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Drodzy mieszkańcy!

P

rzedstawiamy Wam 13 wydanie
„Serca Podhala”. W najnowszym
numerze znajdą Państwo m.in.
materiały opisujące liczne przedsięwzięcia, które miały miejsce w ostatnich
tygodniach w naszej gminie, sukcesy
dzieci i młodzieży z naszej gminy,
a także praktyczne porady dotyczące
opieki zdrowotnej i badań profilaktycznych. Minione wakacje to także imprezy
plenerowe, wyścigi kolarskie, gminna
kolonia i wiele innych.
W nowym roku szkolnym
wszystkim Uczniom życzymy, aby

zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki
i jej praw, rozwojem własnych
uzdolnień i zainteresowań, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzymy, by był to rok
spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia,
Rodzicom zaś życzymy, by ten
nowy rok szkolny przyniósł wiele
nadziei związanych z przyszłością
ich dzieci.
Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
składam Państwu wyrazy uznania za trud codziennej
pracy pedagogiczno-wychowawczej.
Pragnę Państwu podziękować za wysiłek i oddanie
w przekazywaniu wiedzy oraz wartości,
które wypływają na rozwój i postawę
w życiu młodego człowieka.
Życzę wielu chwil radości w Państwa pracy,
satysfakcji z wykonywanych obowiązków,
wielu sukcesów oraz dużo zdrowia i osobistego szczęścia.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

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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Wspólnie o odpadach

kuluarowych i ustaleniach pomiędzy ministerstwami. Sprawą wysokości cen za odpady
komunalne a także sposobu
zagospodarowania ich jako paliwo alternatywne podjął się na
prośbę wójta Gminy Szaflary
były Wiceminister finansów
Wiesław Janczyk Poseł na Sejm
RP podczas spotkania z Ministrem Środowiska Henrykiem
Kowalczykiem. Propozycje
spotkały się ze zrozumieniem
i już niebawem część z zaproponowanych zmian wejdzie
w życie po zmianie ustawy.

Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk odwiedził ponownie
Gminę Szaflary, gdzie w budynku Urzędu spotkał się
z Rafałem Szkaradzińskim Wójtem Gminy Szaflary.

O

d kilku lat temat cen i sposobu zagospodarowania
odpadów jest jednym
z ważniejszych tematów dla
przyszłości samorządów. Propozycję wprowadzania gospodarki
obiegu zamkniętego, opłata producencka, segregacja odpadów,

Gmina Szaflary otrzymała
dofinansowanie ze
środków Funduszu Dróg
Samorządowych
Pod koniec sierpnia bieżącego
roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostateczną listę zadań
przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych.
wyniku rozstrzygnięcia
naboru prowadzonego
wiosną bieżącego roku,
Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie na poziomie aż
80% przewidywanych kosztów
realizacji dwóch zadań na drogach gminnych, tj.: “Rozbudowa drogi gminnej 364804K
ul. Piłsudskiego w m. Zaskale
w km 0+000,90 - km 0+550,90”
oraz “Remont drogi gminnej Nr
364772K Os. Stanki w miejscowości Maruszyna w km
0+014,10-0+972,82”. Łączna
kwota dofinansowania obydwu
zadań wynosi 1 757 837,00zł. Ponadto, należy wspomnieć, iż dla
realizowanej obecnie na terenie
gminy Szaflary przebudowy drogi powiatowej w Borze, Powiat
Nowotarski uzyskał dofinansowanie na poziomie 70% kosztów
zadania.
Opr.: Wioleta Pawlak

W

recycling, alternatywne paliwa
stałe to tematy które nie dotyczą
tylko ekologii ale głównie ekonomii. Takie propozycje zostały
przedstawione niejednokrotnie
na forum komisji ochrony środowiska Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej ale także w rozmowach

Zakończyły się prace nad budową sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu Zakopiańskiej i Orkana
W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców mieszkających w Gminie
Szaflary oraz turystów tu odpoczywających, na jednym z najbardziej
kolizyjnych skrzyżowań na „Zakopiance” powstała sygnalizacja świetlna.

P

owstałe światła znacznie
zwiększą bezpieczeństwo
kierowców i pieszych, ustabilizują ruch w kierunku Zakopanego i Nowego Targu, a także
pomogą bezpiecznie włączyć
się do ruchu kierowcom jadącym od centrum Szaflar oraz
od strony Maruszyny, Bańskiej
Niżnej i Skrzypnego. Inwestycja stała się możliwa głównie
dzięki wsparciu i osobistemu
zaangażowaniu ze strony Ministra Infrastruktury Andrzeja
Adamczyka oraz Posła na Sejm
RP Edwarda Siarki, za co z tego
miejsca, serdecznie dziękujemy.
Prace, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, prowadzone były
przez firmę ELSTOP. Realizacja inwestycji trwała do końca
września br. Przez pierwsze dwa
tygodnie sygnalizacja będzie
działać pulsacyjnie, co ma na
celu przyzwyczaić kierowców do
nowo powstałych świateł i wyeli-

minować rutynowe zachowania
na tym odcinku. Mieszkańcom
Gminy Szaflary dziękujemy za
cierpliwość i prosimy o ostrożną
jazdę.
To już kolejna inwestycja
na terenie gminy Szaflary która
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była możliwa dzięki wielkiemu
wsparciu ze strony Ministra
Andrzeja Adamczyka oraz Posła Edwarda Siarki. W okresie
wakacji zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi dk47,
zwanej potocznie zakopianką,
a niebawem rozpocznie się budowa po obu stronach zakopianki
od ul. Augustyna Suskiego do
granicy z Nowym Targiem
Opr. i fot.: UG Szaflary
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Szlak wokół Tatr wyróżniony certyfikatem
Polska Marka Turystyczna – kandydat!
W projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Polską Organizację Turystyczną Szlak wokół Tatr znalazł
się wśród 11 laureatów, wybranych spośród 117 zgłoszeń
pretendujących do tytułu Polskiej Marki Turystycznej.

W

poniedziałek, 16 września
2019r.,w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników
konkursu i wręczenie certyfikatów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Witold Bańka, Minister
Sportu i Turystyki, Anna Krupka,
Sekretarz Stanu w MSiT oraz
Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Takie wyróżnienie i dostrzeżenie przez ekspertów z branży turystycznej strategicznego
projektu Euroregionu „Tatry”
bardzo cieszy i potwierdza, że
Szlak wokół Tatr ma ogromny
potencjał, a dotychczasowe
działania zmierzają w dobrym
kierunku. Dzięki wsparciu
ministerstwa będziemy mogli
rozwinąć te działania. Dlatego Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej TATRY zdecydowało o przygotowaniu aplikacji do konkursu.
Tytuł otrzymany przez Szlak
wokół Tatr to przede wszyst-

kim wyróżnienie dla wszystkich
polskich i słowackich partnerów
projektu, których intensywne
prace, zaangażowanie i zrealizowane inwestycje przyciągają
od kilku lat tysiące rowerowych
turystów. Wielkie gratulacje dla
Gminy Czarny Dunajec, Gminy
Nowy Targ, Miasta Nowy Targ,
Gminy Szaflary, Gminy Łapsze
Niżne, miasta Kieżmark, Spiska Bela, Liptowski Mikulasz,
Trstena, Stara Lubowla, gminy
Hladovka, Sucha Hora, Liesek,

Niżna, Vrbov, Huncovce, Wielka Łomnica, Hniezdne!
Tytuł „Polska Marka Turystyczna” otrzymały m.in. zaprzyjaźnione z Euroregionem
„Tatry” marka Beskidy i Śląsk
Cieszyński, którym serdecznie
gratulujemy! Ponadto w gronie
Marek Turystycznych znalazły
się miasta Lublin i Toruń oraz
Kraina Lessowych Wąwozów.
Tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat” oprócz
Szlaku wokół Tatr przyznany

Bus #Rodzina500Plus w Gminie Szaflary
Rządowy bus #Rodzina500Plus odwiedził podhalańskie
gminy w ramach kampanii promującej nowe zasady
przydzielania świadczenia „500 Plus”.

N

ajważniejsze zmiany w programie przedstawiał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Podczas wizyty w Szaflarach został przywitany przez Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego oraz Radnego Powiatu Nowotarskiego Jacka Króla.
Według nowych zasad od 1 lipca świadczenie „500 Plus” przysługuje na każde
dziecko do 18. roku życia, bez względu na
dochód rodziny. Nowy okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r., co oznacza, że

w przyszłym roku rodzice nie będą musieli
składać ponownie wniosków o świadczenie
wychowawcze w 2020 roku.
Łącznie liczba dzieci uprawnionych do
świadczenia w okresie 2019/2021 może wynieść nawet 2598 (wg danych z ewidencji
ludności dzieci zameldowanych), podczas
gdy w 2018 liczba ta wyniosła 1663. W sumie
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Gmina Szaflary wypłaciła świadczenia na
łączną kwotę 9 977 662,03zł.
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został Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Mazurom Zachodnim, Puszczy Białowieskiej,
miastu Zamość i Ziemi Świętego Krzyża.
Wszyscy zakwalifikowani,
w szczególności kandydaci do
tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do
zapewnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparcia
w postaci udziału w szkoleniach,
doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych
czy uczestnictwa w badaniach
wizerunku danych destynacji
turystycznych.
Opr. i fot.: Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej TATRY
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Uszaty Szlak Turystyczny – pierwszy
w Polsce sowi szlak turystyczny
Rowerowy szlak wokół Tatr to szlak niezwykły. Przybliża nie tylko dziedzictwo
historyczne, ale również przyrodnicze.

J

ednym z najbardziej malowniczych fragmentów szlaku
rowerowego jest odcinek
prowadzący z Nowego Targu
do gminy Szaflary, który biegnie cennymi obszarami Natura
2000, w bezpośrednim sąsiedz-

twie Rezerwatu Przyrody Bór na
Czerwonem.
Daniel Urbaniak – pomysłodawca uszatego szlaku turystycznego, dostrzega w tym
miejscu ogromny potencjał
edukacyjny. Na tym leśnym ob-

szarze, który w sezonie letnim
codziennie pokonują setki, jeśli
nie tysiące rowerzystów, żyją
cztery uszate rodziny. Przez
ostatnie lata Daniel poznawał
ich fascynujący świat i zwyczaje. Towarzyszył im z aparatem

fotograficznym podczas lęgów,
polowań czy nauki samodzielności przez młode sowy.
Teraz nadszedł czas, aby
tą wiedzą podzielić się ze
wszystkimi, którzy korzystają z tego fragmentu szlaku.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Nadleśnictwem Nowy
Targ i gminą Szaflary udało
się przygotować jedenaście
punktów, przy których będzie można poznać niezwykłych mieszkańców lasu.
W pierwszej kolejności zostały zainstalowane tabliczki
opowiadające o życiu uszaków. Kolejnym etapem będzie
udostępnienie w sieci filmów,
zdjęć i odgłosów, które zostały
zarejestrowane w rezerwacie.
Nad graficzną i filmową stroną projektu czuwa Jarek Haber
z PodhaleGROUP, całość koordynuje Fundacja „2 Koła”.
Opr. i fot.: Adam Perchał

Filmowe lato „pod chmurką”
Tegoroczne wakacje w gminie Szaflary obfitowały w wiele atrakcji. Jedną z nich
było kino plenerowe organizowane w kilku miejscowościach naszej gminy.

K

omedia, akcja, fantastyka
– każdy widz mógł znaleźć gatunek odpowiedni
dla siebie. Seanse plenerowe
odbywały się w każdą środę
i sobotę, a udział w nich był
bezpłatny. Podczas gdy rodzice
i starsi widzowie siadali przed
ekranem, młodsi mogli skorzystać z atrakcji jaką był zamek
dmuchany, także całkowicie
bezpłatnie.
Wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o mieszkańcach
naszej gminy, jak również o tu-

rystach przebywających w tym
czasie na terenie Szaflar
i okolicznych miejscowości.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie dla
Rozwoju Gminy Szaflary oraz
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Wydarzenie dofinansowano ze
środków UE w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”
Opr. i fot.: Natalia Staszel
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Awans
zawodowy
nauczycieli
Trzy osoby uzyskały
stopień nauczyciela
mianowanego ze
szkół prowadzonych
przez Gminę Szaflary
i otrzymały „Akt
nadania stopnia
awansu zawodowego
nauczyciela
mianowanego”.

Ś

lubowanie przed Wójtem
Gminy Szaflary Rafałem
Szkaradzińskim osobiście
złożyli nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
Iwona Musiał i Anna Krupa oraz
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Borze Monika Jędrol.
Opr.: Alicja Pilny

Nagrody dla uczniów
N

agrodzeni uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na egzaminach ósmoklasistów oraz na
egzaminach gimnazjalnych w roku szkolnym
2018/2019
Uczniowie po egzaminie ósmoklasisty:
»» Izabella Sikora – Skrzypne – Szkoła Podstawowa w Skrzypnem
»» Julia Kalata - Szaflary – szkoła Podstawowa
w Szaflarach
»» Eryk Sąder –Szaflary- Szkoła Podstawowa
w Szaflarach

Uczennica po egzaminie gimnazjalnym
»» Alicja Żukowska – Bańska Wyżna – Szkoła
Podstawowa w Bańskiej Wyżnej
Wszyscy nagrodzeni otrzymali bon o wartości
300 zł.
Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Opr.: Alicja Pilny
Fot.: Natalia Romasz

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1

Alicja

08.06.2019 r.

14

Antoni

28.06.2019 r.

27

Anna

29.07.2019 r.

2

Kinga

08.06.2019 r.

15

Michał

02.07.2019 r.

28

Aleksandra

30.07.2019 r.

3

Klemens

08.06.2019 r.

16

Michał

03.07.2019 r.

29

Natalia

03.08.2019 r.

4

Antoni

11.06.2019 r.

17

Marcelina

03.07.2019 r.

5

Andrzej

14.06.2019 r.

18

Maria

04.07.2019 r.

30

Anna

05.08.2019 r.

6

Bogdan

16.06.2019 r.

19

Maja

07.07.2019 r.

31

Kalina

05.08.2019 r.

7

Julia

17.06.2019 r.

20

Weronika

09.07.2019 r.

32

Józef

07.08.2019 r.

8

Marcel

17.06.2019 r.

21

Martyna

16.07.2019 r.

33

Nikodem

15.08.2019 r.

9

Laura

18.06.2019 r.

22

Jagoda

16.07.2019 r.

34

Maciej

19.08.2019 r.

10

Tomasz

23.06.2019 r.

23

Szymon

17.07.2019 r.

35

Maria

21.08.2019 r.

11

Magdalena

23.06.2019 r.

24

Milena

17.07.2019 r.

36

Lena

24.08.2019 r.

12

Piotr

23.06.2019 r.

25

Barbara

19.07.2019 r.

37

Jakub

24.08.2019 r.

13

Wojciech

25.06.2019 r.

26

Brayan

20.07.2019 r.

38

Wiktor

28.08.2019 r.
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Gospodynie z powiatu nowotarskiego
rywalizowały w Szaflarach
W niedzielę 22 września na Błoniach Szaflarzańskich odbyły się I Kulinarne
Potyczki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowotarskiego.

