka trwa nadal.
»» Włączenie się w akcję „Puszka dla maluszka” zbiórka

Julka laureatką

K

Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

żołnierzy, którym komuniści
odebrali tożsamość i skazali
na zapomnienie.
Zwłaszcza tych, którzy
walczyli z sowieckim okupantem w latach: 1944-63
i nieśli pomoc rodzinom
przymusowo wysiedlonych
rodaków.

Gimnazjalistka Julia Kubicz ze Szkoły
Podstawowej w Zaskalu została wyróżniona
w konkursie historycznym.
onkurs „Bohaterowie
Niezłomni” zorganizowała Fundacja Szczęśli-

poświęconej pracy wolontariuszy Przygotowanie gazetki
szkolnej opisującej bieżące
działania i akcje wolontariatu.
»» Włączenie się w akcję „Pola
Nadziei” – maj 2019. Zorganizowanie spotkania z wolontariuszem fundacji Anny
Dymnej „ Mimo Wszystko”
– czerwiec 2019 r.
»» Piesza Pielgrzymka Sursum
Corda. Pomoc w obsłudze
i przyjęciu pielgrzymów
1 czerwiec 2019 r.
10 maja wraz z wolontariuszkami z klasy VII wzięliśmy udział
w uroczystym podsumowaniu
projektu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym
Targu, Było ciasno i gwarno, bo
aż 825 uczniów, 96 nauczycieli z 44 szkół podstawowych i 7
szkół średnich włączyło się w ten
piękny projekt – pomaganie ludziom na różnych płaszczyznach.
Z zainteresowaniem i radością
oglądałyśmy i oklaskiwałyśmy
prezentację wyróżnionych uczestników i mimo że nie udało nam się
przejść do dalszego etapu nie było
nam smutno, bo warto pomagać!
Opr. i fot.: Jolanta Stolarczyk,

we Dzieciństwo, celem
była popularyzacja losów
i bohaterskich postaw

Opr. i fot.: Kinga Jagło-Tokarska
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Gabriela Król z kolejnymi sukcesami wokalnymi
Gabriela Król uczennica Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Niżnej żegna się ze swoją szkołą pasmem
sukcesów w konkursach piosenki.

W

marcu wraz z gitarzystą
Janem Gucwą z Krościenka wzięła udział w V Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej w Krakowie
i zakwalifikowała się do finału,
który odbył się w Centrum Serenada. Młodzi artyści przedstawili w nim piosenkę „All In My
Head” i zdobyli wyróżnienie.
Ten sam duet wystąpił w XII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The
Joy of Singing” we Włoszczowie
z piosenką „Still Got the Blues”.
Jan otrzymał tam wyróżnienie
za akompaniament, a nagrodę
wręczył mu Kuba Sienkiewicz.

W kolejnej imprezie – XXXI
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Love Me Tender” w Jaśle
– Gabriela i Jan zaprezentowali
piosenkę „Shallow”, zdobywając
wyróżnienie. W pierwszym dniu
wiosny oboje wystąpili w Międzyszkolnym Zakopiańskim
Konkursie Talentów „Perseusz”
i zostali uhonorowani Grand
Prix. W jury tego konkursu
zasiadali znani artyści: Hanka
Wójciak, Hania Rybka, Krzysztof Trebunia-Tutka i Bartłomiej
Kudasik.
W eliminacjach powiatowych
„Talentów Małopolski” Gabrysia zdobyła dwie nominacje do

etapu wojewódzkiego – jako
solistka i w duecie z Pawłem
Gwiżdżem. W maju młodzi wokaliści uczestniczyli w X Konkursie Piosenki Anglojęzycznej
„Singing Kids” w Krakowie,
występując jako soliści oraz
w duecie Benes. Duet zwyciężył w kategorii zespołów, a Gabrysia zajęła indywidualnie II
miejsce.

Na zakończenie udanego sezonu Gabriela zajęła II miejsce
w VIII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej
„Sing Song Festival” w Krościenku nad Dunajcem oraz
zwyciężyła w konkursie „Voices
of Nowy Sącz”.
Warto zaznaczyć, że sukcesy młodej wokalistki z Bańskiej Niżnej, pracującej już
piąty rok pod opieką Krzysztofa Cierniaka, doczekały się
uznania w ościennych gminach, czego wyrazem są zaproszenia na różne imprezy.
W czerwcu Gabrysia wzięła
udział w Festynie Rodzinnym
w Sierockiem, występując razem z Janem Gucwą i zbierając
zasłużone oklaski.
Opr. i fot.: Jolanta Stolarczyk,
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej

Etap rejonowy konkursu „Poznajemy nasze lasy
i ojczystą przyrodę” w Bańskiej Niżnej
W kwietniu w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej odbył się konkurs pt.: „Poznajemy
nasze lasy i ojczystą przyrodę”, w którym brało udział 24 uczestników z 8 szkół.

C

elem konkursu było m.in.
poszerzenie wiedzy na
temat lasów w Polsce,
roli gospodarki leśnej, pracy leśnika, propagowanie
zamiłowania i szacunku do
przyrody. W konkursie mogli
brać udział uczniowie klas IV
– VIII Szkoły Podstawowej.
Zebranych na sali gimnastycznej, przywitał leśniczy
Bogusław Frydrych i Dyrektor szkoły Jolanta Stolarczyk.
Test składał się z 17 zadań zamkniętych i z 11 otwartych,
a na jego napisanie było 45
minut.
Test został przygotowany
przez pracowników Nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko. Wyniki konkursu
zostały ogłoszone w tym
samym dniu.

»» III miejsce zajął Kacper Cetera, ze Szkoły Podstawowej
w Szaflarach.
Finał konkursu odbył się
22 maja 2019 r. w Restauracji
Rancho-LOT, znajdującej się
tuż obok rezerwatu Bór na Czerwonem. Do finału awansowała
trójka najlepszych uczestników.
Opr. i fot.: Klaudia Hreśka
Uczennica klasy 8

»» I miejsce zajęła Klaudia
Hreśka, ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej.
»» II miejsce zajął Szymon
Kwoczko, ze Szkoły Podstawowej w Zębie.
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Święto Rodziny na wesoło,
na sportowo i naukowo!
Rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka,
by dać wyraz tym uczuciom, po raz kolejny w Szkole
Podstawowej w Borze odbył się Dzień Rodziny.

C

elem imprezy było przede
wszystkim wzmocnienie
więzi z rodziną, integracja poprzez występy, pokazy
i wspólną zabawę, jak również
promowanie zdrowego stylu
życia oraz pokazanie jak w kreatywny sposób można spędzić
czas z dzieckiem.
Od samego rana uczniowie
wraz z nauczycielami dekorowali salę, przygotowywali stanowiska do eksperymentów, które
mieli zaprezentować podczas

zanie eksperymentów
fizyczno- chemicznych, chętni mogli brać
udział w doświadczeniach oraz dowiedzieć
się, dlaczego tak się
dzieje? Co wpływa na
dane zjawisko? Eksperymentowanie sprawiło
wielką frajdę oraz rozbudziło w uczestnikach
ciekawość. Ostatnim

Festiwalu Nauki. Pierwsi uczestnicy i zaproszeni goście, rodzice, młodsze rodzeństwo, babcie, dziadkowie przybyli krótko
przed godziną 10.00. Gościliśmy
również Jolantę Czuchnowską,
przedstawiciela Małopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Krakowa, a także pracowników Urzędu Gminy w Szaflarach, Renatę Starmach i Marzenę
Stoch. Dyrektor szkoły Dorota
Sikoń otworzyła uroczystość
krótką przemową powitalną.
Następnie odbyły się występy
klas młodszych skierowane do

rodziców. Po nich zaprezentowano pokazy talentów dzieci:
wokalne, teatralne i taneczne.
Przepiękne piosenki, śmieszne
scenki oraz wierszyki
w wykonaniu uczniów na
pewno rozczuliły wszystkich rodziców. Po występach artystycznych nastąpiła druga część Festynu, której myślą przewodnią
była Nauka. Uczniowie pod kierownictwem nauczycielek Moniki Mroszczak-Gasior i Moniki
Jędrol zorganizowali Festiwal
Nauki, którego celem było poka-
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punktem programu były zabawy ruchowe oraz zawody
sportowe, promujące zdrowy
tryb życia. Największą radość
jednak uczniowie mieli z powodu prezentów, które otrzymali.
Atrakcją było malowanie twarzy, a na sam koniec przepyszne lody!
Serdecznie dziękujemy
nauczycielom za przygotowanie swoich podopiecznych
i piękne występy na naszym
festynie. Dziękujemy bardzo
naszym wspaniałym Rodzicom
za przybycie. Podziękowania
dla Rady Rodziców za sfinansowanie poczęstunku a GRRPA
w Szaflarach za ufundowanie
nagród.
Opr. i fot.: Monika Szado
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Turniej Szachowy na Dzień
Dziecka i Dzień Mamy
31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej uroczyście obchodzono Święto Mamy i Taty
połączone z obchodami Dnia Dziecka.

P

ięknym śpiewem, recytacją
wierszy, zabawnymi scenkami uczniowie klas 1-3
przywitali swoich rodziców
zebranych na sali. Programem
słowno-muzycznym dzieci najmłodsze z grupy przedszkolnej
wyraziły swoje uczucia. Po zakończonych występach dzieci
udały się do swoich sal, gdzie
wraz z rodzicami spędzały czas
na wspólnych zabawach. Dla
uczniów klas starszych odbyły
się zabawy i rozgrywki sportowe, a dla klas trzecich i starszych
uczniów Szkolny Turniej Szachowy, który był podsumowaniem innowacji pedagogicznej.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach organizacji imprezy Dzień Dziecka – turnieje
i rozgrywki sportowe w ramach
Kampanii „No Promil – No
Problem”. Celem Turnieju szachowego była popularyzacja gry
w szachy w szkole, stworzenie
możliwości rozegrania meczy
szachowych nie tylko uczniom
klasy III, którzy byli objęci wprowadzaniem innowacji pedagogicznej, ale również uczniom
z innych klas. Rozgrywki prze-

prowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I- III
i dla klas V-VI. Podczas turnieju
panowała atmosfera zdrowej ry-

walizacji i współzawodnictwa.
Szkolni szachiści zostali zapoznani z Regulaminem Turnieju
oraz zasadami fair-play. Poziom

gry był bardzo dobry, uczniowie
klasy III oraz klas V-VI, opanowali znajomość gry w szachy,
sprawnie poruszali się bierkami po szachownicy, szachowali
i potrafili grać końcówki: „szach-
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-mat”. Dla najlepszych zawodników (miejsca I-IV) przygotowano dyplomy oraz nagrody.
Pozostali uczestnicy otrzymali
upominek rzeczowy - szachy
oraz dyplom uczestnictwa. Większość tych dzieci po raz pierwszy
miała okazję poznać szachy dopiero w tym roku szkolnym, a na
Turnieju zajęła czołowe miejsca.
Nagrody rzeczowe, zakupiono
ze środków przyznanych w ramach organizacji imprezy Dzień
Dziecka – turnieje i rozgrywki
sportowe w ramach Kampanii
„No Promil – No Problem” .
Kolejnym punktem był występ naszego szkolnego zespołu góralskiego. Na zakończenie
bogatego w różne atrakcje dnia
odbył się Szkolny Pokaz Talentów, na którym dzieci młodsze
i starsze dały pokaz swoich
umiejętności tanecznych, wo-

kalnych, recytatorskich i aktorskich, a także opowiedziały
o swoich zainteresowaniach
m.in. samolotami.
Opr. i fot.: Maria Święs-Trzebunia,
Krystyna Jarosz
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„Tatry - moja miłość”
Celina Hreśka z klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem zdobyła II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Tatry - moja miłość”.

J

est to kolejna edycja tego
konkursu, w której uczniowie szkoły w Skrzypnem
są laureatami. Organizatorami Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Tatry - moja miłość” są LOP Zakopane oraz SP
im. J. Tischnera w Ratułowie.
Tegorocznym tematem pracy
plastycznej był „Las i jego
mieszkańcy.”
Wręczenie nagród laureatom odbyło się 17 maja 2019 r.
w Urzędzie Miasta w Zakopanem. Gratulujemy!
Opr. i fot.: Monika Peciak

Nagroda dla ucznia SP w Maruszynie Dolnej
Wyróżnienie w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II otrzymał Szymon Walkosz
z klasy III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Maruszyny Dolnej.

2

5 kwietnia 2019 roku
w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Jana Pawła II
w Krościenku n/D odbył się finał konkursu. Myśl przewodnia
konkursu to „Miłość Boga, aż
do pogardzenia sobą.” /św. Jan
Paweł II za św. Augustynem/ Do
testu pisemnego
o tematyce konkursu przystąpiło 21 uczniów z 12 szkół z terenu województwa małopolskiego.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania
dotyczące dzieciństwa, młodości
Karola Wojtyły, okresu kardynalskiego i pontyfikatu Jana Pawła
II. Po napisaniu testu wszyscy
otrzymali dyplomy uczestnictwa
oraz publikacje o sanktuariach
Matki Bożej.
Laureaci konkursu oraz osoby
wyróżnione wraz z opiekunami zostali zaproszeni po odbiór
nagród na Święto Szkoły, które
odbyło się 17 maja 2019 roku.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w Kościele w Krościenku. W murach szkoły mło-

dzież w programie słowno
- muzycznym pod kierunkiem
Jolanty Ciesielki i Marii Kupiel
przypomniała życie i twórczość
Św. Jana Pawła II. Było to bardzo wzruszające przeżycie. Po
akademii oraz przemówieniach
gości Wicestarosta Powiatu
Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Jana Paw-

ła II w Krościenku n/D Krzysztof Koper, wręczyli nagrody
książkowe laureatom konkursu
i osobom wyróżnionym. Gratulacje otrzymał Szymon Walkosz,
a nauczycielka Pani Renata Jagoda otrzymała podziękowania
za przygotowanie ucznia do
konkursu. Wspomina ona też
iż uczniowie z naszej szkoły,
obecnie absolwenci od 2003 roku
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osiągali sukcesy w tym konkursie
oraz w konkursie recytatorskim
utworów Jana Pawła II. Absolwenci naszej szkoły uzyskiwali
wysokie lokaty w konkursach.
Janusz Bugajski w 2006 roku
uzyskał I miejsce w III Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie Recytatorskim utworów
Jana Pawła II, Jadzia Maciasz,
zdobyła III miejsce w konkursie wiedzy w 2007 roku, Bartek
Surmiak otrzymał III miejsce
w 2009 roku. W tych konkursach
brali też udział Wojciech Fudala,
Piotr Kiernoziak, Katarzyna Strama, Joanna Bednarz, Aneta Bednarz, Barbara Babiarz. Niektórzy
z absolwentów maja już dzieci,
które uczęszczają do oddziału
przedszkolnego w naszej szkole.
Może ich pociechy pójdą w ślady
rodziców i będą poznawać życie
i dorobek Karola Wojtyły – Ojca
Św. Jana Pawła II. Tego im życzymy z całego serca.
Opr. Katarzyna Słodyczka
Uczennica klasy VIII
Fot: Renata Jagoda
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Wrocław miasto mostów i krasnali
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze zwiedzili Wrocław dzięki wsparciu Gminy Szaflary.

T

o, że Wrocław szczyci się
największą liczbą mostów
w całej Polsce uczniowie
Szkoły Podstawowej w Borze
dowiedzieli się od przewodnika,
który oprowadzał uczestników
po Wrocławiu. Trzydzieści dzieci
i młodzieży z Boru uczestniczyło
w dwudniowej wycieczce do stolicy Dolnego Śląska 6 i 7 czerwca
2019 roku.
Wycieczka odbyła się, jako
projekt „Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu
gwarancją życia bez używek”,
który jest realizowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej
w Borze przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach
otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań publicznych
w dziedzinie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym. Krasnale też są
wizytówką Wrocławia. Niewielkie rzeźby, w liczbie stale
rosnącej, są umieszczane we
Wrocławiu sukcesywnie od

2005 roku (niektórzy twierdzą,
że jest ich już 200).
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Zoo. W zachwyt wprawiło nas Afrykarium,
potężny obiekt kojarzący się
z Arką Noego. Jest to unikatowe
na światową skalę oceanarium
prezentujące wyłącznie gatunki
zwierząt pochodzących z Czarnego Lądu. To była atrakcja
pierwszego dnia.

Drugi dzień pobytu we
Wrocławiu rozpoczęliśmy od
zwiedzania „Panoramy Racławickiej”. Oglądając olbrzymie
malowidło wysłuchaliśmy historii bitwy pod Racławicami, która
toczyła się pomiędzy wojskiem
Tadeusza Kościuszki i wojskiem rosyjskim. Obraz zrobił
na uczniach wielkie wrażenie.
Potem odbyliśmy kilkugodzinny spacer po ciekawych

Zaskalanie upamiętnili 3 Maja

Z

okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja uczniowie przygotowali akademię przypominającą to wydarzenie.
Oprawą muzyczną zajęła się
nauczycielka Jolanta Krzystyniak, natomiast scenariusz

przygotowała pod kierunkiem
nauczyciela Dariusza Tokarskiego, gimnazjalistka Julka
Kubicz.
Montaż poetycko – muzyczny był utrzymany w podniosłym
patriotycznym nastroju.
Opr i fot.: Kinga Jagła-Tokarska
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miejscach Wrocławia oczywiście
pilnie szukając krasnali. Zachwycaliśmy się tańczącymi w rytm
klasycznej muzyki fontannami,
pospacerowaliśmy wśród egzotycznych roślin w Ogrodzie Japońskim, zwiedziliśmy katedrę
i usłyszeliśmy historię jej odbudowy po zbombardowaniu w czasie
II wojny światowej i wiele innych.
Nasze zwiedzanie zakończyliśmy
wizytą w „Kolejkowie” - największej makiecie kolejowej w Polsce.
Atrakcja „Kolejkowo” mieści się
na terenie jednego z najstarszych
dworców kolejowych we Wrocławiu. Przedstawione tu zostały autentyczne budowle z terenu
Śląska i Dolnego Śląska. Makiety przedstawiają miniaturowych
mieszkańców (m.in. leśniczych,
narciarzy, kupców, pracowników
budowlanych, cyrkowców i plażowiczów) w różnych sytuacjach
dnia codziennego; przedstawione
jest życie na wsi, wyprawy wysokogórskie, akcje ratunkowe itp.
Opr. i fot.: Małgorzata Gacek
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Wycieczka do Niedzicy
5 czerwca 2019 roku 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
uczestniczyło w wycieczce do Niedzicy.

D

zieci biorące udział w wyjeździe to uczniowie klasy I i III, którzy cały rok
uczęszczali na dodatkowe zajęcia
w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Aktywne
szkoły Gminy Szaflary”.

