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Drodzy czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 

Serca Podhala, w którym jak zawsze 
znajdziecie wiele ciekawych i prak-

tycznych informacji. 
Relacje z minionych wydarzeń, 

informacje o planowanych, trwających 
i zakończonych inwestycjach oraz wiele 
wspaniałych wydarzeń, które czekają nas 
w Nowym Roku 2020!  Nie zabraknie 
również praktycznych porad zdrowotnych 
oraz informacji o sukcesach  dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy. Mamy nadzieję, że 

to wydanie będzie dla Państwa przyjemną 
lekturą na zimowe wieczory.

Wraz z nadchodzącymi Świętami 
Bożego Narodzenia składamy Państwu 
serdeczne życzenia spokoju, życzliwości, 
rodzinnych rozmów przy wigilijnym stole 
i zapału do działania w nadchodzącym 
2020 roku. Niech ten magiczny czas 
wypełni atmosfera radości i pozytywnych 
wrażeń.

Redakcja kwartalnika  
„Serce Podhala”

2

Kwartalnik Gminy SzaflaryAKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI



Na uroczystym poświęceniu 
nie zabrakło parlamentarzy-
stów oraz przedstawicieli 

władz Państwowych jak i Samo-
rządowych. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej a zara-
zem Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP 
RP woj. Małopolskiego druh 
Edward Siarka, Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej Jan Hamerski, 
Posłanka do Europarlamentu Be-
ata Kempa oraz Wójt Gminy Sza-
flary Rafał Szkaradziński wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Szaflary Stanisławem Wąsikiem.

Koszt zabudowy to 307 500 
zł. Samochód Tatra 815 został 
zakupiony przez Urząd Gminy 
Szaflary w 2001 roku. Od tego 
czasu zarówno gmina jak i straża-
cy z OSP Maruszyna wielokrotnie 
auto modernizowali tak aby było 
jak najbardziej funkcjonalne i mo-
gło służyć naszym mieszkańcom. 
Pojazd ten sprawdził się niejed-
nokrotnie w akcjach, a czego jest 
wart wiedzą wszyscy strażacy 
z gminy Szaflary i nie tylko. Obec-
nie Tatra posiada 6-cio osobową 
kabinę załogi oraz zbiornik wody 
o pojemności ponad 8000 litrów. 
Ponadto została dostosowana do 
potrzeb dzisiejszych czasów.

Podczas uroczystości najwyż-
szym odznaczeniem strażackim 
tj. „Złotym Znakiem Związku 
OSP RP” uhonorowany został 
dh Józef Kowalczyk.

ZŁOTYM MEDALEM za za-
sługi dla Pożarnictwa odznaczeni 

zostali: dh Zofia Bukowska, dh 
Krzysztof Bartoszek, dh Józef 
Zubek oraz dh Grzegorz Bylina.

SREBRNYM MEDALEM za 
zasługi dla Pożarnictwa odzna-
czeni zostali: dh Barbara Kowal-
czyk, Marián Brnušák, Augustin 
Ŝprlák, Dušan Buš oraz dh Łu-
kasz Strama.

BRĄZOWYM MEDALEM 
za zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczeni zostali: Lŭbomir 
Hutlas, dh Wojciech Leśniak, 
dh Andrzej Marusarz, dh Józef 
Strama oraz dh Marcin Strama. 
Odznaczona została również 
cała Młodzieżowa Drużyna Po-

żarnicza OSP Maruszyna wraz 
ze swoim opiekunem dh Mate-
uszem Kukulakiem.

Za wsparcie oraz popieranie 
inicjatywy renowacji samocho-
du OSP Maruszyna Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Nowym Targu 
medalem honorowym „ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA 
ZIEMI NOWOTARSKIEJ” uho-
norowało Wójta Gminy Szaflary 
Rafała Szkaradzińskiego.

Brązowym Medalem za 27 
- letnią współpracę międzyna-
rodową, DHZ Hladovka uhono-

rowała Jednostkę OSP Maruszy-
na oraz Prezesa dh Stanisława 
Bukowskiego i Naczelnika dh 
Krzysztofa Kowalczyka. Po-
nadto dh Krzysztof Kowalczyk 
oraz dh Grzegorz Bylina ode-
brali również listy gratulacyjne 
od Komendanta Miejskiego PSP 
w Dąbrowie Górniczej za wzoro-
wą postawę podczas udzielania 
osobom poszkodowanym kwa-
lifikowanej pierwszej pomo-
cy w wyniku zdarzenia, które 
miało miejsce podczas powro-
tu Tatrą do jednostki. Listy na 
ręce prezesa przekazał obecny 
na uroczystościach Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Targu - bryg. 
mgr inż. Mariusz Łaciak.

Strażacy z OSP Maruszyna 
dziękują wszystkim za wsparcie 
i udział w uroczystym poświęce-
niu i przekazaniu „maleńkiej”.

Ze strażackim pozdrowieniem
Naczelnik OSP Maruszyna

dh Krzysztof Kowalczyk
Zdj.: Paweł Zych/ Anna Marusarz

Nowe szaty MALEŃKIEJ
„MALEŃKA” bo tak zwyczajowo nazywają Strażacy z OSP Maruszyna swój ciężki samochód 
pożarniczy Tatra 815 dostała nowe szaty. Uroczystości poświęcenia i przekazania do użytkowania 
największego samochodu pożarniczego w gminie Szaflary odbyły się 15 września br.
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Uroczystości w gminie Sza-
flary rozpoczęły się od prze-
marszu delegacji z pocztami 

sztandarowymi jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Preze-
sów i przedstawicieli Oddziałów 
Związków Podhalan Gminy Sza-
flary oraz przedstawicieli szkół 
i harcerzy, na rynek w Szaflarach.

Na rynku podniesiona została 
na maszt biało czerwona flaga oraz 
odśpiewany hymn państwowy 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Wią-
zanki i znicze pod pomnikiem Au-
gustyna Suskiego złożyli: Wójt 

Gminy Szaflary Rafał Szkara-
dziński wraz z Zastępcą Wójta 
Gminy oraz Przewodniczącym 
Rady Gminy, przedstawiciele 
Oddziałów Związków Podha-
lan, Dyrektorzy Szkół, Harcerze, 
przedstawiciele Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz 
członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej w Szaflarach.

Po przemówieniu wójta 
gminy i odmówieniu modlitwy, 
wszyscy zebraniu udali się do 
kościoła parafialnego aby uczest-
niczyć w uroczystej mszy świętej 

w intencji Ojczyzny, którą kon-
celebrował ks. proboszcz Kazi-
mierz Duraj.

Po mszy świętej przed zgro-
madzoną publicznością wystąpili 
uczniowie szkoły podstawowej 
w Szaflarach oraz w Zaskalu, 
których opiekunem i instrukto-
rem jest Piotr Urzędowski, gru-
pa śpiewacza Skrzypnianki pod 
kierownictwem Moniki Peciak 
oraz schola Bogu Miłe z Bańskiej 
Niżnej prowadzona przez Ninę 
Piech i Krzysztofa Grońskiego.

Autor: Natalia Staszel
Zdj.: Natalia Romasz

Obchody Święta Niepodległości 
w gminie Szaflary

W uroczystej i podniosłej atmosferze Szaflarzanie świętowali Obchody 
101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Kwartalnik Gminy SzaflaryAKTUALNOŚCI
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Podczas tegorocznego konkur-
su zaprezentowały się także 
Panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Szaflarach oraz ucznio-
wie z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w No-
wym Targu.

Komisja w składzie: wice-
starosta nowotarski Bogusław 
Waksmundzki, Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński, 
zastępca wójta Sławomir Furca, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, 
wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Józefa Guziak, Przewod-
niczący Rady Gminy Szaflary 
Stanisław Wąsik, dyrektor Gmin-
nego Centrum, Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach Iwona 
Gal – przewodnicząca Komisji, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu Renata Mozgowiec, 
wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku Podhalan w Polsce 
Marta Zagórska oraz wiceprezes 
nowotarskiego oddziału Związku 
Podhalan Wojciech Groń, ocenia-
ła produkty w celu wyłonienia 
potraw, które zasługiwały na spe-
cjalne wyróżnienie.

Wobec wyrównanego wy-
sokiego poziomu wszystkich 
zespołów, komisja odstąpiła 
od przyznawania poszczegól-
nych miejsc, jednomyślnie uzna-
jąc, że wszystkie zaprezentowały 
dania na najwyższym poziomie. 
W zamian postanowiono wyróż-
nić każdy zespół za specjalne 
potrawy:
 » gaździny z Bańskiej Niżnej za 

zająca ze zadku, kackę z po-
toka, gęś z młaki oraz sery 
kozie;

 » gaździny z Bańskiej Wyżnej 
za napitki dlo wysusonyk, 
cipsy góralskie, nogę świń-
sko-góralskom oraz cukier 
polony na grype;

 » gaździny z Boru za kluski ha-
łuski ze śliwkami, jedzenie 
chłopa do lasu, flaki z korpie-
lami oraz kure z nadzieniem 
z kaszy;

 » gaździny z Maruszyny za że-
berka w pomidorach, zapie-
kankę ze szpinakiem, pasztet 
z żurawiną i ciasto owocowe 
na kwaśnym mleku oraz za 
szeroki wybór herbat i kom-
potów;

 » gaździny ze Skrzypnego za 
„jaja baranie”, kompot „na 
urodę”, babkę z jabłkami 
i udziec barani;

 » gaździny z Szaflar za chleb 
zapiekany z sosem śmieta-
nowym, palacinki z makiem, 
karmelizowaną kapustę z kne-
dlami oraz sery;

 » Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Szaflary za zupę dynio-
wą, bezy, 5 rodzajów piero-
gów oraz tradycyjny kołoc;

 » gaździny z Zaskala za golon-
kę, królika w jarzynach, łyć 
z pulosa z talarkami, sałatę 
oraz jagnięcinę w rozmary-
nie;

 » Panie przygotowujące dania 
kuchni europejskiej za guaca-
mole, mus z awokado, „Tru-
skawkowe Pole”, krewetki 
czosnkowe, lody mięsne oraz 
ciasto 3-Bit;

 » uczniów ze ZSCKR w No-
wym Targu za pierogi z bo-
bem, „nadzianego” koguta 
oraz ciasteczka rolnika.

Oprócz degustacji w pro-
gramie znalazła się także część 
artystyczna. Na scenie zaprezen-
towali się członkowie zespołu 
regionalnego „Mali Zaskalanie”, 
przygotowani przez instruktorów 
Annę Mrowcę i Marcina Fatlę. 
Do tańca przygrywała im kapela 
góralska. Gościnnie wystąpiły 

także Marusynianki z przedsta-
wieniem kabaretowym „Wysło 
sydło z worka”.

Imprezę poprowadzili soł-
tys Zaskala i prezes Związku 
Podhalan o/Zaskale Andrzej 
Tylka oraz Jacek Król, radny po-
wiatowy i prezes OSP Zaskale. 
Organizatorem „Zoskalańskiego 
Jodełka” byli: Oddział Związ-
ku Podhalan w Zaskalu, Wójt 
Gminy Szaflary, Rada Gminy 
Szaflary oraz Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach.

Fundatorem nagród w po-
staci bonów dla gospodyń była 

gmina Szaflary oraz Podhalań-
ska Lokalna Grupa Działania, 
reprezentacja szkoły z No-
wego Targu otrzymała kocio-
łek elektryczny ufundowany 
przez GCKPiT w Szaflarach. 
Ponadto organizację wyda-
rzenia wsparli sponsorzy: ks. 
proboszcz Ryszard Gaweł, 
Hurtownia Centrum LOK 
z Zaskala, Przedsiębiorstwo 
Handlowe PAKFOL, Firma 
Kalata z Szaflar oraz Państwo 
Katarzyna i Krzysztof Sikonio-
wie z Zaskala.

Autor: Natalia Staszel
Zdj.: Natalia Staszel

Jubileuszowe XXV Zoskalańskie 
Jodełko za nami

Jak co roku remiza w Zaskalu zgromadziła gaździny 
z całej gminy Szaflary na XXV Gminnym Konkursie Potraw 
Regionalnych. Gospodynie z Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, 
Boru, Maruszyny, Skrzypnego, Szaflar i Zaskala przygotowały 
po kilkadziesiąt potraw na każdy stół.
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Lp. Imię 
dziecka

Data 
urodzenia

1 Maria 05.09.2019 r.

2 Aniela 06.09.2019 r.

3 Wojciech 11.09.2019 r.

4 Patrycja 12.09.2019 r.

5 Stanisław 13.09.2019 r.

6 Antoni 13.09.2019 r.

7 Daniel 18.09.2019 r.

8 Nikola 18.09.2019 r.

9 Antoni 21.09.2019 r.

10 Anastazja 25.09.2019 r.

11 Antoni 29.09.2019 r.

12 Emilia 02.10.2019 r.

13 Adam 15.10.2019 r.

14 Marlena 19.10.2019 r.

15 Wiktoria 24.10.2019 r.

16 Gabriela 26.10.2019 r.

17 Julia 27.10.2019 r.

18 Adam 27.10.2019 r.

19 Aleksandra 01.11.2019 r.

20 Wojciech 11.11.2019 r.

21 Amelia 12.11.2019 r.

22 Krystyna 12.11.2019 r.

23 Filip 12.11.2019 r.

24 Katarzyna 14.11.2019 r.

25 Zuzanna 15.11.2019 r.

26 Miłosz 20.11.2019 r.

27 Michał 20.11.2019 r.

28 Jan 26.11.2019 r.

29 Anna 26.11.2019 r.

30 Michał 27.11.2019 r.

31 Kornelia 29.11.2019 r.

Wykaz dzieci 
urodzonych

w okresie od  
1 września 2019 r. do 
30 listopada 2019 r.

zameldowanych na 
terenie gminy Szaflary

Swoim przybyciem uszczęśli-
wił 100 dzieci z terenu gmi-
ny, które tak licznie przyszły 

wraz ze swoimi opiekunami. 

Dzieci z pewną nieśmiałością 
odpowiadały na pytania, które 
im zadawał, ale za to bardzo chęt-
nie pozowały z Nim do zdjęć. 

Obiecały, że w przyszłym roku 
będą bardziej śmiałe i nawet 
Mu zaśpiewają. Co odważniej-
sze pomogły gościowi trzymać 
pastorał.

Przybyłych gości przywi-
tał serdecznie Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński, 
który nie miał wątpliwości, że 
wszystkie dzieci były grzeczne 
i z pewnością zasłużyły na swój 
prezent.

Wszystkim zaangażowanym 
osobom, w tym członkom Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, bardzo 
dziękujemy.

Katarzyna Sowa,  
Pełnomocnik Wójta ds. RPA,  

oprac. r/
Zdj.: Natalia Romasz

Święty Mikołaj w Gminie Szaflary
6 grudnia remiza OSP w Szaflarach witała, przybyłego z bardzo daleka, 
niezwykłego gościa. Na zaproszenie Urzędu Gminy – GKRPA, swoją 
obecnością zaszczycił ją sam Święty Mikołaj. Jak przystało na prawdziwego 
świętego przybył ubrany we wspaniały strój biskupi z mitrą i pastorałem.

W projekcie udział wezmą 
uczniowie klas V-VII 
ze wszystkich szkół 

Gminy Szaflary. Narciarskie 
umiejętności uczniowie będą 
zdobywać na stoku „Długa 
Polana” w Nowym Targu. 

Zajęcia za-
planowano 
w s t ę p n i e 
na pierwszy tydzień ferii. 
Szczegółowy harmonogram 
zostanie podany szkołom na 
początku stycznia.

Projekt finansowany jest ze 
środków Województwa Małopol-
skiego, Gminy Szaflary oraz Rodzi-
ców dzieci biorących w nim udział.

Jeżdżę z głową – edycja 2020
Po raz kolejny Gmina Szaflary stara 
się o dofinansowanie na realizację 
projektu nauki jazdy na nartach 
„Jeżdżę z głową”. 
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ODESZLI OD NAS 
W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2019 R. DO 30 LISTOPADA 2019 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1 Pardół Stanisław 1953 07.09.2019 r. Skrzypne

2 Ciszek Stanisław 1940 08.09.2019 r. Zaskale

3 Blacha Maria 1924 10.09.2019 r. Maruszyna

4 Kaleta Maria 1960 11.09.2019 r. Zaskale

5 Zubek Wojciech 1957 20.09.2019 r. Maruszyna

6 Chowaniec Anna 1939 23.09.2019 r. Szaflary

7 Tylka Zbigniew 1946 23.09.2019 r. Zaskale

8 Janik Zofia 1935 24.09.2019 r. Bańska Niżna

9 Kusper Andrzej 1943 06.10.2019 r. Maruszyna

10 Mrugała Janina 1939 07.10.2019 r. Szaflary

11 Sularz Elżbieta 1958   14.10.2019 r. Zaskale

12 Pająk Władysław 1950 17.10.2019 r. Maruszyna

13 Kalata Stanisław 1937 19.10.2019 r. Szaflary

14 Gał Helena 1929 22.10.2019 r. Szaflary

15 Urbaś Antonina 1922 31.10.2019 r. Skrzypne

16 Jarząbek Marek 1959 31.10.2019 r. Szaflary

17 Borzęcki Józef 1957 08.11.2019 r. Maruszyna

18 Szaflarski Łukasz 1995 13.11.2019 r. Bańska Niżna

19 Zarycka Helena 1947 20.11.2019 r. Bańska Wyżna

20 Strama Anna 1929 29.11.2019 r. Maruszyna

21 Kalata Zofia 1950 30.11.2019 r. Maruszyna

Do zdarzenia na autostradzie 
w Dąbrowie Górniczej do-
szło 20 lipca br. Druhowie 

OSP Maruszyna wracali wieczo-
rem ciężkim samochodem gaśni-
czym Tatra, z firmy „OSINY”, 
która wykonywała nową zabudo-
wę pożarniczą samochodu, kiedy 
to na przeciwnym pasie drogi 
zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Druhowie bez chwili 
namysłu podjęli działania pole-
gające na udzieleniu pierwszej 
pomocy trzem poszkodowanym 
osobom - dwóm dorosłym oraz 
dziecku. Mając na wyposażeniu 
zestaw ratownictwa medycznego 
PSP R1 podtrzymali czynności 
życiowe u najbardziej poszko-

dowanego, do czasu przyjazdu 
JRG Dąbrowa Górnicza oraz 
Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego. Podczas działań dru-
howie wykazali się wzorową 
postawą i profesjonalizmem co 
w znaczący sposób przyczyniło 
się do powrotu do zdrowia osób 
poszkodowanych.