W

tegorocznym konkursie
głównym składnikiem
potraw był ziemniak. Były
moskole, gofry, chleby, ciastka,
placki, kluski, pączki i wiele wiele innych wyśmienitych potraw
przygotowanych przez Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich.
W zmaganiach udział wzięło
17 kół z Czerwiennego, Dębna
Podhalańskiego, Harklowej,
Ludźmierza, Łapszanki, Maniów, Morawczyny, Obidowej,
Ochotnicy Górnej, Ostrowska,
Podsarnia, Ponic, Rokicin Podhalańskich, Skawy, Szlembarku,
Zaskala i Zubrzycy Górnej.
W skład komisji oceniającej przygotowane potrawy weszli: Rafał Szkaradziński Wójt
Gminy Szaflary, Józef Michalik

pełnomocnik ds Kół Gospodyń
Wiejskich w ARiMR, Sławomir
Furca Zastępca Wójta, Iwona
Gal Dyrektor GCKPiT w Szaflarach, Jadwiga Stanek Prezes Oddziału Związku Podhalan w Szaflarach, Władysław
Migiel Sołtys Wsi Szaflary,
Danuta Rol i Janina Ciszek
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Szaflarach,
Wojciech Mucha wiceprezes
OSP Szaflary, Jacek Wątorek
Radny Gminy Szaflary.
Oceniano smak potrawy, wrażenia wizualne i pomysłowość
wykonania.
Wobec wyrównanego bardzo
wysokiego poziomu wszystkich
Kół komisja postanowiła przyznać:

• I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł Kołu Gospodyń
Wiejskich Szlembark,
• II miejsce i nagrodę w wysokości 750 zł ex aequo Kołu
Gospodyń Wiejskich w Podsarniu oraz Kołu Gospodyń
Wiejskich w Skawie
• III miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł ex aequo Kołu
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaskalu.
Dodatkowo Komisja wyróżniła każde Koło za jedno danie, obdarowując ich nagrodą rzeczową
w postaci kociołka elektrycznego
do podgrzewania zup i sosów.
Oprócz degustacji w programie znalazła się także część

7

artystyczna. Na scenie zaprezentował się zespół romski Terne
Ćhawe oraz zespół romski Roma
z Czarnej Góry. Po występach
był czas na wspólne posiady
z muzyką przy ognisku oraz zabawa z DJ’em.
Dla dzieci przygotowano darmowe atrakcje jak dmuchaniec
oraz trampoliny.
Organizatorem I Kulinarnych
Potyczek Kół Gospodyń Wiejskich było Gminnego Centrum
Kultury Promocji i Turystyki
w Szaflarach, Koło Gospodyń
Wiejskich w Szaflarach oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach.
Opr.: Natalia Romasz
Fot.: Natalia Staszel

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Aktywne lato w Gminie Szaflary
W ramach realizacji projektu „Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci”
w Gminie Szaflary powstały strefy aktywności dla rodziców i ich pociech.

S

potkania odbywały się trzy
razy w tygodniu, przez całe
wakacje, w różnych lokalizacjach na terenie gminy. Zajęcia
były bezpłatne i mogli w nich
brać udział mieszkańcy Gminy
Szaflary jak również turyści odwiedzający w tym czasie naszą
gminę.
Zajęcia fitness dla rodziców,
które prowadziła trenerka Maria
Hajnos, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mam, które
wytrwale brały z w nich udział.
Podczas wszystkich zajęć ruchowych dzieci miały zapewnione

darmowe atrakcje takie jak trampolina eurobungee i dmuchańce,
zaś animatorzy przygotowywali
dla nich ciekawe gry i zabawy.
Organizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Szaflary oraz Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Wydarzenie
dofinansowano ze środków UE
w ramach programu „Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie.”
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz

Nowy proboszcz parafii w Bańskiej Wyżnej
7 lipca 2019 r. podczas Mszy św. o 10:30 parafianie
parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej
Wyżnej powitali księdza Rafała Piórkowskiego,
obejmującego urząd proboszcza tutejszej parafii.
Zastąpił Ks. Mirosława Mężyńskiego mianowanego
proboszczem parafii Kwaczała.

N

a uroczystość wprowadzenia przybył dziekan dekanatu ks. kan. Jan Dolasiński,
który odczytał akt mianowania
Ks. Rafała Piórkowskiego na proboszcza parafii i przekazał Ks.
Proboszczowi klucze do kościoła.
Po przemówieniu dziekana, no-
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wego proboszcza powitali również przedstawiciele rady parafialnej i licznie zebrani parafianie.
Ksiądz Rafał Piórkowski
przeszedł do parafii Bańska Wyżna z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody, gdzie
pełnił posługę wikariusza.
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Parafianie pożegnali ks. Mirosława Mężyńskiego
Siedem lat posługi kapłańskiej i duszpasterskiej ks. Mirosława Mężyńskiego, proboszcza Parafii
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej minęło bardzo szybko. Niestety, nadszedł czas pożegnania
się i podziękowania za trud i wysiłek, jaki włożył w parafię.

P

ożegnanie dotychczasowego
proboszcza parafii w Bańskiej
Wyżnej odbyło się 30 czerwca 2019 r., przy licznym udziale
mieszkańców. Wzruszeni parafianie dziękowali nie tylko za posługę kapłańską i duszpasterską,
ale także za dobroć i troskę, oraz
za wysiłek jaki włożył w to, by
nasza świątynia wyglądała jak
najpiękniej. Po mszy św. mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem spotkali się na wspólnym
poczęstunku przygotowanym
przez Radę Parafialną i mieszkańców. Ks. Mirosław Mężyński
zwolniony z urzędu proboszcza
parafia Bańska Wyżna, mianowany został proboszczem parafii
Kwaczała.
Czcigodny Księże Mirosławie!
Minyno juz casu trochę, choć
dlo nos to jesce za mało. Jesce
Wos tutok na dluzyj zatrzymać
by się przydało. Choć wiemy
ze takiy Wase z serca płynące
wezwanie, ze moze Wos tys potrzebują inni parafianie. A jednak siy smucom dziś serca, ale
bedziemy Wos zawse w nasej
modliwie pamiętać.
Przypotrzciy siy kielo ludzi,
przyslo na to pozegnanie, syckim
siy swiycom locy, dlo syckik to

mieli, ale po siedmiu rokak do
innyj parafii Go wziyni. Pozwólcie ze siy krapecke wspólnie dziś
posmucimy zanim Wos ksieze
proboscu z Banscanskiej ziymi
puscimy . Ale coby nie było ze
ino fcemy żałować pragniemy
Wom z serca całego scyrze dziś
podziękować. Za troskę, za miłość, za Wasom wiarę, za Wase
otwarte serce wspaniałe, za pomoc i radę, za dobroć płynącą i za
modlitwe nieustającą. Za te kozania, za kolendowanie, za choryk
w potrzebie tys odwiedzanie. Za
syckiy pogrzeby, śluby i chrzciny, za święta komunię, odpuscanie winy. Za całą posługę Wasom
kaplanie, za wspólne miesiecne
życzeń śpiewanie. Za msze dodatkowe, za żarty casami i zesciy
wytrzymol az tak długo z nami.
Kochany nas ksieze! Krapke
zalujemy ale tom decyzje scyrze
sanujemy. Chyba kozdy z tela co
Wos znol choć kwile, wspominol Wos bedzie zawse cule, mile.
I Wy nos tys miejciy w pamięci,
modlitwie i na nasom Banskom
casami zajrzyjcie. Duzo by tak
godac, a tu koncyc trzeba. Niek
Wom sycka świeci blogoslawiom
z nieba. Niek Wos Matka Bosko
do serca utuli cobysciy siy haniok
ksieze dobrze culi. A tys zza gra-

smutne rozstaniy. Wieś calo dziś
porusono, i dzieci, dorośli i starsi.
Ni mieli my takiego probosca co
ło parafie tak walczy. Plebania
stoi nowiutko, parking zrobiony dookoła, cobymy mogli bezpiecniy przyjechać na mszę do
kościoła. Wymieniać tak mozna
bez miary, probosca dobrego my

nicy mociy pozdrowienia i Wom
dziś składają serdecne życzenia.
Śpiewka na pożegnanie
1. Kiesciy tu na Bańskom zawitali
Sycka Wos radośnie tak witali
Banscanie do sobiy tak pedzieli
Będziemy dobrego księdza mieli
2. Tak jak to pedzieli tak się stało
Takiego probosca brakowało
Takiego co lowce poprowadzi
Ło syckik zatroscy i doradzi
3. Bylesciy nojlepsym przewodnikiem
A nasym han z Bogiem dyc łącnikiem
Ze złota serdusko, pomoc wielko
I Bańsko Wom za to strasniy
wdziecno
4. Niekze Wos Duch Święty dobrze wiedzie
Niekze Wom han księdze dobrze
bedziy
My tu siy malucko posmucimy
Reste siy za Wami pomodlimy
5. Fatimsko Maryja niek Wos
chroni
Łod złego syckiego niek lobroni
Cynciy tom powinność ftorom
mociy
A nasom parafie dobrze bocćiy
Autorami tekstów jest Dominika
Rzadkosz z Bańskiej Wyżnej mieszkająca obecnie w Londynie

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2019 R. DO 31 SIERPNIA 2019 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

8

Janik Józef

1951

23.06.2019 r.

Maruszyna

9

Graca Krzysztof

1972

23.06.2019 r.

Bańska Wyżna

10

Mrugała Aniela

1930

25.06.2019 r.

Bańska Wyżna

11

Bylina Wojciech

1944

11.07.2019 r. Zaskale

12

Stanek Maria

1937

18.07.2019 r.

Skrzypne

13

Cudzich Janina

1936

25.07.2019 r.

Bańska Niżna

1

Zapotoczna Helena

1939

02.06.2019 r.

Bańska Wyżna

2

Skóbel Wojciech

1941

03.06.2019 r.

Maruszyna

3

Mąka Maria

1933

04.06.2019 r.

Szaflary

4

Fatla Władysław

1967

07.06.2019 r.

Maruszyna

5

Mucha Józef

1969

07.06.2019 r.

Szaflary

14

Gil Aniela

1924

20.08.2019 r.

Szaflary

6

Nędza Bronisława

1929

13.06.2019 r.

Bańska Wyżna

15

Rusnak Stanisław

1968

23.08.2019 r.

Bańska Niżna

7

Bednarz Maria

1933

23.06.2019 r.

Bańska Wyżna

16

Rusnak Maria

1933

27.08.2019 r.

Bańska Niżna
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Małopolski
projekt
e-senior
27 seniorów
z gminy Szaflary, od kwietnia
do sierpnia
2019 roku brało
udział w projekcie „Małopolski
e-Senior”.

Kwartalnik Gminy Szaflary

Piknik rowerowy w Sercu Podhala
W ostatnią
niedzielę września
w Szaflarach odbył
się piknik rowerowy,
w którym udział
wzięli pasjonaci
dwóch kółek
w różnym wieku.

P

rojekt był realizowany
przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
III Oś Priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa.
Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera
i Internetu.
W szkoleniach mogła
wziąć udział każda osoba,
która spełniła następujące
kryteria, miała ukończone
65 lat oraz mieszkała na terenie gminy biorącej udział
w projekcie.
W gminie Szaflary szkolenia odbywały się w Urzędzie Gminy w sali obrad oraz
z powodu trwającego remontu
sal urzędu, na plebani w Szaflarach.
Seniorzy mieli 15 spotkań
szkoleniowych oraz 3 animacyjne, które obejmowały
naukę korzystania z nowych
technologii komputera, tabletu i internetu.
Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał na
własność nieodpłatnie tablet,
na którym pracował podczas
szkoleń, wraz z kompletem
materiałów szkoleniowych.
Szkolenia były prowadzone w grupach ok. 9 osobowych.
Opr.: Natalia Romasz

T

egoroczna trasa przebiegała
z placu przy Kościele przez
ulicę Pod Górą i 27 Stycznia
na ulicę Polną, następnie do Tewikla, kolejnym przystankiem
była wiata w Barci i w Borze.
Uczestnicy mieli do pokonania
dystans około 6 km i na każdym przystanku zapoznawali
się z informacjami na temat
uszatek zamieszkujących ten
teren. Zdobyta wiedza była
pomocna podczas pokazu ptaków drapieżnych, w trakcie
którego prowadząca pokaz zadawała pytania dotyczące ich
życia. Prawidłowe odpowiedzi
były nagradzane upominkami
ufundowanymi przez GCKPiT
w Szaflarach. Mniejsze dzieci

brały udział w dwóch konkurencjach, przejazd na czas i slalom.
Uczestnicy Pikniku mieli okazję
obejrzeć pięć ptaków, takich
jak pójdźka Zdobek, puszczyk
Gizmo, Puchacz Zbyszek o rozpiętości skrzydeł do około 1,6

Odbiór folii rolniczej

G

mina Szaflary uprzejmie
informuje wszystkich rolników z terenu Gminy Szaflary, że zbiórka folii po sianokiszonkach planowana jest pod
koniec października br.
O dokładnym terminie zbiórki
zostaną Państwo poinformowani za pomocą ogłoszeń parafialnych oraz informacji na stronie

internetowej Gminy. W tym
roku NFOŚiGW w Warszawie
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadania
pn. Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej. Gmina
Szaflary przystąpi do realizacji
tego projektu celem pozyskania
dodatkowych środków na ten cel.

10

m, pustułka Lolek i myszyłowiec towarzyski Sijo. Spośród
uczestników pikniku rozlosowano rower górski, który trafił
do ucznia Szkoły Podstawowej
w Szaflarach.
Fot.: Andrzej Fąfrowicz
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Najgłębszy badawczo-eksploatacyjny
odwiert geotermalny w Polsce
powstanie w Szaflarach
Ponad 7 km może mieć odwiert geotermalny, który powstanie w Gminie
Szaflary. Będzie to jednocześnie najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce.

P

ierwotnie planowany odwiert
miał mieć 5,3 km głębokości,
jednak w wyniku przeprowadzonych badań geofizycznych
planowane jest jego pogłębienie.
Na konferencji prasowej, która
odbyła się w Szaflarach 6 września 2019 r., Wójt Gminy Szaflary
zapowiedział, że inwestycja ma
ruszyć w przyszłym roku. W konferencji udział wzięli, m.in. Anna
Paluch Poseł na Sejm RP, Artur
Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego
Targu, Grzegorz Ratter Prezes
Zarządu MPEC Nowy Targ Sp.
z o.o., Wojciech Ignacok Prezes
Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., Robert Wójciak Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia
Podhalańska S.A., Piotr Długosz
Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska
S.A., Stanisław Wąsik Przewodniczący Rady Gminy Szaflary,
Jacek Król Radny Rady Powiatu
Nowotarskiego oraz Rafał Szka-

fał Szkaradziński. Obecnie Gmina czeka na decyzję Głównego
Geologa Kraju, o zatwierdzeniu
lokalizacji i głębokości otworu
geotermalnego.
Na budowę odwiertu Gmina pozyskała dofinansowanie
w wysokości stu procent kosztów
kwalifikowanych od Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 mln złotych. Wydobywana
z niego woda może osiągać temperaturę nawet 200 st. Celsjusza
i wystarczy do ogrzania Szaflar,
Zaskala, Boru i Nowego Targu, a także do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby zakładu
wydobywczego. Przyczyni się
również do rozwoju turystycznego tej części Podhala. W ramach
projektu geotermalnego powstanie

radziński Wójt Gminy Szaflary
w roli gospodarza.
„Jesteśmy na etapie przygotowywania się do nowego projektu odwiertu, ponieważ będzie
on ostatecznie głębszy i zlokalizowany w innym miejscu, niż
pierwotnie zakładano. Geolodzy
znaleźli miejsce, w którym są lep-

sze parametry źródeł geotermalnych, dlatego będziemy musieli
wykonać nowy projekt otworu
wiertniczego. W dalszej kolejności będziemy zlecać wykonanie
inwestycji” - powiedział wójt Ra-

również sieć ciepłownicza na terenie gminy Szaflary i magistrala
ciepłownicza do Nowego Targu,
które są już projektowane.
Przewidywany czas uruchomienia ogrzewania geotermalnego to przełom 2022 i 2023 roku.
Według informacji podanych
przez Wojciecha Ignacoka,
prezesa PCE Geotermia Podhalańska S.A., ciepło z odwiertu
geotermalnego będzie w cenie
porównywalnej do ogrzewania
gazem czy innymi źródłami ciepła, a ponadto będzie bardziej
ekologiczne i komfortowe dla
użytkowników.
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Rząd dopłaci
do fotowoltaiki
23 lipca Ministerstwo Energii ogłosiło
program „Mój Prąd”
w ramach którego
możliwe jest uzyskanie częściowego zwrotu za zakup i montaż
paneli fotowoltaicznych.