Wizytaw Niedzicy rozpoczęła
sięspacerem po zaporze i podziwianiem widoków. Dzieci mogły
zobaczyć z bliska Zamek w Niedzicy oraz fragment Pienińskiego
Parku Narodowego. Po spacerze
zwiedziliśmy z przewodnikiem

elektrownię wodną,
zobaczyliśmy mechanizmy napędzające ją
i zeszliśmy na poziom
60 m pod ziemię.
Po zwiedzaniu
przyszedł czas na lody

i zakup pamiątek z pobytu na
podzamczu. Na zakończenie
popłynęliśmy w rejs po Jeziorze Czorsztyńskim - statkiem
widokowym „Halny”.
Opr. i fot.: Bożena Huzior

Bańska Niżna – doskonały przykład muzycznej współpracy
Koło piosenki „Benes” działające przy Szkole
Podstawowej w Bańskiej Niżnej rozwija działalność,
przyciągając do współpracy zdolną młodzież.

P

ierwszą imprezą, na której
młodzi muzycy, działający
pod kierunkiem Krzysztofa
Cierniaka, mogli zaprezentować
swoje umiejętności, był koncert
walentynkowy w szkole. Wystąpili w nim Gabriela Król (śpiew)
i Antoni Cierniak (gitara klasyczna) z Bańskiej Niżnej oraz
Jan Gucwa z Krościenka (gitara
akustyczna i elektryczna) i Paweł
Gwiżdż z Lipnicy Małej (śpiew).
Na początku marca Gabriela
Król i Jan Gucwa wzięli udział
w V Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej w Krakowie i zakwalifikowali się do
finału, który odbył się 16 marca
w Centrum Serenada. W finale,
podobnie jak w eliminacjach,
przedstawili piosenkę „All In
My Head” i zdobyli wyróżnienie.
Ten sam duet wystąpił w XII
edycji Ogólnopolskiego Konkur-

su Piosenki Anglojęzycznej „The
Joy of Singing” we Włoszczowie
z piosenką „Still Got the Blues”.
Jan otrzymał tam wyróżnienie
za akompaniament, przyznaną
przez Kubę Sienkiewicza.
Kolejna impreza, w której
wzięli udział Gabrysia i Jasiek,
to XXXI Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love Me Tender”
w Jaśle. Zaprezentowana tam
piosenka „Shallow” przyniosła
im kolejne wyróżnienie.
Dzień później Gabriela i Jan
(„All In My Head” i „Shallow”)
oraz Paweł Gwiżdż („Nieznajomy” i „Let Her Go”) wystąpili
w Międzyszkolnym Zakopiańskim Konkursie Talentów „Perseusz”. Duet został uhonorowany
Grand Prix, a Paweł zdobył III
miejsce i Nagrodę Publiczności. W jury konkursu zasiadali:
Hanka Wójciak, Hania Rybka,

Krzysztof Trebunia-Tutka i Bartłomiej Kudasik.
W eliminacjach powiatowych festiwalu „Talenty Małopolski”, zorganizowanych
3 kwietnia w Nowym Targu,
wzięli udział Gabriela Król,
Wiktoria Łukanus, Jan Gucwa
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i Paweł Gwiżdż. Nominacjami
do etapu wojewódzkiego została nagrodzona Gabrysia za
piosenkę „Do I Wanna Know”
oraz duet Gabrysia i Paweł za
„Let Her Go”.
Opr. Jolanta Stolarczyk,
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
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Wyjazdowy maj w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej
Uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VIII oraz III gimnazjum zaangażowani
w realizację projektu „Aktywne Szkoły Gminy Szaflary” w maju mieli okazję
uczestniczyć w 4 wyjazdach edukacyjnych.

W

ycieczki w całości były
finansowane ze środków
projektowych i miały na
celu poszerzenie oferty edukacyjnej, rozbudzenie zainteresowań
uczniowskich oraz pogłębienie
umiejętności i wiedzy matematyczno-przyrodniczej.
Pierwszy majowy wyjazd
miał miejsce 9 maja. Uczniowie z klasy V i VII wybrali się
do Krakowa, aby kształtować
umiejętności dotyczące zagadnień matematycznych i przyrodniczych. W Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
uczniowie pod okiem przewodnika mogli wykonać szereg ciekawych doświadczeń fizycznych
oraz poznać podstawy astronomii. Po zwiedzaniu uczniowie
uczestniczyli w lekcji na temat
dźwięku, w czasie której nie tylko poznali najważniejsze pojęcia z akustyki, ale również mogli
pohałasować i zagrać w zespole

muzycznym. Po zakończeniu
zajęć uczniowie powędrowali
na Aleję Podróżników, Odkrywców i Zdobywców, gdzie poznali sylwetki najwybitniejszych
polskich podróżników.
16 maja uczniowie z klasy
VIII i III gimnazjum wybrali
się nad Jezioro Czorsztyńskie.
Celem wycieczki było zdobycie wiedzy na temat przyrody
oraz energii odnawialnej. Uczestnicy udali się do wnętrza Zespołu
Elektrowni Wodnych w Niedzicy. Tam miejscowy przewodnik
oprowadził uczniów po najważniejszych miejscach elektrowni
opowiadając o historii budowy
i działaniu najważniejszych
systemów. W drugiej części wycieczki młodzież i opiekunowie
popłynęli statkiem wycieczkowym „Harnaś” w 50-minutowy
rejs po jeziorze, podczas którego
mieli okazję podziwiać pobliskie
zamki oraz piękno przyrody.

Uczniowie najstarszych klas
24 maja uczestniczyli natomiast
w warsztatach edukacyjnych
„Prawdopodobieństwo w doświadczeniach losowych” organizowanych na terenie Kampusu Wielickiego. W czasie zajęć
uczniowie mieli możliwość powtórzenia oraz poszerzenia zdobytych w szkole wiadomości na
temat rachunku prawdopodobieństwa, doświadczeń losowych

czy paradoksu Monty’ego Halla.
Praktyczne ćwiczenia oraz przykłady „z życia wzięte” zaciekawiły i zaangażowały uczestników
warsztatów.
28 maja uczniowie zwiedzali
Jaskinię Wierzchowską, gdzie
podpatrywali życie nietoperzy
i pająków jaskiniowych. Zafascynowani uczniowie przemierzyli korytarze i sale wraz z przewodnikiem, który przybliżył im

zagadnienia związane z podziemnymi formami krasowymi.
Spotkali tam również człowieka
pierwotnego NEOLITOSA, który opowiedział o życiu ludzi pierwotnych. Dodatkową atrakcją
były warsztaty kreatywno-edukacyjne, w czasie których uczniowie poznali historie malowideł
naskalnych oraz własnoręcznie
pomalowali kamienie naturalnymi barwnikami. Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez
uczniów, a ozdobione kamienie
okazały się wspaniałą i … ciężką pamiątką. Ostatnim punktem
wycieczki było ognisko połączone ze smażeniem kiełbasek oraz
zabawy na świeżym powietrzu.
Opr. i fot.: Elżbieta Kuźmińska
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Festyn Rodzinny w Skrzypnem
2 czerwca 2019 r. przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem odbył się długo
oczekiwany Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców.
wykazać swoim niewątpliwym
talentem plastycznym, kiedy
na uśmiechniętych twarzach
dzieci tworzyła prawdziwe
dzieła sztuki.
Na zewnątrz szkoły można
było zjeść kiełbaskę z grilla,
zapiekany oscypek z żurawiną, zapiekanki, frytki, ciastka.
Uczniowie dostali pyszne lody,
ufundowane przez Radę Rodziców z okazji Dnia Dziecka.
W trakcie imprezy wolontariusze szkoły zbierali do puszek
środki na leczenie chorej Gabrysi. Nasi goście wykazali się

F

estyn został otwarty przemówieniem Dyrektor Brygidy Strzęp oraz powitaniem
wszystkich gości, wśród których
był Wójt Gminy Szaflary wraz
z rodziną.
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Rodziny
i wręczyli rodzicom wykonane
przez siebie upominki. Wystąpili wszyscy uczniowie najmłodszych klas; były piosenki, wierszyki, tańce i zabawne scenki.
Kolejną atrakcją był występ
cheerleaderek ze Skrzypnego,
które pod opieką Izabeli Machalicy przygotowały niesamowity układ taneczny i podczas
występu wykazały się nie lada
zręcznością, poczuciem rytmu
i wirtuozerią wykonania.
Oczywiście podczas festynu
nie mogło zabraknąć występu
kapeli góralskiej i naszego zespołu regionalnego. Występy
te przygotowane były przez

Czesława Joniaka i opiekunów
zespołu Andrzeja Stramę oraz
Annę Mrowcę.
Wielką niespodzianką był
występ kabaretu Skrzypne+.
Rodzice przygotowali dla nas
przedstawienie o niegrzecznym
Czerwonym Kapturku. Podczas
spektaklu każdy dobrze się bawił,
bo oprócz porcji niesamowitego dowcipu, otrzymaliśmy też
wspaniałą lekcję wychowawczą.
Po występach przyszedł czas
rozgrywki sportowe. Uczniowie

klas I-VI wzięli udział w zawodach w piłkę nożną, natomiast
starsi uczniowie i dorośli grali
w siatkówkę.
Nie były to jedyne atrakcje
podczas festynu. Dużo radości
najmłodszym sprawiły umiejscowione na zewnątrz dmuchańce, zamki i zjeżdżalnie.
Były też cieszące się olbrzymią popularnością kolorowe
warkoczyki z włosami syntetycznymi. Nauczycielka Joanna Palka mogła się natomiast
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dużym zrozumieniem i chęcią
pomocy potrzebującej dziewczynce.
Warto wspomnieć i o tym,
że mimo iż niemal cały miesiąc padał ulewny deszcz, to
podczas festynu pogoda nam
dopisała. Było ciepło i słonecznie, co gwarantowało dobrą
zabawę. Nad całością bacznie
czuwała nasza wspaniała Rada
Rodziców.
Opr.: Weronika Gąsienica
Fot.: Natalia Staszel
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Las i jego mieszkańcy

I miejsce dla drużyny ze Skrzypnego w Rejonowym Konkursie Wiedzy
Ekologiczno-Przyrodniczym dla Najmłodszych „Las i jego mieszkańcy”.

5

czerwca 2019 roku uczniowie
klasy II i III SP w Skrzypnem
reprezentowali szkołę w V
Rejonowym Konkursie Wiedzy
Ekologicznej dla Najmłodszych
„Las i jego mieszkańcy” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera
w Ratułowie oraz Ligę Ochrony
Przyrody w Zakopanem. Celem
konkursu jest rozwijanie wśród
dzieci zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych. Konkurs
odbył się na terenie obiektu edukacyjnego Nadleśnictwa Nowy
Targ.
W rywalizacji o tytuł małego znawcy lasu zmagały się
23 zespoły dzieci z klas 0–III
z trzynastu szkół powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego

w dwóch kategoriach: kl.
0–I i kl. II–III.
W tym roku drużyna ze
Skrzypnego zdobyła I miejsce
w kategorii kl. II-III.
Drużynę reprezentowali:
Amelia Sikoń i Krystian Zadora
z kl. II oraz Filip Sikora z kl. III.
Do konkursu uczniów przygotowały dzieci nauczycielki Monika
Peciak i Anna Waluś.
By wyłonić członków reprezentującej Szkołę drużyny, wcześniej w szkole odbył się Szkolny
Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej w kl. II i III. Warto
wspomnieć, że uczniowie szkoły
w Skrzypnem już od kilku lat są
laureatami tego konkursu.
Gratulujemy!
Opr. i fot.: Monika Peciak

Kuźnia Wiedzy
W ramach projektu „Aktywne
Szkoły Gminy Szaflary” uczniowie SP
w Maruszynie Dolnej wybrali się na
wycieczkę, tym razem do Wieliczki.

W

Wieliczce grupa brała udział
w warsztatach „Wydawać,
chomikować czy oszczędzać
– przedsiębiorczy młody człowiek”.
Na tych warsztatach uczniowie dowiedzieli się o historii płatności,
sprawdzali zabezpieczenia banknotów oraz podczas grupowej gry
„Budżet rodzinny” planowali wydatki. Przedstawiciele grup prezentowali wyniki swojej pracy.
Kolejnym tematem warsztatów
było „Kształtowanie wyobraźni
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3D - klocki reko”. Na tych zajęciach uczniowie praktycznie
wykonywali modele brył przestrzennych oraz układali tangramy
według wzorów.
Uczniom podobały się warsztaty
i pokaz interaktywny, w zajęciach
uczestniczyli aktywnie. Ta wycieczka umożliwiła im poszerzenie
zdobytych w szkole wiadomości
i umiejętności.
Opr. i fot.: Maria Niedośpiał,
Barbara Gałdyn

nr 2(12)/2019

HISTORIA I EDUKACJA

Szkolna Eko Impreza
14 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej odbyła się szkolna impreza
ekologiczna, którą zorganizował Samorząd Uczniowski, a uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie.
Impreza była podsumowaniem kilku zadań ekologicznych wykonanych przez naszych uczniów.

W

kwietniu w ramach „Dni
Ziemi” uczniowie z kl.
VI i VIII posprzątali
przydrożne rowy na zaśmieconym odcinku drogi do Bańskiej
Wyżnej.
Tydzień przed imprezą ekologiczną uczniowie wraz z wychowawcami wykonywali klasowe
plakaty ekologiczne pod hasłem
„Czysta Ziemia – Zdrowi Ludzie”. Plakaty zostały wywieszone na korytarzach szkolnych
i przez kilka dni „przemawiały” do uczniów. Wychowawcy
w swoich klasach omawiali problem sortowania śmieci i recyklingu. Został również ogłoszony
konkurs dla uczniów na eko-strój.

W trakcie Eko Imprezy podsumowującej tydzień ekologiczny w szkole wystąpili uczniowie
z kl.II, którzy zaprezentowali

ciekawy i rozśpiewany pogram
o ochronie przyrody. Następnie komisja składająca się
z nauczycieli i uczniów doko-

nała podsumowania konkursu
na najciekawszy plakat. Zwycięzcą konkursu plakatowego
pod hasłem „Czysta Ziemia –
Zdrowi Ludzie” została kl. III.
Ostatnim punktem programu
Eko Imprezy był pokaz Mody
Eko. W pokazie mody wystąpiło
dziewięcioro uczestników, którzy zaprezentowali wykonane
przez siebie stroje z surowców
wtórnych. Stroje były kolorowe,
pomysłowe i zabawne. Wywołały duży aplauz publiczności.
Pokaz mody zakończył się wyborem najciekawszego stroju tej
kolekcji. Na koniec spotkania
nagrodzono zwycięzców.
Opr. i fot.: Wanda Wykręt

Gminny Konkurs na Projekt Znaczka o Tematyce Ekologicznej
Wójt Gminy Szaflary ogłosił bieżący rok Rokiem Ekologii. W ramach obchodów
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej zorganizowała Gminny Konkurs na
Projekt Znaczka o Tematyce Ekologicznej.

J

ego celem było przybliżenie
młodzieży zagadnień dotyczących ekologii.
Prace oceniło jury z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu w składzie: Maria
Mrożek, Dorota Warciak i Leszek Pustówka. Oto nagrodzeni
uczniowie:
Kl. 4–5
»» I miejsce – Natalia Antoszek
(SP Skrzypne)
»» II miejsce – Martyna Luberda
(SP Bór)
»» III miejsce – Patryk Kalata
(SP Bańska Niżna)
»» Wyróżnienia: Magdalena
Cisoń (SP Bór), Magdalena Swałtek (SP Zaskale),
Nicola Bloch (SP Zaskale), Anna Repa (SP Bańska
Wyżna)

Kl. 6–7
»» I miejsce – Katarzyna
Repa (SP Bańska Niżna)
»» II miejsce – Klaudia Mrugała (SP Skrzypne)
»» III miejsce – Gabriela Gubała (SP Skrzypne)
»» Wyróżnienia: Wiktoria
Marusarz (SP Skrzypne),
Julia Swałtek (SP Zaskale),
Mateusz Kułach (SP Bańska
Niżna)

pojadą jesienią na wycieczkę
do warszawskiego Centrum
Nauki Kopernik. Uczniowie,
którzy zajęli II i III miejsca lub
zdobyli wyróżnienie, otrzymali nagrody ufundowane przez

Kl. 8 SP i 3 gimnazjum
»» I miejsce – Ewelina Nowak
(SP Zaskale)
»» II miejsce – Joanna Szczechowicz (SP Bańska Wyżna)
Zgodnie z regulaminem
zdobywcy pierwszych miejsc
w każdej kategorii wiekowej
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Pocztę Polska. Podsumowanie
konkursu i rozdanie nagród odbyło się 23 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach.
Opr.: Jolanta Stolarczyk,
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
Fot.: Natalia Romasz
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Wycieczka do Orawskiego
Parku Etnograficznego
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej w kwietniu
2019 roku pojechali na wycieczkę wiosenną do Zubrzycy Górnej.

P

odczas zwiedzania skansenu
poznawali historię, architekturę oraz kulturę Orawy.
Orawski Park Etnograficzny to
wspaniałe miejsce, aby poznać
i zobaczyć na własne oczy zabudowę dawnej wsi orawskiej. Dzieci mogły przenieść się w czasie
i zobaczyć jak wyglądała dawna
codzienność. Pani przewodnik

opowiadała o zawodach, które
już nie istnieją i oprowadzała po
chałupach, których już dzisiaj na
wsiach nie ma, np. po olejarni, foluszu (zrębowy budynek służący
do spilśniania sukna).
Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach ,,Na bogato.
Orawskie talorki weselne”. Zajęcia odbywały się w chałupie

Dziuka. Zobaczyli ekspozycję
dotyczącą orawskiego wesela.
Pani przewodnik opowiadała
o zwyczajach na dawnych wiejskich weselach. Wiele dzieci
myślało, że talorki to były jakieś
weselne przekąski. Okazało się,
że weselne talorki to talerze ozdobione ornamentami, które były
symbolem bogactwa. W izbie

warsztatowej, dzieci otrzymały
po drewnianym talerzyku, który
same ozdabiały własnym ornamentem. Wena twórcza ogarnęła
wszystkich obecnych i talerzyki
zostały przepięknie ozdobione.
Uczniowie bawili się świetnie,
a swoje artystyczne dzieła zabrali
do domu.
Opr. i fot.: Maria Święs-Trzebunia

w formie puzzli oraz test z ekologii. Wszyscy poradzili sobie
wspaniale i otrzymali pierwsze
miejsca oraz świetne nagrody. Dziękujemy Dyrektorowi
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystki w Szaflarach

Iwonie Gal za wsparcie finansowe i obecność na konkursie.
Dziękujemy również drużynom
i opiekunom za przyjazd i wspaniałą zabawę. Do zobaczenia
za rok!
Opr. i fot.: Bożena Huzior

IV Gminny konkurs
matematyczno-przyrodniczy
z elementami ekologii
7 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej była organizatorem
IV Gminnego konkursu matematyczno przyrodniczego z elementami ekologii.