Wójt pogratulował druhom 
wysokiego profesjonalizmu, za-
angażowania i ogromnej pasji 
niesienia pomocy innym. Życzył 
im także bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych powrotów 
z akcji, a także zdrowia i pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Krzysztof Kowalczyk
Zdj.: Natalia Romasz

Podziękowania dla druhów 
OSP Maruszyna

Podczas XIII Sesji Rady Gminy Szaflary, 30 października 2019 r., z rąk Wójta 
Gminy Rafała Szkaradzińskiego podziękowania za wzorową postawę i udzielenie 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym 
w miejscowości Dąbrowa Górnicza odebrali druhowie OSP Maruszyna Grzegorz Bylina 
oraz Krzysztof Kowalczyk. Podziękowania nadesłał Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej st. kpt. mgr inż. Zbigniew Gnacik.
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Przy współpracy ze wszystki-
mi szkołami z terenu gminy, 
zorganizowane zostały kon-

kursy przybliżające uczniom za-
gadnienia związane z ekologią 
i dbaniem o środowisko. Laure-
aci pierwszych trzech miejsc ze 
starszych klas, w październiku 
2019 r., w nagrodę wzięli udział 
w wyjeździe do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, gdzie 
zobaczyli około 400 multime-
dialnych i interaktywnych ekspo-
natów i mogli eksperymentować. 
Podczas zwiedzania Centrum 
Nauki Kopernik młodzież, po-
dzielona na grupy, wzięła udział 
w laboratoriach chemicznych, 
fizycznych oraz robotycznych. 
Jedną z atrakcji było także od-
wiedzenie planetarium, w któ-
rym uczestnicy mogli obejrzeć 
film „Początek Ery Kosmicznej 
3D” o fascynującej historii lotów 
kosmicznych oraz o rywalizacji 
dwóch mocarstw – ZSRR i USA 
w zdobywaniu kosmosu.

Laureaci konkurów w młod-
szych grupach wiekowych 
otrzymali nagrody rzeczowe 
w postaci publikacji oraz drob-
ne upominki. Rozdanie nagród 
odbyło się w budynku Urzędu 
Gminy Szaflary. Rafał Szkara-

dziński Wójt Gminy Szaflary, 
wręczył pamiątkowe dyplomy 
i nagrody laureatom i podzię-
kował wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie w działania 
ekologiczne, zachęcając przy 
tym do dalszego dbania o ota-
czający nas Świat.

Jednym z działań proekolo-
gicznych były także organizowa-
ne przy współpracy z GCKPiT 
wyjazdy do Elektrowni Wod-
nej w Niedzicy i do Geotermii 
Podhalańskiej. Podczas zwie-
dzania obiektów uczniowie pod 
okiem przewodników poznawali 
tajniki działania tych miejsc, mo-
gli zobaczyć odwiert geotermal-
ny, spacerowali wzdłuż korony 
zbiornika wodnego oraz obser-
wowali pracę generatorów, turbin 
i transformatorów elektrycznych, 

które zamieniają energię wód na 
energię elektryczną.

Grupa uczniów z gminy 
Szaflary na początku września, 
wzięła ponadto udział w warszta-
tach edukacji ekologicznej, które 
odbyły się w auli Wydziału Fi-
zyki i Informatyki Stosowanej 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Podczas zajęć, któ-
re zostały podzielone na różne te-
maty, uczniowie dowiedzieli się 
m.in. jak tworzy się smog oraz 
mogli zobaczyć jak wygląda tlen 
czy azot – dwa główne składniki 
powietrza, którym oddychamy. 
Dla kolejnej grupy uczniów gmi-
ny Szaflary, w Szkole Podstawo-
wej w Skrzypnem, odbyły się 
warsztaty ekologiczne, podczas 
których, dzieci i młodzież uczyły 
się jak segregować odpady, po-

znawali źródła energii odnawial-
nej, uczyli się oszczędzać wodę 
i energię oraz jak zmniejszać 
ilość odpadów.

Poprzez realizację wszystkich 
wspomnianych działań udało się 
stworzyć proekologiczne wzorce 
zachowań wśród dzieci i mło-
dzieży oraz ukształtowano po-
stawy, wartości i przekonania, 
które zapewnią troskę i możli-
wość ochrony środowiska, dzieci 
i młodzież zdobyły i poszerzyły 
wiedzę oraz umiejętności, które 
są konieczne dla ochrony śro-
dowiska i poprawy jego stanu, 
wypromowano także dobre me-
tody, pomysły i doświadczenia 
z zakresu metodyki i edukacji 
ekologicznej oraz pozwolono 
uczestnikom na aktywne zbli-
żenie się do natury co dało bliż-
sze i pełniejsze poznanie związ-
ków człowieka z otaczającym 
go środowiskiem na poziomie 
istotnego, indywidualnego do-
świadczenia.

Działania ekologiczne w Gmi-
nie Szaflary zostały zrealizowa-
ne w ramach realizacji projektu 
„Z Ekologią za Pan brat” do-
finansowanego z WFOŚiGW 
w Krakowie.

Autor: Natalia Romasz

Proekologiczne działania gminy Szaflary
Rok 2019 był w Gminie Szaflary Rokiem Ekologii i Świadomości dotyczącej dbania 
o środowisko. Przy współpracy Gminy Szaflary i Gminnego Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach, ze szkołami z terenu gminy podjęto szereg działań mających 
na celu uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych jak nasze zachowania wpływają 
na przyrodę i co robić, aby świat, który nas otacza był jeszcze piękniejszy.
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Stanowiska ewidencji ludno-
ści, Urząd Stanu Cywilne-
go, ewidencja działalności 

gospodarczej, dziennik podaw-
czy i kasa, z których najczęściej 
korzystają mieszkańcy, zostały 
przeniesione na parter budynku 
urzędu.

Przy okazji prac została 
odnowiona również sala ob-
rad i ślubów. Powstały także 
niezbędne pomieszczenia ar-
chiwum. Wszystkie prace zo-
stały sfinansowane ze środków 
własnych gminy. 

Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w budynku Urzędu 
Gminy, wprowadzono zmiany w organizacji części stanowisk obsługi. 

Urząd Gminy po remoncie

Jak podkreśliła dyrektor szkoły 
Anna Łachut, nawet najmniej-
szy sukces trzeba odnotować 

i celebrować, a w sytuacji kiedy 
sukces jest wielki potrzebne jest 
prawdziwe święto. Podczas uro-
czystego otwarcia obecni byli: 
Poseł na Sejm RP Edward Siar-
ka, proboszcz parafii w Szafla-
rach ks. Kazimierz Duraj, który 
poświęcił stadion, Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Wąsik, radni gminy 
Jacek Wątorek i Bartłomiej Fatla, 
sołtys wsi Władysław Migiel, 
naczelnik OSP Szaflary Józef 
Szlembarski, dyrektorzy szkół 
gminy Szaflary: Urszula Krupa, 
Jolanta Stolarczyk, Dorota Si-
koń, Maria Niedośpiał, Brygida 
Strzęp, Renata Mozgowiec oraz 
Konrad Kuźmiński, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach Iwona Gal, Prezes Związku 
Podhalan Oddział Szaflary Ja-
dwiga Stanek, Przewodnicząca 
Rady Rodziców Marzena Kozik, 
Zastępca Przewodniczącej Rady 
Rodziców Andrzej Fąfrowicz 
oraz Skarbnik Rady Rodziców 
Beata Wątorek.

Przemawiający podczas 
otwarcia stadionu zwrócili uwa-
gę na fakt, że sport jest podstawą 
zdrowia, sprawności fizycznej, 
ciekawego spędzania wolnego 
czasu. Nic nie niszczy naszego 
zdrowia tak, jak brak aktywno-
ści, siedzący tryb życia, godziny 
przed komputerem, telewizorem. 
Ruch towarzyszy nam od zawsze 
i jest dla nas niezbędny, a jego 
forma jest uzależniona od tego, 
co sprawia nam przyjemność, od 
tego jaki jest nasz cel. Dlatego 
powinniśmy dobierać go idąc 
w tym kierunku. Stadion daje 
nam takie możliwości – nowe 
możliwości. Można uprawiać 

nowe dyscypliny sportu, otwie-
rają się nowe perspektywy. Być 
m wśród uczniów szkoły jest 
przyszły mistrz świata w rzucie 
kulą czy w skoku w dal.

Po poświęceniu stadionu, 
goście symbolicznymi, celnymi 

strzałami do bramki otworzyli go, 
co odebrano jako dobrą wróżbę. 
Z powodu opadów deszczu część 
artystyczna odbyła się w budyn-
ku szkoły. Przed zebranymi gość-
mi oraz nauczycielami i uczniami 
wystąpiły, cheerleaderki, które 
ćwiczą pod okiem instruktorki 
Izabeli Machalicy oraz uczenni-
ce klasy ósmej z pokazem ćwi-
czeń artystycznych pod opieką 
Agnieszki Wojnarskiej-Mardu-
ły. Tańcem i śpiewem góralskim 
czas zebranym umilił także ze-
spół „Mali Szaflarzanie”, który 
w tym roku obchodzi 40-lecie 
istnienia. Przygrywała im kapela 
w składzie: Bartłomiej Fatla, Jan 
Trebunia-Tutka i Wojciech Fatla. 

Po części artystycznej wszy-
scy goście udali się do świetlicy 
szkolnej, gdzie czekał na nich 
poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców.

Oprac. r/
Zdj.: Natalia Staszel

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Szaflarach
Uroczyste otwarcie i poświęcenie stadionu przy Szkole 
Podstawowej w Szaflarach odbyło się 9 października 2019 r.
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W ostatnim czasie systema-
tycznie rosną opłaty, ja-
kie mieszkańcy ponoszą 

za wywóz śmieci. Do zeszłego 
roku opłaty wynosiły 6 zł za 
osobę miesięcznie za odpady 
segregowane i 12 zł za niese-
gregowane. W 2019 r. stawki 
wzrosły dwukrotnie i wynoszą 
odpowiednio 12 zł i 24 zł. Nie-
stety ceny zagospodarowania 
i transportu odpadów wciąż 
rosną, a urząd gminy zgodnie 
z przepisami pełni jedynie rolę 
pośrednika pomiędzy mieszkań-
cami a firmami, które transportu-
ją i zagospodarowują odpady. Co 
więcej, rolą tego pośrednika jest 
nakładanie na mieszkańców opłat 
w takiej wysokości, aby pokryły 
one wydatki na ten cel. Zgodnie  
z wytycznymi gminne syste-
my gospodarki odpadami co 
do zasady powinny być odpo-
wiednio zbilansowane, tak aby 
były efektywne kosztowo i nie 
zachodziła potrzeba ich dodatko-
wego zasilania z innych środków 
własnych. Skutkiem rosnących 
cen zagospodarowania i trans-
portu odpadów, jest konieczność 
ciągłego podnoszenia opłat za 
śmieci przesz Gminę, mimo,  
że Gmina na tym nie zarabia, ani 
do gospodarki śmieciowej nie 
powinna dopłacać. 

Poniżej przedstawiono koszty 
odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z tere-

nu gminy Szaflary na przestrze-
ni ostatnich dwóch lat, a także 
z uwzględnieniem cen za zago-
spodarowanie, odbiór i transport 
odpadów, uzyskanych w postę-
powaniach przetargowych na 
2020 r.

Rok 2018

 » zagospodarowanie odpadów 
– 522 936,00 zł brutto/rok

 » odbiór i transport odpadów 
– 347 520,00 zł brutto/rok

 » koszty administracyjne 
w wysokości 178 862,02 zł 
brutto.

Łącznie (zagospodarowa-
nie i transport) za 2018 r. – 
1 049 318,02 zł brutto

Rok 2019

 » zagospodarowanie odpadów 
– 893 406,56 zł brutto/rok

 » odbiór i transport odpadów 
–  440 000,00 zł brutto/rok

 » koszty administracyjne 
w wysokości 165 816,48 zł 
brutto.

Łącznie (zagospodarowa-
nie i transport) za 2019 r. – 
1 499 223,04 zł brutto

Rok 2020
 » zagospodarowanie odpadów 

– 1 538 616,60 zł brutto/rok
 » odbiór i transport odpadów 

– 598 956,34 zł brutto/rok
 » koszty administracyjne 

i PSZOK w wysokości ok. 
234 000,00 zł brutto/rok

Łącznie (zagospodarowa-
nie i transport) za 2020 r. – 
2 371 572,94 zł brutto

Niestety z obserwacji pol-
skiego rynku gospodarowania 
odpadami wynika, że stawki za 
śmieci będą nadal rosły. Dlate-
go też, Gmina Szaflary szuka 
zdecydowanych, ale sprawdzo-
nych w  krajach zachodnich 
rozwiązań, które zastopują 
wzrost cen dla mieszkańców, 
a nawet je obniżą. Z jej inicja-
tywy powstała grupa robocza 
złożona z przedstawicieli dwóch 
powiatów: nowotarskiego i ta-
trzańskiego. Siedemnaście gmin 
z tych powiatów podpisało list 
intencyjny i w tym temacie zde-
cydowane są działać wspólnie 
aby w przyszłości mieć realny 
wpływ na ceny za śmieci dla 
swoich mieszkańców.

Gmina Szaflary 
podpisała umowę 
na rozbudowę drogi 
wraz z budową 
kanalizacji 
sanitarnej przy 
ul. Piłsudskiego 
w Zaskalu.

W dniu 26 listopada br. 
Gmina Szaflary pod-
pisała z Przedsiębior-

stwem budowlanym ZIBUD 
z Kamienicy umowę na prze-
budowę drogi, montaż oświe-
tlenia ulicznego oraz budowę 
kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Piłsudskiego w Zaskalu. War-
tość podpisanej umowy wyno-
si 1 484 465,50 zł brutto. Na 
rozbudowę drogi Gmina Sza-
flary pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Uro-
czyste otwarcie i poświęcenie 
stadionu przy Szkole Podsta-
wowej w Szaflarach odbyło 
się 9 października 2019 r. 
Prace budowlane prowadzone 
będą do 31.08.2020 r.

Gmina Szaflary 
podpisała umowę 
na remont drogi 
gminnej wraz z 
budową kanalizacji 
sanitarnej na 
os. Stanki i Byliny 
w Maruszynie.

W dniu 26 listopada br. 
Gmina Szaflary pod-
pisała z Podhalańskim 

Przedsiębiorstwem Drogowo 
Mostowym S.A. z Nowego 
Targu umowę na remont drogi 
wraz z budową kanalizacji sa-
nitarnej na os. Stanki i Byliny 
w Maruszynie. Wartość pod-
pisanej umowy wynosi 911 
311,06 zł brutto. Planowane 
przekazanie placu budowy to 
09.12.2019 r. (poniedziałek). 
Prace budowlane prowadzone 
będą do 31.08.2020 r.

OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI 
DLACZEGO TAK DROGO?
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Inwestycja realizowana jest przez PPK 
Sp. z o.o. z wykorzystaniem dofinanso-
wania z Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko. Obecnie wykony-
wana jest kanalizacja sanitarna w obrębie 
pasa drogowego drogi powiatowej na 
ul. Kolejowej (pomiędzy Zakopianką 
a torami PKP) w Szaflarach, kanalizacja 
sanitarna na ul. Sportowej i na ul. Skałka 
w Zaskalu. Posadowiono już sieć kana-
lizacyjną na os. Cisonie w Maruszynie 
do miejsca zlokalizowania 
pompowni (przy moście pro-
wadzącym do os. Cisonie) 
o długości ponad 800 m.

Terminy realizacji 
zadania:

Sieć kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ul. Kolejowej (w obrę-
bie drogi powiatowej) wspól-
nie z kanalizacją deszczową 
realizowaną na zlecenie Gmi-
ny do dnia 19.12.2019 r.

Pozostały zakres budowy sieci kanaliza-
cyjnej wraz z likwidacją OŚ w Maruszynie 
do 30.10.2020 roku.

Cale zadanie obejmuje wykonanie 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
do ok. 70 budynków o łącznej długości 
ok. 7,2 km oraz wykonanie likwidacji 
oczyszczalni ścieków w Maruszynie, 
z przełączeniem dopływu ścieków do 
nowej kanalizacji.