A

by uzyskać zwrot, koszty nie mogą zostać poniesione wcześniej niż
w dniu ogłoszenia programu,
tj. 23.07.2019 r. Jednocześnie,
aby złożyć wniosek inwestycja musi być zakończona,
a wnioskodawca musi mieć
podpisaną obustronną umowę z dystrybutorem energii. Oznacza to, że najpierw
należy kupić i zamontować
panele, podpisać umowę
z dystrybutorem, a dopiero
po dopełnieniu wszelkich
formalności, złożyć wniosek
i starać się o zwrot poniesionych kosztów.
Program „Mój Prąd” oferuje dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych
kosztów, jednak nie więcej
niż 5 000,00 złotych. Wnioski dostępne są na stronie
Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz
na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Należy składać je w formie
papierowej bezpośrednio do
siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Można
to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź kuriera.
Termin pierwszego naboru
wniosków: od 30.08.2019 r.
do 20.12.2019r., lub do wyczerpania alokacji środków.
Kolejny nabór planowany jest
na początek 2020 roku.
Opr.: Anna Urbaniak

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Remont dróg
po powodzi
w Maruszynie
Do końca października
planowane jest
zakończenie prac
remontowych dróg po
powodzi w Maruszynie

G

mina Szaflary w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
otrzymała z województwa
małopolskiego dofinansowanie w 2019r. w wysokości 181.600 zł w formie
dotacji na remont dróg
w Maruszynie – Do Bukowej oraz remont drogi Do
Stopków.
Remont drogi gminnej
Do Stopków wykonuje Firma KAL-TRANS z Szaflar.
Całkowity koszt tego zadania to kwota ponad 170 tys.
zł w tym z dofinansowania
kwota 100 tys. zł. Z kolei
remont drogi Do Bukowej wykonuje Podhalskie
Przedsiębiorstwo Drogowo
Mostowe. Całkowity koszt
tego remontu to kwota
ponad 102 tys. zł, w tym
z dofinansowania kwota
81.600,00 zł.

Modernizacja
budynku
OSP Maruszyna
z programu
„Małopolskie
Remizy 2019”

W

ramach programu „Małopolskie Remizy 2019”,
Gmina Szaflary otrzymała
z Województwa Małopolskiego
dotację w wysokości 36.960,00
zł na realizację prac budowlano – remontowych w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Maruszynie.

Otrzymana pomoc finansowa
została przeznaczona na modernizację pomieszczeń jednej z sal
remizy na świetlicę szkoleniową
jednostki operacyjno – technicznej oraz Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej wraz z towarzyszącym
zapleczem socjalnym. W ramach
prac remontowych wykonana zo-

stała również kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej
w budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Maruszynie”.
Wykonawcą zadania była firma „Krzysztof Ślimak” z Morawczyny a całkowita wartość
inwestycji wyniosła ponad 120
tys. zł.

Sieć gazowa w gminie – wszystko w rękach mieszkańców

P

olska Spółka Gazownictwa
ponownie rozpatrzy możliwość budowy sieci gazowej
w miejscowości Maruszyna oraz
Skrzypne. Pozytywna decyzja
zależy od ilości złożonych ankiet.
Obecna ich liczba nie wystarczy, aby przekonać zarząd Spółki
do zainwestowania w tereny Naszej Gminy.
W związku z tym ponownie
zwracamy się do tych z Państwa,
którzy nie złożyli ankiety, o jej
wypełnienie i dostarczenie do
Urzędu Gminy Szaflary. Przypo-

minamy, iż ankiety nie zobowiązują do późniejszego podłączenia
do sieci, przyczynią się jednak
do powstania sieci. Ankiety składać można na istniejące budynki
oraz działki, dla których wydane
zostały warunki zabudowy.
Ankiety uzyskać można w sekretariacie Urzędu Gminy Szaflary, na stronie internetowej gminy oraz u Sołtysa. Wypełnioną
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i podpisaną ankietę złożyć należy
na Dzienniku Podawczym Urzędu. Istnieje również możliwość
przesłania jej skanu e-mailem na
adres sekretariat@szaflary.pl lub
pozostawienia jej u Sołtysa, który
dostarczy ją do urzędu.
Liczymy, że tym razem uzyskamy ankietę z każdego budynku, dla którego nie została ona
jeszcze wypełniona i tym samym
przedstawimy Polskiej Spółce
Gazownictwa 100% zainteresowania siecią gazową.
Opr.: Anna Urbaniak
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie,
Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją
oczyszczalni ścieków w Maruszynie

I

09 lipca 2019r. została podpisana umowa między Podhalańskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym, Gminą Szaflary a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i Sieci
Sanitarnych ASTEX Sądelscy na budowę kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach
i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie.

nwestycja będzie polegała m.in.
na wykonaniu sieci i odcinków
kanalizacji sanitarnej, która
umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych
w miejscowości Maruszyna, Zaskale i Szaflary. W ramach umowy zostanie także zlikwidowana
oczyszczalnia ścieków w Maruszynie. Firma ASTEX wykona
również w ramach podpisanej
wspólnej umowy przebudowę
w istniejącym pasie drogowym lewej krawędzi drogi powiatowej nr
1658K Szaflary – Ludźmierz w km
0+000.00 – 0+220.50 w ciągu ul.
Kolejowej w miejscowości Szafla-

ry poprzez budowę zamkniętego
systemu kanalizacji deszczowej.
Łączna kwota na realizację w/w zadań wyniesie 6.440.753,12 zł brutto, z czego Gmina Szaflary pokryje
kwotę w wysokości 245 035,25
zł. Pozostała kwota to wartość inwestycji realizowanej przez PPK.
Przewidywany termin zakończenia
prac to październik 2020 rok.
W związku z planowanym
rozpoczęciem inwestycji bardzo
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i pomoc w realizacji
inwestycji na naszym terenie.
Opr.: Anna Golonka
Fot.: UG Szaflary

Zadbaj o zdrowie – oddaj azbest!
Wyroby zawierające azbest są przyczyną
powstawania chorób takich jak pylica
i choroby opłucnej oraz nowotworów.

M

niejsze włókna przedostają się do dolnych dróg
oddechowych, gdzie osadzając się na płucach drażnią je,
co w późniejszym czasie powoduje różne choroby. W Polsce
już w 1997 roku zakazano z tego
powodu produkcji, obrotu oraz
sprowadzania do kraju wyrobów
zawierających azbest. Zagrożenie stanowi praca z wyrobami
azbestowymi jak również niepoddany utylizacji gruz azbestowy.
Program „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych
w Gminie Szaflary” ma na celu
stopniowe eliminowanie miejsc
składowania azbestu (popularnie nazywanego „eternitem”).
W ramach Programu mieszkaniec może zgłosić zalegający na
własnej działce azbest lub chęć
zmiany pokrycia azbestowego na
inne. W tym drugim przypadku,

Odpowiedzialne
są za to włókna
azbestowe, które do
organizmu dostają
się przez górne
drogi oddechowe.
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firma współpracująca z urzędem
nieodpłatnie zdejmie pokrycie
azbestowe z dachu. Do mieszkańca należeć będzie jedynie zakup i późniejszy montaż nowego
pokrycia.
Warto również wspomnieć,
iż usługa demontażu i utylizacji
azbestu wykonana przez specjalistyczną firmę, waha się od 950
– 1500 zł netto za tonę. Biorąc
udział w Programie zyskuje się
spore oszczędności w domowym budżecie. Wnioski składać można na bieżąco w pokoju
nr 10 Urzędu Gminy Szaflary
(Sekretariat). Na miejscu otrzymać można również pomoc
w jego wypełnieniu. Program
przewiduje wykonywanie prac
w 2020 roku, dlatego warto już
teraz złożyć wniosek i zapewnić
sobie miejsce na liście.
Opr.: Anna Urbaniak
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Uchwała
antysmogowa
1 lipca 2017 roku weszła
w życie uchwała antysmogowa dla małopolski.
Określone zostały w niej
normy jakie spełniać
muszą paliwa stałe, jak
również wymogi dla
instalowanych obecnie
kotłów. W całej Małopolsce obowiązuje całkowity
zakaz spalania mułów
i flotów węglowych (węgla, w którym zawartość
ziaren 0-3 mm stanowi
powyżej 15%), oraz
drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

K

otły zainstalowane przed
1 lipca 2017 r., które nie
spełniają wymogów co
najmniej 3 klasy, należy wymienić do końca 2022, natomiast kotły klasy 3 i 4 do
końca 2026 r. kotły klasy 5
używać można bezterminowo. Od 1 stycznia 2023 roku,
wszystkie użytkowane piece
i kominki muszą spełniać
wymagania ekoprojektu, lub
posiadać sprawność cieplną na poziomie co najmniej
80%. Urządzenia, które nie
spełniają tych wymagań będą
musiały mieć zamontowane
specjalne elektrofiltry.
Ponadto, od 1 lipca 2017
nie można zamontować w budynku kotła, który nie spełnia
wymogów klasy 5. Oznacza
to, że już od ponad dwóch lat,
wszelka sprzedaż kotłów poniżej 5 klasy jest niezgodna
z prawem, nawet jeśli kocioł
ten był użytkowany wcześniej
w innym budynku.
Uchwała antysmogowa
jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że obowiązuje wszystkich mieszkańców
małopolski, również tych,
którzy prowadzą działalność
gospodarczą i wykorzystują
piece do celów technologicznych.
Opr.: Anna Urbaniak

Kwartalnik Gminy Szaflary

Gmina Szaflary partnerem w realizacji
programu „Czyste Powietrze”
8 lipca br. Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński podpisał
porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie na wspólną realizację na
terenie Gminy Szaflary Programu „Czyste Powietrze”.

W

spółpraca ta będzie polegać
m.in. na pomocy w wypełnianiu wniosków przez
beneficjentów. W ramach podpisanego porozumienia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy pomoże skompletować wymagane
dokumenty. Następnie zostaną
one przesłane bezpośrednio do
WFOŚiGW w Krakowie, który
ostatecznie podpisuje umowy
z beneficjentami. Gmina Szaflary przejmie również bieżący
kontakt z beneficjentami, w tym
przyjmowanie składanych przez
beneficjentów wniosków oraz ich
ewentualnych korekt. Będzie to
duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy będą mogli uzyskać
wszelkie informacje na temat programu w siedzibie Urzędu Gminy. Dzięki podpisanemu porozumieniu wnioski o dofinansowanie
złożone w Gminie lub wnioski
o dofinansowanie złożone do
WFOŚiGW i przekazane, zgodnie z właściwością terytorialną
ze względu na usytuowanie budynku, do Gminy rozpatrywane

będą w terminie 30 dni roboczych
od ich przekazania lub wpływu
do kancelarii Gminy, a następnie
przekazane do dalszej weryfikacji do WFOŚiGW w Krakowie.
Warto dodać również, że Gmina
Szaflary jest jedną z pierwszych
gmin, która podjęła współpracę
w realizacji Programu „Czyste
Powietrze”.

Po realizacji sieci geotermalnej na terenie Gminy Szaflary
będziemy starać się pomóc
mieszkańcom w dofinansowaniu wymienników na zasadach
opisanych w programie „Czyste
powietrze”.
Opr.: Anna Golonka
Fot.: WFOŚiGW w Krakowie

Program wymiany kotłów
Realizacja projektu

G

mina Szaflary realizuje
projekt o nazwie „Program
wymiany kotłów na paliwa
stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary”. Otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości
657 321,77 zł na wymianę 80
niskosprawnych urządzeń grzewczych (starych, węglowych pieców). Obecnie wymienionych
i wypłaconych zostało już 50
inwestycji, kolejne 30 kotłów

zostanie wymienionych do końca
maja 2020 r.
W ramach Programu, mieszkańcy otrzymują maksymalnie
8 000,00 zł za kocioł (w zależności od jego mocy określonej
w ocenie energetycznej), oraz
dodatkowo do 1 000,00 zł za
instalacje (jeśli w ocenie energetycznej wskazane jest jej dostosowanie do nowego źródła
ciepła).
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Program realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opr.: Anna Urbaniak
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Program Czyste Powietrze – współpraca z WFOŚiGW
19 września 2018 r. ogłoszono nabór wniosków do Programu Czyste Powietrze, w ramach
którego można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, docieplenia budynku,
wymiany stolarki zewnętrznej oraz zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (artykuł
dotyczący założeń Programu pojawił się w numerze 4(10)/2019 Kwartalnika).

O

d początku ogłoszenia naboru, gmina Szaflary podejmowała starania o możliwość
obsługi Programu nie tylko przez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska, ale również przez
gminy. Nasze działania przyniosły oczekiwany rezultat. Od
sierpnia br. Gminy które zgłosiły
taką chęć, pomagać będą Wojewódzkim Funduszom Ochrony
Środowiska weryfikować wnioski. Dzięki podpisanemu Porozumieniu, gmina Szaflary będzie
mogła dokonać wstępnej weryfikacji wniosków, które zostaną
złożone na budynki znajdujące
się w jej obrębie.
Zasady wypełniania wniosku
nie uległy zmianie: należy założyć konto na Portalu Beneficjenta
dostępnym na stronie www.wfos.
krakow.pl, następnie uzupełnić
elektroniczną wersję wniosku
i wysłać go za pomocą Portalu.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać
się ze wszystkimi dostępnymi na
portalu dokumentami. W wypełnieniu wniosku pomoże specjalnie przygotowana Instrukcja –
dostępna na Portalu Beneficjenta.
Aby wniosek został rozpatrzony,
należy dostarczyć również wer-

»» Rok budowy budynku,
»» Obecny rodzaj źródła ciepła na
cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
»» Źródło ciepła po modernizacji:
»» Rodzaj planowanego źródła
ciepła po modernizacji,
»» Czy wymagane jest przyłącze,
»» Rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania
i c.w.u.
»» Termomodernizacja*
»» Rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji
(rodzaj ocieplenia, grubość,
powierzchnia, koszt),
»» Powierzchnia wymienianej
stolarki zewnętrznej (powierzchnia, współczynnik
przenikania U nowej stolarki, koszt).
Interaktywny formularz wniosku wypełniony na Portalu Beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania U dla przegród
modernizowanych. Dodatkowo,
w formularzu podana zostanie
informacja czy dana przegroda
po termomodernizacji spełniać
będzie Warunki Techniczne po
30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

sję podpisaną (papierową lub
przez e-puap). Wniosek należy
złożyć bezpośrednio do siedziby
WFOŚiGW.
Mieszkaniec Gminy Szaflary może zgłosić się do Urzędu
Gminy w celu uzyskania pomocy podczas wypełniania wniosku. W przypadku wystąpienia
problemu podczas wypełniania
wniosku i chęci uzyskania pomocy w urzędzie gminy, należy
przynieść wydrukowaną wersję
wniosku, a także przygotować
poniższe informacje:
»» Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia
inwestycji.
»» Podstawowe dane ewidencyjne: imię, nazwisko, PESEL,
urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania
itp.
»» Numer rachunku bankowego
i nazwa banku.
»» Informacje ogólne o budynku:
»» Adres,
»» Liczba lokali w budynku,
»» Nr księgi wieczystej wg. Formatu NS1T/XXXXXXXX/X
»» Nr działki,
»» Powierzchnia całkowita,
»» Powierzchnia, na której prowadzona jest działalność,

Nowy asfalt na ul. Leśnej w Zaskalu
Ponad trzystumetrowy odcinek drogi żwirowej na
ul. Leśnej w Zaskalu został pokryty nowym asfaltem.