K

onkurs organizowany był dla
klas II i III SP. W konkursie
wzięło udział 24 uczniów
wraz z opiekunami ze wszystkich

szkół Gminy Szaflary. Trzyosobowe drużyny rozwiązywały zadania ze znajomości przyrody,
zadania tekstowe z matematyki
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Dzień
zdrowej
żywności

Uczennica ze SP w Maruszynie
Dolnej z nagrodą w konkursie
Agnieszka Buńda z Maruszyny zdobyła II miejsce
w XIV Międzyszkolnym Konkursie o Życiu, Działalności
i Twórczości Generała Andrzeja Galicy.

Z

e Szkoły Podstawowej im.
Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej w tym konkursie brało udział 4 uczniów:
Agnieszka Buńda z klasy IIIG,
Weronika Zubek z klasy VIII,
Katarzyna Słodyczka z klasy VIII
oraz Szymon Walkosz z klasy III
gimnazjum. Uczniowie przygotowywali się do tego konkursu
pod kierunkiem nauczycielki,
Renaty Jagody. Tematyka konkursu obejmowała informacje
dotyczące życia generała Andrzeja Galicy oraz wiadomości
z historii powszechnej w latach
1914-1918.
Konkurs odbył się 29 maja
2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białym Dunajcu. Po
rozpoczęciu uroczystości kwiaty

pod pomnikiem generała Andrzeja Galicy złożyli: dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu Bogusław Blicharski wraz
z uczniami, żołnierze 5 Batalionu
Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz wójt Gminy Biały
Dunajec Andrzej Jacek Nowak.
Młodzież po złożeniu kwiatów pod pomnikiem wraz z nauczycielami udała się do szkoły,
gdzie obejrzała przedstawienie
przygotowane przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu ukazujące anegdotę
z życia generała Andrzeja Galicy.
Po obejrzeniu przedstawienia
uczestnicy konkursu napisali test
wiedzy o życiu
i działalności generała. Wówczas do pracy przystąpiło jury

w składzie wójt Andrzej Jacek
Nowak, Halina Hanula, Aleksandra Gąsienica-Marcinowska,
Barbara Chowaniec-Lejczyk.
Goście i uczestnicy konkursu
oczekując na wyniki konkursu obejrzeli następny spektakl
w wykonaniu gospodarzy. Żołnierze z 5 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Przemyślu opowiedzieli o historii batalionu i ich
tradycjach. Przedstawili prezentację multimedialną w której były
informacje na temat uzbrojenia
żołnierzy. Absolwent szkoły
w Białym Dunajcu Pan Noworolnik, obecnie żołnierz z 5 Brygady Strzelców Podhalańskich
w Przemyślu wyjaśnił uczniom
jaką drogę należy przejść, aby
zostać żołnierzem zawodowym.
Żołnierze odpowiadali na pytania
uczniów, na sali panowała bardzo
miła atmosfera. Po obiedzie jury
ogłosiło wyniki, dyrektor szkoły
nr 2 w Białym Dunajcu wręczył
dyplomy oraz nagrody laureatom
konkursu.
Uczennica Agnieszka Buńda
z klasy III gimnazjum z naszej
szkoły zajęła II miejsce. Serdecznie jej gratulujemy.
Uczniowie z naszej szkoły
wraz z opiekunem bardzo dziękują organizatorom konkursu za
tak wspaniałe przyjęcie. Udział
w uroczystościach i w międzyszkolnym konkursie jest ważną lekcją historii.
Opr. i fot.: Weronika Zubek
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W Szkole
Podstawowej
w Szaflarach
na przełomie
marca i kwietnia
zorganizowano
dla klas I-III Dzień
zdrowej żywności.

O

tym, że każdy powinien zdrowo się odżywiać, nie trzeba nikogo
przekonywać. Szczególnie
dotyczy to dzieci, które
ukształtowane w młodym
wieku nawyki żywieniowe
poniosą w dorosłość. Tym
właśnie jakże ważnym kwestiom służył Dzień zdrowej
żywności.
Na talerzykach pojawiły się własnoręcznie przez
uczniów zrobione kanapki
pełne nabiału i warzyw.
Okazało się, że prawie
każde dziecko wie, co jest
dla niego pożywne, a jednocześnie zdrowe. Jedno
jest pewne - dzień zdrowej
żywności powinien być
dniem powszednim każdego dziecka.
Opr. i fot.: Jarosław Szlęk
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Święto
Mamy i Taty
W Szkole Podstawowej w Zaskalu odbył
się Dzień Mamy i Taty.

K

lasa III pod kierunkiem
Bogusławy Czyż przygotowała montaż słowno –
muzyczny. Piosenki i wiersze
dotyczyły treści związanych
ze świętem. Dzieci mogły się
wykazać przed rodzicami talentem aktorskim prezentując
przedstawienie pt. „Zielony
Kapturek”. Treści ekologiczne
nie znalazły się tu przypadkowo. Z uwagi na to, że Wójt
Gminy Szaflary ogłosił rok
2019 rokiem ekologii, szkoły
podejmują takie działania na
różnych polach min. : przedstawienia, wystawy, konkursy
itp. Po przedstawieniu dzieci
wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane upominki
i zaprosiły na słodki poczęstunek.
Rodzicom życzymy
wszystkiego najlepszego klasa III z wychowawcą.
Opr. i fot.: Bogusława Czyż
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Święty Wojciechu Patronie nasz,
dziękujemy za Twoją opiekę

K

iedy nocą wjeżdża się do
Bańskiej Wyżnej, mamy
czasem wrażenie, że docieramy do gwiazd. Dotykamy
prawie nieba. Nie zawsze jest
łatwo tam wjechać, a tym bardziej wejść. Zatrzymując się tam,
możemy zawsze powiedzieć,
że coś zdobyliśmy. Oprócz otaczającego piękna spotkamy się
z życzliwością. Goście, którzy
przybyli tego roku przy okazji obchodów święta Patrona
Szkoły, mogli tego doświadczyć i przeżyć. W dniu 10 maja
społeczność szkolna rozsiewała
radość i zapraszała do wspólnych
przeżyć. Od ponad 100 lat święty
Wojciech sprawuje opiekę nad
Szkołą, pomaga przetrwać trudne
chwile, jest ostoją i przykładem,
że dzięki pracy i wierze można
osiągnąć sukces. „Przez trudy do
gwiazd”- to hasło przyświecało
nam podczas części artystycznej.
Zanim to nastąpiło udaliśmy się
do kościoła na mszę świętą w intencji Szkoły. Ksiądz, w swoim
kazaniu, nawiązał do gwiazd,
lecz tych świecących tylko kilka
lat, zapominanych. Nad nami są
stale świecące gwiazdy świętych,
których życie jest wskazówką,
by pokonywać coraz to trudniejsze szczeble w naszym życiu,
by cieszyć się coraz większym

blaskiem swojego Patrona oraz
Patrona naszej szkoły i Polski,
świętego Wojciecha.
O tak wielkich i ważnych
rzeczach rozmawiali młodzi
aktorzy na szkolnej scenie. Nietrudno było pokazać współczesny obraz podejścia uczniów do
nauki – niechęć, lekcyjne nudy
i lekceważenie obowiązków. Odgrywaną scenę przerwała aktorka
– nauczycielka, która przeniosła uczniów w czasy świętego
Wojciecha. I nagle pojawiła się
nowa rzeczywistość i życiowa
prawda, iż tylko wysiłkiem
i pracą można spełnić marzenia,
poznać najważniejsze wartości
i sens prawdziwego, pięknego
życia. Słowa, piosenki wzruszały
widownię. Nawet najmniejsze
maluchy z zaciekawieniem wpa-

trzone były w to co się działo na
scenie. Uwierzyły. Bardzo ważną
rolę i w spektaklu, i w życiu pełni
Nauczyciel. On jest odpowiedzialny za czuwanie nad dziećmi nie tylko po to, by nie nabiły
guza, lecz przede wszystkim, by
kroczyły w kierunku gwiazd i od
czasu do czasu wzywały na pomoc świętego Wojciecha.
Trudno jest wyliczyć osoby,
które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości, ponieważ
prawie każdy miał swoją cząstkę. Ktoś przygotował przepiękną
scenografię, inni zadbali o kostiumy, ileż rąk przygotowywało
słodkości, a ktoś musiał zadbać
o lśniące podłogi, inni znowuż
przygotowywali dzieci…
Opr. i fot.: Katechetka
Maria Felsztyńska

Wycieczka do ciepłowni geotermalnej
O tym, że ekologia jest ważna nie trzeba nikogo
przekonywać, dlatego 20 maja 2019 roku
uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
w Borze wzięli udział w wycieczce do ciepłowni
geotermalnej w Bańskiej Niżnej.

U

czestnicy wycieczki zwiedzili Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermię
Podhalańską pogłębiając wiedzę
z zakresu ekologii. Uczestniczyli
także w warsztatach edukacyjnych dotyczących problematyki

wykorzystania źródeł geotermalnych na Podhalu. Warsztaty
prowadził pracownik Geotermii
Podhalańskiej. Z szacunku dla
środowiska przyrodniczego na
wycieczkę grupa wybrała się
pieszo. Opr. i fot.: Monika Jędrol
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Kolejny sukces Julii
Po raz drugi Julia Kalata z Szaflar zdobyła
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym “Tatry moja Miłość”
organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.

T

egoroczny temat brzmiał:
„Las i jego mieszkańcy”. Organizatorem konkursu była
Liga Ochrony Przyrody Oddział
Zakopane, a sponsorem Urząd
Miasta Zakopane. Gala rozdania nagród odbyła się 17 maja

w Urzędzie Miasta w sali obrad
w obecności nowego wiceburmistrza Tomasza Filara. Prace
można zobaczyć na wystawie
w sali obrad.
Opr. i fot.:
Grażyna Chowaniec-Lejczyk

Warsztaty ceramiczne z Pracownią Ceramiki Zięba
W szkołach gminy Szaflary dzieci wzięły udział
w cyklu warsztatów ceramiki prowadzonych
przez Pracownię Ceramiki Zięba.

P

omysł aby organizować warsztaty ceramiki dla dzieci z gminy Szaflary pojawił się ok. roku
2016, wtedy pierwsze zajęcia prowadzone były w Bożej Zagrodzie
w Szaflarach. W 2018 r. powstała
Pracownia Ceramiki Zięba założona przez mieszkankę Szaflar –
Anetę Ziębę, absolwentkę Liceum
plastycznego im. A. Kenara.
Pierwszy cykl organizowany
we współpracy z GCKPiT dla
dzieci klas I-III odbył się na przełomie marca i kwietnia. Dzieci
wykonały dekorację świąteczną
w postaci glinianego koszyczka
wielkanocnego. Prace zostały ponumerowane, po ich wyschnięciu
wypalone w piecu ceramicznym,

następnie poszkliwione i ponownie wypalone. Gotowe prace
trafiły do szkół przed świętami
wielkanocnymi. Cykl zakończył
się konkursem którego przebieg
był relacjonowany na profilu Facebookowym pracowni.
Drugi cykl dla klas IV-VIII
odbył się w maju pod szyldem
„SKARBONKA – Zrób to sam!”.
Podczas tego cyklu dzieci wykonały własną skarbonkę, którą po
wysuszeniu i wypaleniu otrzymały
przed zakończeniem roku szkolnego.
W warsztatach wzięły udział
niemal wszystkie szkoły w gminie. Dyrekcja oraz Wychowawcy
szkół przyczynili się poprzez udo-

stępnienie sali oraz przekazanie
informacji Dzieciom i Rodzicom.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas
warsztatów dzieciom została
przekazana wiedza na temat historii i technologii ceramiki.
Pracownia Ceramiki Zięba poprowadziła również nieodpłatne warsztaty podczas V
Pikniku Rodzinnego w Szkole
Podstawowej w Szaflarach. Były
dwa tematy przewodnie: rzeźba
i ceramika. Dekoracje naścienne o temacie „Wakacje” dzieci
otrzymają wypalone i poszkliwione w nowym roku szkolnym.
Warsztaty ceramiki to wspaniała zabawa ale również ćwiczenie koncentracji, cierpliwości,
precyzji. Na warsztatach dzieci
rozwijają zdolności artystyczne
oraz wiedzę na temat technologii,
historii sztuki oraz technik plastycznych. Planowane są już kolejne cykle warsztatów dla dzieci
i dorosłych organizowane przez
pracownię, która współpracuje
z wieloma instytucjami a owocem tej współpracy były m.in.
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warsztaty prowadzone w ramach
Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich, Rycerskiego Dnia Dziecka w Zakopanem czy Jarmarku Podhalańskiego. Pracownia otrzymała dyplom
uznania od Międzynarodowego
Centrum Kultury za zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego
poprzez realizację warsztatów
w ramach projektu „Europejski
Rok Dziedzictwa Kulturowego”
w 2018 r. Opr. i fot.: Aneta Zięba
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Prace ze Skrzypnego nagrodzone
na 44. Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym „Matka w oczach dziecka”

27

maja 2019 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu
odbyło się uroczyste otwarcie
pokonkursowej wystawy 44.
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży
„Matka w oczach dziecka”

Już od wielu lat uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Św.
Jadwigi Królowej w Skrzypnem
biorą udział w tym konkursie
zdobywając nagrody i wyróżnienie.
W tym roku Nagrodę zdobyła
Amelka Sikoń z kl. II oraz Wy-

różnienie zdobyła Emilka
Sikoń z kl.I . Dziewczynki
wykonały prace pod kierunkiem p. M. Peciak i p.
L. Bafii.
Gratulujemy!
Opr. i fot.: Monika Peciak

Uczniowie z Bańskiej Wyżnej w Krakowie
W kwietniu uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VIII Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej w ramach projektu „Aktywne Szkoły
w Gminie Szaflary” wybrali się na wycieczkę do Krakowa.

U

czniowie pod opieką nauczycieli: Marcina Bryniarskiego i Bożeny Ziętal wzięli udział w zajęciach w Muzeum
Geologicznym PAN. Tematem
zajęć były mikroświaty.
W zabytkowych kamienicach przy ulicy Senackiej 1 i 3
w Krakowie zostały zgromadzone cenne zbiory Muzeum
Geologicznego Instytutu Nauk
Geologicznych PAN. Objaśniają
one procesy kształtujące oblicze Ziemi oraz jej przeszłość
geologiczną. Stała ekspozycja:
Budowa geologiczna obszaru
krakowskiego, została przygotowana dla zwiedzających o różnym stopniu znajomości zagadnień geologicznych. W ramach

sensorycznym, a więc prezentowane w nim ekspozycje działają
na wszystkie ludzkie zmysły.
Nosi on imię najsłynniejszego
polskiego pisarza fantastyki
naukowej – Stanisława Lema.
Można tutaj korzystać z instalacji interaktywnych prezentujących zjawiska z dziedziny
mechaniki, optyki, akustyki,
hydrostatyki i magnetyzmu.
Oprócz tego stworzono tu także Lem-birynt (labirynt), gdzie
umieszczono cytaty z twórczości tego wybitnego pisarza, krainę Zapachowo, z masą roślin
o nieziemskich zapachach, oraz
Geo-gródek prezentujący skały,
z których zbudowane są krakowskie zabytki. W Ogrodzie odby-

wystawy stałej, którą mieliśmy
okazję zobaczyć, prezentowane są okazy najważniejszych
skamieniałości: fauny, flory
i skamieniałości śladowych,
występujących w skałach obszaru krakowskiego. W czasie
zajęć dotyczących mikroświatów, uczniowie mogli zapoznać
się z budową mikroskopu oraz,
podczas pracy indywidualnej
z mikroskopem, oglądali różnego rodzaju minerały, ucząc się je
rozpoznawać oraz opisywać ich
podstawowe charakterystyczne
cechy.
Następnie grupa brała udział
w zajęciach pt. „Mroźne eksperymenty” w Ogrodzie Doświadczeń, który jest tzw. parkiem
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wają się też spektakularne eksperymenty. Jeżeli komuś jeszcze
mało atrakcji, może poskakać
na trampolinie bungee, poturlać
się w kuli Zorba lub pobujać
na osobliwej karuzeli zwanej
Żyroskopem. Podczas zajęcia
„Mroźne eksperymenty”, grupa
mogła sprawdzić jak zachowują
się różne substancje w ekstremalnie niskich temperaturach
suchego lodu (–78,5°C) i ciekłego azotu (–195,8°C). W programie było wiele innych zjawisk
ze świata niskich temperatur.
Przedstawiony program przebiegu wycieczki sprawił uczniom
wielką frajdę, ale też poszerzył
ich naukowe horyzonty.
Opr. i fot: Marcin Bryniarski
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Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
W realizację projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w Szkole Podstawowej imienia
Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu włączyła się przede wszystkim klasa szósta
pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Poniedziałek.

P

rojekt był odpowiedzią
na przesłanie Ojca Świętego
Jana Pawła II byśmy „dawali
świadectwo miłosierdzia” i nieśli
pomoc ludziom potrzebującym.
Odwołaliśmy się także w naszym codziennym życiu szkolnym do słów Kardynała Wojtyły
skierowanych do młodych- „Musicie od siebie wymagać”. Dlatego podjęliśmy działania, które
były wpisane w zadania projektu.
Zwłaszcza uwrażliwienie młodych na potrzeby innych ludzi.
Cele, które osiągnęliśmy
to wzbudzenie potrzeby dzielenia
się tym, co mamy z potrzebującymi, rozwijanie aktywności
i pomysłowości w realizacji
zadań oraz kształtowanie postawy miłości i okazywanie miłosierdzia starszym, samotnym
oraz dzieciom. W ramach projektu spotkaliśmy się w szkole

z księdzem misjonarzem Kazimierzem Kubatem, we wrześniu
przygotowaliśmy gazetkę o pracy polskich misjonarzy w Afryce.
W październiku do Domu
Pomocy Społecznej w Zaskalu

zawitał korowód świętych. Dzieci przebrane w stroje za postacie
świętych rozdały seniorom karteczki z cytatami- drogowskazami, którymi należy się kierować
w życiu codziennym. W listo-

padzie zespół koncertował dla
osób starszych z III Zakonu
świętego Franciszka w kościele
św. Katarzyny w Nowym Targu,
dzieci podarowały starszym własnoręcznie wykonane gipsowe
aniołki. W grudniu na wigilię
szkolną zostali zaproszeni samotni zaskalanie. A schola „Gloria
Dei” ubogaciła świąteczny czas
kolędowaniem w „Smreku”.
Pensjonariusze zawsze witają
nas z radością, a opiekunowie
przygotowują dla nas słodki poczęstunek. Realizacja projektu
przyniosła nam wiele nowych
doświadczeń, poznaliśmy różne
oblicza samotności od tej z wyboru po porzucenie. Myślimy,
że przynieśliśmy uśmiech i radość potrzebującym. Chcemy
jak nasz szkolny patron kroczyć
szlakiem dobrego człowieka.
Opr. i fot.: Kinga Jagła- Tokarska

Dzień Patrona kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
W maju w Szkole Podstawowej w Zaskalu
obchodzono Dzień Patrona.