Sezon grzewczy w pełni, przy-
pominamy więc, że zgodnie 
z Uchwałą antysmogową dla 

małopolski, obowiązuje całkowity 
zakaz spalania drewna, którego 
wilgotność przekracza 20% oraz 
flotów i mułów węglowych (węgla 
o zawartości ziaren 0-3 mm powy-
żej 15%). Uchwała ta, wprowadza 
również ograniczenia w stosowa-
niu kotłów na paliwa stałe: kotły 
pozaklasowe użytkować można do 
końca 2022 roku, natomiast kotły 
spełniające normy 3 lub 4 mogą 

być w użyciu do końca 2026 roku, 
kotły klasy 5 użytkowane mogą 
być bezterminowo. Dodatkowo, 
zakazana jest sprzedaż i montaż 
kotłów innych niż klasy 5.

Gmina Szaflary bierze udział 
w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Poddziałanie 4.4.3 Obni-
żenie poziomu niskiej emisji (pa-
liwa stałe) – SPR. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie do wymiany 80 
nisko sprawnych urządzeń grzew-
czych. Mieszkańcy wymienili już 
kotły w 63 domach, reszta kotłów 
wymieniona zostanie do końca 
maja 2020 roku. Gminny Program 
dobiega końca, nadal jest jednak 
możliwość uzyskania dofinanso-
wania do wymiany kotła – Pro-
gram Czyste Powietrze, w którym 
nabór wniosków trwać będzie do 
końca 2027 roku.

Rozpoczęły się również kon-
trole w budynkach mieszkalnych 
w Naszej Gminie. Kontrola po-
lega na sprawdzeniu jakości 
opału, jak również przestrzega-
nie zakazu termicznego prze-
kształcania odpadów (spalania 
śmieci). Kontrolujący poza tymi 
czynnościami udzielają infor-
macji o uchwale antysmogowej 
oraz, zainteresowanym osobom, 
o możliwości uzyskania dofi-
nansowania do wymiany kotła. 
Kontrole są rutynowe, a budynki 
wybierane losowo. Kontrolujący 
posiada stosowne upoważnienie 
od Wójta Gminy. Podstawą do 
przeprowadzania kontroli jest 
art. 379 Prawo ochrony środo-
wiska, zgodnie z Uchwałą anty-
smogową gmina ma obowiązek 
przeprowadzania takich kontroli.

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zaskalu
Obecnie w gminie Szaflary realizowana jest inwestycja 
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, 
Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków 
w Maruszynie”. 

Zimowe 
Utrzymanie Dróg 
NA TERENIE GMINY SZAFLARY 
W SEZONIE 2019 R.-2020 R.

 » ODŚNIEŻANIE DRÓG 
POWIATOWYCH 
irma Handlowo-Usługo-
wa „KAL-TRANS”  
Sp. j. Kalata 
Telefon 601 550 142, 
18 27 545 73
Nadzorujący zadanie: 
•  Marcin Ligas tel. 18 
26 647 00, 18 26 628 88, 
18 26 497 70, 609 820 544

 » ODŚNIEŻANIE DRÓG 
GMINNYCH  
Firma Handlowo-
Usługowa „KAL-
TRANS” Sp. j. Kalata 
Telefon 601 550 142, 
18 27 545 73 
Nadzorujący zadanie: 
•  Jakub Gasik tel. 18 261 

23 14

Działamy dla poprawy 
jakości powietrza

Informacje 
z realizacji 
działań
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Bańska Niżna
 » projekt wykonawczy budo-

wy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej w Bańskiej 
Niżnej,

 » umocnienie rowu koryt-
kami kolejowymi w ciągu 
drogi gminnej oraz remont 
drogi Kantorówka,

 » remont drogi ul. Kanto-
rówka,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projek-
towej „Rozbudowa drogi 
gminnej nr K364796 - os. 
Nowe w Szaflarach oraz 
drogi gminnej nr K364832 
- ul. Cieplice w Bańskiej 
Niżnej (budowa ciągu 
pieszo-rowerowego) wraz 
z uzyskaniem decyzji o Ze-
zwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej,

 » opracowanie projektu 
budowlanego przebudowy 
skrzyżowania w miejsco-
wości Bańska Niżna,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyska-
niem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, 
umożliwiającej realizację 
przebudowy/rozbudowy 
budynku OSP Pitoniówka 
w miejscowości Bańska 
Niżna, os. Hodówka 58 dz. 
Ew.nr 1737/2),

 » wykonanie dokumentacji 
kosztorysowej inwestor-
skiej oraz przedmiaru do 
SIWZ wraz z STWIOR 
dla zadania: Termomo-
dernizacja budynku oraz 
modernizacja/przebudo-
wa pomieszczeń wraz 
z częściową przebudową 

i instalacji elektrycznej 
OSP Bańska Niżna,

 » wykonanie oświetlenia 
ulicznego przy ul. Ho-
dówka,

Bańska Wyżna
 » projekt wykonawczy budo-

wy chodnika od szkoły do 
kościoła w drodze powia-
towej w Bańskiej Wyżnej,

 » opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyska-
niem decyzji o Zezwoleniu 
na Realizację Inwestycji 
Drogowej dla budowy 
drogi gminnej os. Giela-
tówka w Bańskiej Wyżnej 
oraz uzyskaniem decyzji 
o Zezwoleniu na Realiza-
cję Inwestycji Drogowej 
dla budowy drogi gminnej 
Kapłonówka w Bańskiej 
Wyżnej,

 » odwodnienie przy OSP 
Bańska Wyżna,

 » budowa kanalizacji desz-
czowej przy budynku OSP 
Bańskiej Wyżnej,

 » wykonanie dokumentacji 
kosztorysowej inwestor-
skiej oraz przedmiaru do 
SIWZ wraz z STWIOR 
dla zadania: Termomo-
dernizacja budynku oraz 
modernizacja/przebudo-
wa pomieszczeń wraz 
z częściową przebudową 
i instalacji elektrycznej 
OSP Bańska Wyżna,

 » odwodnienie, wymiana 
zbiornika oraz położenie 
kostki na terenie Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej,

 » wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztoryso-
wej instalacji kanalizacji 
deszczowej przy budyn-
ku Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej,

 » montaż lamp do Cieślów ,

 » budowa oświetlenia 
ul. Do Cieślów w Bań-
skiej Wyżnej,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projekto-
wej oświetlenia ulicznego 
w ciągu drogi Do Cieślów 
w Bańskiej Wyżnej na te-
renie gminy Szaflary wraz 
z uzyskaniem zgłoszenia 
robót budowlanych z klau-
zulą braku sprzeciwu/osta-
tecznej decyzji pozwolenia 
na budowę,

Bór
 » dokumentacja projektowa 

oddziału przedszkolnego 
oraz adaptacji poddasza 
w Szkole Podstawowej 
w Borze,

 » projekt i wykonanie 
oświetlenia ul. Widokowa 
i ul. Leśna w miejscowości 
Bór ,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projek-
towej wraz z uzyskaniem 
decyzji o Zezwoleniu 
na Realizację Inwestycji 
Drogowej dla budowy dróg 
gminnych przy os. Zawo-
dzie, ul. Leśna Bór; drogi 
gminnej łączącej os. Ko-
paczyska z os. Za Torem 
Zaskale - planowane do 
realizacji w roku 2021

Maruszyna
 » rozbudowa sieci wodocią-

gowej w Maruszynie,
 » odwodnienie oraz mo-

dernizacja drogi gminnej 
Gąsiorowa w Maruszynie,

 » koncepcja przebudowy 
drogi gminnej ul. Pod Górą 
wraz z odwodnieniem na 
odcinku ok. 470 m w m. 
Maruszyna,

 » wykonanie dokumentacji 
projektowej na moderniza-
cję mostu przy os. Cisonie 

wraz z częściową moderni-
zacją drogi w miejscowo-
ści Maruszyna,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projek-
towej wraz z uzyskaniem 
zgłoszenia robót budow-
lanych z klauzulą braku 
sprzeciwu / ostatecznej 
decyzji pozwolenia na 
budowę/, umożliwiają-
cego realizację zadania 
związanego z przebudową 
drogi gminnej nr K364822 
- ul. Św. Stanisława Kostki 
w miejscowości Maruszy-
na - dz. ewid.nr 8249/1 
polegającą na budowie 
chodnika o długości 
ok. 820 mb wraz z kanali-
zacją deszczową,

 » budowa napowietrzno-ka-
blowej linii oświetlenia 
ulicznego w Maruszynie 
ul. Za Żor (w tym nadzór),

 » wykonanie oświetlenia 
ulicznego dróg gminnych 
w Sołectwie Maruszyna,

 » opracowanie dokumentacji 
projektowej oświetlenia 
ulicznego, ul. Gancarze 
w miejscowości Maruszy-
na na długości ok 1190 mb,

 » przygotowanie projektu 
wstępnego do opracowania 
kompleksowej dokumenta-
cji projektowej oświetlenia 
ulicznego ul. Pod Górą 
oraz ul. Bukowa w miej-
scowości Maruszyna na 
terenie Gminy Szaflary 
wraz z uzyskaniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego,

Sołectwo Skrzypne
 » wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy 
drogi gminnej ul. Wiercho-
wa w granicach istnie-
jącego pasa drogowego 
wraz z odwodnieniem na 

Planowane inwestycje i remonty  w Gminie Szaflary w 2020 r.
W projekcie budżetu Gminy Szaflary na 2020 rok Gminy Szaflary 
zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 
55.300.169,15 zł. W kwocie tej przewidziane są wydatki na zadania 
inwestycyjne dla każdego sołectwa Gminy Szaflary.
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odcinku ok. 400m w m. 
Skrzypne,

 » projekt wykonawczy zatoki 
postojowej w Skrzypnem,

 » projekt odwodnienia 
fragmentu ul. Wierchowej 
w Skrzypnem,

 » projekt wykonawczy dla 
odwodnienia drogi gminnej 
ul. św. Józefa w miejsco-
wości Skrzypne,

 » przebudowa części Szkoły 
Podstawowej w Skrzyp-
nem z przeznaczeniem na 
przedszkole,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyska-
niem ostatecznej decyzji 
o zmianie pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych dla prze-
budowy/zmiany sposo-
bu użytkowania części 
Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem,

 » projekt oświetlenia 
ul. św. Józefa w Skrzyp-
nem,

 » projekt oświetlenia 
ul. św. J. Królowej od nr 32 
do nr 60 w Skrzypnem,

 » budowa oświetlenia ulicz-
nego przy ul. św. Królo-
wej J. w miejscowości 
Skrzypne ;

Sołectwo Szaflary
 » opracowanie komplekso-

wej dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej wraz 
uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na 
budowę sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami do 
budynków w miejscowości 
Szaflary - ulice Zakopiań-
ska, Boczna, Nadwodnia, 
Władysława Orkana;

 » budowa ciągu pieszo-ro-
werowego w miejscowości 
Zaskale i Szaflary wzdłuż 
drogi 1658K Szaflary – 
Ludźmierz,

 » wykonanie koncepcji 
projektowej przebudowy 
na odcinku ok. 230 m drogi 
gminnej ul. Polna wraz 
z korytem pot. Furczań-
skiego w m. Szaflary,

 » opracowanie dokumentacji 
projektowej dla wykonania 
przebudowy drogi gminnej 
nr 364830K ul. Zako-
piańska w miejscowości 
Szaflary,

 » kanalizacja deszczowa 
Szaflary,

 » modernizacja mostu na po-
toku Furczańskim w ciągu 
drogi gminnej - ul. Pod 
Górą w Szaflarach,

 » dofinansowanie asfaltowa-
nia ulicy Do Barci,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projek-
towej „Rozbudowa drogi 
gminnej nr K364796 
- os. Nowe w Szaflarach 
oraz drogi gminnej nr 
K364832 - ul. Cieplice 
w Bańskiej Niżnej (budo-
wa ciągu pieszo-rowero-
wego) wraz z uzyskaniem 
decyzji o Zezwoleniu 
na Realizację Inwestycji 
Drogowej,

 » koncepcja rozbudowy 
drogi gminnej ul. Nowe 
Boczna w Szaflarach wraz 
z włączeniem do DK47 
oraz koncepcja rozbudowy 
dróg gminnych wraz z ich 
połączeniem w rejonie 
skrzyżowania DK47 
z ul. Orkana oraz dz.ew. 
nr 6947/3,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi gminnej 
nr K364795

 » ul. A. Suskiego w miejsco-
wości Szaflary na długości 
ok. 280 mb, tj. od ulicy 
os. Podlubelki do mostu 
na potoku Biały Dunajec 
wraz z uzyskaniem decyzji 
o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej,

 » zakup samochodu OSP 
Szaflary,

 » budowa oświetlenia 
ulicznego Rola Galicowa 
w Szaflarach,

 » budowa oświetlenia 
ulicznego - ul. A. Suskiego 
w Szaflarach,

 » przebudowa istnieją-
cej Sali gimnastycznej 

i rozbudowa o halę wie-
lofunkcyjną Publicznego 
Zespołu Szkół i Gim-
nazjum w Szaflarach 
wraz z infrastrukturą 
– planowane do realizacji 
w latach 2021-2022;

Sołectwo Zaskale
 » projekt wykonawczy budo-

wy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej w Zaskalu,

 » budowa ciągu pieszo-ro-
werowego w miejscowości 
Zaskale i Szaflary wzdłuż 
drogi 1658K Szaflary – 
Ludźmierz,

 » aktualizacja dokumentacji 
projektowej dla ul. Polnej 
w miejscowości Zaskale,

 » budowa ciągu komunika-
cyjnego w miejscowości 
Zaskale,

 » projekt wykonawczy budo-
wy odcinka drogi gminnej 
- ul. Leśna w Zaskalu,

 » rozbudowa drogi gmin-
nej 364804K ul. Pił-
sudskiego w m. Za-
skale, gmina Szaflary 
w km 0+000,90 – km 
0+550,90, Gmina Sza-
flary,

 » odnowienie remizy OSP 
Zaskale,

 » remont wieży w remizie 
OSP Zaskale,

 » wykonanie kanalizacji sa-
nitarnej na ul. Piłsudskiego 
w Zaskalu,

 » opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosz-
torysowej oraz uzyska-
niem prawomocnego 
pozwolenia na budowę 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do 
budynków w Zaskalu,

 » budowa oświetlenia ciągu 
komunikacyjnego w miej-
scowości Zaskale,

 » wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Sportowa 
i ul. B. Werona w Zaskalu,

 » dokumentacja projektowa 
modernizacji boiska przy 
LKS Zaskale,

 » opracowanie komplekso-
wej dokumentacji projek-
towej wraz z uzyskaniem 

decyzji o Zezwoleniu 
na Realizację Inwestycji 
Drogowej dla budowy 
dróg gminnych przy os. 
Zawodzie, ul. Leśna Bór; 
drogi gminnej łączącej 
os. Kopaczyska z os. Za 
Torem Zaskale - pla-
nowane do realizacji 
w roku 2021;

Wydatki ponad sołeckie
 » wykonanie komplet-

nej wielobranżowej 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej 
dla zadania pn. „Bu-
dowa geotermalnej 
sieci ciepłowniczej na 
terenie Gminy Szaflary 
w miejscowości Szaflary 
i Bańska Niżna- prace 
projektowe,

 » zakup dokumentacji 
tj. projektu robót geo-
logicznych oraz analizy 
uwarunkowań wykorzy-
stania zasobów geoter-
malnych,

 » wykonanie odwiertu ba-
dawczo-eksploatacyjne-
go Bańska PGP-4 w celu 
ustalenia zasobów wód 
termalnych w utworach 
eocenunumulitowego 
i mezozoicznych podło-
ża niecki podhalańskiej, 
w obszarze górniczym 
„Podhale 1” – planowa-
ne do realizacji latach 
2020-2022;

 » wykonanie komplet-
nej wielobranżowej 
dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej 
dla zadania pn. „Budo-
wa geotermalnej sieci 
ciepłowniczej na terenie 
Gminy Szaflary w miej-
scowości Bór- prace 
projektowe” wykonanie 
kompletnej wielobran-
żowej dokumentacji 
projektowo-kosztory-
sowej dla zadania pn. 
„Budowa geotermalnej 
sieci ciepłowniczej na 
terenie Gminy Szaflary 
w miejscowości Zaskale - 
prace projektowe”.