W

ramach modernizacji tej
drogi wykonano nową
nakładkę asfaltową na
długości 304,40m oraz wykonano remont istniejącego systemu odwodnienia ww. drogi
- drenaż i ułożenie korytek ściekowych oraz pobranie rowu. To
kolejny etap modernizacji dróg
w Gminie Szaflary. Nowa nakładka asfaltowa pojawiła się

w sierpniu br. Koszt prac to
210 tys. zł. Wcześniej droga
ta była bardzo zniszczona i co
roku trzeba było dokonywać
drobnych remontów. Inwestycja ta nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców gminy
Szaflary ale wpłynie także na
ich bezpieczeństwo.
Opr. Anna Golonka
Fot.: Natalia Romasz
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
»» Wentylacja mechaniczna wraz
z odzyskiem ciepła*
»» Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla
centrali wentylacyjnej,
»» Koszt.
»» Odnawialne źródła energii
(w formie pożyczki)*
»» Kolektory słoneczne: rodzaj
kolektorów, liczba zestawów,
miejsce montażu, koszt
»» Panele fotowoltaiczne: moc
szczytowa (w kWp), ilość
wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do
sieci, koszt.
»» Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe*:
»» Imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, wartość
rocznego dochodu netto, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy,
Całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe
w roku poprzedzającym składanie wniosku.
*jeśli dotyczy
Opr.: Anna Urbaniak
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Kwartalnik Gminy Szaflary

WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2020 ROK

N

w danym sołectwie (tj. kwota 55 zł na
każdego mieszkańca). Dzięki takiemu
funduszowi każde sołectwo ma możliwość wyboru zadania do realizacji, które według mieszkańców jest najbardziej
oczekiwanym zadaniem.
Ponadto wyodrębnienie poszczególnych zadań wskazanych przez mieszkańców jest dla mnie, jako Wójta Gminy

Nazwa zadania

Kwota

1.

Bańska Niżna

Oświetlenie ulic

18.000,00 zł

Uzupełnienie sprzętu strażackiego
Konkurs „Kto tu rządzi?”

Bańska Wyżna
Bór

29.780,00 zł
7.800,00 zł

Razem

149.517,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy
ul. Hodówka

41.937,00 zł

41.937,00 zł

Przebudowa części Szkoły Podstawowej
z przeznaczeniem na Przedszkole
Dofinansowanie Zespołu „Skrzypnianki”

6.000,00 zł

Działalność sportowa na rzecz wsi

5.000,00 zł

107.607,00 zł
10.000,00 zł

5.

5.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

15.000,00 zł

Projekt oświetlenia ul. św. Jadwigi
Królowej od nr 32 do nr 60

15.000,00 zł

Projekt oświetlenia ul. św. Józefa

15.000,00 zł

Montaż lamp do Cieślów

10.000,00 zł

Projekt chodnika od szkoły do kościoła
w drodze powiatowej w Bańskiej
Wyżnej

20.000,00 zł

Środki przeznaczone na zajęcia dla dzieci

6.765,00 zł

Odwodnienie przy OSP w Bańskiej Wyżnej

10.000,00 zł

Odwodnienie, wymiana zbiornika,
położenie kostki na terenie Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej

Modernizacja mostu na Potoku
Furczańskim, ul. Pod Górą

41.937,00 zł

41.937,00 zł

Oświetlenie ulic

60.000,00 zł

Razem

103.702,00 zł

Działalność sportowa - rozwój kultury
fizycznej, sportu i turystyki

86.470,00 zł

Projekt i wykonanie oświetlenia ul.
Widokowa
i ul. Leśna w miejscowości Bór

9.150,00 zł

Dopłata do MZK

17.000,00 zł

Razem

Wymiana ogrodzenia przy remizie od
strony południowej i zachodniej
Razem

6.

Szaflary

30.614,01 zł

Oświetlenie ulic
Podwieszenie 2 lamp (ul. Jana Pawła
96, ul. Jana Pawła II przedłużenie w
stronę Szaflar)

Maruszyna

Wykonanie oświetlenia ulicznego dróg
gminnych w Sołectwie Maruszyna

1.500,00 zł

Zakup hydrantów

4.

20.000,00 zł

43.170,00 zł

Oświetlenie uliczne

3.

Odwodnienie drogi gminnej –
Gąsiorowa

Remont drogi ul. Kantorówka

Razem

2.

wskazówką w jakim kierunku inwestycyjnym mamy iść aby spełnić ich oczekiwania. Tak naprawdę to każde sołectwo
wie najlepiej jaka droga jest konieczna
do remontu czy przebudowy, gdzie jest
potrzebne dodatkowe oświetlenie, chodniki czy też gdzie są wymagane jeszcze
inne remonty.
Rafał Szkaradziński

Ochotnicza Straż Pożarna w
Maruszynie

3.000,00 zł

Skrzypne

Lp.

Sołectwo

a 2020 rok planowana łączna
kwota do dyspozycji sołectw to
881.956,01 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnione są środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie
282.236,01 zł oraz środki do dyspozycji
sołectwa w kwocie 599.720,00 zł, które zostały przekazane sołectwu zgodnie
z przeliczeniem na liczbę mieszkańców

Rozbudowa sieci wodociągowej w
Maruszynie

41.937,00 zł

Oświetlenie uliczne

30.000,00 zł

Podziały geodezyjne wraz z
operatem podziałowym wydzielenia
nieruchomości pod drogi gminne w
Sołectwie Maruszyna

20.000,00 zł

8.000,00 zł

Osiedle Romskie Zadział

7.040,00 zł

Razem

59.764,01 zł
7.

Zaskale

30.000,00 zł
233.447,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.
Sportowa i ul. B. Werona w Zaskalu

41.937,00 zł

Dopłata do MZK

30.000,00 zł

Remont wieży w remizie Ochotniczej
straży Pożarnej

5.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój kultury
fizycznej, sportu i turystyki

32.400,00 zł

Oświetlenie uliczne

15.540,00 zł
Razem
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103.042,00 zł

Działalność przeciwpożarowa,
kulturalno-oświatowa i rozrywkowa
Dofinansowanie asfaltowania ulicy Do
Barci

3.000,00 zł

5.105,00 zł

124.877,00 zł

nr 3(13)/2019
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Nowy chodnik w Palenicach
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika na
ul. Palenice w Szaflarach oficjalnie zakończona.
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lipca 2019r. zostały oficjalnie odebrane prace inwestycyjne w Szaflarach
polegające na rozbudowie drogi powiatowej wraz z nowym chodnikiem. W odbiorze robót uczestniczyli przedstawiciele
Powiatowego Zarządu Dróg oraz z ramienia
Gminy: Radny Gminy Szaflary Jacek Wątorek, sołtys wsi Szaflary Władysław Migiel oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy. Na 485-metrowym odcinku od ul. Władysława Orkana
w kierunku Bańskiej Niżnej powstał chodnik,
a na drodze pojawiła się nowa nawierzchnia.
Prace w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary
i Bańska Niżna” obejmowały:
– poszerzenie drogi,
– położenie nowej nawierzchni,
– budowę chodnika lewostronnego wraz
z przebudową zjazdów,

– budowę pobocza oraz ścieku przykrawężnikowego,
– przebudowę rowu,
– budowę korytka ściekowego oraz kanalizacji deszczowej,
– przebudowę sieci teletechnicznej wraz
z siecią elektroenergetyczną,
– przebudowę ogrodzeń.
Dodatkowo na odcinku drogi w Bańskiej
Niżnej od km 2-570 do 2+630 wykonano
przebudowę ogrodzeń. Wzdłuż chodnika
zamontowano bariery oraz wykonano nowe
oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa, Leszek Bednarczyk z Kluszkowiec.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 623
125,00 brutto, finansowany ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego oraz gminy
Szaflary. Wkład Gminy Szaflary to kwota
830 000,00 zł.
Opr. i fot.: PZD Nowy Targ

Droga przez Bór gotowa
Zakończył się II etap rozbudowy odcinka drogi powiatowej w Borze. Przez centrum
miejscowości prowadzi nowy chodnik, który poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

P

rzez kilka ostatnich miesięcy trwały intensywne prace
w ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1646K
Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko.
Na 720-metrowym odcinku
drogi (od budynku remizy OSP
w kierunku Szaflar) powstał
nowy, dwumetrowy chodnik.
W ramach zadania poszerzono
jezdnię do szerokości 6,00 metrów oraz rozbudowano pobocza.
Inwestycja objęła rozbudowę

skrzyżowań drogi powiatowej
z drogami gminnymi (ul. Leśną
oraz ul. Kościelną). Dodatkowo
wykonano przepust pod zjazdem
z ulicy Leśnej oraz umocniono
skarpę brzegową bezpośrednio
sąsiadującą z wylotem. Całkowicie wyremontowano przepust
na Czerwonym Potoku (remont
obiektu polegał na odtworzeniu
ścian czołowych na wlocie i wylocie przepustu, wymianie pojedynczych prefabrykatów oraz

wykonaniu zabezpieczeń koryta
istniejącego potoku).
Rozbudowie uległy urządzenia wyposażenia technicznego
w tym kanalizacja deszczowa
oraz rowy w ciągu całego odcinka. Podczas prac przebudowano zjazdy oraz odbudowano
ogrodzenia, które kolidowały
z projektowanym chodnikiem.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 3 249 337,10
zł brutto, na którą składają się
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środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
środki własne budżetu powiatu
nowotarskiego oraz gminy Szaflary.
Na realizację zadanie powiat
nowotarski otrzymał 70% dotacji
z rządowego programu Fundusz
Dróg Samorządowych
Wykonawcą zadania była
firma ZIBUD, Grzegorz Zając
z Kamienicy.
Opr. i fot.: PZD w Nowym Targu

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Kolonia gminna 2019
Gminna kolonia dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Szaflary odbyła się w dniach 9-16 sierpnia.
W tym roku koloniści wypoczywali nad morzem w Mielnie w ośrodku wypoczynkowym „Słoneczny Brzeg”.

N

a miejsce dotarli autokarami. Po zakwaterowaniu
w ośrodku wypoczynkowym „Słoneczny Brzeg” wszyscy udali się w kierunku plaży,
by przywitać morze. Wieczorem
w ośrodku czekały na nich pyszne kiełbaski z grilla.
Niedzielny poranek przywitał
wszystkich słoneczną pogodą.
Na ten dzień zaplanowano dla
starszych kolonistów wycieczkę
do Kołobrzegu, natomiast młodsi przeznaczyli ten dzień na zapoznanie się z okolicą ośrodka
oraz chrzest morski. Wycieczkę
do Kołobrzegu rozpoczęła się
od rejsu statkiem, następnie
uczestnicy zwiedzali latarnię
morską oraz Muzeum Minerałów. Wycieczkę zakończyła
wizyta w Skansenie Morskim
Reduta Solna oraz udział we
Mszy Świętej.
Mimo porannego deszczu
kolejnego dnia młodszym ko-

zabrakło gier w piłkę plażową
oraz rzeźbienia w piasku.
Kolejnego dnia tuż po
śniadaniu koloniści wyruszyli do Dobrzycy, by zobaczyć
kompleks ogrodowo-parkowy
Hortulus Spectabilis. Wielu
wrażeń dostarczył kolonistom
spacer po labiryncie grabowym
o powierzchni 1 ha i długości 6
km. Niełatwo było go pokonać,
szczególnie gdy ktoś nie znał
tajemnicy pokonywania labiryntu. Wejście na wieżę widokową
dostarczyło im kolejnej porcji
wrażeń. Widok zapierał dech
w piersi. Wizytę w tym czarującym miejscu zakończyli spacerem po ogrodach tematycznych, zaś wieczorem odbyła się
wyczekiwana przez wszystkich
dyskoteka!
Następny dzień pobytu koloniści przeznaczyli głównie na
plażowanie i kąpiel w morzu oraz
zwiedzanie okolicy ośrodka. Odwiedzili m.in.: Piernikowy Dom

lonistom udało się wyjechać do
Kołobrzegu. W programie był
rejs statkiem, zwiedzanie latarni,
spacer po molo, wizyta w Skansenie Reduta Solna i w Muzeum
Minerałów. Starsi tym razem
pod okiem ratowników kąpali
się w morzu i plażowali. Nie
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Do Góry Nogami, pomnik Morsa
i Jelenia oraz Źródełko Turysty,
spacerowali również wzdłuż Jeziora Jamno.
Czwartek, przedostatni dzień
pobytu w Mielnie był dniem
podsumowań kolonii. Po Mszy
Świętej wszyscy spotkali się
na apelu. Odbyło się wówczas
podsumowanie wszystkich konkursów - plastycznego, rzeźb
w piasku, czystości i konkursu
na najpiękniejszą kronikę z pobytu. Kierownik kolonii Jolanta
Stolarczyk wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki. Zwieńczeniem dnia była pożegnalna
dyskoteka.
W dniu wyjazdu, po spakowaniu walizek i wykwaterowaniu uczniowie wraz z opiekunami udali się na ostatni
spacer nad morze, by się z nim
pożegnać.
Opr. i fot.: Danuta Budzyk
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Projektowana sieć
geotermalna w pytaniach
i odpowiedziach
W ostatnim czasie na terenie Gminy można spotkać projektantów, którzy
uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, z czym to jest związane?

W

chwili obecnej na terenie miejscowości Szaflary, Zaskale i Bór trwają
prace projektowe związane z budową sieci geotermalnej na terenie Gminy,
która posłuży do ogrzewania budynków.
W tych sołectwach upoważnieni projektanci pracują w terenie i uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, którzy złożyli
deklarację o chęci podłączenia się do sieci
geotermalnej. Każdorazowo wymagane
jest zaprojektowanie przyłącza do budynku
i wymagana jest do tego zgoda właściciela
nieruchomości. Koszty projektowania sieci
i przyłączy indywidualnych ponosi gmina
Szaflary, na co uzyskała dofinansowanie
z WFOŚiGW w Krakowie.
»» Czy zaprojektowanie przyłącza i wyrażenie zgody na wejście w nieruchomość oznacza konieczność podpisania
umowy przyłączeniowej?
Nie ma takiego obowiązku. Wyrażenie
chęci przyłączenia i złożenie deklaracji
w momencie projektowania nie powoduje obowiązku przyłączenia się do sieci.
Dopiero na etapie budowy sieci będzie
wymagana taka decyzja od mieszkańców.
Z tytułu projektowania sieci oraz przyłączy mieszkańcy nie ponoszą żadnych
kosztów, nie są przez to zobowiązani do
podłączenia się do sieci, a jedynie zyskują
taką możliwość.
»» Jaki będzie koszt ciepła z projektowanego systemu ciepłowniczego?
W chwili obecnej dokładna wysokość
taryfy dla nowoprojektowanej sieci nie jest
jeszcze znana. Jej wysokość zależy od kilku czynników, m.in. kosztów budowy sieci
i odwiertu, przy czym wartości pochodzące
z dotacji nie są wliczane do taryfy. Mając
na uwadze fakt, że na odwiert geotermalny
gmina Szaflary pozyskała 100% dotacji,
a na projektowanie sieci blisko 80%, to
koszty ich budowy nie będą zwiększały
wysokości taryfy dla mieszkańców. Obec-