P

ierwsza część uroczystości odbyła się w kościele
parafialnym pw św. Wojciecha, gdzie cała społeczność

wą homilię związaną z osobą
kardynała. Następnie schola
„Gloria Dei” pod kierunkiem
nauczycielki Elżbiety Poniedziałek zaprezentowała montaż muzyczny pt: „Wszyscy
jesteśmy wezwani do świętości i tylko świeci mogą odno-

uczniowska modliła się przed
relikwiami św. Jana Pawła II.
Ksiądz proboszcz Ryszard Gaweł wygłosił okolicznościo-
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wić ludzkość”. Druga część
obchodów odbyła się w sali
gimnastycznej w szkole, tu
swoje umiejętności taneczne
oraz przyśpiewki góralskie
wykonał zespół regionalny
„Mali Zaskalanie”.
Opr. i fot: Kinga Jagła - Tokarska
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Zaskalanie na wycieczce w Krakowie
23 maja odbyła się wycieczka do Krakowa, w której wzięły udział dzieci z klas I-III Szkoły
Podstawowej w Zaskalu, uczestniczące w projekcie „Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”.

P

odczas wycieczki dzieci miały zwiedzać Ogród Doświadczeń, ale ze względu na deszczową pogodę, organizatorzy
musieli zmienić plany, dlatego
uczniowie odwiedzili Muzeum

Przyrodnicze. Wystawy stałe i czasowe, łączące w sobie
świat nieożywiony z żywa fauną i florą, bardzo spodobały się
zwiedzającym. Dzieci miały
okazję zobaczyć duże kręgow-

ce, żyjące w epoce lodowcowej,
na czele z zachowanym w całości nosorożcem włochatym,
wystawę akwarystyczną, ekspozycję z żywymi małpkami,
gekonami, legwanami, wężami,

wystawę z fragmentami lasu tropikalnego, a także ekspozycję
„Fascynujący świat pająków
i skorupiaków”.
Opr. i fot.: Jolanta Krzystyniak

Wycieczka uczniów z Maruszyny do Ojcowa
W maju uczniowie Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
wybrali się na kolejną wycieczkę, tym razem do Ojcowa.

M

ieli okazję zwiedzić Jaskinię Wierzchowską, drugą
co do wielkości jaskinię
na terenie Wyżyny Krakowsko
- Częstochowskiej, położonej
w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Z przewodnikiem przeszliśmy ok. 1000 m

podziemnymi labiryntami i podziwialiśmy bajkowe w wystroju
oraz ukształtowaniu sale i korytarze. Przewodnik ciekawie opowiadał o formach krasowych,
a także organizmach żywych,
żyjących obecnie. Szczególnie
zaciekawiły nas osady jaskinio-

we występujące na tym obszarze
w epoce lodowcowej m.in. kości
niedźwiedzi jaskiniowych, hien,
lwa. Grupa dowiedziała się, że
Jaskinia Wierzchowska posiada
status pomnika przyrody. Podczas pobytu w jaskini mieliśmy
też spotkanie z człowiekiem
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pierwotnym Neolitosem, który
przedstawił nam różne ciekawostki z historii tego obiektu.
Kolejnym punktem wycieczki
był udział w warsztatach, na
których każdy malował na kamieniu naturalnymi barwnikami. Ostatnim punktem wycieczki było ognisko z pieczeniem
kiełbasy.
Opr. i fot.: Maria Niedośpiał,
Barbara Gałdyn
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Rozbrzmiała muzyka i poezja
na Festiwalu Ekologicznym 2019
W ramach ogłoszonego „Roku Ekologii w Gminie Szaflary”
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej zorganizowała
30 maja Festiwal Ekologiczny. Wzięli w nim udział uczniowie
szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

F

estiwal podzielono na część
poetycką i muzyczno-wokalną. Utalentowanych uczestników, oceniało jury w składzie:
Barłomiej Fatla, Aneta Zięba
oraz ks. kleryk Wojciech Leśniak, która wysłuchała dziesięciu wierszy oraz sześciu tercetów
wykonujących piosenki o tematyce ekologicznej.
Festiwal miał na celu nie tylko promowanie muzyki i budzenie pasji pośród dzieci i młodzieży, ale uczył też tego jak istotne
w naszym życiu jest dbanie o środowisko i jak się do tego przyczyniamy na co dzień.
Organizatorami Festiwalu była
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach, a salę do występów
udostępniła Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było
wiele osób. Pragniemy wszystkim podziękować, a zwłaszcza:
Gminnemu Centrum Kultury
za ufundowanie nagród i słodkiego poczęstunku, Radzie Rodziców SP w Maruszynie Górnej

Konkurs
Piosenki
Angielskiej
27 maja 2019 r.
po raz pierwszy
w Szkole
Podstawowej
w Skrzypnem odbył
się Konkurs Piosenki
Angielskiej.

C
Kategoria poetycka:
»» Miejsce 1. Gabriela Gal – SP
Szaflary, za wiersz „Ekowariatka”
»» Miejsce 2. Maksymilian
Mrowca – SP Maruszyna Dolna, za wiersz „Ekologiczny
świat”
»» Miejsce 3. Weronika Krauzowicz – SP Skrzypne, za wiersz
„Matko Ziemio”

za posiłek i pomoc w organizacji przedsięwzięcia, Tomaszowi
Mazurowi za pomoc organizacyjną i przygotowanie dekoracji
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Maruszynie.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i opiekunom
wspaniałych występów dzięki
którym mogliśmy podziwiać utalentowaną młodzież z naszych
szkół.
Nagrodą dla laureatów jest
dwudniowy wyjazd do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.

Kategoria wokalno
– muzyczna:
»» Miejsce 1. – Utwór „Co odkryje
wiosna ?” w wykonaniu tercetu
z SP w Bańskiej Niżnej w składzie: Radosław Topór, Marcel
Bielecki, Maciej Zwijacz
»» Miejsce 2. – Utwór „Gmina
na medal” w wykonaniu tercetu z SP w Skrzypnem w składzie: Izabela Szeliga, Alicja
Zapotoczna, Klaudia Hreśka
»» Miejsce 3. – Utwór „Piosenka
ekologiczna” w wykonaniu
tercetu z SP w Maruszynie
Górnej w składzie: Sebastian
Strama, Mikołaj Zubek, Tymoteusz Rzadkosz
Opr.: Konrad Kuźmiński
Fot.: Natalia Romasz
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elem konkursu było
rozbudzenie zainteresowania kulturą krajów
anglojęzycznych, prezentacja talentów oraz poznawanie
języka angielskiego poprzez
śpiew.
Komisja oceniała poprawność wykonania utworów w języku angielskim ,
interpretację, a także walory
sceniczne prezentowanych
piosenek. Zostały przyznane
następujące miejsca:
»» I miejsce – Izabela Szeliga kl. VII
»» II miejsce – Faustyna Zarycka kl. VIII oraz duet
Małgorzata Stopka i Julia
Wilkus kl. V
»» III miejsce – duet Celina
Hreśka i Izabela Mrugała
kl. V
Opr. i fot.: Danuta Gołębiowska
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Góralskie cytanie
28 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej ze Skrzypnego,
uczestniczyli w konkursie organizowanym
przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi w Czarnym Dunajcu,
pt. „Góralskie Cytanie”.

S

zkołę w Skrzypnem reprezentowali uczniowie we
wszystkich kategoriach wiekowych. Byli to: Amelia Sikoń,
Adam Magdziak, Małgorzata
Stopka, Izabela Szeliga, Katarzyna Maciasz.
W VI edycji konkursu,
w najmłodszej grupie wiekowej
I miejsce zajął Adaś Magdziak
z kl. III, wyróżnienie zdobyła
Amelia Sikoń z kl. II.
Opr. i fot.: Anna Waluś

Zaskalnie na musztrze
W czerwcu zaskalanie brali udział
w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Klas
Mundurowych w Zakopanem.

M

łodzi zobaczyli mundury
różnych formacji wojskowych, usłyszeli przyśpiewki, dowiedzieli się, że nauka
w klasie wojskowej wymaga wiele poświecenia i samozaparcia.
Na stoiskach mogli przymierzyć kamizelki, zobaczyć broń
oraz wejść do wozu bojowego.
Na końcu zjedli wojskową grochówkę z kotła. Do dyspozycji
młodzieży byli także policjanci,
którzy przypominali o zasadach
bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Potem uczniowie udali się na
stary zakopiański, zabytkowy
cmentarz, żeby zapalić znicz na
grobie ratowników tatrzańskich,
którzy zginęli podczas akcji, gdy
nieśli pomoc ludziom przysypanym przez lawinę.
W związku z obchodami
40-rocznicy pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II do Polski, odwiedzili także Sanktuarium na Krzeptówkach, gdzie
modlił się papież.
Opr. i fot.: Kinga Jagła-Tokarska

Lekcje na świeżym powietrzu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzypnem
z przyjemnością korzystają z wielu wycieczek w ramach
projektu „Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”.

D

otychczas odwiedzili Muzeum Lotnictwa w Krakowie, wzbogacili wiedzę
z przedmiotów przyrodniczych
w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie, obcowali z przyrodą
zwiedzając wszystkie jaskinie
Ojcowskiego Parku Narodowe-

go oraz dokładnie zaznajomili
się z topografią miasta Nowy
Targ podczas wizyty w Muzeum
Podhalańskim.
Taka forma lekcji na świeżym
powietrzu jest dla uczniów bardzo
atrakcyjna i kształcąca.
Opr. i fot.: Maria Cisoń
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Zgłębiam tajniki ekologii
W czerwcu 2019 roku uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej wraz
z nauczycielem geografii Marcinem Bryniarskim oraz nauczycielami Wandą Wykręt i Krzysztofem Sroką zwiedzali obiekt Geotermii Podhalańskiej znajdujący się w Bańskiej Niżnej.

G

łównym celem wycieczki
było zapoznanie się z ekologicznymi źródłami ogrzewania na terenie Podhala, na
którym występuje bardzo duże
zagrożenie smogiem zwłaszcza w miesiącach zimowych.
W czasie zwiedzania uczniowie
zapoznali się z krótką historią powstania geotermii Podhalańskiej,
która wzięła swój początek 1981
– wtedy wykonano na Podhalu
głęboki odwiert Bańska IG 1,
który wszedł w skład pierwszego
dubletu geotermalnego w Doświadczalnym Zakładzie Geotermalnym Bańska Niżna.
Był to przełom lat 80-tych
i 90-tych XX wieku. Podłączono
pierwsze budynki do geotermalnej sieci ciepłowniczej, powstała Geotermia Podhalańska S.A.,
której celem było komercyjne
wykorzystanie gorących wód.
Początkowo produkcja ciepła odbywała się w oparciu o 2 otwory,
jeden produkcyjny, drugi chłonny.
Obecnie w skład systemu geoter-

malnego wchodzą trzy odwierty produkcyjne i dwa chłonne.
Eksploatacja wód o temperaturze 82 – 86 st. C i mineralizacji
ok. 2,2 g/l. Pod koniec września
2017 roku Geotermia Podhalań-

ska (wnioskodawca: Gmina Szaflary) uzyskała dofinansowanie
w wysokości 44,94 mln zł na wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego Bańska PGP – 4.
Ma on mieć charakter badawczo

– eksploatacyjny i sięgać do głębokości 5,3 km. Wykonanie tak
głębokiego odwiertu umożliwi
ocenę warunków występowania
wód termalnych. Szacowana
temperatura wód na zakładanej
głębokości wynosi ok. 130 st. C.
W przypadku potwierdzenia oszacowanych parametrów złoża wód
termalnych możliwa byłaby produkcja prądu elektrycznego. Do
Geotermii Podhalańskiej planuje
się podłączenie w przyszłości nowych miejscowości jak: Szaflary
i Nowy Targ.
Uczniowie w czasie zajęć zapoznali się również z procesem
pozyskiwania ciepła geotermalnego oraz jego przekazywania
do odbiorców energii geotermalnej. Krzewienie postaw
ekologicznych u młodzieży jest
niezmiernie ważne szczególnie
w dzisiejszych czasach kiedy to
zauważamy nieodwracalne szkody wyrządzone przez człowieka
środowisku, w którym żyjemy.
Opr. i fot: Marcin Bryniarski

Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej
W kwietniu uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej
im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
pod opieką wychowawców i bibliotekarki wzięli udział
w wycieczce do Jaskini Wierzchowskiej w ramach projektu
„Aktywne szkoły Gminy Szaflary”.

C

elem wycieczki było poznanie Jaskini Wierzchowskiej – największej jaskini Wyżyny
Krakowskiej, drugiej pod względem długości
korytarzy na całej Jurze.
Dzieci były zafascynowane podziemnym labiryntem wiodącym przez bajkowe w wystroju
i ukształtowaniu sale, przesmyki i korytarze.
Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Prehistoryczni artyści w Jaskini Wierzchowskiej”.

Chętnie rysowały naturalnymi materiałami na kamieniach swoje ulubione zwierzęta, rośliny i postacie. Po ciekawych
zajęciach było ognisko i pieczenie kiełbasek. Na zakończenie dzieci z zachwytem
obserwowały wiosenną przyrodę w Dolinie Kluczwody podczas spaceru. Tym
razem pogoda była piękna i słoneczna.
Opr. i fot.: Irena Topór
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Wycieczka uczniów SP w Maruszynie
Dolnej do Krakowa
15 maja 2019 r. uczniowie klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej im. Św. Jana
Kantego z Maruszyny Dolnej pod opieką nauczycieli wzięli udział w wycieczce
do Krakowa w ramach projektu „Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”.

W

Krakowie dzieci zwiedzały z przewodnikiem
Muzeum Archeologiczne,
gdzie zapoznały się ze stałymi
ekspozycjami „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”
oraz „Bogowie starożytnego
Egiptu”. Mieli także okazję zobaczyć najcenniejszy eksponat
znajdujący się w muzeum, posąg
Światowida ze Zbrucza.
Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. Tam

Pani przewodnik przybliżyła nam,
na czym polega poznawanie praw
przyrody. Przy każdym stanowisku były prezentowane urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki
z działów: mechaniki, optyki, magnetyzmu, akustyki i hydrostatyki.
Wycieczka była bardzo ciekawa i dobrze zorganizowana.
Przyniosła nam wiele radości,
mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody.
Opr. i fot.: Maria Niedośpiał,
Barbara Gałdyn

„Niewidomi, niepełnosprawni nie gryzą”
– wizyta osób niewidomych w SP Bór
„Niewidomi, niepełnosprawni nie gryzą” –
to akcja, której celem jest: „Integracja osób
niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
Pokazanie osobom widzącym, jakie wyzwania
stoją przed niewidomymi i zapewnienie
warunków do bezpiecznej aktywności osób
niewidomych w mieście”.

A

utorką programu jest Barbara Sowińska, która odwiedziła szkołę wraz z Panem
Jackiem w dniu 30 kwietnia br.
Byli to niezwykli goście. Mówią o sobie niepełnosprawni, ale
pokazali, że funkcjonują w życiu wspaniale. Każdy z nas ma
chwile, kiedy potrzebuje czyjejś
pomocy, a nie mówimy o sobie
niepełnosprawni. Pani Basia
i Pan Jacek pokazali, że chociaż
postrzegają świat inaczej jak my
i innych zmysłów używają do
poruszania się w nim, to nie obce
są im takie same czynności, jakie

ją, piszą i poruszają się osoby
niewidome. Nasi Goście także bawili się z uczniami przy
akompaniamencie Pana Jacka.
Opr i fot.: Małgorzata Gacek

my wykonujemy np. krojenie
chleba, nalewanie wody do
szklanki i wiele, wiele innych.
Zajęcia przeprowadzone przez naszych Gości
były dużym przeżyciem dla
uczniów. Dzieci miały okazję
doświadczyć jak „widzą” świat
osoby niewidome: rozpoznawały
kształty przedmiotów za pomocą
dotyku, smak substancji poprzez
spróbowanie ich oraz zapach wąchając różne rzeczy, a wszystko
to odbywało się z wyłączeniem
zmysłu wzroku. Dowiedziały
się także, w jaki sposób czyta-
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Bystre dzieci segregują śmieci
Od zarania dziejów ludzie korzystają
z naturalnych bogactw ziemi. Czerpią z jej
dóbr odpłacając się w zamian hałdami
śmieci, zanieczyszczeniem powietrza, czy
masową wycinką drzew.

P

omimo ogromnego postępu
cywilizacyjnego, poziom
świadomości ekologicznej
u wielu ludzi jest znikomy. Problem śmieci staje się coraz bardziej uciążliwy i globalny. Mając
na uwadze dobro przyrody oraz
przyszłych pokoleń, kształtowanie postaw ekologicznych powinno rozpoczynać się już od
najmłodszych lat.
Z racji trwającego w Gminie Szaflary Roku Ekologii oraz
z troski o środowisko, w oddziałach przedszkolnych w Bańskiej
Wyżnej odbyły się zajęcia edukacyjne, których celem było:
»» Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony
środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania;
»» Wyrabianie nawyku segregowania śmieci;
»» Uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania
odpadów;
Uświadomienie potrzeby
ograniczenia ilości odpadów
poprzez stosowanie opakowań
wielokrotnego użytku.
Podczas zajęć przedszkolaki
dowiedziały się dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna,
co dzieje się z odpadami i jak

je można wykorzystać oraz co
oznacza słowo „recykling”.
Ponadto, zaprezentowano dzieciom ilustracje pojemników
na śmieci w kolorach, żółtym,
zielonym, niebieskim i brązowym, a następnie szczegółowo
omówiono ich zastosowanie.
Potem przyszedł czas na dzia-

łania praktyczne. Pierwszym
etapem działań, było własnoręczne wykonanie pojemników na śmieci oraz nadanie im
imion: Szkłoluś, Plastimetaluś,
Papieruś i Bioodpaduś. Kolejno przedszkolaki rozpoznawały
materiały z których wykonane

były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich
pojemników, w odpowiednim
kolorze: szkło – pojemnik zielony, plastiki i metal- pojemnik
żółty, papiery - pojemnik niebieski oraz bioodpady – pojemnik
brązowy. Etapem końcowym

powyższych działań, było zorganizowanie wewnątrzoddziałowego konkursu wiedzy o ekologii.
Ponadto, w ramach wprowadzania elementów programowania,
wspólnie z dziećmi wykonano
własnoręczną grę planszową,
która dostarczyła przedszkolakom wiele radości oraz satysfakcji z własnej pracy.
Efekty przeprowadzonych
zajęć – dzieci:
»» znają podstawowe zasady
ochrony środowiska, rozumieją konieczność ich przestrzegania;
»» prawidłowo segregują śmieci;
»» wiedzą jakie korzyści przynosi powtórne wykorzystywanie
odpadów;
»» rozumieją potrzebę stosowania materiałów wielokrotnego
użytku.
Opr. i fot.: Anna Stołowska-Kwak

57. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
W kwietniu reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach wzięła udział w półfinałach
57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Chrzanowie.

T

emat konkursu brzmiał
„Od Unii Lubelskiej do
Unii Europejskiej”. Wśród
laureatów konkursu był Franciszek Fiedler, który zajął II
miejsce, uzyskując 36 pkt,
tracąc 0,75 pkt do laureatki
I miejsca.