Planowane inwestycje i remonty  w Gminie Szaflary w 2020 r.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2020, I PÓŁROCZE
Sołectwa: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

31.12.2019

07.01.2020 X

14.01.2020

21.01.2020 X

28.01.2020

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.02.2020 X

11.02.2020

18.02.2020 X

25.02.2020

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.03.2020

12.03.2020 X

19.03.2020

26.03.2020 X

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.04.2020

14.04.2020 X

21.04.2020  

28.04.2020 X

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.05.2020

12.05.2020 X

19.05.2020

26.05.2020 X

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.06.2020

09.06.2020 X

16.06.2020

23.06.2020 X

30.06.2020

Sołectwa: 
Bór, Zaskale

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.01.2020 X

09.01.2020

16.01.2020 X

23.01.2020

30.01.2020 X

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.02.2020

13.02.2020 X

20.02.2020

27.02.2020 X

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.03.2019

14.03.2019 X

21.03.2019

28.03.2019 X

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.04.2020

09.04.2020 X

16.04.2020

23.04.2020 X

30.04.2020

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.05.2020 X

14.05.2020

21.05.2020 X

28.05.2020

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.06.2020 X

12.06.2020

 18.06.2020 X 

25.06.2020

Sołectwa: 
Maruszyna, Skrzypne

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.01.2020

09.01.2020 X

16.01.2020

23.01.2020 X

30.01.2020

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

06.02.2020 X

13.02.2020

20.02.2020 X

27.02.2020

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.03.2020 X

12.03.2020

19.03.2020 X

26.03.2020

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.04.2020 X

09.04.2020

16.04.2020 X

23.04.2020

30.04.2020 X

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.05.2020

14.05.2020 X

21.05.2020

28.05.2020 X

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.06.2020

12.06.2020 X

18.06.2020

25.06.2020 X

Sołectwa:
Szaflary

styczeń Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.01.2020 X

07.01.2020

14.01.2020 X

21.01.2020

28.01.2020 X

luty Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

04.02.2020

11.02.2020 X

18.02.2020

25.02.2020 X

marzec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

03.03.2020

10.03.2020 X

17.03.2020

24.03.2020 X

31.03.2020

kwiecień Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

07.04.2020 X

14.04.2020

21.04.2020 X

28.04.2020

maj Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

05.05.2020 X

12.05.2020

19.05.2020 X

26.05.2020

czerwiec Rodzaj odpadów

Data
Segregowane i 

niesegregowane

02.06.2020 X

09.06.2020

16.06.2020 X

23.06.2020

30.06.2020 X

UWAGA: ZMIANA DNIA ZBIÓRKI 
DZIEŃ ODBIORU WTOREK

UWAGA: ZMIANA DNIA ZBIÓRKI 
DZIEŃ ODBIORU WTOREK

ZBIÓRKA W PIĄTEK 
PO BOŻYM CIELE

PIĄTEK PO NOWYM 
ROKU
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Dwudniowa wycieczka 
była nagrodą dla uczniów 
biorących udział w 10 

konkursach o tematyce ekolo-
gicznej organizowanych przez 
szkoły działające na ternie gmi-
ny Szaflary oraz przez GCKPiT 
w Szaflarach, w ramach „Roku 
Ekologii w gminie Szaflary”.

W pierwszym dniu ucznio-
wie zwiedzili najwyższy budy-
nek w Polsce, czyli Pałac Kul-
tury i Nauki, w którym mieli 
także okazję wjechać na taras 
widokowy znajdujący się na 30. 
piętrze skąd rozpościera się prze-
piękna panorama miasta.

Kolejnym punktem wycieczki 
był przejazd Traktem Królew-
skim: Alejami Ujazdowskimi, 
obok Sejmu, ambasady oraz 
ministerstwa, spacer po XVII-
-wiecznych Łazienkach Królew-
skich, obok Pałacu na Wodzie, 
Starej Pomarańczarni, Pałacu 
Myśliwskiego i pomnika Fry-
deryka Chopina.

Uczniowie mieli również oka-
zję zobaczyć Grób Nieznanego 
Żołnierza na Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Pałac Pre-
zydencki.

W programie wycieczki zna-
lazł się również spacer po Starym 
Mieście: kolumna Zygmunta III 
Wazy, Zamek Królewski, Archi-
katedra św. Jana, Rynek Starego 
Miasta i warszawska Syrenka, 
Barbakan i mury miejskie, czy 
Pomnik Małego Powstańca. 
Wieczorne wyjście na miasto 
było dodatkową atrakcją dla 
uczestników.

Drugi dzień wyjazdu mło-
dzież spędziła w Centrum Nauki 
Kopernik, które było głównym 
celem podróży do Warszawy. 
Uczniowie zobaczyli około 400 
multimedialnych i interaktyw-
nych eksponatów i mogli eks-

perymentować samodzielnie lub 
w grupie. Sami mogli doświad-
czać, zadawać pytania i obser-
wować. Podczas zwiedzania 
Centrum Nauki Kopernik mło-
dzież, podzielona na grupy, wzię-
ła także udział w laboratoriach 
chemicznych, fizycznych oraz 
robotycznych. Na warsztatach 
z chemii „pHowa chemia” grupa 
pierwsza badała odczyn pH róż-
nych substancji, grupa druga na 
warsztatach fizycznych pozna-
wała zachodzące zjawiska wokół 
nas, a grupa trzecia na warsz-
tatach z robotyki „Drukowany 
Świat” projektowała i drukowała 
na drukarce 3D, z różnych ma-
teriałów. Grupa miała również 

szansę samodzielnie „drukować” 
długopisem do drukowania róż-
nych elementów.

Ostatnią atrakcją było odwie-
dzenie planetarium, w którym 
uczestnicy mogli obejrzeć film 
„Początek Ery Kosmicznej 3D” 
o fascynującej historii lotów 
kosmicznych oraz o rywalizacji 
dwóch mocarstw – ZSRR i USA 
w zdobywaniu kosmosu. Podczas 
seansu widownia mogła prze-
nieść się w kosmos, zobaczyć 
z bliska księżyc i pierwszego 
radzieckiego kosmonautę Juri-
ja Gagarina stawiającego kroki 
w przestrzeni kosmicznej, wziąć 
udział w lądowaniu na Księży-
cu astronautów amerykańskich, 
a także zobaczyć z bliska Mię-
dzynarodową Stację Kosmiczną, 
a z kosmosu całą naszą planetę.

Wyjazd został zorganizowa-
ny w ramach realizacji projektu 
„Z Ekologią za Pan brat” dofinan-
sowanego z WFOŚiGW w Kra-
kowie. Autor Natalia Romasz

Zdj.: Natalia Romasz, Martyna Gal

Wycieczka 
podsumowaniem 
Roku Ekologii 
w gminie Szaflary

W październiku Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach zabrało uczniów ze szkół 
z terenu gminy Szaflary na wycieczkę do stolicy.
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W Szaflarach, na terenie 
Osiedla Zadział, graniczą-
cego ze wsią Maruszyna 

zamieszkuje społeczność romska, 
aktywnie uczestnicząca w życiu 
społecznym i kulturalnym gminy. 
Dzieci z tego osiedla uczęszczają 
do Szkoły Podstawowej im. Św. 
Jana Kantego w Maruszynie Dol-
nej, gdzie przed laty, założono 
zespół romski „Terne Ćhawe” 
i realizowano wiele projektów 
popularyzujących kulturę romską 
oraz podtrzymujących tożsamość 
kulturową i etniczną Romów. 
Od stycznia 2018 roku zespół 
romski działa pod opieką Gmin-
nego Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach.

W 2019r. w ramach reali-
zacji projektu pn. „Kultura 
romska w Szaflarach” zreali-
zowanego dzięki dotacji przy-
znanej przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w ramach Programu integracji 

społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014 – 2020, dla człon-
ków zespołu uszyto nowe stroje, 
a także zatrudniono instruktora, 
który prowadził z nimi próby tań-
ca i śpiewu oraz przygotowywał 
ich do występów scenicznych. 
Dzięki dofinansowaniu zorga-
nizowano i opłacono wyjazd ze-
społu na występ podczas I Kuli-
narnych Potyczek Kół Gospodyń 
Wiejskich w Szaflarach, imprezy, 
która odbyła się na Błoniach Sza-
flarzańskich, i w której wzięło 
udział 17 Kół z terenu powiatu 
nowotarskiego. Dodatkowo dzię-
ki dotacji, dla członków zespołu 
zakupiono materiały plastyczne 
i przybory szkolne.

Po zakończeniu realizacji pro-
jektu, Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach nadal będzie prowadzić 
próby zespołu romskiego.

Autor: Natalia Staszel
Zdj.: Natalia Staszel

Kultura romska w Szaflarach
Dzieci i młodzież z zespołu Terne Ćhawe otrzymali nowe stroje, w ramach 
dofinansowania przyznanego przez MSWiA.

Podczas kiermaszu sprze-
dawano świąteczne stro-
iki i prace wykonane 

przez uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Zaskalu. 
Cały dochód przeznaczony 
został na potrzeby szkolne. 

Autor: Natalia Romasz

Przy kościele parafialnym w Zaskalu w grudniu 
odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany 
przez Radę Rodziców. 

Kiermasz świąteczny w Zaskalu
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W trzyaktowym dramacie, 
grają w większości akto-
rzy - amatorzy, również 

ze Słowacji. Sztuka napisana 
w gwarze góralskiej, którą po-
sługiwano się po obu stronach 
Tatr, oparta jest na faktach 
historycznych. tj. na rycinach 
pochodzących z XIX w., au-
torstwa Ignatza Gortlera de 
Blumenfelda

Gombica to rodzaj amuletu 
ze szlifowanego kamienia lub 

mosiądzu, noszony w dawnych 
wiekach przez górali na szyi. 
Można powiedzieć, że jest to 
pierwowzór spinki góralskiej. 
W sztuce „Gombica Staska Ku-
bina” Hanusia daruje gombicę 
ukochanemu Staskowi, zanim 
rozdzieli ich los…. 

Sztuka przeniosła widzów 
na początek XIX wieku. Trwa 
wojna francusko-austriacka 
i dotyka ona również Skalne 
Podhale. Ziandary, czyli żoł-

nierze austriaccy werbują do 
austriackiego wojska młodych 
górali. Taki los spotkać ma też 
Staska Kubina, który nie zga-
dza się na pracę w lesie – rolę 
donosiciela, którą proponuje 
mu austriacki leśniczy Blu-
menfeld. 

Fabuła, w której losy Staska 
i Hanusi splatają się z losami 
Rzeczpospolitej, a łączy je po-
stać Śpiącego Rycerza, który 
ukazuje się Staskowi, wciąga nie 

tylko wartką akcją, ale i wyczu-
leniem na detal. Aktorzy w sztu-
ce posługują się rodzimą gwarą 
podhalańską, mają na sobie stro-
je przypominające te, które nosili 
ich pradziadowie w XIX wieku. 

Wszyscy seniorzy byli bar-
dzo zadowoleni i wdzięczni, za 
zorganizowanie wyjazdu. Padały 
kreatywne pomysły kolejnych 
wyjazdów, które nie tylko inte-
grują grupę ale także aktywizują 
jednostkę.

Projekt socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szaflarach pod nazwą: „Ak-
tywny i Świadomy Senior w Gmi-
nie Szaflary II” jest dofinanso-
wany ze środków otrzymanych 
od Wojewody Małopolskiego.

Autor: Sabina Pasternak, oprac. r/

Wyjazd do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem
Seniorzy z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego „Aktywny 
i Świadomy Senior w Gminie Szaflary II” 9 października 2019r. wzięli 
udział w wyjeździe do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem na sztukę 
teatralną „Gombica Staska Kubina”. Jest to dramat autorstwa Tomasza 
Krzyżanowskiego, który przedstawia losy polskiego zbójnika z Tatr.

12-godzinne zajęcia pro-
wadzone były metodą 
warsztatową, z nasta-

wieniem na przekazywanie prak-
tycznych umiejętności z zakre-
su samoobrony przed atakiem 
fizycznym (kopnięcia, ciosy, 
uwolnienia) oraz zachowań aser-
tywnych. W warsztatach wzięły 
udział cztery panie z terenu 

gminy Szaflary, które aktyw-
nie brały udział w zajęciach, 
nauczyły się nie tyle walki, 
co tego, w jaki sposób szybko 
rozpoznać stan zagrożenia i nie 
dopuścić do agresji – a jeżeli 
ona jednak nastąpi, jak się sku-
tecznie obronić.

Od „zwykłej” samoobrony 
WenDo różni się tym, że duże 

znaczenie przywiązuje do aser-
tywności. Na WenDo wychodzi 
się z założenia, że nikt nie ma 
prawa naruszać granic osób, 
ich poczucia bezpieczeństwa, 
swobody i prawa do podejmo-
wania własnych decyzji. Wen-
Do jako metoda samoobrony 
psychicznej, przekazuje wiedzę 
na temat skutecznych metod 

komunikowania się i wyraża-
nia własnych potrzeb, emocji, 
zdania.

Wszystkim uczestniczkom 
warsztatów życzę wytrwałości 
i powodzenia w życiu osobistym 
i zawodowym.

Autor: Katarzyna Sowa,
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

oprac. r/

Warsztaty WenDo
W październiku w gminie Szaflary z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się warsztaty 
budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet WenDo. Poprowadziła je 
Katarzyna Żeglicka – certyfikowana trenerka WenDo.

17

nr 4(14)/2019

17

GOPS



Celem programu jest opóź-
nienie inicjacji alkoho-
lowej wśród dzieci oraz 

ograniczanie problemów 
związanych z piciem alkoholu 
przez dorastających poprzez 
wzmacnianie rodzinnych, in-
dywidualnych i rówieśniczych 
czynników chroniących.

W Szkole Podstawowej 
w Skrzypnem uczniowie po-
znali aktywne sposoby spędza-
nia czasu wolnego, asertywne 
techniki odmawiania, gry i za-
bawy. Wzmocnili umiejętności 
społeczne w zakresie radzenia 
sobie z negatywnymi wpływa-
mi rówieśników i środowiska 
(radzenie sobie z namowami 
do picia alkoholu). Zachęcono 
także rodziców do prowadze-
nia rozmów z ich dorastający-
mi dziećmi na temat zagrożeń 
wynikających z picia alkoholu 
i używania innych substancji 
psychoaktywnych, a także do 
tworzenia rodzinnych zasad 
wychowawczych, podejmo-
wania z dziećmi wspólnych 
atrakcyjnych zajęć i zainte-

resowań, kontrolowania tego 
co dziecko robi poza domem, 
a także kształtowania postaw 
i norm społecznych.

W Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej do progra-
mu profilaktyki alkoholowej 
przystąpiły dwie klasy – VII 
i VIII. Przez sześć tygodni 
zajęć zgłębiano problematy-
kę profilaktyki alkoholowej. 
W czasie zajęć wychowawca 
klasy VII przeprowadził lek-
cje otwarte dla rodziców, aby 
mogli się zapoznać z zagro-
żeniami jakie niesie ze sobą 
wczesna inicjacja alkoholo-
wa wśród młodzieży. Program 
profilaktyki „Fantastyczne 
Możliwości” został podsu-
mowany w marcu. Uczniowie 
wykonali plakaty przestrzega-
jące przed spożywaniem alko-
holu przez młodzież, na któ-
rych przedstawili wszystko, 
czego dowiedzieli się podczas 
trwania programu.

W Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej program 
był zrealizowany w okresie od 

26.03. - 14.06.2019r. Rozpo-
czynał się ankietą przeprowa-
dzoną w kl. VI i VIII na temat 
inicjacji w spożyciu alkoholu, 
następnie odbyło się spotka-
nie „Wieczór Fantastycznych 
Pomysłów”. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie, ro-
dzice, wychowawca i peda-
gog szkolny. W programie tego 
wieczoru była wspólna dobra 
zabawa i integracja między 
pokoleniami. Rodzice zostali 
zapoznani z celami i zadania-
mi programu, wynikami an-
kiety przeprowadzonej wśród 
ich dzieci oraz z ćwiczeniami, 
które wykonywali ze swoimi 
dziećmi w domu. Część szkol-
na tego programu opierała 
się o 6 lekcji warsztatowych 
nakierowanych na realizację 
celów głównych programu. 
Program zakończył się spo-
tkaniem plenerowym przy 
ognisku.

W Szkole Podstawowej 
w Borze głównym celem 
programu było wskazanie ko-
rzyści z opóźnienia inicjacji 
alkoholowej oraz zmniejsza-

nie problemów alkoholowych 
wśród nastolatków wchodzą-
cych w okres dojrzewania. 
Efektem realizacji progra-
mu było przyswojenie przez 
uczniów wiedzy o tym, że:

 » alkohol etylowy występują-
cy we wszystkich napojach 
alkoholowym jest substan-
cją silnie trującą i uzależ-
niającą,

 » picie alkoholu pociąga za 
sobą zarówno przejściowe, 
jak i długofalowe skutki fi-
zjologiczne, społeczne, es-
tetyczne i zdrowotne,

 » zaprzestanie picia alkoholu 
przynosi korzyści natych-
miastowe oraz korzyści 
w przyszłości,

 » wpływ na decyzję o pod-
jęciu picia alkoholu mają 
przekonania osobiste oraz 
rodzina, rówieśnicy i środki 
masowego przekazu,

 » większość młodzieży i do-
rosłych nie pije alkoholu,

 » reklamy napojów alkoho-
lowych na całym świecie 
są ukierunkowane na dzieci 
i młodzież,

 » młodzież może skutecznie 
opierać się presji picia al-
koholu.

 » sprzedaż napojów alkoho-
lowych podlega przepisom 
prawa i normom społecz-
nym.
Na zakończenie i podsumo-

wanie programu zorganizo-
wano 19 czerwca popołudnie 
dobrej zabawy.