nie wszystkie prowadzone działania są
skierowane na to, aby koszt odbioru ciepła
dla mieszkańców był jak najniższy.
»» Jaki będzie termin budowy i uruchomienia sieci ciepłowniczej?
Przewidywany czas uruchomienia dla
pierwszych odbiorców to 2022/2023 rok.
»» Kto będzie finansował przyłącza i wymiennik?
Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane na etapie podejmowania wiążącej decyzji przez mieszkańców, o chęci przyłączenia się do sieci.
Gmina Szaflary będzie czyniła starania,
aby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie przyłączy oraz wymienników.
»» Czy Gmina dopuszcza wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości po których przebiegać będzie
sieć ciepłownicza?
Gmina Szaflary nie wypłaca odszkodowań właścicielom nieruchomości,
po których przebiegać będzie sieć ciepłownicza, podobnie jak w przypadku
budowy innych sieci, np. kanalizacyjnej
czy wodociągowej. W innym przypadku
koszty realizacji jej budowy wzrosłyby
kilkukrotnie i jej wykonanie nigdy nie
doszłoby do skutku. Prowadzona inwestycja powstaje dla dobra nie tylko naszego,
ale i przyszłych pokoleń, dlatego mamy
nadzieję, że wszyscy mieszkańcy podejdą
do niej ze zrozumieniem.
»» Czy późniejsze przyłączenie się do
sieci będzie możliwe, jeśli ktoś nie
złożył deklaracji już teraz?
Późniejsze przyłączenie się do sieci,
jeśli będzie możliwe, może wiązać się
z koniecznością ponoszenia tych kosztów
przez mieszkańców. Może również okazać
się, że późniejsze podłączenie nie będzie
możliwe, w sytuacji jeśli zaprojektowana średnica rury ciepłowniczej na danej
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ulicy nie będzie w stanie obsłużyć dodatkowej ilości budynków, które nie były
ujęte w projekcie. Projekt sieci nie może
zakładać zbyt dużych zapasów mocy, gdyż
musi być on optymalny dla prawidłowego
działania sieci dla zadeklarowanej ilości
przyłączy. Dlatego też jeszcze raz zachęcamy mieszkańców, którzy jeszcze nie
złożyli deklaracji o chęci przyłączenia się
do sieci ciepłowniczej, o jej wypełnienie
i złożenie do sekretariatu urzędu.
»» Czy to prawda, że od 2023 r. na terenie gminy Szaflary będzie zakaz
palenia w starych piecach węglem?
W dniu 1 stycznia 2023 r. na terenie
całego województwa małopolskiego, więc
również na terenie naszej gminy, zacznie
obowiązywać tzw. Uchwała Antysmogowa. Jeśli ktoś posiada kocioł na węgiel lub
drewno, który nie spełnia wymogów co
najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku
będzie musiał go wymienić. Stary kocioł
będzie można zastąpić: ogrzewaniem
z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym,
kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem
na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 będzie trzeba wymienić do końca 2026 roku. W związku
z obowiązkami, jakie nakłada Uchwała
Antysmogowa, gmina Szaflary wychodzi
mieszkańcom naprzeciw i czyni starania
już teraz, aby do czasu jej wprowadzenia
powstała sieć ciepłownicza w Szaflarach,
Zaskalu i Borze, a w pozostałych miejscowościach sieć gazowa. Warto przypomnieć, że już od 1 lipca 2017 roku na terenie całego województwa małopolskiego
nie wolno spalać mułów, flotów i miałów
węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3
mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy
o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed
spaleniem powinno być sezonowane co
najmniej 2 lata.
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Kwartalnik Gminy Szaflary

„Droga na Świerkowym Wierchu przebudowana”
Zakończyła się przebudowa drogi na
Świerkowym Wierchu w Bańskiej Wyżnej,
na którą gmina Szaflary otrzymała
dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

G

mina Szaflary pozyskała
kolejną dotację na modernizację dróg dojazdowych do
pól. Tym razem wyremontowana
została Droga na Świerkowym
Wierchu w miejscowości Bańska

pozyskanym środkom z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W poprzednim roku w ramach
pozyskanego dofinansowania
z tych samych źródeł wyremontowano drogę w Borze przedłużenie ulicy Kościelnej. Wartość
zrealizowanych robót to kwota
103 500,00 z a otrzymana dotacja w wysokości 50 891,00
zł, stanowiła 50% kosztów
całego zadania. W 2017 roku
wyremontowana została dro-

Wyżna. Wartość zrealizowanych
robót to kwota prawie 300 tys. zł
a otrzymana dotacja na ten cel to
prawie 135 tys. zł.
To już kolejna droga, którą
udało się wyremontować, dzięki

ga „Na Łoski” w Szaflarach za
kwotę ponad 70 tys. zł, również z 50% dofinansowaniem.
W 2016 roku wyremontowana
została droga w Bańskiej Niżnej
„Osiedle Brzyzek” za kwotę
ponad 133 tys. zł, w tym prawie 60 tys. zł dofinansowania
a jeszcze wcześniej za 170 tys.
zł wyremontowano drogę do
pól „Bułkową” w Maruszynie
również przy dotacji w kwocie
84 tys. zł.

Miejsce Obsługi Rowerzystów
W rejonie mostu w ciągu ul. Augustyna Suskiego
Szaflarach powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów

W

ramach przebiegającej przez naszą
gminę trasy rowerowej VeloDunajec, w rejonie mostu w ciągu
ulicy Augustyna Suskiego w Szaflarach
powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów
(MOR). Inwestycja objęła zabudowę takich elementów zagospodarowania terenu jak: przeszklona wiata z ławeczkami
i stołem, stojaki dla rowerów, stacjonarny
grill, lampa hybrydowa, kosze na śmieci
i tablica informacyjna z mapą turystyczną. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie w ramach środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina
Szaflary także wniosła wkład w niniejszą
inwestycje udostępniając nieodpłatnie inwestorowi część działki ewidencyjnej nr
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3801/5. Należy podkreślić, iż w ubiegłym
roku w ramach ww. środków zostały wyremontowane dwie drogi gminne w Szaflarach – ulice Kolejowa i Zakopiańska
(w rejonie Urzędu Gminy).
Trasa VeloDunajec ma swój start
w Zakopanem, przebiegając przez najbardziej malownicze zakątki Małopolski
– Tatry, Pieniny i Beskidy, aby w końcowym przystanku – Wietrzychowicach
połączyć się z Wiślaną Trasą Rowerową.
Na terenie naszej Gminy trasa VeloDunajec przebiega przez ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej, ul. Augustyna Suskiego, ul.
Zakopiańską i Kolejową w Szaflarach
w kierunku Zaskala, gdzie łączy się ze
Szlakiem Wokół Tatr. Mapa z przebiegiem trasy dostępna jest pod adresem:
https://www.malopolska.pl/narowery/
trasyrowerowe/mapy. Fot: Natalia Romasz
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Nowy plac rekreacyjny w Borze
Od wiosny do końca wakacji trwała budowa obiektów rekreacyjnych
na boisku sportowym koło szkoły w miejscowości Bór.

P

race zostały zakończone końcem sierpnia i odebrane we
wrześniu br. W ramach robót
budowlanych zostały zamontowane piłkochwyty, ekspozytory, siłownia zewnętrzna, ławki,
stojaki na rower oraz stacja naprawcza dla rowerów. Została
namalowana również ósemka
do jazdy na rowerze a także gra
w klasy. Plac wyposażony został
również w zestaw SLACLINE
i stacjonarny ekorower z wejściem USB do ładowana telefonów/tabletów. W ramach prac
wokół boiska wykonane zostały chodniki z kostki betonowej
a teren placu ozdobiły nowo

posadzone drzewa. Całkowity
koszt realizacji tej inwestycji to
kwota prawie 480 tys. zł, z czego
pozyskane dofinansowanie na ten
cel to kwota prawie 170 tys. zł.
Opr.: Anna Golonka,
Fot.: Natalia Romasz

Nowy plac rekreacyjny w Zaskalu
Od wiosny do końca wakacji trwała
budowa obiektów rekreacyjnych na boisku
sportowym koło szkoły w Zaskalu.

P

race zostały zakończone
końcem sierpnia. W ramach robót budowlanych
zostały zamontowane piłkochwyty, ekspozytory, trawers
wspinaczkowy, ławki, stojaki
na rowery, altana oraz stacja naprawcza dla rowerów.
Została namalowana również ósemka do jazdy na rowerze, szachownica a także
gra w klasy. Plac wyposażony został również w zestaw

SLACLINE, lornetkę stacjonarną, stacjonarny ekorower
z wejściem USB do ładowana
telefonów/tabletów a także
w rekreacyjny tor do jazdy
na rowerze PUMPTRACK.
Całkowity koszt realizacji
tej inwestycji to kwota ponad
380 tys. zł, z czego pozyskane
dofinansowanie na ten cel to
kwota prawie 135 tys. zł.
Opr.: Anna Golonka,
Fot.: Natalia Romasz
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Najpiękniejsze ogrody wybrane!
Już po raz piąty w gminie Szaflary wybierano najpiękniejsze ogrody.

K

omisja konkursowa w składzie: Małgorzata Budzyk
(przewodnicząca Komisji)
– pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Nowym Targu, Joanna Palka
– przedstawicielka Rady Gminy Szaflary oraz Iwona Gal –
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach odwiedziła ogrody dwukrotnie – w czerwcu
oraz w sierpniu. Podczas oceny brano pod uwagę ogólną
estetykę, kompozycje roślinne
i dobór takich roślin, dzięki

którym ogród ozdobiony jest
przez cały okres wegetacji,
a także pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Gał (Szaflary), Anna Budzyk
(Szaflary)
»» Posesje zagrodowe:
I miejsce – Maria Nędza (Bańska
Niżna)
II miejsce – Zofia Taras (Skrzypne)
III miejsce – Aniela Król (Zaskale)

Wyniki Konkursu
»» Posesje jednorodzinne:
I miejsce – Małgorzata Śmietana
(Zaskale)
II miejsce – Helena Suska (Szaflary)
III miejsce – Czesława Łatek
(Szaflary)
Wyróżnienie: Małgorzata Jarosz
Gubała (Maruszyna), Grażyna

Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Szaflary. Są
to bony pieniężne o wartości:
500zł za I miejsce, 300zł za II
miejsce oraz 200zł za III miej-

Aniela Król

Czesława Łatek

Helena Suska

Maria Nędza

Małgorzata Śmietana

Zofia Taras
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sce. Wręczenie nagród laureatom
odbyło się podczas sierpniowej
sesji Rady Gminy Szaflary.
Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności zmienia się
na lepsze wizerunek całej gminy dlatego już teraz zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnej
edycji konkursu na najpiękniejszy ogród gminy Szaflary.
Najpiękniejsze ogrody Gminy
Szaflary można zobaczyć na Facebooku GCKPiT oraz na stronie
internetowej www.gckpit.szaflary.pl
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: Natalia Romasz/Natalia Staszel
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Młodzież na obozie w Krasnobrodzie
Od 28 czerwca do 7 lipca 2019 r. dzieci i młodzież z gminy Szaflary brały udział w obozie profilaktyczno
wypoczynkowym w Krasnobrodzie (Roztocze, w województwie lubelskim). Pobyt został zorganizowany i sfinansowany
przez Gminę Szaflary oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach.

„W

kotlinie, przez którą rzeka Wieprz przepływa,
o jedną milę przed jego
źródłami, na obrzeżu Roztoczańskiego Parku Narodowego leży
miasteczko Krasnobród. Roztocze to niezwykła kraina, pełna słońca i nieskażonej jeszcze
przyrody. To niezwykłe miejsce,
uzdrowisko, które leczy ciało
i duszę. Mineralne wody i leśne,
pełne zdrowia powietrze pomogą
każdemu odzyskać siły i nabrać
radości życia.”
Do tego pełnego uroku miejsca udała się na wypoczynek
młodzież z gminy Szaflary.
Przygoda z obozem zaczęła
się 28 czerwca rano na rynku

w Szaflarach. Dojechaliśmy dość
szybko do celu podróży - do Krasnobrodu. Zakwaterowaliśmy się
w Ośrodku Wypoczynkowym
„Anna” przy ul. Targowej 7. Tu
oczywiście czekał na nas smaczny i z daleka pachnący pierwszy
wspaniały obozowy posiłek. Gospodarze dołożyli wielu starań,
aby wszystko nam smakowało.
Jak później okazało się, prowadzący ośrodek Państwo Anna
i Andrzej Dziurowie z wielką
serdecznością i gościnnością
zatroszczyli się o nasze potrzeby, starając się we wszystkich
sprawach nam pomagać. Pogoda
w tym dniu była piękna i słoneczna, więc wyruszyliśmy na
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zwiedzanie okolicy. Zaraz po tym
„zwiadzie” poszliśmy nad zalew
kąpielowy w dolinie Wieprza,
gdzie przez wiele obozowych
dni, korzystając ze sprzyjającej aury, wypoczywaliśmy
i zażywaliśmy kąpieli wodnych
pod uważną kontrolą naszych
wychowawców i ratowników.
W tym dniu mieliśmy też czas
na zapoznanie się ze sobą jak
również z naszymi wspaniałymi
wychowawcami: Panią Teresą
Jagodą, Panią Brygidą Strzęp,
Panią Karoliną Zapotoczną i Panem Kacprem Gromalą.
O nasze zdrowie i bezpieczeństwo dbała też przemiła Pielęgniarka Pani Łucja Leśnicka.

O porządek i ład podczas apeli
obozowych oraz dokumentowanie fotograficzne naszych obozowych przygód dbał wspaniały
oboźny Maciej Bafia. Cała kadra
dołożyła wielu starań, abyśmy
wspaniale wypoczęli i intensywnie spędzali wolny czas.
Kierownik wycieczki Pan
Henryk Chrobak przygotował
bardzo atrakcyjny program, który
dawał możliwość relaksu i wypoczynku. Tak organizował nam
życie obozowe, aby zajęcia były
ciekawe i atrakcyjne.
I tak w kolejnych dniach udaliśmy się do przepięknego miasta
Zamościa, po którym oprowadzał
nas przewodnik, opowiadając

nam ciekawe historie zarówno
na temat samego miasta jak
i historycznych postaci z nim
związanych. W Zamościu zwiedziliśmy Ratusz, podziwialiśmy
piękne barokowe kamieniczki.
Byliśmy przy pomniku Jana Zamojskiego, weszliśmy zobaczyć
i pomodlić się chwilę do Katedry
Zmartwychwstania Pańskiego.
Oglądaliśmy wystawę w budynku Arsenału i dawnej Prochowni,
w której na multimedialnym seansie 3D obejrzeliśmy wszystkie bitwy i potyczki, które miały
miejsce w Zamościu. Zwiedziliśmy jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce.
Można tu zobaczyć bardzo różne
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gatunki zwierząt np. stanąć oko
w oko z tygrysem czy pomachać niedźwiedziowi, spotkać
się z hipopotamem, osłem czy
rysiem. Można pooglądać też
gady. W terrariach żyją węże,
legwany, żółwie, pytony, a nawet
krokodyle. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się małpy:
gibbony, kapucynki czy makaki.
W kolejnych dniach zwiedzaliśmy miejscowe zabytki Krasnobrodu, m.in. Sanktuarium
pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny, Kaplicę na wodzie
i Kaplicę Objawień, Kaplicę św.
Rocha położoną na terenie rezerwatu Święty Roch. W kaplicy tej
znajduje się drewniana cembrowina, która została postawiona
na źródle z cudownie uzdrawiającą wodą. Warto dodać, że do
Krasnobrodzkiego Sanktuarium
Matki Bożej Jagodnej na odpust
w dniach 1 – 2 lipca ściągają
liczne pielgrzymki wiernych
pokonujących pieszo odległość
kilkudziesięciu kilometrów. Spacerowaliśmy również po malowniczym miasteczku - Zwierzyńcu, nigdzie indziej na Roztoczu
nie ma tak urokliwego miejsca
jakim jest kościółek ,,na wodzie” i jedna z najpiękniejszych
plaż na Roztoczu w malowniczo
położonej dolinie Świerszcza.
Kolejnym ciekawym miejscem
były położone wśród urokliwych
lasów Stawy ,,Echo” atrakcyjne
pod względem krajobrazowym,

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
1 sierpnia 2019 r. rozpoczęła się kolejna
edycja POPŻ Podprogram 2019 i trwać
będzie do 30 czerwca 2020 r.

W

sparcie żywnościowe
w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane
do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz
standardu posiłków. Pomocą
żywnościową w ramach POPŻ
będą mogły zostać objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.

7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekroczy
200% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej tj. 1402
PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby
w rodzinie.