W dniach 22–25
czerwca Franciszek
Fiedler reprezentował
Okręg Krakowski PZF
w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego w Lublinie.
Patryk Krzysztofek w tej samej
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kategorii uplasował się na
V miejscu. W grupie starszej złożonej z uczniów
klas III gimnazjum i licealistów szkołę reprezentowała Martyna Guziak, która
zajęła VII miejsce. Z satysfakcją
informujemy również o sukce-

sie naszej absolwentki obecnie
uczennicy LO w Nowym Targu
Izabeli Ciszek, która zajęła II
miejsce, tracąc tylko 1,5 pkt do
I miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i upominki.
Opr.: Ewa Hajnos
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„Dzień Rodziny” w Gminnym
Przedszkolu w Szaflarach
„Miłuj bracie to Podhole,
Boś tu ujrzoł zorzeI te piykne Tater skole
Wielkie dzieło Boze…”
Skupień Florek

W

bieżącym roku szkolnym
w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja
pedagogiczna „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje”. Z tej
okazji zorganizowaliśmy „Dzień
Rodzinny” połączony z rozstrzygnięciem przedszkolnego konkursu „Smakowite jadło Podhala”. Cała oprawa uroczystości
była utrzymana w stylu regionalnym. Dzieci wraz z nauczycielkami były ubrane w stroje
ludowe. Spódniczki góralskie dla
wszystkich dziewczynek zostały uszyte za pieniądze uzyskane
podczas kiermaszu wielkanocnego organizowanego w naszym
przedszkolu.
Świętowanie „Dnia Rodziny”
rozpoczęły najmłodsze grupy
„Tuptusie” i „Zuchy” prezentując przygotowany wcześniej
repertuar składający się z przyśpiewek góralskich i wierszy.

Starsze grupy „Asy” i „Smyki”
na tę okoliczność przygotowały
przedstawienie bogate w tańce góralskie i przyśpiewki. Na
zakończenie dzieci zaśpiewały
życzenia dla naszych rodziców
po góralsku. Nie jednej mamie
popłynęła łezka ze wzruszenia.

Po zakończeniu oficjalnej części Dyrektor Katarzyna Pająk Budz zaprosiła zebranych gości
do wspólnego biesiadowania,
gdzie były przygotowane suto zastawione stoły dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców.
Przybyli goście mieli możliwość
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degustacji dań biorących udział
w konkursie przedszkolnym
„Smakowite jadło Podhala”.
W celu rozstrzygnięcia konkursu zaproszono przedstawicielki Koła Gospodyń Wielskich
w Szaflarach: Katarzynę Rzepka,
Janinę Ciszek, Krystynę Fasiczka
oraz Wandę Hodorowicz.
W konkursie główną nagrodą był puchar, który za potrawę:
jagnięcina z kapustą zasmażaną
i ziemniakami, otrzymała Renata
K. Pozostali uczestnicy otrzymali
wyróżnienie oraz piękne prezenty. Nagrody ufundowali: Gminne
Centrum Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach.
Bardzo serdecznie dziękujemy: rodzicom, dzieciom, paniom
nauczycielkom, Paniom z Koła
Gospodyń Wielkich, Gminnemu
Centrum Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach
za pomoc w organizacji tej przepięknej uroczystości.
Opr.: Marzena Chowaniec - Szczotka
Katarzyna Kalata-Szczepaniec
Fot.: Natalia Staszel
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Pisarska pasja Marceli
Marcela Malacina jest uczennicą klasy VIII Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem. Jest miłą, spokojną, wrażliwą
i koleżeńską dziewczyną.

W

wolnych chwilach pisze wiersze, które są wynikiem jej refleksji
na temat sensu życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej chce
kontynuować naukę w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana
w Nowym Targu w zawodzie technik logistyk. Marzy o wydaniu tomiku swoich wierszy.
Poniżej prezentujemy jeden z wierszy.

14 lutego
Istnieje taki dzień – 14 lutego
Zwany dniem Walentego.
To właśnie w nim moje serce za Tobą szaleje.
Tylko Ty po nocach mi się śnisz.

To Ty w moich snach lśnisz,
Wszystkie moje dni rozjaśnisz.
W miłości wszyscy są zagubieni,
Dzięki niej jednak każdy się rumieni.
W miłości są piękne chwile,
lecz często są ulotne jak motyle.

Chcieli zobaczyć w akcji
zawodowców
31 maja, 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach i 4 absolwentów udało
się do Krakowskiego Teatru Scena STU, aby obejrzeć spektakl “Mały Książę”.

U

czestnicy wyjazdu to
pasjonaci sztuki teatralnej, którzy od kilkunastu miesięcy działają
w Szkolnej Grupie Teatralnej kierowanej przez siostrę
Renatę Janeczko.
Każdy z naszych młodych aktorów poznał
wcześniej w szkole poetycką baśń Antoinea de
Saint Exuperyego o Małym Księciu. Dzięki temu
nie musieli skupiać się na
treści przedstawienia, tylko
zwracali uwagę na detale
(zachowanie aktorów na
scenie, muzyka, efekty wizualne, kostiumy itp.). Po
zakończeniu 80-minutowego przedstawienia widownia nie szczędziła aktorom
braw, kilkakrotnie wywołując ich na scenę.
Uczniowie bardzo zadowoleni i pełni wrażeń
wrócili do Szaflar. Organizatorami wyjazdu i opiekunami byli: siostra Renata Janeczko, siostra Helena Lato
i nauczyciel Jarosław Szlęk.
Opr. i fot.: Marta Grońska
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Projekt
Kraków
W maju dzieci z klasy II
ze Szkoły Podstawowej
w Zaskalu, w związku
z realizacją tematu
o miastach polskich,
wzięły udział
w projekcie „Kraków”.

D

zieci miały pracować
w grupach przez dwa
tygodnie i wykonać
najważniejsze budowle Krakowa. Z pomocą rodziców
udało się wykonać Sukiennice
i Kościół Mariacki. Podczas
projektu dzieci zapoznały się
z zabytkami Krakowa, poznały również legendy z nim
związane.
Opr. i fot.:Jolanta Krzystyniak
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Prelekcja Straży Granicznej w Borze
Funkcjonariusz z Placówki Straży
Granicznej w Zakopanem chor. SG Zbigniew
Krzysztofek, spotkał się z uczniami Szkoły
Podstawowej w Borze na prelekcji pt.
,,Narkotyki zastanów się czy warto?”

W

ykład miał na celu
uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania
narkotyków oraz wszelkiego
rodzaju substancji psychoaktywnych. Uczniowie zostali
zapoznani z metodami walki

z narkomanią, a także poznali
konsekwencje prawne dotyczące nie tylko rozpowszechniania,
ale także posiadania środków
odurzających. Spotkanie pozwoliło uczniom także poznać
charakter służby w Straży Granicznej oraz zasady rekrutacji.

Być może w przyszłości niektórzy z nich będą ubiegać się
o przyjęcie do pracy w charak-

terze funkcjonariusza Straży
Granicznej.
Opr. i fot.: Iwona Musiał

III Rajd Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej
Już po raz trzeci w Szaflarach odbył się Rajd
Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Górskiej
organizowany przez Stowarzyszenie Historii
Spytkowic. Patronat nad Rajdem objął Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

7

czerwca na Rynku w Szaflarach spotkały się drużyny ze
szkół Gminy Szaflary oraz ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, aby wspólnie wziąć
udział w Rajdzie. Po krótkiej
modlitwie ks. proboszcza Adama Biłki ze Skrzypnego i przemówieniach zebranych gości
złożono kwiaty pod pomnikiem
Augustyna Suskiego – założyciela Konfederacji Tatrzańskiej

zację związaną z Konfederacją
Tatrzańską, którą przedstawiła
Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania
Partyzanckiego „Błyskawica”.
Na trasie Rajdu uczestnicy
wykonywali zadania i odpowiadali na pytania za które otrzymywali punkty. Były pytania
o historię Konfederacji, zadania
z dziedziny ekologii i topografii terenu oraz zadania sprawnościowe. Sami też za pomocą
oznaczeń i mapki topograficznej musieli znaleźć wszystkie
punkty kontrolne i dotrzeć do
mety, gdzie czekała na nich grochówka. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe koszulki
i dyplomy a najlepsze drużyny
puchary Rajdu i medale.

i odśpiewano hymn. Zanim jeszcze uczniowie ruszyli w trasę,
mieli okazję zobaczyć insceni-
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Głównym celem rajdu było
poznanie genezy powstania
podziemia konspiracyjnego na
Podhalu podczas II wojny światowej, przypomnienie o bohaterstwie Górali podczas wojny, kultywowanie pamięci o ludziach
walczących o wolność Podhala
i Polski, a także promocja aktywnego spędzania czasu.
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Biuro Turystyczne „TURBACZ"
ul. Szaflarska 5,
34-400 Nowy Targ
tel.: 18 27-555-13,
691 845 565
e-mail: biuro.turbacz@interia.pl

Konkurs plastyczny „Strofy o Ojczyźnie”
Szkoła Podstawowa w Szaflarach była organizatorem konkursu plastycznego „Strofy o Ojczyźnie”,
którego jednym z celów było kultywowanie pamięci wybitnego poety, patrioty, działacza
społecznego, patrona szkoły - Augustyna Suskiego.

K

onkurs trwał od 22 kwietnia
do 17 maja. Objęty został
patronatem Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
Laureatami zostali:
»» Klasy 7, 8, gim
I miejsce Aleksandra Grabowska Gim. nr 75 im. Kawalerów
Maltańskich Kraków
II miejsce Aleksandra Mikołajska, PCK Nowy Targ
III miejsce Martyna Antolak,
SP Biały Dunajec
Wyróżnienie Kornelia Furca,
PCK w Nowym Targu

»» Klasy 4-6
I miejsce Damian Rapacz, SP
Załuczne
II miejsce Ewelina Bafia, SP
Skrzypne
III miejsce Martyna Molek,
SP Załuczne
Wyr. Julia Słowakiewicz,
PCK Nowy Targ
Wyróżnienie Wiktoria Komperda, SP Stare Bystre
»» Klasy 1-3
I miejsce Wiktoria Kramarz,
Ciche
II miejsce Wiktoria Komperda, Ciche
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III miejsce Amelia Filas,
Ludźmierz
Wyróżnienie Justyna Dąbrowska, Bór

Wręczenie nagród dla laureatów nastąpiło 24 maja podczas
Konkursu Recytatorskiego im.
Augustyna Suskiego.
Opr. i fot.: Jarosław Szlęk
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Święto Patrona Szkoły w Szkole
Podstawowej w Skrzypnem
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi
Królowej w Skrzypnem świętowała
Dzień Patrona szkoły. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Skrzypnem, którą koncelebrowali ksiądz
proboszcz - Adam Biłka i pochodzący
ze Skrzypnego - ksiądz Jan Zapotoczny.

W

homilii ks. proboszcz zaznaczył, że Święta Jadwiga powinna być wzorem
do naśladowania dla wszystkich
uczniów i nauczycieli. Po uroczystej Mszy Świętej przepiękne
wiersze o Patronce szkoły recy-

Jadwigi Andegaweńskiej - córki
Ludwika Węgierskiego i Elżbiety
Bośniaczki, żony Władysława
Jagiełły, która w 1384 roku koronowana została na króla Polski,
apostołkę Litwy, świętą Kościoła katolickiego oraz patronkę
Polski, beatyfikowaną 31 maja
1979 roku w Rzymie a kanonizowaną 8 czerwca 1997 roku

towały uczennice klasy VII - Izabela i Alicja.
Następnie uczniowie mogli
obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez
księdza proboszcza, która opowiadała o życiu i działalności

w Krakowie przez papieża Jana
Pawła II.
Na zakończenie obchodów
wszyscy wspólnie z podniesionym sztandarem odśpiewali
hymn Szkoły. Uroczystości tego
dnia z pewnością przypomniały
uczniom wiadomości o Świętej
Jadwidze, o jej wielkości i doskonałości.

Spotkanie z niewidomymi
2 kwietnia 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Skrzypnem miało
miejsce spotkanie uczniów i nauczycieli
z osobami niewidomymi.

S

potkanie prowadziła Barbara
Sowińska z małopolskiego
okręgu Polskiego Związku
Niewidomych. Towarzyszyli jej
niewidomi od urodzenia Ania
i Jacek. Na początku tego ciekawego wydarzenia zostaliśmy
zapoznani z historiami i doświadczeniami osób poszkodowanych
przez los. Nie obyło się bez łez
wzruszenia. Wszyscy uważnie
przysłuchiwaliśmy się opowieściom naszych gości. Warto
pokreślić, że były to bardzo pozytywne osoby, które z wielką
chęcią opowiadały nam o swo-

ich zainteresowaniach i pasjach. Mieliśmy okazję poczuć
chociażby namiastkę tego, jak
trudne jest życie osób niewidomych. Niezwykłym dla nas
doświadczeniem był koncert
muzyczny w wykonaniu naszych gości. Podziwialiśmy
nie tylko niezwykłe wykonanie, ale też ujmujący uśmiech na
twarzach wykonawców, którzy
emanowali pozytywną energią,
co było wprost nie do opisania.
Nasi gości wciąż powtarzali, że
chociaż los ich skrzywdził, to nie
porzucili swoich talentów i pasji,

ani też nie załamywali się, tylko
czerpali z życia to, co najpiękniejsze. Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. My
zaś wynieśliśmy z tego spotkania
niezwykle ważne doświadczenie,
dowiedzieliśmy się s bowiem nie
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tylko tego, jak wygląda świat
z perspektywy osób niewidomych, ale też uświadomiliśmy
sobie potrzebę doceniania naszego zdrowia.
Opr. i fot.: Adam Mrugała,
klasa VIII
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Jednodniowi cukiernicy
4 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Szaflarach, po raz drugi gościli w wytwórni
ciasteczek w Łapszach Niżnych.

N

a miejscu przywitała
nas Magdalena Kałafut
i, tak jak poprzednim
razem, oprowadziła całą grupę po zakładzie. Zwiedziliśmy pomieszczenia, których
nie widzieliśmy wcześniej.
Mieliśmy też okazję zobaczyć jeden z etapów wyrobu
ciasta francuskiego i słodkich
rurek z nadzieniem. Wreszcie
“zostaliśmy cukiernikami na
jeden dzień”.
Ubrani wcześniej w odpowiednie fartuchy rozłożyliśmy
papilotki na blachach, a następ-

nie napełnialiśmy je ciastem za
pomocą specjalnych foliowych
rożków. Po włożeniu babeczek
do pieca czekaliśmy na efekty

naszej pracy, kolorując obrazki. Gdy babeczki zostały wyjęte
z pieca, dzieci udekorowały je
ozdobami cukierniczymi. Wy-

Wycieczka do Krakowa
W kwietniu 2019 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza
Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej pod opieką wychowawców wzięli udział
w wycieczce do Krakowa w ramach projektu „Aktywne szkoły Gminy Szaflary”.

P

ierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie
parku edukacyjnego, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki – Ogrodu
Doświadczeń im. Stanisława
Lema. Modele doświadczeń
zostały zaprojektowane i wykonane przez zespół krakowskich
ekspertów reprezentujących

różne dziedziny wiedzy. Przybliżyły one dzieciom fascynujący świat nauki i pozwoliły
im bezpośrednio uczestniczyć
w eksperymentach fizycznych
oraz poznawać w praktyce prawa rządzące naturą.
Uzupełnieniem zwiedzania
Ogrodu Doświadczeń były
warsztaty „Fizyka balonika”.

Podczas zajęć zaprezentowano
dzieciom kilkanaście zaskakujących eksperymentów – każdy z wykorzystaniem balonika.
Baloniki były nadmuchiwane,
przebijane, podpalane, zgniatane oraz stanowiły napęd pojazdów poruszających się po ziemi,
wodzie i w powietrzu. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem
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pieki udały się znakomicie. Po
degustacji zabraliśmy nasze wyroby do domów, aby poczęstować nimi swoich bliskich.
Opr. i fot.: Marta Grońska

i zaciekawieniem uczestniczyły
w zajęciach.
Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Dzieci
zobaczyły wiele gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Obserwowały różne zwierzęta
w otoczeniu wiosennej zieleni.
Odwiedziły „Żyrafiarnię”, w której mieszkają trzy samce żyraf
– Malik, Malman i Denar. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się lwy, małpy, pingwiny
i duże ptaki. Dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu
ze zwierzętami udomowionymi
w „Mini-ZOO”. Była to wielka
przyjemność i zabawa.
Opr. i fot.: Irena Topór
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Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej
Jak co roku wraz z początkiem
czerwca odbył się festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka.

W

zięło w nim udział ponad
150 osób, w tym dzieci,
które na co dzień nie
uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Maruszynie. Od rana
w szkole odbywały się również
przygotowania do przedstawienia dla Rodziców klas I,II,III
z okazji Dnia Mamy i Taty. Na
zewnątrz rozstawiane były się
różne punkty gier i zabaw dla
dzieci. Jedną z głównych atrakcji były piłki BOMBERBALpiłki dmuchane do których
dzieci wchodzą w ochraniaczach

a trener organizuje dzieciakom,
różne gry i zabawy. Kolejnym
elementem rozwijającym zainteresowania były zawody łucznicze, gdzie dzieci uczyły się
pod okiem instruktora strzelać
do celu. Dmuchańce, zjeżdżalnie, wata cukrowa i popcorn
stanowiły wielkie atrakcje dla
naszych młodszych uczniów,
ale nie tylko - starsi równie
chętnie z nich korzystali. A było
w czym wybierać: zawody
zręcznościowe, koordynacyjne,
rzutne i biegowe. Malowanie

twarzy i stanowisko kreatywne,
gdzie można było
wykonać pióropusz
ozdobiony wedle
własnego pomysłu.
Zabawa z bańkami
mydlanymi, łowienie rybek, przeciąganie liny... Uff...
Jednym słowem:
każdy znalazł coś
dla siebie. Realizacja imprezy
była możliwa dzięki dofinansowanych otrzymanemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Szaflarach oraz dzięki środkom przeznaczonym na ten cel
przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej w Maruszynie
Górnej. Rodzicom zawdzięczamy również posiłek w postaci
kiełbasek z grilla i napojów dla
uczniów i gości, oraz małe upominki - magnesiki i słodycze.
Koordynatorem imprezy w tym
roku była Pani Joanna Hajda zaś
na każdym ze stanowisk opiekę
nad uczniami sprawowali nauczyciele naszej szkoły.
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W trakcie trwania imprezy
wyznaczone uczennice naszej
szkoły rozdawały rodzicom
i dzieciom balony oraz ulotki
w ramach akcji NO PROMILNO PROBLEM. Na koniec
odbyło się przeciąganie liny
rodzice kontra uczniowie oraz
mecz w piłkach Mamy kontra
Uczennice klas starszych.
Impreza była bardzo udana.
Kolejny rok przyniesie z pewnością kolejne atrakcje. Dziękujemy wszystkim Rodzicom,
Uczniom i Nauczycielom oraz
Gminie Szaflary za zaangażowanie w powodzenie tego projektu!
Opr. i fot.: J. Hajda,
Konrad Kuźmiński
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Spotkanie z policjantką
3 kwietnia 2019 r. podczas wywiadówki z rodzicami uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem młodszy aspirant Marzena Kunat z Zespołu ds.
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Nowym Targu
wygłosiła prelekcję na temat narkotyków i cyberzagrożeń.