W Szkole Podstawowej 
w Maruszynie Dolnej pro-
gram był realizowany od lu-
tego do czerwca 2019 roku 
w klasach szóstej i siódmej. 
Część zajęć była prowadzona 
w ramach lekcji godzin do dys-
pozycji wychowawcy klasy, 
zaś pozostałe tematy były prze-
prowadzane w szkole i poza jej 
terenem. Na godzinach wycho-
wawczych wykorzystywany 
był materiał dźwiękowy z na-
grań dotyczący problemów 

Fantastyczne możliwości w Gminie Szaflary
W roku szkolnym 2018/2019 w 6 szkołach z terenu gminy Szaflary realizowany 
był program profilaktyczny pn. „Fantastyczne możliwości”. Program ten jest 
rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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nastolatków i wykonywane 
były w grupach zadania za-
warte w podręcznikach lide-
rów grup. Na koniec każdego 
spotkania z bohaterami literac-
kimi, uczniowie otrzymywali 
kolejne zeszyty z zadaniami do 
wykonania w domu wspólnie 
z rodzicami, prawnymi opie-
kunami. Bardzo absorbujący-
mi i ciekawymi dla uczniów 
zajęciami były spotkania, na 
których dzielili się informa-
cjami na temat zainteresowań, 
hobby swoich rodziców. Pod-
sumowaniem tych zajęć było 
wykonanie plakatów o tejże 
tematyce. Owoce ich pracy 
ozdabiały klasy do końca 
roku szkolnego. Rodzice na 
spotkaniu w szkole mieli moż-
liwość obejrzenia prac swoich 
pociech oraz dowiadywali się 
jak ich dzieci pracują podczas 
realizacji projektu.

W Szkole Podstawowej 
w Maruszynie Górnej roz-
poczęcie realizacji programu 
miało miejsce w klasie VII. Był 
to cykl 6 zajęć na godzinach 
wychowawczych oraz spotkań 
z rodzicami, gdzie poruszane 
zostały kwestie profilaktyki 
i zapobiegania problemom 
związanym ze spożywaniem 
alkoholu we wczesnym okre-
sie życia uczniów. Na początku 
realizacji programu zorgani-
zowano spotkanie z rodzica-
mi oraz uczniami w ramach 
„Wieczoru Fantastycznych 
Możliwości” by wtajemni-
czyć, uświadomić rodziców 
tym jakie są założenia i or-
ganizacja programu, zwrócić 
uwagę na problem picia alko-
holu i zagrożeń związanym 
z okresem dojrzewania, oraz 
wpływie postaw rodzicielskich 
na dziecko. W ramach sześciu 
spotkań realizowanego pro-
jektu uczniowie chętnie brali 
udział w każdym spotkaniu, 
gdzie mogli wyrazić swoje 
spostrzeżenia i opinie doty-
czące problemu picia alkoho-
lu. Zakończeniem  programu 
Fantastyczne Możliwości był 
„Wieczór Dobrej zabawy” 
-  na który zaproszeni zostali 
również rodzice. W ramach 
wieczoru przeprowadzono 
rozmowy na temat spędzania 
wolnego czasu, zainteresowań 
uczniów.

W uroczystości udział wzięli 
uczestnicy projektu „Ak-
tywny i świadomy Senior 

w gminie Szaflary II, Wójt Gmi-
ny Szaflary Rafał Szkaradziński, 
Poseł na Sejm RP Anna Paluch, 
Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szaflarach 
Helena Gach, Dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Szaflarach Iwona 
Gal, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Smrek” w Zaskalu 
Marcin Jagła, ksiądz proboszcz 
parafii Szaflary, dyrektorzy szkół 
z terenu gminy Szaflary. 

Głównym punktem spotkania 
był występ chóru integracyjne-
go składającego się z seniorów 
i uczniów szkół podstawowych 
prowadzony przez Mirosława 
Witkowskiego,  muzyka, który 
wraz z uczestnikami opracował 
kilkanaście utworów muzycz-
nych m.in.: „Barka”, „Biały 
Miś”, „O mój Rozmarynie”, 
„Czerwone korale”, „Czarna 
Madonno”. Występ ten poprze-
dziły kilkutygodniowe warsztaty 
muzyczne i próby. Sam koncert 

obejmował wspólne śpiewanie 
piosenek przez seniorów i mło-
dzież ze szkół podstawowych 
z terenu gminy. Na scenie wo-
kalnie udzielała się również po-
słanka Anna Paluch. 

Po części artystycznej uczestni-
cy spotkania zostali zaproszeni na 
poczęstunek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Sza-
flarach - gołąbki, pyszne bezy, 
domowe ciastka i wiele innych.

Główny cel został osiągnięty 
-  integracja, międzypokoleniowe 
spotkanie, wspólny śpiew. 

Na koniec wręczono senio-
rom „Niezbędnik Bezpiecznego 
Seniora” - broszurę zawierającą 
porady, sposoby spędzania czasu 
wolnego, dostępne ulgi.

Projekt socjalny Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Szaflarach pod nazwą: 
„Aktywny i Świadomy Senior 
w Gminie Szaflary II” jest do-
finansowany ze środków otrzy-
manych od Wojewody Małopol-
skiego.

Autor: Sabina Pasternak
Zdj.: Natalia Romasz

Dzień Seniora w gminie Szaflary
19 października 2019r. w Remizie OSP w Szaflarach 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora
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Prace oceniała komisja w skła-
dzie: Małgorzata Gacek, 
Wiktoria Cudzich i Kinga 

Gacek. 
Podsumowanie konkur-

su odbyło się 16 października 
2019 r w Urzędzie Gminy w Sza-
flarach. Spotkanie prowadziła 
pełnomocnik Wójta ds. RPA, 
Katarzyna Sowa. Nagrody i dy-
plomy dla uczniów oraz dla 
opiekunów wręczył Wójt Gmi-
ny Szaflary Rafał Szkaradziński. 

Wójt gminy podziękował za 
wspaniałe rysunki, które świad-
czą o wielkich zdolnościach ich 

autorów, a także za pracę wszyst-
kim tym, którzy stwarzają możli-
wości zdobywania wiedzy przez 
młodych ludzi, stosując rożne 
formy i metody pracy.  

Grupa laureatów przedstawia 
się następująco: 
GRUPA I – KLASY I - III
 » I miejsce: Oliwia Pawlikow-

ska – Szkoła Podstawowa 
w Zaskalu, opiekun Jolanta 
Krzystyniak

 » II miejsce: Łucja Lech - Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem, 
opiekun Monika Peciak

 » III miejsce – Patrycja Prokop 
– Szkoła Podstawowa w Bo-
rze, opiekun Halina Gacek

 » Wyróżnienie – Oliwia Si-
koń – Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem, opiekun Mo-
nika Peciak

 » Wyróżnienie – Martyna Sta-
nek – Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Górnej, opie-
kun Lucyna Leśniak Mazur

 » Wyróżnienie – Patryk Ogo-
rzały – Szkoła Podstawowa 
w Zaskalu, opiekun Bogusła-
wa Czyż

GRUPA II – KLASY IV – VI
 » I miejsce: Martyna Luberda – 

Szkoła Podstawowa w Borze, 
opiekun Dominika Sięka Guzda

 » II miejsce: Jakub Krauzowicz 
– Szkoła Podstawowa w Sza-
flarach, opiekun Agnieszka 
Zając

 » III miejsce – Aleksander Ru-
snak – Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej, opiekun 
Elżbieta Ujczak

 » Wyróżnienie – Julia Wac– 
Szkoła Podstawowa w Zaska-
lu, opiekun Bogusława Czyż

 » Wyróżnienie – Kamil Wyro-
stek – Szkoła Podstawowa 

w Bańskiej Niżnej, opiekun 
Urszula Grochulska Kolasa

GRUPA III – KLASY VII – VIII
 » I miejsce: Martyna Gał – Szko-

ła Podstawowa w Skrzypnem, 
opiekun Monika Peciak

 » II miejsce: Grzegorz Lek-
sander – Szkoła Podstawo-
wa w Szaflarach, opiekun 
Agnieszka Zając

 » III miejsce – Wiktoria Ma-
rusarz – Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem, opiekun Monika 
Peciak

 » Wyróżnienie – Magdalena 
Kamińska – Szkoła Podsta-
wowa w Szaflarach, opiekun 
Agnieszka Zając

Prace uczniów były niezwykle 
pomysłowe, a najlepsze z nich 
były zgromadzone na wystawie 
w budynku Urzędu Gminy w Sza-
flarach. Dziękujemy uczestnikom, 
dziękujemy nauczycielom, którzy 
pracowali ze swoimi podopiecz-
nymi. Życzymy wszystkim dużo 
sukcesów i uczestnictwa w kolej-
nych edycjach konkursu.

Autor: Małgorzata Gacek 
członek Gminnej Komisji RPA 

oprac. r/

Konkurs plastyczny „Dziękuję, 
używkami się nie truję”

Do udziału w gminnym konkursie plastycznym „Dziękuję, używkami się 
nie truję” zaproszono uczniów szkół podstawowych gminy Szaflary. Łącznie 
na konkurs wpłynęły 73 prace z 7 szkół. 
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W uroczystości udział wzię-
li: ks. Biskup Janusz Ma-
stalski, posłowie na Sejm: 

Wiesław Janczyk oraz Edward 
Siarka, wójt Gminy Szaflary  
Rafała Szkaradziński, dyrektor 
Delegatury w Nowym Targu 
Bożena Bryl, dyrektor Domu 
pomocy Społecznej „Smrek” 
Marcin Jagła, dyrektorzy szkół 
oraz zaproszeni goście.

 Uroczystą Mszę św. w ko-
ściele parafialnym p/w. Wojcie-
cha odprawił ks. biskup Janusz 
Mastalski, który w homilii zwró-
cił uwagę na autorytet jakim dla 
młodego człowieka powinien 
być Jan Paweł II.

Druga część wydarzenia miała 
miejsce w sali gimnastycznej, 
tu w programie artystycznym 
zaprezentowała się młodzież, 
zespół góralski „Mali Zaskal-
nie”, przedstawiono też historię 
placówki. Dla nas nauczycieli, 
absolwentów oraz rodziców 
był to czas spotkania z dawno 
niewidzianymi emerytowanymi 
nauczycielami, dyrektorami oraz 
księżmi, którzy przyjechali na 
obchody.  Panią Anielką Król, 
która razem z Panem Wackiem 
Ceterą z poświęceniem prowa-
dzili za darmo przez długie lata 
zespół góralski. Podczas słodkie-
go poczęstunku przygotowanego 

przez naszych rodziców wspomi-
nali oni jak zmieniła się placów-
ka przez lata. Z bólem w sercu 
nawiązywali do siermiężnych 
lat komunizmu kiedy brakowa-
ło pieniędzy na wszystko: opał, 
nowe ławki, mapy. Śmiali się, 
że w tamtych latach nowoczesną 
pomocą był rzutnik z przeźrocza-
mi. Jako młodsi nauczyciele mu-
simy pamiętać o słowach przypo-
minanych nam przez emerytów; 
„Wszystko jest wtedy, kiedy nic 
dla siebie” (ks. Jan Twardowski).

Bardzo wiele radości sprawi-
li nam strażacy z OSP Zaskale 
z Panem Jackiem Królem, którzy 
zawsze z nami współpracowali. 

Nie zawiódł nas wieloletni przy-
jaciel szkoły Pan Julian Buroń 
prezentujący kolekcję monet 
i kart związanych z osobą Jana 
Pawła II.

Z serca dziękujemy Wszyst-
kim, którzy pracą, dobrym sło-
wem, życzliwym uśmiechem 
pomogli nam w przygotowaniu 
tej ważnej dla zaskalańskiej spo-
łeczności rocznicy szkoły.

Dziękujemy Pani Barbarze 
Wolański za zdjęcia i wieloletnią 
pomoc podczas różnych szkol-
nych imprez organizowanych dla 
najmłodszych dzieci.

Autor: Kinga Jagła - Tokarska
Zdj.: Barbara Wolański 

Obchody 125- lecia Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu oraz 50-lecia nowego budynku

Uroczyste obchody 125- lecia Szkoły Podstawowej w Zaskalu oraz 50-lecia 
nowego budynku placówki zaplanowano na dzień: 3 października.
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Przygotowania do tej wspa-
niałej uroczystości zostały 
poprzedzone pogadankami 

i zajęciami lekcyjnymi przepro-
wadzonymi przez wszystkich 
nauczycieli i wychowawców. 
Najmłodsi poznawali symbole 
narodowe i słuchali patriotycz-
nych wierszy oraz historycznych 
tekstów,a w bibliotece szkolnej 
uczniowie poznawali książ-
ki i wiersze opisujące historię 
naszej Ojczyzny. W salach lek-
cyjnych oraz na korytarzu opra-
cowano gazetki tematyczne 
związane z patriotyczną rocznicą 
odzyskania niepodległości. Starsi 
uczniowie na lekcjach historii 
odświeżali wiedzę na temat przy-
czyn utraty niepodległości oraz 
poznawali bohaterstwo Polaków 
w walce o jej odzyskanie. Na 
lekcjach wychowawczych wspo-
minano wielkich ludzi uczest-
niczących w odbudowie wolnej 

Polski. Uczniowie wzięli także 
udział w Konkursie Plastycznym 
pn. „Wizerunek Orła Białego” 
przeprowadzonym przez nauczy-
cielkę Annę Królczyk.

Uczniowie klas IV - VIII pod 
kierunkiem nauczycielek Renaty 
Jagody i Renaty Zagól wiersza-
mi i pieśniami patriotycznymi, 
uczcili to wielkie narodowe świę-

to. Przedstawiony przez nich pro-
gram artystyczny ukazywał dzieje 
Polski od czasów zaborów aż do 
1918 roku tj. do roku, w którym 
Polska wróciła na mapy świata 
po 123 latach niewoli.

Udział w uroczystości był 
wyrazem patriotyzmu i dumy. 
Patosu tej uroczystości doda-
wał odświętny ubiór uczniów 

i wymowna scenografia przy-
gotowana przez nauczycielki Re-
natę Jagodę, Renatę Zagól oraz 
Sanisława Karwaczkę.

W tym dniu cała szkoła włą-
czyła się również w Ogólnopol-
ską Akcję „Szkoła do Hymnu”.

O godzinie 11.11 dyrektor 
szkoły Maria Niedośpiał zapro-
siła wszystkich uczniów i na-
uczycieli, do odśpiewania Hym-
nu Rzeczypospolitej Polskiej 
„Mazurka Dąbrowskiego”, tym 
samym z wielką rzeszą uczniów 
z całej Polski uczciliśmy roczni-
cę odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Społeczność szkolna
Zdj.: Bożena Huzior, oprac. r/

Po raz kolejny społeczność 
szkolna włączyła się w tę 
ogólnopolską akcję wspól-

nego, głośnego czytania. W tym 
roku wybrano osiem nowel, 
których fragmenty czytali 
uczniowie klasy szóstej, ósmej 
oraz nauczyciele. Zapoznali się 
z losami bohaterów nowel pt.: 
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej, „Ka-
tarynka” Bolesława Prusa, „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” (ze 
zbioru: Sanatorium pod Klepsy-
drą) Bruno Schulza, „Orka” Wła-
dysława Stanisława Reymonta, 
„Rozdzióbią nas kruki, wrony… ” 
Stefana Żeromskiego, „Sachem” 

Henryka Sienkiewicza oraz 
„Sawa” (z cyklu: Pamiątki So-
plicy) Henryka Rzewuskiego. 
Wybrane teksty mają wspólny 
mianownik, którym jest pol-
skość, refleksja nad człowie-
kiem i społeczeństwem. Uczą 

nas, że w życiu powinniśmy kie-
rować się szlachetnością i solidar-
nością, że nie wolno nam stracić 
wrażliwości na ludzką krzywdę 
ani zapomnieć o naszej historii. 
Na koniec wszyscy otrzymali pa-
miątkową pieczęć w zeszytach 
do języka polskiego oraz przy-
niesionych lekturach, ponadto 
chętni uczniowie mogli spraw-
dzić swoją wiedzę rozwiązując 
krzyżówkę literacką.

Dziękujemy wszystkim za 
udział i zaangażowanie, mamy 
nadzieję, że to wydarzenie sta-
nie się inspiracją do częstego 
spędzania czasu z książką.

Opr. i fot.: Marta Bryniarska

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich 
zainicjowana w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Narodowe święto Niepodległości w Szkole 
Podstawowej w Maruszynie Dolnej

Społeczność szkolna w Maruszynie Dolnej 
uroczyście świętowała 101. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 8 listopada 2019 roku.
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Kolejne uroczystości związane 
ze 101. Rocznicą Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 

miały miejsce w kościele para-
fialnym pw. MB Nieustającej 
Pomocy. O godz. 16.00 zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny, 
którą koncelebrował ks. pro-
boszcz Adam Biłka. We Mszy 
uczestniczył poczet sztandarowy 
oraz cała społeczność szkolna 
- uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice na czele z dyrektor szkoły 
Brygidą Strzęp oraz mieszkań-
cy Skrzypnego. W homilii ks. 
proboszcz wspomniał jak trudne 
były dzieje naszego narodu, za-
nim odzyskaliśmy niepodległość.

Po uroczystej Mszy uczniowie 
szkoły, pod kierunkiem nauczy-
cielki języka polskiego Iwony 
Zagól, zaprezentowali wszyst-
kim montaż słowno–muzyczny, 
który wprowadził zgromadzo-
nych w atmosferę wydarzeń 

historycznych z dziejów Polski, 
związanych z datą 11 listopada 
1918 roku. Utwory poetyckie, 
w wykonaniu uczniów, były re-
cytowane z dużą powagą i w at-
mosferze zadumy, podkreślając 
nastrój panujący w czasie zmagań 

z zaborcami. Uzupełnieniem tych 
recytacji były pieśni patriotyczne 
takie jak: „Wojenko, wojenko”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Piechota”, „O mój rozmarynie”, 
„Przybyli ułani”, czy „Marsz 
Pierwszej Brygady” śpiewane 

przez szkolny chórek „Skrzyp-
nianki”, prowadzony przez Mo-
nikę Peciak. Podczas występu 
chóru wszyscy obecni w kościele 
mogli włączyć się we wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uczestnicząc w obchodach 
Święta Niepodległości, dajemy 
wyraz pamięci o tych wszystkich, 
dzięki którym żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce. Dzień ten dla 
wielu był lekcją patriotyzmu i hi-
storii. Młodzi artyści i organizato-
rzy, tego podniosłego i doskonale 
przygotowanego spektaklu, ze-
brali zasłużone brawa i gratulacje 
od publiczności. Na zakończenie 
dyrektor szkoły Brygida Strzęp 
podziękowała wszystkim wy-
stępującymi i uczestnikom tego 
wspaniałego wydarzenia. Cały 
dzień upłynął w radosnej atmos-
ferze wśród widocznych wokół 
biało-czerwonych barw.