Osoby, które do tej pory nie
korzystały ze świadczeń pomocy
społecznej, a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego
mogą zgłaszać się do Ośrodka

Pomocy Społecznej w Szaflarach
celem złożenia dokumentacji,
potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania
skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej.
Zestaw artykułów spożywczych
na Podprogram 2019 będzie składał się z następujących produktów:
groszek z marchewką, fasola biała,
koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany 4l, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana,
herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy dojrzewający,
szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet
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z makreli w oleju, cukier biały, olej
rzepakowy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Podprogramu 2019 zapraszamy do
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok.
nr 3 lub pod nr tel 182612329 lub
odwiedzić stronę www.mpips.gov.
pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/
podprogram-2017/
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 jest
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym

nr 3(13)/2019
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Placówki Wsparcia
Dziennego
w Gminie Szaflary
Zakończyła się rekrutacja uczestników
projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego
w Gminie Szaflary dla dzieci i młodzieży
z Gminy Szaflary odbywały się we wrześniu.
a także rekreacyjnym. Podziwialiśmy krajobrazy i kamieniołom
z basztą widokową w Józefowie,
byliśmy też przy źródełku miłości. Nie mogliśmy, będąc na Roztoczu, nie odwiedzić miasta znanego z wiersza Jana Brzechwy
– Szczebrzeszyna, gdzie znajduje
się drewniany pomnik chrząszcza grającego na skrzypcach przy
malowniczym źródełku.
Oprócz typowych zajęć programowych przewidzianych
do zrealizowania na obozie,
np. zajęcia świetlicowe, spotkania i zabawy integracyjne,
braliśmy też udział w wielu zajęciach i grach na świeżym powietrzu, zawodach sportowych,
plastycznych. Graliśmy m.in.
w piłkę siatkową, uczestniczyliśmy w konkursie na najlepszego sportowca. Rozegraliśmy też
mecz z zaprzyjaźnioną grupą
sportowców z Krasnobrodu. Rysowaliśmy karykatury naszych
wychowawców, braliśmy udział
w konkursie piosenki obozowej.
Wielką atrakcją okazało się
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkurs śpiewu i opowieści, gdzie co odważniejsi
mogli pochwalić się swoimi
umiejętnościami. Biorąc udział
we wszystkich tych działaniach,
mogliśmy dać upust swoim talentom (o niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy).

Nie zabrakło oczywiście konkursu czystości, każdego dnia
bardzo staraliśmy się, aby nasze pokoje były czyściutkie, buty
poukładane i pranie zrobione.
Za dobrze wykonane zadania
otrzymaliśmy nagrody zakupione w Zamościu przez Naszego
Kierownika.
W drodze powrotnej czekała
nas jeszcze miła i bardzo smaczna niespodzianka – obiad w McDonald’s. Po kilku godzinach podróży, pełni wrażeń dojechaliśmy
do Szaflar.
Dziękujemy Kierowcy za
bezpieczną i szczęśliwą podróż,
naszej wspaniałej Kadrze, Kierownikowi za zapewnienie nam
bezpiecznego i zdrowego pobytu
w przepięknym Krasnobrodzie.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych
miejsc, poszerzyliśmy wiedzę
o faunie i florze Roztoczańskiego
Parku Narodowego, poznaliśmy
wielu ciekawych ludzi.
Bardzo serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Pana
Wójta Rafała Szkaradzińskiego
i Pani Katarzyny Sowy - Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za zorganizowanie nam tej przepięknej wakacyjnej przygody.
Za wszystko bardzo, bardzo
dziękujemy.”
Relacja zbiorowa
uczestników obozu

P

lacówki Wsparcia Dziennego
utworzone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- w zakresie 9 Osi Priorytetowej - Region spójny społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne
w regionie, Typ projektu: C.
wsparcie dla tworzenia i/lub
działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest poprawa
społecznego i emocjonalnego
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów
z terenu Gminy Szaflary poprzez
powstanie oddziałów PWD tj.:
SP w Borze ul. Jana Pawła II
44; SP im. Augustyna Suskiego
w Szaflarach ul. Szkolna 6; SP
im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul.
Papieska 141; SP im. Świętego
Wojciecha w Bańskiej Wyżnej ul.
Szlak Papieski 64; SP im. Świętej
Jadwigi Królowej w Skrzypnem
ul. Św. Jadwigi Królowej 128; SP
im. Kardynała Karola Wojtyły
w Zaskalu ul. Kardynała Wojtyły 51. oraz w budynku OSP
w Maruszynie ul. Jana Pawła II
1 z których usług skorzysta łącznie 275 dzieci i młodzieży oraz
min. 150 ich rodziców/opieku-
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nów przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.
REKRUTACJI DZIECKA
DO PLACÓWKI DOKONUJĄ
RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:
Formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów
potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie)
Decyzję o przyjęciu dziecka
do placówki podejmie Komisja
Rekrutacyjna.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
»» w biurze projektu – adres :
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach ul.
Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
»» na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.szaflary.pl
»» na stronie internetowej Gminy
Szaflary www.szaflary.pl
Dokumenty do pobrania:
»» REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu pn.
„Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”
»» FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA do Placówki Wsparcia Dziennego
w Gminie Szaflary
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Kolejny raz Wiedeń
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej oraz Bańskiej Wyżnej
wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Wiednia.

T

o już kolejna wyprawa do
Wiednia uczniów Szkoły
Podstawowej z Bańskiej Niżnej i Wyżnej. 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

Narodowe czytanie w Bańskiej Wyżnej
We wrześniu szkoła podstawowa w Bańskiej Wyżnej po raz kolejny włączyła
się w ogólnopolską akcję, organizowaną przez prezydenta RP. Przedsięwzięcie
popularyzuje czytelnictwo i udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc.

P

rezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów
przesłanych do kancelarii Prezydenta ośmiu lektur na ósme
Narodowe Czytanie.
Jest to wybór tekstów, których
wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksja nad
człowiekiem i społeczeństwem.
Dziś teksty te nie straciły nic ze
swej aktualności. Uczą nas, że
w życiu powinniśmy kierować
się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić
wrażliwości na ludzką krzywdę

ani zapomnieć o naszej historii.
Napisał w specjalnym liście Prezydent Andrzej Duda.
Klasy najmłodsze wysłuchały noweli napisanej przez laureata Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta pt.
„Orka” czytanej przez nauczycielkę Krystynę Jarosz. Podczas
słuchania utworu dzieci swoją
wyobraźnią przeniosły się na
XIX-wieczną wieś, poznając
ciężką pracę ludzi tamtej epoki.
Klasy III i IV pod kierunkiem
Doroty Gracy poznały nowelę
napisaną przez Bolesława Prusa
„Katarynka”.

Uczniowie klasy III przygotowując się do Narodowego
Czytania 2019, zostali zapoznani
z informacjami i ciekawostkami
dotyczącymi Bolesława Prusa
i utworu „Katarynka”. Oglądali
archiwalne zdjęcia i filmy. Obliczali ile lat ma ta nowela oraz
kiedy i gdzie była po raz pierwszy publikowana.
Klasy III i IV zostały w tym
dniu zapoznane ze stroną internetową Narodowe Czytanie 2019.
Uczniowie wysłuchali przemowy
Pary Prezydenckiej.
Słuchając czytanego przez nauczyciela i uczennicę klasy trze-
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ciej Angelikę Piszczór utworu
literackiego, dzieci wykazały się
dużym zainteresowaniem, skupieniem i umiejętnym zadawaniem
pytań dotyczących treści utworu.
Nieznane uczniom słowa z dawnej polszczyzny tłumaczono na
bieżąco, w trakcie „Czytania na
dywanie”. Dla dzieci dużym zaskoczeniem była, ponadczasowa
wartość moralna płynąca z kart
wysłuchanej lektury.
Na sali gimnastycznej najstarsze klasy V, VI i VII pod
okiem nauczycielki Małgorzaty
Kwatyry samodzielnie czytały
fragmenty lektur. Wcześniej ude-
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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 kompleksów 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 mia-
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sta, czyli w Katedrze św. Szczepana. 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

Oddział przedszkolny
w Skrzypnem
Z przyjemnością informujemy, że przy szkole podstawowej w Skrzypnem powstał oddział przedszkolny
do którego uczęszcza 24 dzieci 3 i 4 letnich. Miejsca
gdzie najmłodsze dzieci mogą się swobodnie rozwijać, uczyć i bawić powstało z myślą o maluchach
z naszej miejscowości
i nie tylko.

korowali salę w barwach narodowych. Spotkanie rozpoczęło
się od wysłuchania pieśni patriotycznej. Następnie prowadzący
zaprosił wszystkich zebranych
do wysłuchania fragmentów
noweli „Dym” Marii Konopnickiej w interpretacji Kamila
Trebuni, Łukasza Szostaka, Łucji
Cachro, Laury Strzęp i Łukasza
Żukowskiego. Później wybrany

przez siebie fragment noweli
„Sachem” Henryka Sienkiewicza zaprezentowali Andrzej
Jarząbek i Karol Sikoń. Z kolei
„Katarynkę” Bolesława Prusa
przeczytały uczennice klasy V:
Gabriela Sądelska, Weronika
Zachemska i Anna Repa.
Opr. i fot.: Dorota Graca,
Krystyna Jarosz,
Małgorzata Kwatyra

P

rzedszkole powstało dzięki
ogromnemu zaangażowaniu
Rodziców, dyrektor Brygidy
Strzęp, Radnej Joanny Palki,
a przede wszystkim Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego i pracowników gminy.
Oddział przedszkolny jest
świetnym miejscem, w którym
dzieci stają się samodzielne,
a w towarzystwie rówieśników
zapewnia harmonijny rozwój.
Opr.: Joanna Palka
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Szkoła dobrych manier
W ostatnich dniach roku szkolnego 2018/2019 w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Niżnej zakończył się trwający od
początku maja projekt „Szkoła Dobrych Manier”.
też Dzień Elegancji. Na lekcjach
wychowawczych nauczyciele
i uczniowie omawiali zasady
stosownego do sytuacji ubierania
się, a także znaczenie porządku i czystości w salach lekcyjnych, na korytarzach i na boisku
szkolnym, a także w miejscach
publicznych. W tym kontekście
zwrócili uwagę na szacunek dla
pracy innych ludzi.
Kolejne dni upłynęły pod hasłem: „Kulturalnie jemy i kupujemy.” Zorganizowaliśmy wspólne
szkolne śniadanie. Zakończyliśmy projekt słowami: „Uprzejmość na co dzień jest w naszej
szkole w modzie”, zajmując się
tym, jak kulturalnie załatwiać
sprawy w pokoju nauczycielskim
i gabinecie dyrektora szkoły, wypożyczać książki z biblioteki
i pracować w czytelni.
Projektowi towarzyszył przez
cały czas jego trwania konkurs

R

ealizowany projekt miał na
celu kształtowanie u wszystkich uczestników postawy
opartej na szacunku wobec innych ludzi, uczenie wrażliwości na potrzeby i uczucia drugiej
osoby, utrwalanie znajomości
podstawowych reguł dobrego
wychowania i wyrabianie umiejętności kulturalnej zabawy i rywalizacji.
Hasło pierwszego tygodnia
brzmiało: „Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka.” Zaczął się on „Dniem
uśmiechu”, w którym Samorząd
Szkolny witał wszystkich wchodzących do szkoły uśmiechem,
miłym słowem oraz wręczeniem
plakietki z uśmiechniętą buźką.
Na lekcjach wychowawczych
uczniowie zastanawiali się, jak
okazujemy szacunek innym
ludziom w różnych sytuacjach

i co się dzieje, gdy o tym zapominamy.
W kolejnym tygodniu, któremu towarzyszyły słowa: „Te
słowa mają moc! Proszę, przepraszam, dziękuję! To nic nie
kosztuje, a skutkuje”, nie tylko
dbaliśmy o używanie magicznych słów na co dzień, ale też
wrzucaliśmy do kolorowej
skrzynki karteczki z miłymi słowami (podziękowaniami, przeprosinami, wyrazami sympatii
itd.) kierowanymi do kolegów,
koleżanek, nauczycieli i innych
pracowników szkoły, które
Szkolni Kulturalni Listonosze
roznieśli do adresatów podczas
„Dnia Miłych słów”.
Potem uczniowie pracowali
pod hasłami: „Jak cię widzą, tak
cię piszą” oraz „Szanuj pracę innych.” Ten tydzień rozpoczął się
Dniem Komplementów odbył się
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„Klasa z kulturą” odbywający
się w 3 kategoriach wiekowych:
klasa 0 – III SP, kl. IV – VI, kl.
VII, VIII i III gim. Zwycięzcą
w każdej kategorii wiekowej
został zespół, który otrzymał
najwięcej punktów symbolizowanych przez nalepki - buźki
przyznawano uczniom przez
nauczycieli i pracowników
szkoły za przestrzeganie zasad
dobrego wychowania podczas
lekcji, przerw, w szatni, stołówce, w czasie załatwiania spraw
w pokoju nauczycielskim albo
gabinecie dyrektora.
Nagrodzono też zwycięzców indywidualnego konkursu
„Dama i dżentelmen roku”.
Praca nad sobą nigdy się nie
kończy, dlatego zdecydowaliśmy,
że w tym roku szkolnym także
będziemy pracować w „Szkole
Dobrych Manier”.
Opr. i fot.: Samorząd Uczniowski
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Sale lekcyjne w nowej odsłonie
W okresie wakacji w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
odbywał się remont. Prace remontowe obejmowały salę
gimnastyczną oraz sale lekcyjne na pierwszym piętrze.

N

a sali gimnastycznej wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu. W 6 salach
lekcyjnych na piętrze wymieniono podłogi, które były już bardzo
mocno zużyte. Przed położeniem
nowej nawierzchni podłóg zebrano stare płytki oraz położono
wylewki wyrównujące. W wyremontowanych salach wymieniono meble - szafki oraz stoliki
z krzesłami. Zakupiono jedną
tablicę multimedialną. Obecnie
w każdej z sal dla uczniów klas

IV – VIII znajdują się tablice interaktywne z laptopami (m.in.
pozyskane z programu „Aktywna
tablica” oraz „Aktywne szkoły
Gminy Szaflary”).
Dokonano także reorganizacji pomieszczeń. Utworzony
został gabinet pedagoga. Ponadto w miejscu dotychczasowej
sali języka polskiego, która jest
przestronna i posiada zaplecze,
zorganizowano pracownię
przedmiotów przyrodniczych.
Zmiana ta pozwoli nauczy-

cielom przedmiotów przyrodniczych na wykonywanie
doświadczeń z uczniami oraz
pełne wykorzystanie pomocy
dydaktycznych pozyskanych
z projektu „Aktywne szkoły
Gminy Szaflary”.

Gminny Konkurs Plastyczny
Uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Zaskalu zostały nagrodzone
w konkursie plastycznym „Eko Kwiat”.

K

atarzyna Furczoń z klasy IV zajęła I miejsce, Julia Wac z klasy
IV zdobyła wyróżnienie.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszym sukcesów.
Opr.: Bożena Czyż
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Wykonane remonty znacznie
poprawiły warunki nauki i pracy
w szkole. Piękne sale ucieszyły
uczniów, którzy dostrzegli przeprowadzone zmiany.
Opr.: Urszula Krupa, Dyrektor SP
w Bańskiej Wyżnej
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Narodowe czytanie w Maruszynie Dolnej
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej, we wrześniu
również włączyli się w akcję
Narodowego Czytania.

U

roczystego otwarcia tej akcji
dokonała Dyrektor Maria
Niedośpiał, która zachęcała do częstego czytania książek,

gdyż poszerzają zasób słownictwa i poprawiają pisownię. Następnie uczniowie przejęli głos
i czytali nowelę.