W

pierwszej części wykładu aspirant zwróciła
uwagę na rodzaje uzależnień (psychiczne, fizyczne
i społeczne), przyczyny sięgania młodzieży po narkotyki oraz
niepokojące zachowania u osób
sięgających po narkotyki. Następnie zaprezentowała atrapy
substancji odurzających i środków psychoaktywnych. Rodzice
i nauczyciele dowiedzieli się, jak
wyglądają i ile kosztują poszczególne substancje uzależniające
oraz poznali przyrządy służące
do ich ukrycia i zażywania. Było
to o tyle istotne, że w dzisiejszych czasach nawet niepozorna
i ogólnodostępna piłka czy też
atrapa np. baterii mogą służyć
rozprowadzaniu tych groźnych
dla zdrowia, a nawet życia substancji. Podczas spotkania aspirant zwróciła uwagę na niepokojące symptomy świadczące
o tym, że dziecko mogło stać

się ofiarą uzależnienia. Przedstawiła ponadto konsekwencje
prawne związane z posiadaniem

i rozprzestrzenianiem substancji odurzających i środków psychoaktywnych.

Druga część spotkania dotyczyła cyberzagrożeń, które związane są z korzystaniem przez
dzieci i młodzież z Internetu, gier
komputerowych oraz różnych
aplikacji. Prowadząca spotkanie mówiła o cyberprzemocy,
która w świetle przepisów jest
przestępstwem. Agresja w sieci, przejawiająca się nękaniem
internetowym, cyberdręczeniem,
agresją elektroniczną, mobbingiem elektronicznych, czy też
prześladowaniem, to coraz
większy problem współczesnego świata. Stąd wynika rosnąca potrzeba uświadamiania nie
tylko dzieci, ale też dorosłych,
przed zagrożeniami płynącymi
z korzystania z portali społecznościowych i wszelkich komunikatorów, wszak nam wszystkim
– i rodzicom, i nauczycielom –
zależy na bezpieczeństwie w sieci naszych dzieci.
Opr. i fot.: Weronika Gąsienica

Konkurs „Poznajmy nasze lasy
i ojczystą przyrodę” – etap rejonowy
3 kwietnia odbył się w wytypowanych szkołach
rejonowy etap tegorocznej edycji Konkursu
„Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”.

B

rały w nim udział aż 74 szkoły z naszego regionu. To ponad połowa wszystkich szkół
znajdujących się w zasięgu terytorialnym organizatorów, tj.
nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko.
W konkursie tym wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Szaflarach, Agnieszka Kasperek, Magdalena Kamińska

i Kacper Cetera z VIa. Konkurs zakończył się sukcesem dla
Kacpra Cetery, który zdobył III
miejsce i wziął udział w finale
konkursu 22 maja w restauracji
Rancho-Lot w Nowym Targu.
Spotkało się tam około 30 najlepszych wyłonionych w etapie
rejonowym.
Opr. i fot.:
Grażyna Chowaniec-Lejczyk
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Lekcja w Ogrodzie
Doświadczeń w Krakowie
Uczestnicy programu „Aktywne Szkoły gminy Szaflary”
ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach mieli okazję
16 maja wziąć udział w lekcji w Ogrodzie Doświadczeń
im. Stanisława Lema w Krakowie.

N

ajpierw odbywała się lekcja z głównym bohaterem
- balonikiem, poprowadzona przez instruktora, a następnie
uczestnicy odwiedzali różne stanowiska, gdzie na własnej skórze
doświadczali zjawisk fizycznych.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli przez 3 godziny w zajęciach.
Była to dla nich świetna zabawa
i mogliby spędzić tutaj jeszcze wiele czasu gdyby nie to, że trzeba
było wracać do Szaflar. Opr. i fot.:
Grażyna Chowaniec-Lejczyk

Szkoła z Projektem w Maruszynie Górnej

M

imo, iż oddziały gimnazjalne w ramach reformy
oświaty ulegają wygaszeniu to dobre praktyki z nimi
związane mają w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej
swoją kontynuację.
Dzień projektów gimnazjalnych został zastąpiony nową
formułą pracy zespołowej pod
nazwą „Szkoła z Projektem”.
Dał on możliwość wszystkim
uczniom szkoły zaprezentowania efektów wspólnego działania i udziału w pracy naukowej.

Realizacja zadań odbywała sie
pod kierownictwem nauczycieli
przedmiotów i wychowawców.
Oddział przedszkolny zaprezentował improwizację muzyczno-ruchową „Nasza Ziemia”, klasy
i I II montaż słowno -muzyczny „
Z ekologią nam do twarzy” a klasa III - przedstawiła prezentację
o znaczeniu ekologii w życiu codziennym. Z kolei starsi uczniowie z klasy IV zaprezentowali
sprawne posługiwanie się językiem angielskim w typowych
sytuacjach życia codziennego

w scenkach pod tytułem „Praktyczne zastosowanie języka angielskiego” odgrywając barwne
scenki u lekarza, w sklepie, czy
restauracji . Klasa V zafundowała nam wycieczkę w świat
mitów greckich przybliżając
postacie mitologii w inscenizacji p.t. „W labiryncie mitów”.
Siódma klasa przygotowała prezentację „Skąd się wziął taniec”
uzupełnioną o występ taneczny
z ciekawą i skomplikowaną choreografią. Ósmoklasiści zaprosili całą społeczność na szereg
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eksperymentów chemicznych,
w tym i ciekawe zabawy z suchym lodem. Można było nawet
napić się soku schłodzonego za
pomocą tej nietypowej substancji. Klasa III gimnazjum zaprezentowała informacje o działaniach proekologicznych w naszej
Gminie udokumentowane fotografiami i informacjami o bieżących przedsięwzięciach. Jesteśmy przekonani, że taka formuła
pracy jest w szkole potrzebna
i wejdzie na stałe do naszego
rytmu pracy w roku szkolnym.
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Uczniowie z Maruszyny Górnej
zwiedzają Warszawę
24 kwietnia 2019 r. uczniowie klas
starszych tj. VII i VIII oraz III G
pojechali na trzydniową wycieczkę do
Warszawy. W programie znalazły się
głównie zabytki oraz atrakcje stolicy.

Z

wiedzanie rozpoczęliśmy od
wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz
w ogrodach na dachu biblioteki. Następnie udaliśmy się do
Centrum Nauki Kopernik, gdzie
uczestnicy wycieczki mogli odkryć tajniki przyrody, chemii,
biologii i oczywiście techniki. Możliwość brania udziału
w doświadczeniach wywarła na
uczniach ogromne wrażenie.
Drugi dzień naszej eskapady poświęcony był zwiedzaniu
mekki kibiców piłki nożnej czyli

Stadionu Narodowego oraz Starego Miasta szlakiem bohaterów
powieści „Kamienie na szaniec”. Przewodnik poprowadził
nas w miejsce, gdzie rozegrała
się jedna z najbardziej spektakularnych akcji zorganizowanej
przez Szare Szeregi w czasie
II wojny światowej, czyli odbicia „Zośki” z rąk gestapo.
Punktem kulminacyjnym była
Warszawska Starówka oraz Plac
Zamkowy z Zamkiem Królewskim. Złożyliśmy również hołd
przy Pomniku Małego Powstań-

ca oraz Pomniku Nieznanego
Żołnierza.
Ostatnim punktem drugiego
dnia była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie
mogliśmy przenieść się w czasy
wojennej Warszawy.
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W trzecim dniu wycieczki
udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie podziwialiśmy
pomnik Fryderyka Chopina, Starą Pomarańczarnię oraz Pałac na
Wodzie.
Opr. i fot.: Beata Serwatowicz
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Wycieczka do Wieliczki
25 kwietnia 2019 roku uczniowie kl. O–III
uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Kopalni
Soli w Wieliczce.

P

odczas wycieczki uczestnicy mieli okazję zwiedzić
podziemną stajnię, która
znajduje się na głębokości
125 m. W całej kopalni jest
około 800 schodów, a łączna
długość chodników wynosi
3000 km. Zwiedziliśmy wiele

Kwartalnik Gminy Szaflary

komór: Komora Wisła, Komora Mikołaja Kopernika, Komora Warszawa. W tej właśnie
komorze odbył się lot balonem.
Wycieczka była bardzo ciekawa i udana.
Opr.: Kacper Repa, Dawid Szewczyk
uczniowie kl.III

Nasze pasje, hobby i zainteresowania
W czasach Internetu, komputerów
i telefonów komórkowych zajmujących
wolny czas, okazało się, że dzieci
interesują się czymś jeszcze…
Mają swoje hobby, pasje, kolekcje.

D

zieci uczęszczające do
świetlicy szkolnej chętnie
prezentowały swoje hobby, opowiadały ciekawostki

żym zainteresowaniem dzieci.
Obszary ich zainteresowań są
różne, np. sport (wspinaczka,
piłka nożna, kolarstwo, a także
kolekcjonowanie kart z piłkarzami, pamiątek z wyścigów
oraz kibicowanie), kolekcjonerstwo (muszelki, pocztówki,
znaczki, roboty, dinozaury),
plastyka (wytwory z plasteliny i koralików, rysunki ołówkiem), a także haft matematyczny.
Opr. i fot.:Katarzyna Rusnak

i wykazywały się sporą wiedzą dotyczącą swoich zainteresowań. Prezentacje przez
kilkanaście dni cieszyły się du-
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Dzień Ziemi w Szkole
Podstawowej w Szaflarach
W tym roku obchody Dnia Ziemi w szkole w Szaflarach odbyły się 14 maja. Uczniowie klas
VII, VIII i III gimnazjum zmierzyli się z projektem pt. „Stan środowiska mojej miejscowości”.

U

czniowie losowali sobie zadania, na których zrealizowanie mieli miesiąc czasu.
Klasa VII a zajęła się rejestracją dzikich wysypisk śmieci
w Szaflarach. Zrobili obszerną
dokumentację zdjęciową i nakręcili świetny film, sporządzili
nawet mapę tych wysypisk. Moglibyśmy się zdziwić, ale znaleźli
takich miejsc sporo na terenie
miejscowości.
Klasa VII b przedstawiła
na prezentacjach i filmach odnawialne źródła energii wykorzystywane na terenie Szaflar.
Zebrali ogromną ilość wiadomości, korzystali nawet z prac
magisterskich robionych na ten
temat przez mieszkańców naszej
miejscowości.
Klasa VIII a oprowadziła nas
najpierw wirtualnie po formach
ochrony przyrody występujących w najbliższym regionie.
Spacerowaliśmy po Pienińskim
Parku Narodowym, Tatrzańskim

i Gorczańskim. Następnie Filip
Konstantinow oprowadził nas po
wystawie rezerwatów przyrody,
przygotowanej w formie gazetki
ściennej.
Klasa VIII b zbadała wpływ
komunikacji i transportu na stan

środowiska Szaflar. Chłopcy badali natężenie ruchu samochodowego w rynku oraz na ulicy
Zakopiańskiej. Okazało się, że
w normalnym dniu tygodnia jest
duże natężenie ruchu samochodowego nie tylko na Zakopiance ale

Wycieczka młodych odkrywców
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Szaflarach biorący udział
w zajęciach przyrodniczych w ramach projektu Aktywne szkoły gminy
Szaflary mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Przyrodniczego w Krakowie.

W

ycieczka odbyła się 7 maja
wzięło w niej udział 38
uczniów. Lekcja z przewodnikiem okazała się niesamowitym przeżyciem.
Mali przyrodnicy przenieśli się w świat lasu tropikalnego, zapoznali się z bogactwem fauny i flory strefy
tropikalnej, mogli zobaczyć
wielkie gady: anakondy, boa,
warany, gekony, kameleony.
W strefie akwariów uwagę
przyciągały różnorakie gatun-

ki krabów, błazenki, krewetki,
pielęgnice, przede wszystkim zaś
żarłoczne piranie. Wielu wrażeń
dostarczyła makieta prezentująca

faunę Polski z niedźwiedziem
brunatnym i wilkiem na czele.
W głosowaniu na najciekawszą atrakcję zdecydowanie
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i w rynku. Wykonali prezentacje
i poprowadzili na koniec Quiz.
Klasa III a zebrała w prezentacji wszystkie źródła zanieczyszczeń powietrza i substancje, które mogą znajdować się
w powietrzu Szaflar. Wykonali
ulotkę o zagrożeniach spowodowanych paleniem syntetycznych
odpadów.
Klasa III b dokonała zwiadu terenowego i przedstawiła w formie prezentacji jak
mieszkańcy Szaflar i zakłady
znajdujące się w miejscowości
pozbywają się ścieków. Pobrali
próbki wody z rzek płynących
na terenie wsi i dokonali badań
laboratoryjnych pomiaru ph,
zawartości tlenu i obecności
różnych pierwiastków.
Wszystkie klasy wywiązały
się świetnie z powierzonych
zadań, nagrodą będą szóstki
z biologii.
Opr. i fot.:
Grażyna Chowaniec-Lejczyk

zwyciężyły małpki tamaryny
białoczube i nosorożec włochaty.
Ponadto dzieci zapoznały się
z czasową ekspozycją ponad 200
gatunków motyli z całej kuli
ziemskiej, ekspozycją bursztynów, skamielin oraz muszli.
Wyprawa okazała się być
doskonałym podsumowaniem
zajęć, okazją do konfrontacji
z wieloma gatunkami zwierząt
i roślin, znanych dotąd tylko
z książek, atlasów i filmów
przyrodniczych. Na każdej buzi
można było zobaczyć wielki
uśmiech i płomienny rumieniec
ciekawości. Oby ta ciekawość
zaprowadziła młodych przyrodników do dalszego, niestrudzonego poznawania uroków naszej
wspaniałej planety!
Opr. i fot.: Anna Wójcik-Wojeńska
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XXVI Konkurs Recytatorski im. Augustyna
Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”
Pogoda tego dnia nie dopisywała, jednak dla szaflarzan nie miało to znaczenia. 24 maja w Szkole
Podstawowej w Szaflarach odbyła się XXVI uroczysta edycja Konkursu Recytatorskiego im. Augustyna
Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Jego głównym celem jest kultywowanie pamięci wybitnego poety,
patrioty, działacza społecznego, patrona szkoły w Szaflarach – Augustyna Suskiego.
W drugiej literackiej kategorii klas IV-VI, wyróżnienia
kolejno otrzymali: Ania Furtak
z Szaflar, Kamil Trebunia z Bańskiej Wyżnej, Magdalena Zelek
z Kluszkowiec, trzecie miejsce
w tej kategorii zdobyła Kinga
Czyrnek z Załuczego, drugie –
Piotr Wiercioch ze Szczawnicy
i pierwsze – Leon Buczyłko
z Zakopanego.

go natomiast pierwsze – Joanna
Krygowska z Łapsz Niżnych.
W kategorii gwarowej klas
I-III szkoły podstawowej wyróżnienia zdobyły: Anna Galica,
Kasia Furtak i Joanna Chrobak.
Trzecie miejsce zdobyła Ewelina
Urbaś, drugie – Adrian Mrugała
i pierwsze – Jakub Tylka.
W kolejnej kategorii gwarowej klas IV-VI, wyróżnienia
otrzymali: Wiktoria Bazińska,
Szymon Majek i Monika Obrochta. Na podium stanęli kolejno: trzecie miejsce – Paweł
Rzepka ze Skrzypnego, drugie
– Kinga Niemiec z Gronkowa
i pierwsze miejsce – Kazimierz
Michniak z Chochołowa .
W ostatniej, najstarszej kategorii wiekowej klas VII, VIII i III

Ostatnia grupa wiekowa, biorąca udział w literackiej części
konkursu, składała się z uczniów
klas VII, VIII i III gimnazjum.
Wyróżnienie zdobyli: Natalia
Bolek z Czarnego Dunajca,
Marysia Złydaszyk z Czorsztyna
i Julia Kalata z Szaflar. Trzecie
miejsce w tej kategorii wiekowej
zajęła Julia Cieślik z Nowego
Targu, drugie miejsce zdobyła
Alicja Zapotoczna ze Skrzypne-

gimnazjum wyróżnienie zdobyli:
Kamil Dzierżęga z Szaflar, Bartłomiej Budz z Trybsza i Sylwia
Piszczór ze Skrzypnego. Trzecie
miejsce zajęła Agnieszka Buńda
z Maruszyny Dolnej, drugie – Paweł Urbaś z Bańskiej Wyżnej, natomiast konkurs całkowicie zdominował Bartek Stopka z Szaflar,
który otrzymał pierwsze miejsce.
Opr.: Adrian Kulikowski
Kacper Korczak

N

a początku uroczystego
wydarzenia dyrektor Iwona
Lesner serdecznie przywitała wszystkich 132 uczestników.
Krótko przedstawiła życiorys
patrona szkoły, co z niezwykłym
skupieniem wysłuchali zebrani. Następnie przemówił ks.
Kazimierz Duraj, który swoje
wystąpienie zakończył modlitwą Ojcze Nasz. Nie zabrakło
zatem modlitewnego akcentu,
który podniósł uczestników na
duchu i dodał lekkości ich recytacji. Jako następny zabrał głos
Bronisław Stoch, wizytator kuratorium oświaty w Nowym Targu.
Mówił głównie o patriotyzmie
w Polsce i patriotach, także tych
podhalańskich, co jak później
ocenili i uczestnicy konkursu,
jak i ich opiekunowie, silnie zapadło w pamięć. Na sam koniec
przemówił wicestarosta powiatu
nowotarskiego Karol Skrzypiec.
Mówił on o tradycji Podhala.
Podkreślił, iż konkurs organizowany przez szaflarską szkołę,
to jeden z najdłużej trwających
konkursów na Podhalu, dlatego też warto pielęgnować jego
tradycję. Podkreślił, iż odbywa
się on po raz XXVI, co stanowi
o jego unikatowości.
Zmagania uczniowskie konkursie odbywały się w dwóch

kategoriach – literackiej i gwarowej. Stanisław Apostoł, znany
z niezwykłego talentu scenicznego, reżyser filmu o Augustynie Suskim, ogłosił, że wybrani
uczestnicy będą nagrywani i wystąpią w tym filmie.
Zawody recytatorskie odbyły
się na wysokim poziomie. Ze
wszystkich uczestników, startujących w trzech kategoriach
wiekowych, zarówno w kategorii
literackiej jak i gwarowej, wyłoniono po trzy miejsca na podium.
I tak w kategorii literackiej
klas I-III szkoły podstawowej
wyróżnienia zdobyły:
Amelia Sikoń ze Skrzypnego, Julia Greczek z Kluszkowiec
oraz Marysia Gał-Zagórska
z Szaflar. Trzecie miejsce w tej
kategorii zajęła Julia Makowska
ze Szczawnicy, drugie – Anita
Dębska z Czorsztyna, pierwsze
zaś Dawid Szewczyk z Maruszyny Górnej.
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Uczniowie SP w Skrzypnem wzięli
udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Emilka w gronie
finalistów
Uczennica Szkoły Podstawowej w Zaskalu,
Emilia Ligęza została
finalistką Literackiego
Konkursu „Jam jest
pasterz… Piastowy
jestem syn. Jan Paweł
II- pasterz świata”

5 kwietnia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem wraz z nauczycielami, uczestniczyli
w akcji „Sprzątanie Świata”.