Autor: Iwona Zagól, oprac. r/
Zdj.: Iwona Zagól

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w Szkole Podstawowej im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Skrzypnem

Piątek 8 listopada 2019 r. w szkole w Skrzypnem miał charakter świąteczny. Tego dnia, jak 
wiele innych szkół w całej Polsce, przystąpiono do akcji „Szkoła do hymnu”, ogłoszonej przez 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Punktualnie o symbolicznej godz. 
11:11 odśpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”.

23

nr 4(14)/2019 HISTORIA I EDUKACJA



Uczniowie złożyli życzenia 
swoim pedagogom. Wystą-
pili w okolicznościowym 

koncercie muzycznym. Wie-
le radości całej społeczności 
szkolnej sprawiło przybycie 
emerytowanych pracowników 
i przyjaciół placówki, którzy 
całe lata związani byli zawodo-
wo z zaskalańską podstawów-
ką. Dyrektor szkoły Renata 
Mozgowiec wręczyła nagrody 

i podziękowała Radzie Rodzi-
ców za współpracę. Zastępca 
RR Pani Beata Marusarz prze-
czytała okolicznościowy list od 
Przewodniczącej Pani Grażyny 
Pawlikowskiej skierowany do 
nauczycieli. Patem już były tyl-
ko wspomnienia przy słodkim 
poczęstunku.

Autor: Kinga Jagła-Tokarska,  
oprac. r/

Zdj.: Kinga Jagła-Tokarska

Dar niepodległości
Borzanie po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 8 listopada 
o godz. 11:11 wszyscy uczniowie będący w szkole razem z nauczycielami zaśpiewali Hymn Polski. 
Do wzięcia udziału w akcji zaprosił Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży.

Dzień Nauczyciela w Zaskalu
14 października w Szkole Podstawowej w Zaskalu odbył się Dzień 
Nauczyciela. Uroczystą akademię przygotował samorząd szkolny 
kierowany przez nauczycielkę Bogusławę Kolasę.

Niepodległość Polski, któ-
rą wywalczono ponosząc 
przy tym kosmiczne straty 

jest nam dana. Chcemy cenić 
ten dar, my nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Borze i chce-
my nauczyć naszych uczniów 
doceniać wolność. W tym roku 
włączyliśmy się w kilka uroczy-
stości związanych z 101 rocznicą 
odzyskania niepodległości.

11 listopada 2019 r. dzieci, 
młodzież oraz dorośli miesz-

kańcy Boru spo-
tkali się na Mszy 
Św. w intencji 
naszej ojczyzny. 
Msza miała miej-
sce w kaplicy pw. 
Św. Piotra i Pawła 
w Borze a odpra-
wił ją ks. proboszcz parafii pw. 
Św. Andrzeja Apostoła w Szafla-
rach Kazimierz Duraj. Modlili-
śmy się za ojczyznę trzymając 
w rękach biało czerwone chorą-

giewki (nasz symbol narodowy) 
a na zakończenie o 12:00 odśpie-
waliśmy Hymn Polski (kolejny 
symbol narodowy). Tym samym 
włączyliśmy się do akcji „Niepo-
legła do hymnu”.

Akademia dla uczczenia rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
odbyła się 12 listopada. Akade-
mię przygotowała nauczycielka 
Halina Gacek z uczniami klasy 
II. Mali artyści przygotowali się 
perfekcyjnie. Ze wzruszeniem 

słuchaliśmy wspomnień o Pił-
sudskim, o tworzeniu legionów, 
o dyplomacji mężów stanu – 
o tym, że mamy wolną Polskę 
po tak wielu latach zaborów.

W obchody tak znaczącej dla 
Polaków uroczystości włączyły 
się też najmłodsze dzieci, czyli 
oddziały przedszkolne. W dniu 
13 listopada 2019 roku miał 
miejsce Dzień Małego Patrio-
ty, w którym to uczniowie oraz 
nauczyciele przybyli do szkoły 
w strojach utrzymanych w bar-
wach narodowych Polski.

Przedszkolaki poznały tego 
dnia legendę o powstaniu sto-
licy Warszawy oraz utrwalały 
wiadomości na temat symboli 
narodowych. Miały również 
możliwość wykazać się swo-
imi zdolnościami manualny-
mi podczas pracy plastycznej 
pt.: „Jestem małym patriotą”, 
jak również podczas łączenia 
elementów biało-czerwonych 
kotylionów, które następnie 
utwierdzały z pomocą nauczy-
cieli na swoich piersiach. Nie 
obyło się również bez prezentu 
patriotycznego od wychowaw-
ców – Flagi Polski w kształcie 
serca na patyczkach szaszłyko-
wych, które to dzieci zabrały ze 
sobą do domu.

Autor: Małgorzata Gacek, oprac. r/
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C óż to za wydarzenie, które tak 
licznie zgromadziło przyby-
łych? Z dala od Warszawy, 

na samym południu Polski, pod 
samymi Tatrami, w niewielkiej 
wiosce Bańska Wyżna – tymi sło-
wami w nastrój i powagę Wie-
czornicy wprowadziła zebranych 
dyrektor szkoły Urszula Krupa, 
wyjaśniając dzieciom i młodzieży 
dlaczego spotykamy się na uro-
czystości poświęconej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Po 

przywitaniu i uczczeniu minutą 
ciszy pamięci Poległych w walce 
o wolność, rozpoczęła się część 
artystyczna, podczas której 
uczniowie prezentowali patrio-
tyczne pieśni i wiersze. W murach 
szkoły wybrzmiały m.in. „Pie-
chota”, „Pierwsza Kadrowa”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, 
„Serce w plecaku” i wiele innych 
znanych i mniej znanych pieśni.

Uroczystość została przygo-
towana przez nauczycieli, którzy 

byli odpowiedzialni za przygoto-
wanie scenografii oraz scenariu-
sza uroczystości. Wychowawcy 
klas mieli za zadanie przygoto-
wać i zaprezentować z klasami 
pieśni patriotyczne. Przedstawie-
nie przygotowanego repertuaru 
rozpoczęło się od najmłodszych 
dzieci oddziału przedszkolnego, 
a kończyło na najstarszych kla-
sach szkoły podstawowej.

Ten wielki czas zadumy 
zakończyły brawa od licznie 

zgromadzonej publiczności 
biorącej udział w uroczystości. 
Było to niezwykłe spotkanie 
z poezją i muzyką. Wszystkim 
bardzo się podobało i pozwoliło 
na chwilę refleksji w naszym 
codziennym życiu. A miesz-
kańcy Bańskiej Wyżnej zdali 
egzamin z patriotyzmu, przy-
bywając tłumnie, aby uczcić 
kolejną Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości.

Autor i fot.: Marcin Bryniarski

Wieczornica Patriotyczna w Bańskiej Wyżnej
W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 12 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 odbyła się Wieczornica 
Patriotyczna, na którą przybyli nauczyciele, uczniowie szkoły oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Bańska 
Wyżna. Sala gimnastyczna, w której odbyła się uroczystość była wypełniona do ostatniego miejsca.

VII Dyktando Niepodległościowe

W etapie szkolnym wzięło 
udział siedmioro uczniów 
klas IV-VI szkoły podsta-

wowej oraz jeden uczeń z klasy 
VII. Sale, w których miał odbyć 
się konkurs zostały przystrojone 

w barwy narodowe, a nastrój tego 
szczególnego konkursu dodatko-
wo podkreślały odświętne stroje 
uczestników oraz noszone przez 
nich kotyliony.

Po oficjalnej części uczniowie 
rozeszli się do klas i rozpoczęli 
pisanie niełatwego dyktanda. 
Uczniowie klas IV – VI zmagali 
się z zawiłościami ortograficz-
nymi ukrytymi w tekście opo-

wiadającym o naszych żołnier-
zach walczących na frontach II 
wojny światowej u boku wojsk 
sprzymierzonych. Uczeń klasy 
VII pisał dyktando pt. Z kuchni 
na mównicę.

To była dla wszystkich żywa 
lekcja patriotyzmu i święto języ-
ka ojczystego.

Autor: Andrzej Jarząbek,  
oprac. r/

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej kolejny 
raz przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Po polsku o historii”. 1 października 
2019 r. w budynku szkoły odbyło się VII 
Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe.
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Dyrektor szkoły Maria Nie-
dośpiał zorganizowała to 
spotkanie, aby przybliżyć 

młodemu pokoleniu historię 
tego tragicznego miejsca, jakim 
było przed laty. Aktualnie mało 
kto o tym pamięta, lecz w tam-
tym budynku działy się okrop-

ne, bestialskie rzeczy, których 
skutki były tragiczne. Dzięki 
informacjom uzyskanym od 
Gości uczniowie mogli poznać 
tę historię. Dowiedzieli się rów-
nież, że jednym z więźniów był 
Władysław Zubek, mieszkaniec 
Maruszyny.

Głównym celem wizyty nie 
było przekazanie samych suchych 
faktów, lecz uświadomienie mło-
dym, że pamięć o tamtym miejscu 
i osobach, które przeszły w nim 
piekło jest najważniejsza. Pano-
wie zachęcali zarówno uczniów 
jak i nauczycieli o podzielenie się 

ewentualnymi informacjami na 
temat osób pochodzących z Ma-
ruszyny, które były więzione w ka-
towni Podhala. To pozwoli na oca-
lenie od zapomnienia ludzi, którzy 
zginęli w walce o wolną Polskę.

Autor: Renata Jagoda, oprac. r/
Zdj.: Renata Jagoda

Maruszyna pamięta
13 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej spotkali się 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” 
w Zakopanem Janem Jaroszem oraz Sebastianem Śmietaną.

Najmłodsi zaskalanie zapo-
znali się z postacią Józefa 
Piłsudskiego, którego imię 

nosi jedna z wiejskich ulic. 
Malowali też portret żołnierza 
i śpiewali legionowe pieśni. Star-
si oglądnęli w kinie film „Legio-
ny”, który ukazuje dramat boha-
terów walczących o niepodległą 
Polskę. Ich cierpienie w szpitalu 
polowym, głód, codzienne ży-

cie w okopach i tęsknotę za 
rodziną. A także okrucieństwo 
carskich wojsk wobec ludności 
cywilnej. Następnie uczniowie 
zapalili znicze pod Ścianą Stra-
ceń w Nowym Targu. A na Ko-
munalnym Cmentarzu nawiedzili 
groby legionistów, symboliczne 
mogiły: Armii Krajowej i po-
mordowanych w Katyniu. Wy-
cieczka patriotyczna uwrażliwiła 

młodych ludzi na potrzebę pielę-
gnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności szczególnie tych 
związanych z najbliższą okolicą. 
Pamięć o nich jest wyrazem sza-

cunku dla ich życia i dokonań, 
a jesienne miesiące sprzyjają ta-
kiej modlitewnej zadumie.

Autor: Kinga Jagła-Tokarska,  
oprac. r/

Zdj.: Kinga Jagła-Tokarska

Zaskalanie pamiętają!
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu 
włączyli się w Akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem było 
przybliżenie najważniejszych wydarzeń 
z historii regionu związanych z wybuchem 
I oraz II wojny światowej.
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Konwencja o prawach dziecka 
została przyjęta 20 listopada 
1989 roku przez światowych 

liderów. Głosiła, że niezależnie 
od wyznania, koloru skóry czy 
narodowości dziecko - człowiek, 
ma swoje prawa.

Dzieci, zmotywowane inicja-
tywą UNICEF, przystąpiły do 
świętowania trzydziestej rocz-

nicy uchwalenia wyżej wspo-
mnianej Konwencji w swoich 
szkołach. Wyjątku nie stanowiła 
społeczność szkolna Szkoły Pod-
stawowej w Maruszynie Dolnej. 
Dzień przed obchodami wycho-
wawcy każdej z klas uświadomili 
swoich podopiecznych o wadze 
tego wydarzenia oraz przestudio-
wali z nimi najważniejsze kwe-

stie odświeżając tym samym ich 
wiedzę. Szkoła została przyozdo-
biona niebieskimi elementami 
zgodnie z tradycją ustanowioną 
przez UNICEF. Sama kadra wraz 
z uczniami również nabrała nie-
bieskich barw, aby jeszcze bar-
dziej podkreślić cel rocznicy.

Wszyscy przemaszerowali 
z dumą po Maruszynie uświada-
miając mieszkańców o tym jak 
ważna była Konwencja o prawach 
dziecka i jak wiele zmienia. Na 
czele grupy niesiono baner z na-
pisem “30. rocznica uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka”.

Takie działania pomagają 
uświadomić młode pokolenie 
o wadze szacunku dla drugiej 
osoby, bez względu na wszystko. 
Przemarsz pozwolił pokazać to 
również reszcie mieszkańców 
wsi Maruszyna. To jednak nie 
koniec. Uczniowie cały czas 
będą pogłębiać swoją wiedzę 
związaną z tym tematem poprzez 
lektury, spotkania oraz dyskusje.

Autor.: Renata Jagoda, oprac. r/
Zdj.: Renata Jagoda

Szkoła pamięta 
Męczennika 
ze Skrzypnego

25 października 2019 r. 
uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w akcji MEN 
„SZKOŁA PAMIĘTA”. 

Celem tej akcji było upa-
miętnienie ważnych po-
staci i wydarzeń II wojny 

światowej związanych z lo-
kalną historią.

Uczniowie klasy VII i VIII 
obejrzeli prezentację poświę-
coną życiu i działalności księ-
dza Stanisława Marusarza ze 
Skrzypnego. Stanisław Ma-
rusarz brał udział w I wojnie 
światowej, a kiedy wybuchła 
II wojna światowa został 
aresztowany w Strzałko-
wie, gdzie był proboszczem. 
Wraz z innymi księżmi zo-
stał wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau 
i zamordowany w komorze 
gazowej w 1942 r. Prezentacja 
ta przybliżyła uczniom postać 
„Męczennika ze Skrzypnego”. 
Choć nie ma tu Jego grobu, 
pamięć o Nim trwa.

… ”Ksiądz Stanisław Ma-
rusarz nie wrócił do swojego 
ukochanego Skrzypnego, do 
swojej podhalańskiej ziemi, 
do tatrzańskich gór. Załkały 
tylko serca najbliższej rodzi-
ny, załkały turnie i uboce”…

Autor: Halina Szulc

Wszyscy są ludźmi!
„Nie ma dzieci - są ludzie” - te słynne słowa Janusza Korczaka w bardzo 
dobry sposób przedstawiają jego poglądy zarówno pedagogiczne jak 
i życiowe. Przekonywał o tym, że dziecko to człowiek i jako człowiek 
zasługuje na posiadanie swoich praw. Jego działania stanowiły inspiracje dla 
dokumentu określającego te prawa i mówiącego o ich ochronie. Dokumentu, 
którego projekt jako pierwszy kraj zaprezentowała Polska.
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Uczniowie klasy VI ze Szkoły 
Podstawowej z Maruszy-
ny Dolnej wraz z uczniami 

klasy VI ze Szkoły Podstawo-
wej w Skrzypnem uczestniczyli 
w spotkaniu z terapeutą uzależ-
nień Tadeuszem Waradzynem. 
Spotkanie odbyło się w ramach 
zajęć „Profilaktyki uzależnień 
w wychowaniu regionalnym”. 
Miejscem spotkania była SP 
w Skrzypnem.

Spotkanie miało na celu 
przybliżyć uczniom problemy 
związane z chorobą alkoho-
lową. Terapeuta, bazując na 

swoim własnym doświadcze-
niu, opowiedział dzieciom 
o zagrożeniach jakie niesie za 
sobą spożywanie alkoholu od 
młodości, jak również do czego 
prowadzi nadmierne spożywa-
nie alkoholu w każdym wieku. 
Uczniowie mieli możliwość 
i okazję zadawać pytania doty-
czące tego tematu. To spotkanie 
było pierwszym z cyklu zapla-
nowanych przez spotkań, które 
mają poruszać tematykę różnych 
uzależnień.

Autor: Monika Peciak,  
Anna Królczyk, oprac. r/

Korzystając ze znakomitej 
jesiennej pogody ucznio-
wie przemaszerowali uli-

cami Maruszyny w wesołym 
korowodzie z hasłami kam-
panii. Jednocześnie utalento-
wani uczniowie przygotowali 
dyplomy uznania dla „Nopro-
milowych kierowców”, które 
ozdobili indywidualnymi ry-
sunkami i hasłami. Odbyła się 

również akcja informacyjna na 
temat szkodliwości nadużywani 
alkoholu oraz przepisów praw-
nych dotyczących kierowców. 
Nopromilowy konkurs wiedzy 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem i odbył się dwukrotnie 
na początku akcji szkolnej i na 
jej zakończenie.
Autor: Elżbieta Kuźmińska, oprac. r/

Zdj.: Elżbieta Kuźmińska

Spotkanie z terapeutą uzależnień
Biorąc pod uwagę coraz więcej przypadków 
dotyczących coraz młodszej grupy wiekowej 
spożywającej alkohol, dla uczniów klas VI 
zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień.