W tym roku odkrywaliśmy
piękno tkwiące w noweli pt.
„Katarynka” Bolesława Prusa.
Uczniowie pod kierunkiem Pań:
Joanny Żółtek – Babiarz, Renaty Jagody i Renaty Zagól przeczytali tę nowelę, wsłuchując
się w losy biednej, niewidomej
dziewczynki.
Poprzez włączenie uczniów
w tę akcję, popularyzujemy

wśród nich czytelnictwo, uwrażliwienie na piękno literatury polskiej oraz na walory, które ta nowela ze sobą niesie. Bohater uczy
nas, że należy być wrażliwym
na krzywdę drugiego człowieka.
Dziś przesłanie wynikające z tej
noweli jest nadal aktualne, gdyż
pokazuje młodym ludziom, że
w życiu należy kierować się szlachetnością. Społeczność szkolna

Trzydniowa wycieczka do Warszawy
Najstarsi uczniowie wybrali się w maju do Warszawy, aby w wyjątkowy sposób spędzić
ostatnie chwile ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

S

woją przygodę w stolicy
zaczęli od spaceru w parku
Łazienki Królewskie, podziwiali m. in. Oranżerię, pomnik
Chopina oraz Pałacyk na Wodzie.
Kolejną atrakcją była wizyta
w Sejmie, następnie wyjazd na
trzydzieste piętro Pałacu Kultury
i Nauki. Widok na miasto był nie-

samowity. Wieczorem wszyscy
relaksowali się przy ognisku.
Drugi dzień także był pełen
wrażeń. Uczestnicy zwiedzali
Zamek Królewski. Po spacerze
na Krakowskim Przedmieściu,
Placu Piłsudskiego i Starym
Mieście, metrem udali się do
Centrum Nauki Kopernik. Tam

wykonywali wiele ciekawych
doświadczeń, a po powrocie do
punktu noclegowego każdy mógł
wybrać sobie taką rozrywkę,
jaką najbardziej lubi. Do wyboru były: gry i zabawy sportowe,
plac zabaw a także dyskoteka.
Ostatni dzień zapowiadał
atrakcję, na którą wszyscy cze-
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kali z niecierpliwością, szczególnie miłośnicy piłki nożnej.
Było to zwiedzanie Stadionu
Narodowego – trasa „Piłkarskie
Emocje”. Jednak to nie wszystko.
Finałowym punktem wycieczki
była fascynująca lekcja muzealna
w Pałacu w Wilanowie.
Opr. i fot.: Bogusława Kolasa

nr 3(13)/2019

HISTORIA I EDUKACJA

Bańska Niżna na dwudniowej
wycieczce do Krasiejowa i Wrocławia
W czerwcu uczniowie ze szkół w Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej,
Maruszyny Dolnej i Szaflar wraz z opiekunami udali się na wspólną,
dwudniową wycieczkę do Krasiejowa i Wrocławia w ramach projektu
„Aktywne Szkoły Gminy Szaflary”.

W

godzinach południowych
dotarliśmy do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. Tam otrzymaliśmy kaski multimedialne
i rozpoczęliśmy naszą podróż
w przeszłość. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych rzeczy o powstaniu życia na Ziemi, o ewolucji człowieka oraz tym czym
zajmowali się nasi przodkowie.
Park wyposażony jest w niezwykłą technologię cyfrową. Każdy uczestnik otrzymał swojego
indywidualnego, wirtualnego
przewodnika. Było to ciekawe
doświadczenie. Po zwiedzeniu
parku udaliśmy się na obiad. Po

posiłku przyszedł czas na Jura
Park. Pan przewodnik zabrał nas
do Tunelu Czasu, gdzie poznaliśmy proces narodzin naszej planety Ziemi, a potem oprowadził
po parku pełnym dinozaurów.
Był to spacer po ścieżce dydaktycznej, na której znajduje się
niemal 250 naturalnej wielkości
przedstawicieli świata dinozaurów, z którymi dosłownie można
stanąć oko w oko. Mogliśmy też
zobaczyć prawdziwe skamieniałości. Krasiejowskie złoża skamieniałości triasowych płazów
i gadów należą do najbogatszych
w Europie. W Prehistorycznym
Oceanarium czekała nas potężna

dawka emocji podczas spotkania
z prehistorycznymi gadami morskimi – wszystko odbywało się
w głębi trójwymiaru. Na samym
końcu odbyły się warsztaty paleontologiczne.
Późnym popołudniem wyruszyliśmy do miejsca zakwaterowania. Tam, pośród drzew,
obok dużego jeziora znajdował
się dom wczasowy, w którym
nocowaliśmy. Po kolacji mieliśmy czas wolny na odpoczynek,
a około godziny 21 poszliśmy
smażyć kiełbaski przy ognisku.
Następnego dnia wstaliśmy
o siódmej rano, spakowaliśmy
swoje rzeczy i wzięliśmy kurs
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na Wrocław. Po przyjechaniu pod
wrocławskie zoo powędrowaliśmy pod kasy biletowe. Wrocławski Ogród Zoologiczny jest
ogromny. Zwiedziliśmy afrykarium, w którym bardzo podobały
nam się wielkie akwaria z rybami, foki, pingwiny, krokodyl,
hipopotamy, tropikalne ptaki
i wiele, wiele zwierząt, które się
tam znajdują.
Dziękujemy naszym Paniom
za opiekę a organizatorom za zapewnienie nam wielu atrakcji,
dobrego jedzenia, lodów i wody
do picia, która w ten upał była
niezbędna.
Uczniowie z Bańskiej Niżnej
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Dzień Mamy i Taty w szkole w Bańskiej Niżnej
Jak co roku, dzieci z klas 0-IIII ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej
świętowały Dzień Mamy i Taty.

12

czerwca wszystkie dzieci
słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele
rozumie i tak wspaniałomyślnie
wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych
występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności
recytatorskie, teatralne, wokalne
i taneczne na twarzach rodziców

zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym
programie artystycznym dzieci
zaśpiewały ,,Sto lat” i wręczyły
swoim rodzicom laurki z życzeniami, a także kwiaty w wazonach, które samodzielnie wykonały. Nie zabrakło też słodkiego
poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości przebiegła w niezwykle
rodzinnej i miłej atmosferze.

Nasze zespoły podczas X Jubileuszowych Targów
Europejskich Produktów Regionalnych
Nasze zespoły podczas X Jubileuszowych Targów Europejskich Produktów Regionalnych

N

a zaproszenie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju,
Promocji i Kultury zespół
„Watra” z Bańskiej Wyżnej oraz
zespół „Zochylina” z Boru wystąpiły podczas organizowanych
na Równi Krupowej X Jubileuszowych Targach Produktów
Regionalnych w dniach 11-15
sierpnia.
Podczas Europejskich Targów Produktów Regionalnych
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swoje produkty prezentują producenci m.in żywności regionalnej z kraju oraz z zagranicy, jest to doskonała okazja do
zapoznania się z dziedzictwem
kulinarnym różnych regionów
Europy. Na Targach można znaleźć również wyroby rękodzieła
ludowego czy charakterystycznego dla danego regionu.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.: arch. zespołu Watra
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Zabawa mimo deszczu

14 lipca w Szaflarach odbył się już 4 festyn zorganizowany przez strażaków
z OSP Szaflary. Pogoda nie była najlepsza, jednak mimo to impreza się odbyła.

F

estyn rozpoczęły zabawy
dla najmłodszych, podczas
których dzieci dobrze się bawiąc, mogły się wiele nauczyć
oraz zdobyć atrakcyjne nagrody.
Młodzież przygotowująca konkurencje robiła wszystko, by
zapewnić dzieciom miłe popołudnie, z pozytywnym skutkiem.
Wszyscy mali uczestnicy zostali
nagrodzeni min.: dyplomem, plu-

szakiem, voucherem i słodkim
upominkiem za wysiłek włożony
w zabawę.
Dorośli strażacy mogli wziąć
udział w zawodach na wesoło,
które również przyniosły wiele
śmiechu. Zawodnicy mieli za
zadanie, min. przenieść osobę
poszkodowaną, przeskoczyć
mur, wspiąć się po rurze, czy
zbić pachołki wodą. By ukoń-

czyć zawody należało dobiec
do remizy wybudowanej na potrzebę festynu. Najlepszą drużyną wśród mężczyzn okazali
się strażacy z OSP Małe Ciche.
Mieszkańcy mogli oglądać również zmagania jednej drużyny
kobiecej z OSP Szaflary. Następną atrakcją był pokaz ogniowy
lanc gaśniczych przygotowany
przez organizatorów. Widzowie
oglądali pokaz z wielkim zainteresowaniem.
Po wszystkim imprezę rozkręcał kabaret Marusynianki. Ich
występ utrzymał dobrą atmosferę
oraz przyniósł wiele rozrywki
wśród obecnych. Wraz z zachodem słońca na scenie pojawił się
zespół Click, który zapewnił wiele zabawy aż do końca imprezy.
IV festyn strażacki przeszedł
do historii, uczestnicy udowodnili, że nie boją się deszczu,
a organizatorzy pokazali, że potrafią utrzymać zabawę nawet
w najtrudniejszych warunkach.
Festyn mógł się odbyć dzięki
partnerom: Gmina Szaflary, GCKPiT Szaflary, Arpapol, Fenix
Market, OSP Maruszyna, OSP
Kościelisko oraz sponsorom:
Zadyma Browar, Galica Biuro Projektowe, Kalata, Strama
Paliwa, Gorący Potok, Termy
Szaflary, Chochołowskie Termy,
Termy Bukovina, Karczma Przy
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Moście, Kostek, Kotelnica Białczańska, Volpex, ABC Janowiak,
Firma Rokicki, Perła Podhala,
Pakfol, Piekarnia Cukiernia Barbara i Andrzej Fąfrowicz.
Imprezę można jak najbardziej uznać za udaną, pozostaje
tylko zaprosić na kolejny festyn
już w przyszłym roku.
Opr.: Sabina Karpiel
Fot.: Natalia Staszel
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Kolejna Saflarzańska
Watra za nami
IX Saflarzańska Watra oraz
Gminny Przegląd Zespołów
Regionalnych odbyły się na
Błoniach Szaflarzańskich
w niedzielę 28 lipca.

U

roczystości rozpoczęły się
wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele
parafialnym w Szaflarach, którą
poprowadziła Góralsko Siyła
Wojtka Kleryka z Maruszyny, następnie pod pomnikiem
Augustyna Suskiego złożono
wieńce i znicze oraz wysłuchano
wiersza, który recytował Bartłomiej Stopka z zespołu „Mali
Szaflarzanie”. Po nim uczestnicy, w rytm góralskiej muzyki, przemaszerowali na Błonia
Szaflarzańskie, gdzie czekał na
nich szereg atrakcji, m.in. gry
i zabawy dla dzieci, malowanie
twarzy, dmuchańce oraz strefa
gastronomiczna. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich Szaflary
przygotowały także pyszne ciasta i przekąski dla uczestników
Watry. W imprezie udział wzięło
także zaprzyjaźnione stowarzyszenie Kolbuszowskie Koło Kobiet na czele z radnym powiatu
kolbuszowskiego i prezesem
Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej Grzegorzem Romaniukiem.
Wśród gości Saflarzań-

skiej Watry znaleźli się także Poseł na Sejm RP Anna Paluch oraz
Senator RP Jan Hamerski.
W ramach Szaflarzańskiej
Watry odbył się również Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych. Na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne
z całej gminy: „Mali Borzanie”,
„Niźnobańscanie”, „Zyngierki”,
„Mali Marusynianie”, „Mali
Skrzypnianie”, „Watra”, „Mali
Saflarzanie” i „Mali Zaskalanie”.

Gościnnie na scenie wystąpiła także Góralsko Siyła Wojtka
Kleryka z Maruszyny oraz młodzieżowa grupa teatralna „Na
Maxa” działająca przy Parafii
w Szaflarach.
Wszyscy członkowie zespołów regionalnych mogli także
wziąć udział w loterii, w której
nagrodami były rower, plecak
i torba podróżna ufundowane
przez GCKPiT w Szaflarach oraz
chustka góralska ufundowana przez Jadwigę
Trebunię-Tutkę
z pracowni Haft
fashion. Z powodu załamania pogody losowanie
nagrody musiało
zostać przeniesione i odbyło się
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na Facebooku GCKPiT w Szaflarach.
Pogoda jednak nie popsuła
całkowicie programu imprezy
i organizatorom i zaproszonym
gościom udało się rozpalić uroczyście Watrę. Na zakończenie
dla dorosłych uczestników zespół Bartki poprowadził zabawę
taneczną.
Opr.: Natalia Staszel
Fot.:Natalia Staszel i Marcelina Ficka
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„Skrzypnianki” laureatkami V Turnieju Muzyków
Prawdziwych w Filharmonii w Szczecinie
V Jubileuszowa edycja Turnieju Muzyków Prawdziwych odbyła się w dniach 5 - 8 września 2019 r.
w Filharmonii w Szczecinie. W tym czasie biały gmach Filharmonii w Szczecinie - ikony współczesnej
architektury - ponownie wypełniły dźwięki wielobarwnej polskiej muzyki ludowej.

N

ie zabrakło tam i muzyki
podhalańskiej, którą prezentował zespół śpiewaczy „Skrzypnianki” w składzie:
Sylwia Piszczór, Kasia Maciasz,
Weronika Jarosz, Izabela Szeliga, Klaudia Hreśka, Gosia Stopka. Opiekunem zespołu jest Monika Peciak. Swoim śpiewem,
autentyzmem zdobył serca publiczności jak również wyśpiewał I miejsce na V Turnieju
Muzyków Prawdziwych i tym
samym miał zaszczyt wystąpić
na „złotej sali” symfonicznej
Filharmonii w Szczecinie
podczas koncertu laureatów.
Warto wspomnieć, ze już po raz
drugi „Skrzypnianki” zakwalifikowały się do tego Turnieju.
Po raz pierwszy - w 2016 r. zdobywając wtedy wyróżnienie.
Turniej Muzyków Prawdziwych otwarty jest na wszystkich wykonawców – muzyków
ludowych, muzykantów, rekonstruktorów, ale też współczesnych interpretatorów łączących muzykę tradycyjną
z jazzem, rockiem, elektroniką,
muzyką eksperymentalną czy
klasyczną.
W turniejowych zmaganiach
wzięło udział 50 wykonawców:
solistów instrumentalistów, wokalistów, kapel, zespołów śpiewaczych i par tanecznych, reprezentujących 12 województw,
którzy zostali wyłonieni na podstawie wcześniej przesłanych

Jak co roku, uczestnicy Turnieju Muzyków Prawdziwych
oprócz swojego przygotowanego repertuaru, mierzyli się z wylosowanymi przed występem
wątkami tematycznymi. W tej
edycji były to wątki związane
z czasem… Było ich 66. Nawiązywały do miar i określeń czasu
w kulturze ludowej (np. Adwent,
sekunda, kwadrans, dekada, pajęcznik, ledzień, dwunastnica,
przednówek, zmierzch, itp.).
Zadaniem wykonawców było
wylosowanie jednego wątku
oraz wybranie jednego utworu
ze swojego repertuaru (lub zaimprowizowanie go podczas przesłuchań). Jury oceniało nie tylko
wykonanie wokalne, ale również
wiedzę oraz sposób, w jaki muzycy uzasadniali swój wybór.
„Skrzypnianki” zaprezentowały krótką wiązankę nut
wierchowych i ozwodnych oraz

nagrań oraz przedstawionych
osiągnięć.
Wykonawców Turnieju Muzyków Prawdziwych oceniało
jury w składzie: dr hab. prof US.
Bogdan Matławski, Alicja Choromańska-Hałas oraz Jan Malisz.
Z kolei zwycięzców Turnieju
Tańca wyłoniło jury w składzie:
Bartłomiej Mieszczak, Sławomir
Pawliński i Piotr Zgorzelski.
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wylosowały wątek „pajęcznik”,
co oznacza - „wrzesień”. Wykazując się znajomością dawnego nazewnictwa miesięcy na
Podhalu (wrzesień - na Podhalu nazywany był Michalski)
zaprezentowały nuty i teksty
związane z redykiem, ponieważ na Św. Michała (29 września) wracali bacowie i juhasi
z owcami do wsi.
Uczestnicy Turnieju mieli
także okazję zwiedzić Szczecin oraz uczestniczyć we
wspaniałym koncercie inauguracyjnym, podkreślającym
wzajemne wpływy pomiędzy
muzyką tradycyjną i klasyczną
w „lśniącej złotym blaskiem”
sali symfonicznej Filharmonii
a przede wszystkim spotkać się
podczas tego Turnieju z muzyką
ludową całej Polski.
Gratulujemy!
Opr. i fot.: Monika Peciak

KULTURA I FOLKLOR
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Zespół Watra gościem
Wolanów Food Festiwal
Zespół Watra z Bańskiej Wyżnej był gościem podczas
jubileuszu dziesięciolecia zespołu Wolanianki z Wolanowa.
Zespoły współpracują już od kilku lat, na swoim koncie
mają m.in. wspólny teledysk.