J

ej celem było kształtowanie
nawyków ekologicznych oraz
działanie na rzecz ochrony
środowiska, promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. W związku
z tym tego dnia uczniowie klas
I-VIII i III gimnazjum wyposa-

żeni w kamizelki odblaskowe,
worki i rękawiczki pod kierunkiem wychowawców ruszyli
w teren.
Najmłodsi uczniowie – dzieci z Oddziału Przedszkolnego
– sprzątali plac wokół naszej
szkoły. Wszyscy pracowali so-

lidnie i z zapałem. Czynny udział
w akcji dał wszystkim sprzątającym do zrozumienia, że należy
dbać o swoje środowisko i o konieczności segregacji.
Akcja przebiegła bardzo
sprawnie, a jej efekty były zadowalające.

K

onkurs zorganizowało
Muzeum Dom Rodzinny
Jana Pawła II w Wadowicach. Uczennica przygotowała pracę literacką pod
kierunkiem opiekunki Marty
Bocheńskiej. Finalistka weźmie udział w uroczystej gali
w Wadowicach.
Opr. i fot.: Marta Bocheńska

XXXVII Rajd Powstania Chochołowskiego
Tegoroczny Rajd Powstania Chochołowskiego odbył się 11 maja.
Udział wzięli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Szaflar.

R

ajd rozpoczął się w Czarnym Dunajcu, i przebiegał
od wiatraków, dalej ścieżką
rowerową i trasą turystyczną do
Chochołowa
Z rynku w Szaflarach pojechaliśmy do Czarnego Dunajca.
Od wiatraków poszliśmy ścieżką
rowerową i trasą turystyczną do
Chochołowa. Po drodze minęliśmy torfowisko Puścizna Wielka,
podziwiając przepiękne widoki.
W Chochołowie zwiedziliśmy Muzeum Powstania
Chochołowskiego, a potem
mieliśmy czas na posiłek i odpoczynek, zaś pani przewodnik Anna Rużyczka ciekawie

opowiedziała nam o powstaniu
chochołowskim. Wstąpiliśmy
też na krótką modlitwę do kościoła pw. św. Jacka i udaliśmy
się w drogę powrotną przez Bachledówkę. Przeszliśmy ścieżką
dydaktyczną kardynała Wyszyńskiego, odwiedziliśmy kaplicę
i kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zakończenie
rajdu odbył się konkurs wiedzy
o powstaniu chochołowskim.
Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Jachymiak, drugie Jakub
Para i Bartłomiej Topór, trzecie
Jakub Borowiak. Wróciliśmy do
domów ok. godz. 16.00
Opr. i fot.: Marta Grońska
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ABSOLWENCI GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH
Amelia Bafia, Zuzanna Bobak Anna Gał, Jan Gał, Zofia Głąb, Stanisław Hajnos, Julia Kalata, Marta Łaś, Marlena Para,
Dagmara Pasyk, Jakub Pawlikowski, Michał Rzepa, Emilia Sowa, Hubert Szaflarski, Zofia Woźniak
Wychowawcy: Władysława Szczechowicz, Angelika Świętek

ABSOLWENCI PRZEDSZKOLA IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W SZAFLARACH
Maria Trebunia, Patrycja Piekarz, Roksana Fornal, Paulina Mikołajczyk-Skóbel, Joanna Wojdyło
Wychowawca: s. Agnieszka Padiasek
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ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŃSKIEJ NIŻNEJ
Łukasz Cieślikowski, Andrzej Hadowski, Klaudia Hreśka, Kamil Kalata, Natalia Kalata, Justyna Kułach, Jakub Mąka,
Klaudia Mąka, Stanisław Pawlikowski, Marta Zapotoczna, Gabriela Zwijacz
Wychowawca: Marcin Bryniarski

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W BAŃSKIEJ NIŻNEJ
Jakub Adamczyk, Karolina Bafia, Kacper Bieda, Mateusz Gawlak, Maciej Hreśka, Gabriela Król,
Wiktoria Łukanus, Adrian Mucha, Mateusz Topór
Wychowawca: Agnieszka Cierniak
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ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
Zofia Karpiel, Sylwia Trebunia, Paweł Urbaś, Patrycja Zalińska
Wychowawca: Wanda Wykręt

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W BAŃSKIEJ WYŻNEJ
Szymon Gąsienica, Gabriela Rusnak, Joanna Szczechowicz, Martin Trebunia, Alicja Żukowska
Wychowawca: Bożena Ziętal
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ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORZE
Paweł Bafia, Krzysztof Jarząbek, Kamil Latocha, Maria Milan, Karolina Niemiec
Wychowawca: Dominika Sięka - Guzda

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARUSZYNIE DOLNEJ
Borkowski Bartłomiej, Gil Kacper, Gil Paloma, Karwaczka Kamila, Kucharska Katarzyna, Kusper Maksymilian,
Kuśmierzak Klaudia, Małysa Joanna, Mirga Marlena, Mirga Piotr, Morawa Anna, Słodyczka Katarzyna, Soboń Julia,
Walkosz Daniel, Zarycki Kacper, Zubek Weronika, Walawska Agnieszka
Wychowawca: Łukasz Piekarz
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W MARUSZYNIE DOLNEJ
Małgorzata Babiarz, Iwona Bieda, Agnieszka Buńda, Maciej Buńda, Natalia Bylina, Dominik Cudzich,
Paulina Gil, Jan Jamrych, Marta Kusper, Paulina Łukaszczyk, Agnieszka Pawlikowska, Rafał Surmiak,
Szymon Walkosz, Daniel Pavlik
Wychowawca: Maria Niedośpiał

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARUSZYNIE GÓRNEJ
Martyna Bukowska, Jan Bukowski, Kamil Bukowski, Mateusz Cudzich, Roksana Czarniak, Tomasz Fatla,
Marcin Fąfrowicz, Rafał Kula, Marcin Marusarz, Marzena Podczerwińska, Emilia Rozwadowska, Józef Smoleń
Wychowawca: Beata Serwatowicz
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W MARUSZYNIE GÓRNEJ
Kacper Jachymiak, Arkadiusz Jamrych, Kinga Karkoszka, Antonina Kowalczyk, Wioletta Krzysztofiak,
Edyta Strama, Sylwia Szczypta, Natalia Zagórska, Wiktoria Zapotoczna
Wychowawca: Elżbieta Kuźmińska

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYPNEM
Mateusz Gawron, Patrycja Gawron, Daniel Gil, Laura Kula, Dawid Ledworuch, Hubert Luberda, Marcela Malacina,
Piotr Moczarny, Adam Mrugała, Anna Parzątka, Weronika Prokop, Iza Sikora, Dominika Światłowska,
Daniel Zapotoczny, Michał Zapotoczny, Paulina Zapotoczna, Faustyna Zarycka
Wychowawca: Danuta Gołębiowska
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W SKRZYPNEM
Justyna Bafia, Mateusz Galica, Andrzej Gil, Kacper Jarosz, Weronika Jarosz, Szymon Karpiel, Dawid Krupa,
Katarzyna Maciasz, Jacek Marduła, Jan Migiel, Sylwia Piszczór, Kamil Rzadkosz, Kacper Sikoń, Krystian Ulman
Wychowawca: Tomasz Podlipni

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZAFLARACH – KLASA VIIIA
Jakub Borowiak, Julia Borowiak, Justyna Cachro, Jan Druzgała, Nikola Górka, Kacper Guziak,
Szymon Hyrc, Marcin Jamróz-Gałdyn, Julia Kalata, Filip Konstantinow, Justyna Lubelska, Joanna Mąka,
Kamil Mirga, Eryk Sąder, Justyna Siaśkiewicz
Wychowawca: Konrad Dygoń
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ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZAFLARACH – KLASA VIIIB
Jan Adamczyk, Bartosz Cetera, Małgorzata Cetera, Emilia Ficka, Michał Gospodarczyk, Jakub Janik, Marcin Kalata,
Weronika Magiera, Kamil Makuch, Bernadeta Mucha, Zuzanna Rączka, Oliwia Stokłosa, Klaudia Stołowska,
Izabela Urbaś, Jakub Walkosz, Michał Wójcik
Wychowawca: Wiesław Bartoszek

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W SZAFLARACH – KLASA IIIA
Paweł Antoszek, Paulina Cudzich, Kamil Dzierżęga, Michał Fornal, Jakub Gabryś, Piotr Galica, Kinga Gałdyn,
Weronika Gil, Maksymilian Gołyźniak, Mateusz Gut, Julia Jarząbek, Martyna Jarząbek, Maksymilian Jasion,
Caroline Kalata, Damian Kasperek, Kacper Korczak, Izabela Kula, Adrian Kulikowski, Konrad Latocha,
Krzysztof Mąka, Alicja Mucha, Bartłomiej Rzadkosz, Bartłomiej Skiba, Michał Sowa, Dawid Szaflarski,
Jakub Urbaś, Julia Walkosz, Tomasz Ziębiński
Wychowawca: Jarosław Szlęk
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W SZAFLARACH – KLASA IIIB
Joanna Bafia, Zuzanna Baranowska, Weronika Dziatkowiec, Łukasz Furczoń, Barbara Gał, Natalia Gał,
Izabella Gandera, Martyna Guziak, Emilia Hadowska, Milena Jarząbek, Alicja Karkoszka, Damian Karpiel,
Klaudia Kościółek, Radosław Kwartnik, Marta Latocha, Jakub Masewicz, Monika Masewicz, Łukasz Mąka,
Anna Mrowca, Jan Mrowca, Waldemar Mrowca, Oliwia Pańszczyk, Karolina Sichelska, Natalia Szymanowska,
Sandra Topór, Kacper Urzędowski, Emilia Walkosz, Jakub Wilczek
Wychowawca: Kinga Krzysztofek

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASKALU
Aleksandra Pudzisz, Julia Głąb, Adrian Kalata, Tomasz Walasik, Filip Wojtasiak, Piotr Tylka, Weronika Sularz,
Andżelika Kułach, Daria Ogorzały, Ewa Cetera, Anna Król
Wychowawca: Grażyna Stachurska - Mędoń
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM W ZASKALU
Julia Kubicz, Kamil Bzdyk, Andrzej Głąb, Klaudia Japoł, Roksana Król, Jakub Waliczek, Paulina Urbaś,
Izabela Kłapacz Furczoń, Martyna Mrugała, Ewelina Nowak, Natalia Cudzich, Anna Orzeł, Wiktoria Gruszka
Wychowawca: Bogusława Kolasa

Dwudniowa wycieczka do Austrii
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej oraz Bańskiej
Wyżnej wybrali się na dwudniową wycieczkę do Wiednia.

T

o już kolejna wyprawa
uczniów do Wiednia. Tym razem stolica Austrii przywitała
nas słońcem. Naszą wycieczkę
rozpoczęliśmy od Wzgórza Kahlenberg, skąd roztacza się panorama na całe miasto. Następnie
przejechaliśmy reprezentacyjną
aleją Ring powstałą z końcem
XIX w. Tutaj znajdują się słynne
budowle tj.: Opera Wiedeńska,
Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Natury, Parlament,
Ratusz, Teatr Zamkowy, Kościół
Wotywny, Muzeum Sztuki Użytkowej czy też Park Miejski ze
słynnym „złotym Straussem”. Na
Placu Karola zobaczyliśmy kościół św. Karola Boromeusza,
zbudowany z początkiem XVIII
w. po epidemii dżumy jako świątynia dziękczynna. Na naszym
szlaku zwiedzania oczywiście

nie mogło zabraknąć bajkowego
domu Hundertwassera. Ta nietypowa pozbawiona jakiejkolwiek
symetrii kolorowa kamienica,
na dachu której rośnie około
250 drzew i krzewów jest jedną z atrakcji miasta. Spacerując
najsłynniejszymi ulicami miasta
zobaczyliśmy Hofburg – jeden
z największych na świecie kom-

pleksów pałacowych, posiadający 19 dziedzińców i 2600 pokoi.
Odwiedziliśmy także barokowy
pałac Belweder, gdzie spacerując pośród posągów sfinksów
podziwialiśmy piękny ogród
w stylu francuskim. Pierwszy
dzień zwiedzania zakończyliśmy
w najważniejszej świątyni miasta,
czyli w Katedrze św. Szczepana.
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Kolejny dzień spędziliśmy podziwiając wnętrza i ogrody dawnej,
letniej rezydencji Habsburgów.
Zwiedzając barokowe pomieszczenia mogliśmy zobaczyć jak
wyglądało codzienne życie cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej
„Sisi”. To tutaj także koncertował
sześcioletni Mozart, konferował
Napoleon i odbywały się obrady
Kongresu Wiedeńskiego. Obecnie
pałac należy do światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
W późnych godzinach wieczornych, w dobrych humorach i zaopatrzeni w pamiątki wróciliśmy
do Polski. Opr. i fot. Iwona Musiał
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Gminny Konkurs Piosenki „Na Góralskom
„Górole, górole, góralsko muzyka,
Cały świat obeńdzies, ni ma takiej nika!”
w Polsce, instruktor zespołów
regionalnych;
»» Członek Komisji: Barbara
Zalińska-Sikoń – kierownik
i instruktor dziecięcych zespołów regionalnych;
»» Członek Komisji: Adam
Dziadkowiec – muzyk zespołu „Zwyk” oraz członek
zespołu regionalnego „Góralsko brać”.

T

ak to dumnie śpiewały
przedszkolaki 26 marca
2019 roku podczas I Gminnego Konkursu „Na Góralskom
Nute”, którego organizatorem
było Gminne Przedszkole w Szaflarach.
Ten rok szkolny dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach
jest rokiem szczególnie ważnym, gdyż w ramach innowacji
pedagogicznej „Przedszkolak
poznaje tradycje i obyczaje”
realizujemy zadania kształtujące do wartości. Ponadto priorytetem naszych działań jest
kultywowanie tradycji regionu
oraz rozbudzanie w dzieciach
poczucia własnej tożsamości
regionalnej. W związku z tym
bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania i licznego
udziału przedszkolaków oraz ich
opiekunów i rodziców w zorganizowanym przez nas wydarzeniu.
W Gminnym Konkursie Piosenki wzięły udział przedszkola
i oddziały przedszkolne z terenu
gminy Szaflary. Komisja konkursowa wysłuchała 37 wystąpień
młodych artystów w wieku od 3
do 6 lat. Celem Konkursu było
rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu podhalańskiego,
wspieranie zainteresowań wokalnych dzieci oraz aktywizacja

Komisja dokonała oceny
w czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, 6 lat według
następujących kryteriów: muzykalność – walory głosowe,
interpretacja i osobowość sceniczna uczestnika, opanowanie
pamięciowe utworu, odpowiedni
strój regionalny.
Po naradzie Komisja wyłoniła
laureatów I, II, III miejsca w czterech kategoriach wiekowych oraz
przyznała 3 wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody za udział.

oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy.
Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
»» Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński,
»» Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach,
»» Gminna Biblioteka Publiczna
w Szaflarach.

W kategorii 3-latków:
»» I miejsce: Tomasz Wróbel
z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach
»» II miejsce: Paulina Gałdyn
z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach
»» III miejsce: Alicja Bafia
z Przedszkola z Widokiem
w Zaskalu
»» Wyróżnienie: Adam Piszczór
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Skrzypnem

Swoją obecnością zaszczycili
nas:
»» Alicja Pilny – inspektor
oświaty, w zastępstwie za
Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego,
»» Jolanta Piszczek, w zastępstwie za Marię Piszczek –
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach,
»» Iwona Gal – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
»» Maria Gałdyn – długoletnia
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach.
Wspaniałe występy oceniała
Komisja w składzie:
»» Przewodnicząca: Marta Zagórska – Wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Podhalan
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W kategorii 4-latków:
»» I miejsce: Zuzanna Zarycka z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach
»» II miejsce: Jakub Kopieć
z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach
»» III miejsce: Klemens Kasprzak-Kuros z Przedszkola
im. Aniołów Stróżów w Szaflarach
W kategorii 5-latków:
»» I miejsce: Natalia Pawlikowska z oddziału przedszkolnego
przy SP w Bańskiej Niżnej
»» II miejsce: Izabela Migiel
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Skrzypnem
»» III miejsce: Marta Majdanik
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Borze
»» Wyróżnienie: Karol Gał-Zagórski z Przedszkola z Widokiem w Zaskalu
W kategorii 6-latków:
»» I miejsce: Wiktoria Mrugała
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Maruszynie Górnej
»» II miejsce: Migiel Zuzanna
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Skrzypnem
»» III miejsce: Kornelia Gałdyn
z oddziału przedszkolnego
przy SP w Szaflarach
»» Wyróżnienie: Gacek Joanna
z oddziału przedszkolnego
w Zaskalu
Na zakończenie Dyrektor
Gminnego Przedszkola w Szaflarach Katarzyna Pająk-Budz
złożyła serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy włożyli swój
wkład pracy w przygotowanie i or-
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Nute” dla przedszkolaków
»»

»»
»»

»»

ganizację konkursu. Nauczyciele
przygotowujący dzieci do Konkursu otrzymali podziękowania,
a Komisja pamiątkowe upominki.

Z całego serca pragniemy podziękować także:
»» Radzie Rodziców Gminnego Przedszkola w Sza-

Wójt Gminy Szaflary przekazał wszystkim uczestnikom
słodycze, za które bardzo dziękujemy.

flarach za przygotowanie
poczęstunku,
Gminnemu Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach za zakup upominków
dla dzieci oraz wsparcie finansowe konkursu,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach, która wsparła konkurs finansowo,
Karczmie „Zadyma”, która
ufundowała bezpłatne wejścia
dla zwycięzców i ich rodzin
do „Spiskiej Krainy” w Niedzicy,
Przedstawicielom „Gorącego
Potoku” i „Term Szaflary”,
którzy ufundowali bezpłatne
wejścia na baseny.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie
oraz gratulujemy zwycięzcom
i życzymy dalszych sukcesów!
Opr. i fot.: Anna Luberda

Muzykowali w Czarnym Dunajcu
W sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec w dniach
27–28 kwietnia 2019 r. odbył się XXXV Konkurs „Muzykowanie na Duchową Nutę”.