Kampania „No-promil No-problem” 
w szkole w Maruszynie Górnej

W ostatnich tygodniach października w szkole realizowana była kampania No promil 
- No problem. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na problem osób, które 
prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholi i innych środków psychoaktywnych oraz 
zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.
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W naszej szkole kontynu-
owaliśmy te obchody 
16 października, kiedy 

to przypadła 41. rocznica wy-
boru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. W ten dzień uczest-

niczyliśmy we Mszy Świętej, 
którą odprawił ksiądz pro-
boszcz Adam Biłka. W homilii 
przybliżył nam postać Świę-
tego Jana Pawła II. Po Mszy 
Świętej uczniowie klasy VII 

pod opieka nauczycielki Iwony 
Zagól przygotowali prezenta-
cję multimedialną dotyczącą 
życia, działalności Karola 
Wojtyły - Świętego Jana Paw-
ła II oraz Jego Pierwszej Piel-
grzymki do Ojczyzny, której 
40. rocznica przypada właśnie 
w mijającym roku.

Dzień Papieski i przygoto-
wania do niego były doskonałą 
okazją dla nas wszystkich do 
zapoznania się i przypomnie-
nia sobie bogactwa nauczania 
papieskiego - Świętego Jana 
Pawła II.

Autor.: Iwona Zagól, oprac. r/
Zdj.: Iwona Zagól

16 października uroczy-
ście obchodzony był on 
w Szkole Podstawowej 

w Szaflarach pod ogólnopolskim 
hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. 
Ten wyjątkowy dzień ucznio-
wie i nauczyciele uczcili ape-
lem szkolnym przygotowanym 
głównie przez uczniów kl. V pod 
kierownictwem katechetów.

Naszą akademię poprzedziło 
słowo wstępne dyrektor szkoły 
Anny Łachut, która zachęciła 
wszystkich uczniów do pogłę-
biania wiedzy o św. Janie Pawle 
II i szukania w Jego nauczaniu 
wzorców do naśladowania. Pod-
kreśliła, że w tym roku mija 40 

lat od pielgrzymki Jana Pawła 
II do Ojczyzny, a była to wów-
czas pierwsza, w całej historii 
Polski, wizyta papieża w naszej 
Ojczyźnie. Niełatwa i zarazem 
doniosła w skutkach. Władze 
komunistyczne zdecydowanie 
się jej sprzeciwiały, wiedząc, że 
może odmienić serca i umysły 
Polaków, co nastąpiło.

Treść apelu przypomniała 
nam fakty z życia Świętego, 
a także jego poezję. Całość do-
pełnił piękny, wspólny śpiew 
pieśni, szczególnie tych ulubio-
nych przez Jana Pawła II.

Katecheci
oprac. r/

W niedzielę, bezpośrednio poprzedzającą rocznice 
wyboru Karola Wojtyły na papieża, w Polsce 
obchodzony jest Dzień Papieski.

Dni Papieskie w szkole w Szaflarach

XIX Dzień Papieski pod hasłem 
„Wstańcie - chodźmy”

Obchody tegorocznego Dnia Papieskiego rozpoczęły się w niedzielę 13 października 
2019 r. w kościele parafialnym w Skrzypnem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
kwestą dla ubogiej, ale zdolnej młodzieży na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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Odbyły się wycieczki do 
Krakowa - gdzie uczniowie 
uczestniczyli w bardzo in-

teresujących warsztatach, które 
łączyły teorię z olbrzymią ilością 
ciekawych i wybuchowych eks-
perymentów. Warsztaty szybko 
przekonały, że nauki przyrod-
nicze są fascynujące i warto 
poświecić im wiele uwagi. Ko-
lejnym punktem wycieczki były 
Podziemia Rynku Głównego 
w Krakowie, gdzie uczestnicy 
mogli poczuć atmosferę panującą 
w średniowiecznym mieście.

Zorganizowaliśmy też szkol-
ną wycieczkę Oświęcimia. Tam 
zwiedzaliśmy Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. W wycieczce 
wzięli też udział rodzice.

Oczywiście nie obyło się bez 
wyjazdu do nowo otwartego Par-
ku Trampolin i do kina na przy-
gody psa Bailiego. Uczestniczy-
liśmy również w przedstawieniu 
Balladyna.

Odwiedzili nas ostatnio cie-
kawi goście!

Artyści cyrkowi dający pięk-
ny pokaz swoich umiejętności 
oraz możliwość bliskiego spotka-
nia z egzotycznymi zwierzętami.

Kustosz Muzeum Palace, Jan 
Jarosz, który przedstawił w krót-
kim zarysie historię muzeum. 
W okresie II wojny światowej 
było ono miejscem kaźni i mę-
czeństwa mieszkańców Podha-

la. Uczniowie dowiedzieli się 
o bohaterskich czynach kurie-
rów oraz mieszkańców regionu 
walczących z faszystowskimi 
Niemcami.

Goście z A.KUKU popro-
wadzili żywą lekcję przyrody 
prezentując wspaniałe sowy 
oraz inne ptaki drapieżne. Nasi 
uczniowie mogli znaleźć się bar-
dzo blisko niesamowitych zwie-
rząt i zobaczyć jak precyzyjnie 
latają.

Odwiedził nas też Leśniczy 
Roman Krok z Nadleśnictwa 
Nowy Targ, który wraz z dy-
rektorem szkoły uczestniczy-
li w Dniu Głośnego Czytania 
z Gangiem Słodziaków. Zapro-
szeni goście przeczytali dzieciom 
o przygodach Słodziaków a po-
tem Leśniczy w ciekawy spo-
sób opowiedział o lesie i jego 
mieszkańcach.

Prowadziliśmy akcje i uroczy-
stości szkolne!

We wrześniu odbył się do-
roczny Rajd Rowerowy w Ma-
ruszynie. W tym roku trasa prze-
biegała w kierunku Maruszyny 
Dolnej, Skrzypnego i z powro-
tem do Maruszyny ulicą Ganca-
rze. Po odprawie informującej 
uczestników o zabezpieczeniu 
imprezy oraz zasadach bezpie-
czeństwa i przepisach ruchu 
drogowego podzieliliśmy się na 
dziesięcioosobowe grupy. Pod 

W szkole w Maruszynie Górnej 
nie można się nudzić!

Nowy rok szkolny obfitował w przeróżne wydarzenia w naszej szkole.
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opieką nauczycieli i rodziców 
oraz w asyście OSP Maruszyna 
wyruszyliśmy w trasę. Jedenasto-
kilometrowy odcinek o zróżnico-
wanym nachyleniu zajął uczest-
nikom nieco ponad godzinę. Po 
powrocie do szkoły urządziliśmy 
ognisko wraz z poczęstunkiem 
dla wszystkich uczestników. 
Zwieńczeniem imprezy było 
tradycyjne wręczenie przez dy-
rektora szkoły pamiątkowych 
medali. Impreza zorganizowana 
została przy udziale Gminnego 
Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Szaflarach, OSP Ma-
ruszyna oraz nauczycieli i Rady 
Rodziców.

Obchodziliśmy w szkole 
również Światowy Dzień Ta-
bliczki Mnożenia. Każdy śmia-
łek mógł się z nią zmierzyć 
i poczęstować się zdrową prze-
kąskę. Również pasjonaci gier 
znaleźli sposób na powtórkę 
tabliczki mnożenia w wyścigu 
rajdowym. Rozstrzygnięto także 
konkurs „Detektyw matema-
tyczny”. Wśród prawidłowych 
odpowiedzi wylosowano dwóch 
nagrodzonych uczestników - 
Dawida z kl. IV oraz Kamila 
z kl. IV. Otrzymali bilety wstępu 
do Parku Trampolin. Kulmina-
cją obchodów matematycznego 
święta było nagrodzenie laure-
atów konkursu o tytuł Szkolne-
go Mistrza Tabliczki Mnożenia 
gdzie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodkości, a najlepsi ko-
lejne 3 bilety wstępu do Parku 
Trampolin. Szkolnym Mistrzem 
Tabliczki Mnożenia został Kac-
per z klasy VIII.

W święto Komisji Edukacji 
Narodowej przyjęliśmy w po-
czet uczniów naszych pierw-

szoklasistów oraz obejrzeliśmy 
część artystyczną przygotowaną 
przez klasę IV i V po kierun-
kiem wychowawczyń: Danuty 
Budzyk i Beaty Serwatowicz 
oraz przy akompaniamencie 
nauczyciela Tomasza Mazura. 
Młodzi artyści piosenką i sło-
wem uświetnili ten wyjątkowy 
dzień w roku szkolnym. Wiele 
ciepłych i miłych słów

popłynęło w kierunku naszych 
nauczycieli. Uczniowie docenili 
i podkreślili swoją wdzięczność 
za codzienny trud pracy nauczy-
ciela, jego poświęcenie, czujność 
i troskę o dobro wychowanków. 
Każdy z pedagogów otrzymał 
słodki upominek. Również 
pracownicy obsługi zostali ob-
darowani upominkami. Na za-
kończenie akademii głos zabrał 
dyrektor Konrad Kuźmiński, 
który podziękował

wszystkim nauczycielom za 
zaangażowanie oraz życzył wielu 
sił i wytrwałości.

Świętowaliśmy też Dzień Pa-
pieski - urządzając prezentacje 
i konkursy wiedzy o wielkim 
Polaku Janie Pawle II. Uczest-

niczyliśmy także aktywnie w ak-
cjach Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej - „Szkoła Pamięta” oraz 
„Szkoła do Hymnu”.

Nauczyciele SP Maruszyna Górna
Zdj.: arch szkoły, Filip Pałgan

oprac. r/
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Po obiekcie dzieci oprowadził 
przewodnik, który ciekawie 
opowiadał w jaki sposób 

dokonuje się odwiertów, jaka 
jest temperatura wody i co daje 
geotermia zwykłemu „zjada-
czowi chleba”. Chłopcy zada-
wali mnóstwo pytań dotyczących 
techniki wiercenia gryzakiem. 
Potem z fascynacją wszyscy 
patrzyli na ścianę komputerów, 
które kierują przedsięwzięciem. 
Uczniowie oglądnęli ciekawy 
film o wodach geotermalnych 
i ich umiejscowieniu. Ale najwię-

cej serca zdobyły ma-
skotki geotermii dwa 
owczarki niemieckie.

Następnie ucznio-
wie pojechali do Pa-
wilonu Wystawowe-
go w Niedzicy. Tam 
razem z przewod-
nikiem zwiedzali 
elektrownię wodną. 
Wszyscy musieli przejść przez 
bramki do wykrywania metalu, 
co wzbudziło wiele emocji. Od 
przewodnika dowiedzieli się ja-
kie znaczenie dla regionu Podha-

la ma zapora w Czorsztynie. Eko-
logiczna wycieczka była bardzo 
ciekawa. Każdy uświadomił so-
bie jaką wartością dla człowie-
ka jest woda. A oprowadzający 

grupę panowie podkreślali, że 
są na świecie regiony, gdzie 
jest ona cenniejsza niż złoto. 
Przypomnieli też jak ważna 
jest postawa ekologiczna 
w codziennym życiu.

Należy nadmienić, że wy-
cieczka finansowana była 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. 

Dziękujemy.
Autor: Kinga Jagła-Tokarska,  

oprac. r/
Zdj.: Kinga Jagła-Tokarska

Większość z nas odwie-
dza baseny, ale nie wie 
skąd pochodzi ciepła 

woda zasilająca baseny. Jan 
Ochalik – pracownik Geoter-
mii poprowadził uczniów do 
odwiertu, z którego wydoby-
wa się cały czas woda o tem-
peraturze 86°C. Uczniowie 
ze szkoły w Szaflarach zwiedzali 
zakład ciepłowniczy, w którym 
ciężko było wytrzymać przez 
temperaturę jaka tam panuje. 
Dowiedzieli się jak zamieniane 
jest ciepło wody na ogrzewanie 

mieszkań i wody użytkowej. 
Całe urządzenie, które to robi, 
znajduje się w mieszkaniu w ma-
łej skrzynce na ścianie. Szafla-
ry czekają na przyłączenie do 
tego źródła energii, sprawi ono 

że będziemy na Podhalu 
oddychać czystszym po-
wietrzem zimą.

Drugim punktem wy-
cieczki była elektrownia 
wodna w Niedzicy. Wraże-
nie zrobiła na nas ogromna 
zapora na Jeziorze Czorsz-
tyńskim. Przewodnik za-

prowadził uczestników w głąb 
elektrowni, 60 metrów pod wodę, 
gdzie mogli dotknąć ogromnego 
generatora, który zamienia ener-
gię wody, spiętrzonych wód rzeki 
Dunajec na energię elektryczną, 

z której być może korzystamy 
w swoich domach. Energia ta 
dostępna jest cały czas, tak jak 
energia geotermalna, powinni-
śmy z niej skorzystać. Miejmy 
nadzieję, że te nowe pokolenia 
w przyszłości skorzystają z tych 
źródeł w swoich domach.

Wycieczka sfinansowana 
była przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie.

Autor: Grażyna Chowaniec-Lejczyk, 
oprac. r/

Zdj.: Grażyna Chowaniec-Lejczyk

Eko - Zaskalanie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaskalu 
w październiku wybrali się do Geotermii 
Podhalańskiej w Bańskiej Niżnej żeby zapoznać 
się z pozyskiwaniem energii odnawialnej.

Wycieczka śladami odnawialnej energii
W październiku klasy szóste ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach odwiedziły zakład Geotermii 
Podhalańskiej znajdujący się przy basenach termalnych w Szaflarach.
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Pierwszym z nich był Gmin-
ny Konkurs skierowany do 
uczniów klas V – VII na 

film edukacyjny propagujący 
postawy ekologiczne. Naj-

ciekawszy film przygotowała 
grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Bańskiej Niżnej. 
W nagrodę za zajęcie I miej-
sca uczniowie ci pojechali 

na dwudniową wycieczkę do 
Warszawy.

Kolejnym wydarzeniem był 
Turniej Ekologiczny dla kl. I – 
III przeprowadzony pod hasłem 
,,Czego się Jaś nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał’’. Turniej 
miał na celu m.in. uświado-
mienie dzieciom konieczności 
selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych, zapoznanie z rodza-
jami recyklingu i jego znaczenie 
dla środowiska, kształtowanie 
postaw proekologicznych i bu-
dzenie szacunku do przyrody. 
Ważne w formule tego Turnieju 
było to, aby te cele osiągnięte 
były poprzez zabawę i praktycz-
ne działania. Dzieci, bawiąc się, 
poznały zasady selekcji śmieci, 
rodzaje recyklingu i dowiedziały 
się dlaczego selekcja i recykling 
są takie ważne i niezbędne dla 
ochrony naszego środowiska – 
wszak Ziemia to nasz wspólny 
dom! Każdy uczestnik otrzymał 
teczkę biurową z materiałami 
z Turnieju oraz książkę o tema-
tyce przyrodniczej i pamiątkowy 
dyplom.

Autor: Maria Święs- Trzebunia, 
oprac. r/

Zdj.: Natalia Romasz

Głównym celem wycieczki 
było zapoznanie się z eko-
logicznymi źródłami ogrze-

wania na terenie Podhala, na 
którym występuje bardzo duże 
zagrożenie smogiem zwłaszcza 
w miesiącach zimowych. W cza-
sie zwiedzania uczniowie zapo-
znali się z krótką historią powsta-
nia Geotermii Podhalańskiej oraz 
z procesem pozyskiwania ciepła 
geotermalnego oraz jego przeka-
zywania do odbiorców energii 
geotermalnej. Krzewienie postaw 
ekologicznych u młodzieży jest 
niezmiernie ważne szczególnie 
w dzisiejszych czasach kiedy to 
zauważamy nieodwracalne szko-
dy wyrządzone przez człowieka 
środowisku, w którym żyjemy.

Kolejnym obiektem, który 
zwiedzili uczniowie z Bańskiej 
Wyżnej była elektrownia wodna 
w Niedzicy. Wycieczkę poprowa-
dził przewodnik, który w bardzo 
ciekawy sposób opowiedział dzie-
ciom o historii, geologii i procesie 
technologicznym produkcji prądu 
w elektrowni wodnej. W trakcie 
zwiedzania dzieci przeszły dwu-
godzinną trasę podziemną wzdłuż 
korony zbiornika i obserwowały 
pracę generatorów, turbin i trans-
formatorów elektrycznych.

Dodatkowym punktem wy-
jazdu było zwiedzanie z prze-
wodnikiem zamku ‚’Dunajec’’ 
w Niedzicy. Wycieczka odbywała 
się w otoczeniu pięknej jesiennej 
pogody w Pieninach. oprac. r/

Ekologiczne zwiedzanie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej zwiedzali obiekt Geotermii Podhalańskiej 
znajdujący się w Bańskiej Niżnej oraz elektrownie 
wodną w Niedzicy.