C

złonkowie zespołu Watra
wraz z instruktorami
i opiekunami, wzięli udział
w Wolanów Food Festiwal organizowanym 15 września, gdzie
pokaz kulinarny zaprezentował Robert Makłowicz. Podczas uroczystości obchodzono
także jubileusz dziesięciolecia,
zaprzyjaźnionego z Watrą, zespołu Wolanianki. Zespoły
współpracują ze sobą od kilku
lat, wspólnie śpiewając, grając
i tańcząc. Ich ostatnim wspólnym sukcesem było nagranie
teledysku do piosenki Piykne
góry, piękne pola w reżyserii
Michała Retelewskiego, Pawła
Sławińskiego i Barbary Waśkiewicz. Autorem tekstu piosenki
jest Marek Mioduszewski.

Zespół Watra wziął także
udział w Festynie EtnoFest
w Gliczarowie Górnym w sierpniu br., gdzie przedstawił tradycyjne ‘’Wykrowki’’, czyli wykrajanie części ziemniaków do
następnego posadzenia. Natomiast dziewczynki z zespołu stanęły do rywalizacji w Konkursie
na „Najpiękniejszy Warkocz”
organizowanym tradycyjnie
w Poroninie, w ramach 45. Poroniańskiego Lata. Zespół podczas
konkursu godnie reprezentowały: Karolina Anna Chodorowicz,
Ewa Bednarz, Ewelina Jarząbek
oraz Martyna Bednarz.

która otrzymała dodatkowo
nagrodę specjalną im. Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, za interpretację oraz
wyjątkowe walory poznawcze i edukacyjne zaprezentowanej gawędy.

Festiwal trwał od 11 do
13 sierpnia 2019r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opr. i fot.: instruktorzy zespołu
Małgorzata Chodorowicz
i Paweł Skupień

Szaflarzanie na
53. Sabałowych Bajaniach
Bukowina Tatrzańska już po raz 53 gościła artystów
z całej Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych na Festiwalu
Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”. W tym roku
naszą gminę reprezentowało dwoje artystów z Szaflar,
Dorota Adamczyk oraz Andrzej Szaflarski.

U

czestników oceniała Komisja w składzie: dr Artur Czesak, mgr Benedykt
Kafel, dr Dorota Majerczyk,
prof. dr hab. Zbigniew Przerembski oraz dr hab. Stanisław
Węglarz, która przesłuchała
179 punktów programu w tym
42 gawędziarzy, 47 śpiewaków
solistów, 36 grup śpiewaczych,

jednego starostę weselnego
oraz jedną parę pytacy.
Wśród laureatów czterech równorzędnych pierwszychmiejsc, w kategorii
dorosłej,znaleźli się także
reprezentanci z Szaflar – Andrzej Szaflarski oraz Dorota
Adamczyk, prezentująca gawędę własnego autorstwa,
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Opr.: Natalia Staszel
Fot.: BCK „Dom Ludowy”
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76. Tour de Pologne – Wyścig Pokoleń

8

i 9 sierpnia przez gminę Szaflary przejechały dwa etapy
tegorocznego wyścigu Tour
de Pologne. Wyścig rozpoczął się
3 sierpnia w Krakowie.
76. Tour de Pologne nawiązywał do stulecia Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i był
rozgrywany jako „Wyścig Pokoleń” i w szczególny sposób
nawiązywał do olimpijskich sukcesów kolarzy, przede wszystkim Ryszarda Szurkowskiego,
Czesława Langa i Rafała Majki.
Ostatnie dwa dni kolarze rozegrali na Podhalu.
Szósty etap wyścigu Zakopane - Kościelisko i siódmy,
królewski etap BUKOVINA
Resort – Bukowina Tatrzańska
to klasyczna górska trasa w przepięknej scenerii polskich Tatr.
Podczas 6 etapu peleton aż pięciokrotnie pokonywał podjazd
pod Pitoniówkę, gdzie znajdowała się Górska Premia TAURON
pierwszej kategorii. Kolarze
walczyli także na dwóch Lotnych Premiach LOTTO w Zębie (1 i 2 runda) oraz na jednej
w Ratułowie (4 runda). Przed
dojazdem do mety znajdowała
się jeszcze jedna Górska Premia
TAURON pierwszej kategorii
– Gubałówka. Finisz był na ul.
Nędzy-Kubińca w Kościelisku.
7 królewski etap rozgrywał
się wokół BUKOVINA Resort
i Bukowiny Tatrzańskiej. Kolarze mieli do pokonania łącznie
153 km. Na trasie znajdowało

się w sumie pięć Górskich Premii
TAURON pierwszej kategorii –
Ściana BUKOVINA (x2) oraz
Ściana HARNAŚ (x3). Zawodnicy walczyli także na dwóch
Lotnych Premiach LOTTO
w Szaflarach (ul. A. Suskiego
koło cmentarza) i jednej w Jurgowie (mała runda). Meta etapu
była w Bukowinie Tatrzańskiej.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim kibicom za obecność i doping.
Opr. i fot.: Natalia Romasz
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Tatra Road Race 2019
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W sobotę 13 lipca z Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem wystartował wyścig
Tatra Road Race. 5 edycja wyścigu kolejny raz pobiła rekord frekwencji, w kolarskich
zmaganiach wzięło udział ponad 900 zawodników i zawodniczek z Polski iz zagranicy.

T

atra Road Race jest najtrudniejszym i uważanym za
najlepszy wyścig dla amatorów w Polsce. Jak co roku trasa
prowadziła przez najbardziej malownicze i słynne wzniesienia na
Podhalu, Butorowy Wierch, Bachledówkę, Słodyczki, a w gminie Szaflary przez Pitoniówkę.
Organizatorzy przygotowali 8
premii górskich i dwa dystanse
– HARD oraz HELL. Dystans
Hard to 56 km i 1500 metrów
przewyższenia. Dystans Hell to
121,5 km oraz przewyższenie
3200 m. Trasa Hell to 121 kilometrów i ponad 3200 metrów
w pionie.
Na Pitoniówce zlokalizowana
była premia górska oraz premia
specjalna, na której zawodnicy
walczyli o Puchar Wójta Gmi-

ny Szaflary. Na mecie zwycięzców premii, pierwszą kobietę
i pierwszego mężczyznę nagrodzili Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński oraz Radny Gminy Szaflary Jacek Wątorek.
Organizatorem wyścigu jest
Cezary Szafraniec kiedyś czynnyzawodnik, później amator startującyw licznych zawodach szosowych i mtb w Polsce i Europie.
Patronat Honorowy nad Wyścigiem objęli Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński
oraz Wójt Gminy Kościelisko
Roman Krupa.
Wszystkim Mieszkańcom
gminy Szaflary dziękujemy za
wyrozumiałość z powodu utrudnień jakie wystąpiły w tym dniu
oraz za doping zawodników.
Opr. i fot.: Natalia Romasz
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KRZYŻÓWKA
13.

1.

10.
2.

4.

6.
9.
8.

3.
7.

11.

5.

12.

1.
2.
3.
4.

Ulubiona klacz Józefa Piłsudskiego
Jeden z kolorów na polskiej fladze
Pierwsza stolica Polski
W tym miesiącu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
5. Jeden z symboli narodowych
6. Zgodnie z wydanym w listopadzie 1918 r. dekretem
został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa

7. Potoczna nazwa uczniów lwowskich szkół, bohatersko
broniących miasta przed Ukraińcami w 1918r.
8. W polskim godle
9. Trzeba ją zachować podczas śpiewania Hymnu
10. Był nim Józef Piłsudski
11. Styczniowe lub Warszawskie
12. Dzień 11 listopada to ……. państwowe
13. Podniosłe obchody święta, jubileuszu, rocznicy, itp.

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostaną rozlosowane 2 bilety do Kina Tatry w Nowym Targu na dowolny seans
Kupon należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
ul Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary do 8 listopada 2019 roku, do godziny 15:00.

Losowanie nagrody
odbędzie się na żywo
na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/
gckpitszaflary/
12 listopada 2019 roku
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OŚRODEK ZDROWIA W SZAFLARACH PRZYPOMINA
O BEZPŁATNYCH BADANIACH JELITA GRUBEGO!
»» Osoby w wieku 25-49 z rodzin, w których wystąpił
dziedziczny rak jelita nie
związany z polipowatością-

S

amodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
od 2017 roku współpracuje z Podhalańskim Szpitalem

Specjalistycznym w Nowym
Targu przy realizacji projektu
finansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Małopolskiego
2014-2020 pn. „Popularyzacja
badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita
grubego wśród mieszkańców
powiatu nowotarskiego przez
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu”
BEZPŁATNE BADANIE
JELITA GRUBEGO
WYKONYWANIE JEST
W ZNIECZULENIU
Projekt obejmuje:
»» Osoby w wieku 50-65 lat
»» Osoby w wieku 40-49, które
mają krewnego pierwszego
stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego

Program realizowany jest
dzięki wsparciu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020
Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie
profilaktyki raka jelita grubego
i przełamanie barier powstrzymujących pacjentów z grupy
docelowej przed badaniem przesiewowym na terenie powiatu
nowotarskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wykonanie kolonoskopii
u 1400 pacjentów i aktywizacja
45 lekarzy POZ.
Główne rezultaty projektu to
zwiększenie liczby osób, które
dzięki realizacji projektu zgłosiły
się na badania przesiewowe raka
jelita grubego.
Skierowanie na bezpłatne badania można uzyskać u lekarza
prowadzącego w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach.
Lekarze z naszego Ośrodka
Zdrowia w ramach projektu odbyli szkolenia w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.
Więcej informacji na stronie
internetowej
www.rakniewybiera.pl.
Szczegółowe informacje
można również uzyskać
w OŚRODKU ZDROWIA
W SZAFLARACH.

PRACA DLA PIELĘGNIARKI W OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH

S

»» kurs pielęgniarki środowiskowej.

amodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach zatrudni pielęgniarkę posiadającą:
»» wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu,

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Istnieje możliwość wynajmu atrakcyjnego mieszkania
w budynku Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

»» kurs EKG (mile widziany),
»» 2 letnie doświadczenie w pracy w POZ,

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

»» kurs szczepień,
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Chroń swój organizm przed przeziębieniem,
czyli jak dbać o zdrowie jesienią?
Nadeszła jesień, a wraz z nią sezon grypowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że duża większość
z nas wciąż myślami jest jeszcze z latem, ale nadeszła pora, by zderzyć się z rzeczywistością i zacząć
o siebie dbać. Co zrobić, by przetrwać sezon jesienny bez urlopu zdrowotnego? Sprawdź nasze porady.

P

oczątek jesieni to czas zmian w przyrodzie, ale i w naszym ogólnym samopoczuciu. Czujemy się zmęczeni, apatyczni, ospali, często dopada nas grypa, męczy
nieustanny katar i kaszel. Jednak zamiast
biec do apteki po leki, warto zaufać naturze
i postawić na odpowiednią profilatykę. To
ona stanie się orężem do walki z pierwszymi oznakami choroby. Wraz z nadejściem
jesieni znacząco spada odporność naszego
organizmu. Skoki ciśnienia atmosferycznego, spadki temperatury, zimny wiatr sprzyjają przechłodzeniu naszego organizmu.
Nasz organizm potrzebuje wówczas nawet
miesiąca by przyzwyczaić się do nowych
warunków pogodowych. Skutkuje to brakiem energii i chęci do działania, które mogą
być jednymi z pierwszych objawów stanów
depresyjnych.
Na nasze ogólne osłabienie wpływa
również tryb życia, w którym pojawia się
zbyt mała dawka ruchu oraz niewłaściwe
nawyki żywieniowe. Jesienią wiele osób
rezygnuje z aktywnego wypoczynku na
rzecz wieczoru spędzonego z książką lub
przed telewizorem, często racząc się ulubioną kaloryczną przekąską. Dodatkowo,
nie przykładamy uwagi do sposobu naszego odżywiania, nasza codzienna dieta
jest uboga w pełnowartościowe produkty,
a także warzywa i owoce. Jak więc obro-

nić się przed przeziębieniem i jak dbać
o zdrowie jesienią?
1. Ubieraj się odpowiednio
do temperatury!
Mimo że na zewnątrz świeci przepiękne słońce, nie znaczy to, że temperatura
jest równie zachęcająca. Rankiem trzeba zadbać o ciepłą kurtkę i buty, a także
odpowiednią ochronę na szyję. Jesienna
pogoda potrafi być wyjątkowo nieprzewidywalna!
2. Unikaj gwałtownych zmian
temperatur i ciągłego przemieszczania
się z zimnego w ciepłe i na odwrót
Nie ma niczego gorszego dla naszego organizmu, jak ciągła zmiana temperatur. Jeśli
jesteśmy zmuszeni do częstego wychodzenia
na zewnątrz, należy pamiętać o odpowiednim
ubraniu!
3. Myj często ręce!
To ważne ! Mycie rąk przez 20 sekund
ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii
i wirusów!
4. Zasłaniaj usta przy kichaniu
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5. Używaj jednorazowych
chusteczek
Niby banalne, prawda? Ale kto z nas nie
wykorzystywał tych jednorazowych chusteczek wielokrotnie? No właśnie! Niestety
- nic bardziej nie sprzyja rozwojowi wirusów i bakterii. Trzeba pamiętać więc, aby
wyrzucać je zaraz po użyciu! Chusteczki
z materiału są także niewskazane. Zwłaszcza,
jeśli pojawia się naprawdę uciążliwy katar.
6. Zadbaj o odpowiednią
dietę
W sezonie jesiennym dużo bardziej niż
zwykle należy przestrzegać zdrowej i zbilansowanej diety, w której nie brak witamin
i minerałów. Szczególną uwagę trzeba zwróć
także na odpowiednią dawkę owoców i warzyw. Gwarantujemy, że odpowiednia dieta
to doskonały probiotyk.
7. Bądź aktywny fizycznie
Zwłaszcza na zewnątrz. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby biegać, jeździć na rolkach,
czy spacerować z rodziną. Im bardziej przyzwyczaisz swój organizm do przebywania na
świeżym powietrzu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zachorujesz. Należy jednak
pamiętać o odpowiedniej odzieży i obuwiu.
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informator
Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel:18 27-547-03
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
»» Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
sekretariat, pokój 10
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
»» Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Wąsik, pokój 14
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
»» Sekretarz Gminy
Alicja Garbacz,
sekretariat, p. 11 (10)
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
Anna Golonka, pokój 15 (16)
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń, pokój 18
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa, gospodarki
komunalnej i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
pokój 8A (8)
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
»» Zamówienia publiczne
Jakub Gasik, pokój 12
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

»» Odpady

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
Dyrektor 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

nr 3(13)/2019

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
„U Danusi”
Curzydło Danuta,
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

43

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)

TWÓJ
GŁOS JEST

WAŻNY!

IDŹ NA
WYBORY
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