M

uzykanci i śpiewacy ludowi z całego Podhala zawitali do Czarnego Dunajca,
żeby wspomnieć osobę i twórczość Andrzeja Knapczyka-Ducha z Cichego.
Śpiewki i nuty, które grał
i tworzył zabrzmiały w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych
uczestniczących w konkursie na
przemian z tradycyjnymi, starodawnymi nutami góralskimi.
Z roku na rok powiększa się
liczba uczestników konkursu.
W tym roku na scenie wystąpiło
ponad 300 osób, które oceniało Jury w składzie: Bartłomiej
Kudasik – przewodniczący, Tadeusz Watycha – członek jury
i Krzysztof Trebunia-Tutka członek jury.
Jak co roku w konkursie zaprezentowali się także uczniowie

z Gminy Szaflary, którzy zajęli
wysokie miejsca.
Kategoria dziecięca – ZESPOŁY ŚPIEWACZE:
»» II miejsce: „Niźniobańscanie”
z Bańskiej Niżnej
»» III miejsce: „Skrzypnianki”
ze Skrzypnego
Kategoria młodzieżowa – ZESPOŁY ŚPIEWACZE:
»» II miejsce: „Skrzypnianki” ze
Skrzypnego
Kategoria dziecięca – ŚPIEWACY SOLIŚCI:
»» Wyróżnienie: Amelia Sikoń
– „Skrzypnianki” ze Skrzypnego
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: CKiP Czarny Dunajec/Anna Mrowca
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Zochylina na Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi”
Zespół Zochylina z Boru 28 kwietnia wziął
udział w XI Między kulturowym Festiwalu
Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”.

W

Festiwalu brało udział wiele znakomitych zespołów z Polski. Dla niektórych członków zespołu był to bardzo udany debiut sceniczny. Zespół
również w przyszłym roku planuje udział w Festiwalu.
Opr.: Janusz Gaculak, Fot..: dabrowagornicza.naszemiasto.pl

Kolejne sukcesy naszych
młodych śpiewaków!

Teledysk z udziałem dzieci
z zespołu Watra

XVI „Papieska Majówka na Bachledówce” pod
patronatem Starosty Nowotarskiego odbyła się
w sobotę 11 maja.

Członkowie zespołów regionalnych Watra z Bańskiej
Wyżnej oraz Wolanianki z Wolanowa spotkali się
aby wspólnie nakręcić teledysk do piosenki Piykne
góry, piękne pola w reżyserii Michała Retelewskiego,
Pawła Sławińskiego i Barbary Waśkiewicz.

Występom 250 uczestników przysłuchiwało się Jury
w składzie: Iwona Kosakowska,
Tadeusz Watycha i Stanisław
Bukowski.
Reprezentanci Gminy Szaflary zajęli następujące miejsca
w Konkursie:

W

Konkursie wzięły udział
zespoły regionalne z różnych stron Podhala i Orawy. Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnej i współczesnej
góralskiej pieśni religijnej oraz
zapomnianych pieśni Maryjnych,
a także poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

M

ateriały nagrywano w malowniczo położonych terenach Bańskiej Wyżnej
przy wspaniałej widoczności
i słonecznej pogodzie.
W teledysku gościnnie wystąpili także Stanisław Bielecki i Mateusz Jarosz - skoczek
z Bańskiej Wyżnej. Autorem
tekstu jest Marek Mioduszewski,
wokalnie uczestników przygotowali Michał Retelewski i Marek
Rybiński.

KAT. I - DZIECIĘCA
Grupy śpiewacze
»» I miejsce - „Niźniobańscanie”
z Bańskiej Niźnej
»» Wyróżnienie: „Skrzypnianki”
ze Skrzypnego
Duety śpiewacze
»» I miejsce - Sandra Zagórska
i Marta Szczęch - “Mali Zaskalanie” z Zaskala
»» Wyróżnienie: Amelia i Oliwia Sikoń - “Skrzypnianki”
ze Skrzypnego
Śpiewacy soliści
»» III miejsce - Jakub Luberda
ze Sprzypnego
KAT. II - MŁODZIEŻOWA
Grupy śpiewacze
»» III miejsce - „Skrzypnianki”
ze Skrzypnego
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Anna Mrowca
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Instruktorami zespołu
Watra są Małgorzata Chodorowicz i Paweł Skupień,
kierownikiem i założycielką Wolanianek jest Barbara
Waszkiewicz, drugą opiekunka
jest Ewa Kijas.
Efekty pracy zespołów wraz
z ekipą zostaną przedstawione
już niedługo.
Opr.: Natalia Staszel
Fot. Katarzyna Rusnak i Paweł Skupień
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Bartek – Mistrz Polski w trialu

Bartek Domin, uczeń Szkoły Podstawowej w Szaflarach broni tytułu Mistrza
Polski w trialu, który zdobył w sezonie 2018.

T

rial (inaczej: rajd obserwowany) to dyscyplina
sportów motocyklowych
polegająca na przejechaniu
motocyklem po wytyczonej
trasie zawierającej rozmaite
przeszkody np. zwalone drzewa, głazy, strome podjazdy itp.
Jest to dyscyplina wymagająca
równowagi i skupienia, ponieważ za podparcie się stopą lub
innymi elementami niż opony

lub spód silnika zawodnikowi
naliczane są punkty karne. Mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej jest Bartek – uczeń
szkoły w Szaflarach.
Bartek Domin w tym sezonie
broni tytułu Mistrza Polski zdobytego w sezonie 2018. W tym
roku jest zaplanowanych 10
zawodów eliminacyjnych, któ-

re wyłonią nowego mistrza.
W dniach 18 - 19 maja odbyły
się 2 eliminacje w Miękini koło
Krzeszowic.
Te zawody były ciężkie, pogoda była paskudna, w pierwszym
dniu padał deszcz. Gęste, klejące
oraz śliskie błoto było bardzo
uciążliwe. Jednak całoroczne
treningi zaowocowały i Bartek
w swojej kategorii zdeklasował
rywali, zajmując pierwsze miejsce w klasie Maluch.
W dniach 8-9 czerwca odbyły
się kolejne zawody w Rogoźniku
w powiecie będzińskim.
Kolejne eliminacje odbędą się
27-28 lipca w Nowym Targu, 2425 sierpnia w Ochotnicy i 7-8
września w Szklarskiej Porębie.
Bartkowi życzymy dalszych
sukcesów!
Szczegóły zmagań można śledzić na stronie FC Moto Trials
Domin.
Opr.: Jarosław Szlęk(w oparciu
o relację Michała Domina)
For.: z archiwum Bartka Domin

Piłkarscy mistrzowie powiatu
21 maja na Stadionie Miejskim w Nowym Targu odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w piłce nożnej chłopców organizowane przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

W

śród 6 drużyn była też reprezentacja szkoły w Szaflarach, która sięgnęła po
mistrzostwo.
W drodze po I miejsce drużyna uzyskała następujące wyniki:
Faza grupowa:
»» SP Szaflary - SP Frydman 2:0
»» SP Szaflary - SP Ponice 1:0
Półfinał:
»» SP Szaflary - SP nr 11 Nowy
Targ 3:1
Finał:
»» SP Szaflary - IV Gimnazjum
MCF Nowy Targ
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa Szaflary

2. IV Gimnazjum MCF Nowy
Targ
3. Szkoła Podstawowa nr 11
Nowym Targu
4. Szkoła Podstawowa Ponice
5. Szkoła Podstawowa Raba
Wyżna i Szkoła Podstawowa
Frydman
Skład zwycięskiego zespołu: Kamil Dzierżęga, Jakub
Gabryś, Szymon Hyrc, Filip
Konstantinow, Kacper Korczak,
Adrian Kulikowski, Bartłomiej
Rzadkosz, Bartłomiej Skiba, Michał Sowa, Jakub Urbaś
Opiekunem zwycięskiego zespołu był Konrad Dygoń

Drużyna z Szaflar zakwalifikowała się do zawodów rejonowych, które odbyły się 27 maja
w Nowym Targu.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
pck.nowotarski.org.pl/gimnazja-
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da-komunikaty/1230/powiatowe-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-pilce-noznej-chlopcow
Opr..: Jarosław Szlęk
Fot.: PCK w Nowym Targu
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Tenisiści stołowi
w kolorze srebra
18 marca w Nowym
Targu zostały rozegrane
drużynowe zawody tenisa
stołowego w kategorii
chłopców z rocznika
2006 i młodszych
w ramach Igrzysk Dzieci
na szczeblu półfinału
wojewódzkiego.

Piłkarze nożni
w finale
wojewódzkim
Reprezentacja szkoły
z Szaflar w piłce nożnej
chłopców, oparta
na uczniach klasy
sportowej osiągnęła
duży sukces, zwyciężając
w półfinale wojewódzkim
Rejonowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
Turniej odbył się 28 maja
na stadionie miejskim
w Nowym Targu.

D

o zawodów przystąpili
mistrzowie powiatów:
myślenickiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Grano systemem każdy z każdym. Nasza drużyna
uzyskała następujące wyniki:
»» Szaflary - Myślenice 1:1
»» Szaflary - Bystra
Podhalańska 2:1
»» Szaflary - Zakopane 5:0
Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce SP SZAFLARY
2. miejsce SP 3 MYŚLENICE
3. miejsce BYSTRA
PODHALAŃSKA
4. miejsce SP nr 5 ZAKOPANE
Skład zwycięskiej drużyny:
Paweł Antoszek, Kamil Dzierżęga, Jakub Gabryś. Szymon
Hyrc, Damian Kasperek, Filip
Konstantinow, Kacper Korczak, Adrian Kulikowski, Bartłomiej Rzadkosz, Bartłomiej
Skiba, Michał Sowa, Jakub
Urbaś.
Opiekunem drużyny jest
Konrad Dygoń
Drużyna zakwalifikowała się do zawodów szczebla
wojewódzkiego, które zostały
rozegrane 5 czerwca, zajmując wysokie 3 miejsce.
Opr.: Jarosław Szlęk

Sukces Jasia Mrugały
w finale wojewódzkim
8 kwietnia w Nowym Targu rozegrano
finał wojewódzki Igrzysk Dzieci
w indywidualnym tenisie stołowym.

W

gronie 35 młodych pingpongistów wyłonionych
w rozgrywkach powiatowych był również przedstawiciel
Szkoły Podstawowej w Szaflarach.
Jasiu Mrugała pokonuje kolejne szczeble na swojej sportowej
drodze, a przecież jako uczeń II
klasy szkoły podstawowej rywalizuje z zawodnikami starszymi

P

rawo udziału w tych zawodach wywalczone dzięki
II miejscu w zawodach
powiatowych miała reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Szaflarach.
Tym razem chłopcy również odnieśli wielki sukces,
zajmując II miejsce.
Gratulujemy!
Opr.: Jarosław Szlęk

o kilka lat. Mimo to w finale wojewódzkim spisał się znakomicie, zajmując V miejsce. Wielkie
gratulacje!
Zapraszamy do galerii zdjęć:
pck.nowotarski.org.pl/igrzyska-komunikaty/1186/igrzyska-dzieci-w-indywidualnym-tenisie-stolowym-final-wojewodzki
Opr.: Jarosław Szlęk
Fot.: archiwum PCK w Nowym Targu

Są trzecią drużyną w województwie!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Szaflarach w piłce nożnej odniosła wielki
sukces, zdobywając brązowy medal w finale wojewódzkim Małopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w szóstkach piłkarskich chłopców.

F

inał wojewódzki odbył się
5 czerwca w Limanowej.
Wśród sześciu finalistów dali
się wyprzedzić tylko 2 drużynom: SP nr 20 w Tarnowie i SP
nr 1 w Wieliczce. W pokonanym
polu zostawili: SP nr 8 w Trzebini, Gimnazjum Salezjanów
w Krakowie oraz SP nr 1 w Kamienicy. To wielki sukces stanowiący ukoronowanie trzyletniej
wytężonej pracy. Gratulujemy!
Opr. i fot.: Jarosław Szlęk
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KRZYŻÓWKA
1
2
3

1

5

4

5
3

7

4

6

7
8

9

10

9
11

2

12

11
12

13

8

1

2

3

4

5

6

Ułóż hasło z liter oznaczonych zielonym polem
Pionowo
1. Leży pomiędzy takimi krajami jak Szwecja, Finlandia i Polska
2. Trwa od września do czerwca
4. Nad morzem lub jeziorem, pełna piasku
6. Wręczane w dniu zakończenia roku szkolnego
9. Po deszczu, gdy jest słońce, pojawia się na niebie
10. Kosmetyk do opalania
Poziomo
3. Niezbędny podczas wakacyjnej kąpieli
5. Pora roku po lecie
7. Chroni głowę przed słońcem
8. Śniardwy lub Mamry
9. Najwyższe pasmo gór w Polsce
11. Morze to północ, góry to ………………..
12. W niej spakowany bagaż
13. Miesiąc rozpoczynający wakacje

7

6

8

9

10

11

10

12

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowana
Torba Podróżna marki 4F.

Kupon należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
ul Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary do 31 lipca 2019 roku,
do godziny 16:00.

Losowanie nagrody
odbędzie się na żywo
na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/
gckpitszaflary/
1 sierpnia 2019 roku
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OŚRODEK ZDROWIA

Głowica
kardiologiczna
już w Ośrodku
Zdrowia
w Szaflarach

KARDIOLOG
ZAPRASZA
DO OŚRODKA
ZDROWIA

S

amodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach w celu zwiększenia dostępności i różnorodności badań wykonywanych
w Ośrodku Zdrowia w miesiącu maju b.r dokonał zakupu GŁOWICY KARDIOLOGICZNEJ PHASED ARRAY
UST-5299.
Zakup został sfinansowany
ze środków własnych Ośrodka
Zdrowia.
Dzięki zakupionej głowicy
kardiologicznej badania wykonywane przez zatrudnionego
w Ośrodku Zdrowia lekarza
kardiologa będą jeszcze bardziej szczegółowe. Użycie
głowicy zapewnia pełny zapis
wyników badań oraz znacznie zwiększa możliwości ich
analizy.

Kwartalnik Gminy Szaflary

W

szystkich Pacjentów zadeklarowanych do naszego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach, potrzebujących konsultacji kardiologicznej serdecznie
zapraszamy do skorzystania
z wizyty u lekarza kardiologa
i otrzymania fachowej porady
zdrowotnej.

Lekarz kardiolog przyjmuje
raz w miesiącu w wyznaczonym
dniu po uzyskaniu skierowania
od lekarza rodzinnego.
»» TELEFON DO OŚRODKA
ZDROWIA:
18 261 13 10
18 275 47 76.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !
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OŚRODEK ZDROWIA

LETNIA AKCJA
PROFILAKTYCZNA
„BEZPIECZNIE ZE
SŁOŃCEM - ZBADAJ
ZNAMIONA LATEM”
W dniu 07.06.2019r. w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach przeprowadzono akcję profilaktyczną
pn. „Bezpiecznie ze słońcem-zbadaj znamiona latem”

W

ramach profilaktyki czerniaka zostały wykonane
bezpłatne badania dla
chętnych Pacjentów zadeklarowanych do naszego Ośrodka
Zdrowia. Badania zostały wykonane za pomocą nowoczesnego dermatoskopu zakupionego
ze środków własnych Ośrodka
Zdrowia dzięki któremu można było sprawdzić niepokojące
zmiany na skórze. W akcji wzięło
udział około 20 pacjentów.
Letnie miesiące sprzyjają spędzaniu wolnego czasu na słońcu.
Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi doświadczeniami,
pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach.
Zasady bezpiecznego
przebywania na słońcu:
1. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu,
2. Noś nakrycia głowy i okulary
słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez
filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej
światła, rozszerza się, dzięki
czemu do wnętrza oka wnika
więcej promieni UV),
3. Unikaj wysiłku w pełnym
słońcu,
4. Chroń się w cieniu w godzinach południowych,

5. Jeśli musisz przebywać na
słońcu, stosuj filtry ochronne.
Oparzenia słoneczne
W razie znacznego bólu lub
wystąpienia pęcherzy, trzeba
zwrócić się do lekarza. Stosowanie kremów przeciwzapalnych
z zawartością kortykosteroidów
przyspieszy gojenie się skóry.
Z naturalnych sposobów łagodzenia oparzeń słonecznych
można polecić okłady z kefiru
lub jogurtu. Nie wolno wychodzić na słońce, dopóki nie ustąpi
zaczerwienienie i wrażliwość na
ucisk.
Udar słoneczny
Pierwszym jego objawem
jest zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, silne pocenie, płytki
i szybki oddech, bóle głowy, wysoka temperatura ciała, mdłości
a nawet wymioty. W tym wypadku chory powinien być natychmiast przeniesiony w zacienione,
przewiewne miejsce. Kładziemy
go w pozycji półleżącej, kładziemy zimny kompres lub owijamy
ciało zmoczonym w zimnej wodzie ręcznikiem. Podajemy (tylko osobie przytomnej) napoje,
najlepiej wodę, sok owocowy lub
pomidorowy. Osoba ta powinna
być zbadana przez lekarza.
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Kwartalnik Gminy Szaflary

informator
Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
»» Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
sekretariat, pokój 10
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
»» Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Wąsik, pokój 14
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
»» Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa, gospodarki
komunalnej i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
»» Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

»» Odpady

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

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

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach
ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7:30 do 19:00

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

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

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

1
piętro

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

1
parter

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

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
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1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

Gabinet
stomatologiczny

4
parter

Gabinet lekarski

4
parter

Gabinet lekarski

14
piętro

Gabinet lekarski

Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej:
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-położniczy 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, niedziele i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

LEKARZ

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

Poniedziałek
Wtorek
Szczepienia
Środa
Czwartek
Szczepienia
Piątek

8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-15.00
8.00-13.00
8.00-13.00
11.00-13.00
13.00-18.00

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

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

12.00-17.00
12.00-17.00
13.00-18.00
8.00-10.00
10.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-17.00
7.30-11.30
7.30-11.30
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-17.00
16.00-18.00

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

13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
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GABINETY
LEKARSKIE
Matusiak-Hełmecka
Katarzyna Gabinet
Stomatologiczny
tel. 691 515 293
ul. Orkana 46 a,
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. 18:00 - 20:00
Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
wt. 16:00 - 19:00,
czw. 17:00 - 20:00
Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351,
18 275 47 28

INFORMATOR

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

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

Bańska Wyżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77
(remiza OSP)
Bór
»» Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A
(obok remizy OSP)

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Skrzypne
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Taras Wojciech
ul. Św. Jadwigi
Królowej 82

»» Sklep spożywczomonopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
»» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n

Tu nas znajdziesz
Bańska Niżna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121
»» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

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

Maruszyna
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
„U Ułana”
Strama Anna
ul. Jana Pawła II 99
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Edyta Łochnicka
ul. Jana Pawła II 1
(remiza OSP)
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Niegłos Adam
ul. Kosy 29
»» Sklep „U Danusi”
Curzydło
Danuta
ul. Jana Pawła II 1
(remiza OSP)

Szaflary
»» Sklep ogólnospożywczy
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84
»» Sklep ogólnospożywczy
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166
(obok PERŁA
PODHALA CAFÉ)
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
»» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
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Zaskale
»» Sklep wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
»» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
»» Sklep wielobranżowy
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(obok remizy OSP)