Niestrudzenie uczymy postaw ekologicznych
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej we współpracy z Gminnym Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zorganizowała dwa wydarzenia edukacyjne dotyczące 
kształtowania właściwych postaw proekologicznych. Działania zostały zrealizowane w ramach 
ogłoszonego przez Wójta Gminy Szaflary roku ekologii w gminie Szaflary.
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Z tej okazji odbyła się aka-
demia, podczas której nasi 
najmłodsi wychowankowie 

z oddziałów zerowych dali zna-
komity popis swoich umiejętno-
ści recytatorskich, wokalnych, 
jak i tanecznych. Po krótkich 
występach „Misiów” i „Słone-
czek” przyszedł czas na ślubo-
wanie przedszkolaków. Po jego 
złożeniu dyrektor szkoły Dorota 
Sikoń wręczyła dzieciom dyplo-
my wraz z upominkami.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na poczęstunek, który 
został wspólnie przygotowany 
przez rodziców z dwóch oddzia-
łów zerowych.

Podczas drugiej części uro-
czystości z okazji Dnia Nauczy-
ciela na scenie zaprezentowali 
się uczniowie klas V, VI, VII 
i VIII pod opieką nauczyciel-
ki Moniki Mroszczak-Gąsior. 
Aby uczcić grono pedagogicz-
ne przedstawili humorystyczne 

scenki z życia szkoły, ucznia 
oraz nauczyciela. Bardzo się 
wszystkim podobało. Następnie 
uczniowie zaśpiewali piosenkę 
„Przepraszamy Was za wszyst-
ko”, a na koniec przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego zło-
żyli życzenia nauczycielom oraz 
pracownikom szkoły, wręczając 
im również okazjonalne kartki 
własnoręcznie wykonane.

Autor: Justyna Kurnat  
i Monika Mroszczak-Gąsior, oprac. r/

Ślubowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas

Pasowanie na przedszkolaka i Dzień Edukacji Narodowej w Borze

Obiecali także, że będą się 
starać przynosić dumę ro-
dzicom i nauczycielom. 

Swoją przysięgę przypieczę-
towali na tablicy pamiątkowej, 
która będzie im towarzyszyć 
do ukończenia szkoły. Zanim 
dyrektor szkoły Brygida Strzęp 

dokonała aktu pasowania, 
pierwszoklasiści przedstawili 
montaż słowno-muzyczny i cho-
ciaż zżerała ich trema, pięknie 
recytowali wiersze, śpiewa-
li piosenki i zatańczyli taniec 
integracyjny. Musieli również 
wykazać się wiedzą podczas 

rozwiązywania różnych quizów 
i zagadek przygotowanych przez 
starszych kolegów z klasy II. 
Po tak przebytym egzaminie, 
każde dziecko zostało pasowane 
na ucznia naszej szkoły.

Na pamiątkę tego wydarze-
nia wszyscy otrzymali legity-

macje szkolne, piękne dyplomy, 
a także upominki przygotowane 
przez kolegów z klasy II i ro-
dziców.

Na zakończenie uroczysto-
ści, dzieci z klasy I i II, a także 
nauczyciele zostali zaproszeni 
na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Ten wyjątkowy 
dzień, na długo utkwi w pamięci 
wszystkich pierwszaków.

Autor: Anna Waluś, oprac. r/
Zdj.: Anna Waluś

17 października uczniowie z klasy I Szkoły Podstawowej w Skrzypnem 
ślubowali na sztandar szkoły, że będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki, 
uczyć się jak kochać ojczyznę oraz jak dla niej pracować kiedy urosną.

11 października 2019 roku świętowaliśmy 
w Szkole Podstawowej w Borze Dzień Edukacji 
Narodowej wraz z Pasowaniem na Przedszkolaka.
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Od września 2019 roku dzieci 
realizują swoje zajęcia edu-
kacyjne w dwóch grupach. 

Starszą grupę 5 i 6 latków prowa-
dzi mgr Michalina Skubisz, zaś 
grupą 3 i 4 latków opiekuje się 
mgr Grażyna Marusarz-Bieda.

Ciekawie prowadzone zajęcia, 
miła wręcz domowa atmosfera, 
oraz profesjonalna edukacja po-
woduje, że dzieci traktują szkołę 
jak swój drugi dom. Dzieci z star-
szej grupy od listopada 2018 r. są 
już pełnoprawnymi członkami 
naszej społeczności szkolnej, zaś 

nasze maluszki zostały oficjalny-
mi przedszkolakami 8 listopada 
2019 r. W tym dniu odbyło się pa-
sowanie na przedszkolaka, oraz 
akademia z okazji 101 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Było to bardzo ważne 
wydarzenie dla naszych pociech. 
Dzieci zaprezentowały rodzicom 
i starszym kolegom piosenki, 
wiersze i tańce, których nauczyły 
się do tej pory. Odświętny strój, 
a także dekoracje podkreśliły do-
niosłość wydarzenia. W dalszej 
części dzieci złożyły uroczyste 

ślubowanie, a dyrektor szkoły 
Konrad Kuźmiński za pomocą 
wielkiej kolorowej kredki do-
konał pasowania.

Na pamiątkę tej ważnej 
chwili każde dziecko otrzymało 
dyplom, medal i pamiątkowy 
kotylion ze swoim zdjęciem. Ro-
dzice naszych przedszkolaków 
przygotowali słodki poczęstunek 
dla swoich pociech i nauczycieli.

Autor: Grażyna Marusarz-Bieda, 
oprac. r/

Zdj.: Grażyna Marusarz-Bieda

Zanim pierwszoklasiści zosta-
li przyjęci do grona społecz-
ności szkolnej przedstawili 

zebranym to, czego w szkole już 
się nauczyli. Odświętnie ubrani 
i bardzo przejęci zaprezentowa-
li swój program artystyczny. 
Zaśpiewali pięknie piosenki, 
recytowali wiersze oraz odpo-
wiadali na bardzo ważne py-
tania. Po gromkich brawach 
jakie otrzymali, dyrektor 
szkoły Urszula Krupa wyda-
ła werdykt, że są oni gotowi 
do ślubowania i pasowania 
na ucznia. Rotę ślubowania 
dzieci złożyły na sztandar 

szkoły. Aktu pasowania na 
ucznia Pani dyrektor dokonała 
wspaniałym wielkim piórem. 
Następnie uczniowie otrzymali 

legitymacje szkolne i pamiątki 
ślubowania. Uczennica klasy 
trzeciej zapewniła pierwsza-
ków, że zawsze mogą liczyć 
na swoich starszych kolegów. 

Dzieci otrzymały również od ro-
dziców uszyte przez nich piękne 
piórniki, a koledzy z oddziałów 
przedszkolnych i klasy II i III 
sprezentowali podstawowe wy-
posażenie do tych piórników.

W klasie na pierwszaków 
czekała niespodzianka – wspa-
niały tort od rodziców. Wspólnie 
z wychowawcą i rodzicami dzieci 
radośnie spędziły czas w klasie. 
Rodzice gratulowali dzieciom 
udanego pierwszego tak ważnego 
publicznego występu.

Autor: Maria Święs-Trzebunia, 
oprac. r/

Zdj.: Maria Święś-Trzebunia

Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej 
odbyła się 14 października 2019 r. Wydarzenie to wpisało się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Jest to 
bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i wychowawcy klasy.

Uroczystość Ślubowania Klasy I w szkole w Bańskiej Wyżnej

Nasze przedszkole pracuje pełną parą!
Zainteresowanie rodziców wczesną edukacją spowodowało, że w naszej szkole w Maruszynie 
Górnej dyrektor dołożył wszelkich starań aby utworzyć dwie grupy przedszkolne. Udało się!
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Pierwszym punktem pro-
gramu było zwiedzanie 
Zamku w Niedzicy, gdzie 

wsłuchując się w opowieści 
przewodnika uczniowie od-
krywali historię, tajemnice 
i legendy dotyczące dawnych 
mieszkańców. Obejrzeli rów-
nież starodawne powozy jakimi 
się przemieszczano przed poja-
wieniem się automobilu.

Kolejnym punktem programu 
była wizyta w Parku Rozrywki 

„Spiska Kraina”, gdzie oglądali 
zabytki architektoniczne w Par-
ku Miniatur. W parku zgroma-
dzone są miniatury w skali 
1:20 najważniejszych zabyt-
ków Podtatrza, w tym zamków 
„Dunajec”, Lubowla, zamku 
orawskiego, czorsztyńskiego 
i pienińskiego oraz Czerwonego 
Klasztoru, kościoła w Dębnie, 
dworów Tetmajerów w Zubrzy-
cy Górnej i dworu Uznańskich. 
Ten ostatni był nam najbliższy 

ze względu na to, że usytuowany 
był w Szaflarach. Rekonstruk-
cja była wykonana na podstawie 
istniejących i dostępnych infor-
macji oraz domysłów jak mógł 
wyglądać zamek - warownia 
w Szaflarach. Prezentowane są 

także miniatury wielu innych 
zabytków. Tutaj historia nie jest 
podzielona na polską i słowac-
ką - to wspólna opowieść ludzi 
Podtatrza o historii i kulturze 
tego regionu.

Następnie uczniowie, aby 
móc poczuć klimat zamierz-
chłych czasów, udali się do 
dawnego zamku polskiego 
w Czorsztynie, który niestety 
nie przetrwał do naszych czasów 
w tak dobrym stanie jak zamek 
w Niedzicy.

Wycieczki odbywają się 
w ramach zajęć regionalnych 
i są realizowane dzięki dotacji 
Urzędu Gminy w Szaflarach. 
Dotację uzyskało Stowarzy-
szenie „Czuj!Czuwaj!” w Ma-
ruszynie. Celem projektu było 
„Poznawanie swojego regionu 
poprzez wycieczki turystycz-
no – krajoznawcze” jest przede 
wszystkim zainteresowanie 
młodzieży dziedzictwem kul-
turowym i przyrodniczym naj-
bliższego regionu, integracja 
młodzieży oraz zaszczepienie 
w niej nawyku aktywnego spę-
dzania czasu.

Autor: Anna Królczyk,  
Monika Peciak, oprac. r/

Poprzez wycieczki 
poznajemy  
nasz region

W październiku uczniowie klas VI ze szkół 
w Maruszynie Dolnej i Skrzypnem, po raz 
kolejny wspólnie wyruszyli „Poznawać 
swój region poprzez wycieczki turystyczno 
– krajoznawcze”. Tym razem celem ich 
podróży była Niedzica i Czorsztyn.
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Ze względu na zróżnicowa-
nie tematyczne spektakli te-
atralnych uczestnicy projektu 

zostali podzieleni na dwie grupy 
wiekowe.

Odbyły się trzy wycieczki 
do Krakowa oraz jedna do Cho-
chołowa. Pierwsza 14 czerwca 
miała na celu odwiedzenie Te-
atru Współczesnego oraz oglą-
danie przedstawienia „Szatan 
z siódmej klasy”. Utwór ten jest 
dodatkowo lekturą szkolną. Po 
spektaklu dzieci uczestniczyły 
w 45 minutowych warsztatach 
teatralnych. Miały możliwość 
odgrywania scenek na deskach 
teatru, rozmowy i zadawania 
pytań aktorom. Po spektaklu 
uczestnicy zwiedzili Ogród Do-
świadczeń oraz Muzeum Inży-
nierii gdzie świetnie się bawili 
poznając techniczne i fizyczne 
możliwości różnych urządzeń.

Druga wycieczka odbyła się 
2 października. Uczniowie oglą-
dali przedstawienie pt: „Błysk 
rekina”. Tematyka związana 
z życiem szkolnym oraz jego 
złe i dobre strony. Po obejrzeniu 
spektaklu uczniowie spotkali się 
z aktorem grającym w przedsta-
wieniu, który oprowadził ich po 
teatrze opowiadając różne hi-
storie związane z teatrem oraz 

pracą aktorską. Kolejnym punk-
tem wycieczki było zwiedzanie 
Komnat Królewskich na Wawelu 
i przybliżenie codziennego życia 
rodów królewskich jak i dwo-
rzan zamieszkujących w zamku 
wawelskim.

Podczas trzeciej wycieczki 
7 października, dzieci oglą-
dały przedstawienie teatralne 
„Brzydkie kaczątko” w Teatrze 
Lalek Groteska. Po przedstawie-
niu uczestniczyły w warsztatach 
prowadzonych przez aktora te-
atru. W trakcie zajęć uczniowie 

poznali różne rodzaje lalek i mo-
gli nimi poruszać i odgrywać 
różne scenki. Następnie udali 
się na Wzgórze Wawelskie, 
gdzie zwiedzili Katedrę, Dzwon 
Zygmunta, Groby Królewskie, 
Muzeum i Jamę Smoka Wa-
welskiego. Ostatnim punktem 
wycieczki było zwiedzanie Kra-
kowskiego Zoo.

Zorganizowana została rów-
nież dodatkowa wycieczka do 
Chochołowa i Zakopanego, gdzie 
uczniowie zwiedzili Muzeum Ta-
trzańskiego Parku Narodowego.

Projekt był realizowany 
w ramach Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014 – 2020. Wspólne 
wyjazdy miały na celu inte-
grować dzieci ze społeczno-
ści romskiej ze środowiskiem 
i społecznością uczniowską 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Dolnej.

Stowarzyszenie ma również 
nadzieję kontynuować projekt 
w roku 2020.

Autor: Anna Królczyk, oprac. r/
Zdj.: Anna Królczyk

Magiczny świat teatru
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Maruszyny Dolnej wzięli udział w wyjazdach 
do teatrów, które odbywały się w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie.
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Swoją przygodę z historią 
rozpoczęliśmy od zwiedza-
nia doskonale zachowanego 

zamku w Pszczynie, dawnej re-
zydencji magnackiej Górnego 
Śląska, która powstała w XI lub 
XII w., od tego czasu była wielo-
krotnie przebudowywana. W śre-
dniowieczu stanowiła własność 
między innymi książąt opolsko-
-raciborskich, książąt opawskich 
i książąt cieszyńskich. W latach 

1548–1765 należała do śląskie-
go rodu Promnitzów, 1765–1847 
książąt Anhalt-Köthen-Pless, 
a od 1847 książąt Hochberg von 
Pless z Książa. W latach 1870–
1876 dokonali oni przebudowy 
zamku, na skutek której uzyskał 
on swój obecny kształt architek-
toniczny w stylu neobarokowym. 
W Zamku w Pszczynie zachowa-
ło się oryginalne wyposażenie 
i meble, które sprawiają, że jest 

on obecnie jednym z najcenniej-
szych zabytków architektury re-
zydencjonalnej w Polsce.

Kolejnym przystankiem na-
szej historycznej podróży do 
przeszłości, był obóz koncentra-
cyjny w Oświęcimiu. W osiem-
dziesiątą rocznicę wybuchu II 
wojny światowej zwiedziliśmy 
miejsce dla każdego człowie-
ka wstrząsające i zmuszające 
do refleksji. Pani przewodnik 
opowiedziała nam historię tego 
ogromnego kombinatu zbrodni 
hitlerowskich Niemiec. To, co 
tam robiono ludziom dla nas, 
współczesnych, wydaje się nie-
prawdopodobne i nierzeczywi-
ste, że człowiek człowiekowi 
zgotował taki los… Zwiedzając 
poszczególne baraki, oglądali-

śmy zdjęcia ludzi, którzy tam 
zginęli, rzeczy osobiste, fotogra-
fie dzieci poddawanych bestial-
skim eksperymentom doktora 
Mengele, byliśmy w celi śmier-
ci Maksymiliana Kolbego oraz 
pod ścianą straceń, przy której 
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze, w milczeniu oddaliśmy 
hołd wszystkim zamordowanym 
tam ludziom.

Każdy z nas wychodził z obozu 
przejęty tym, co usłyszał i zoba-
czył, tysiące, miliony, ludzi co-
rocznie odwiedzających to miej-
sce powinno zastanowić się nad 
słowami umieszczonymi w bloku 
27 Szoa będącym Centrum Holo-
caustu „Ta wojna wydarzyła się 
naprawdę i może powtórzyć się 
znowu…”. oprac. r/

Wycieczka do Pszczyny i Oświęcimia

We wrześniu uczniowie klasy VII i VIII Szkoły 
Podstawowej w Borze brali udział w poruszającej 
i trudnej lekcji historii. Udali się na wycieczkę 
do muzeum zamkowego w Pszczynie oraz obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz - Birkenau.

Wędrówkę utrudniały wilgot-
ne kamienie na szlaku, ale 
młodzi wędrowcy dzielnie 

pokonali trasę z Jaworek do Sza-
łasu Bukowinki. Drogę uprzy-
jemniała piękna, kolorowa, je-
sienna sceneria. Na polanie dzieci 
mogły odpocząć, pobawić się na 
placu zabaw, a także podziwiać 
piękne widoki.

Autor: Jolanta Krzystyniak oprac. r/
Zdj.: Jolanta Krzystyniak

We wrześniu uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu, z klas I-III wybrali 
się do Wąwozu Homole.

Jesienne wędrowanie
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W ten dzień cała społecz-
ność szkolna udała się 
najpierw do Kościoła na 

Mszę Świętą odprawioną przez 
ks. Proboszcza Parafii w Maru-
szynie Andrzeja Kwaka, by w ten 
sposób uczcić Patrona Św. Jana 
Kantego i rozpocząć obchody 
Święta Szkoły.

Kolejnym punktem uroczy-
stości było ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej. Pierwszoklasi-
ści pod kierunkiem nauczycielki 
Bożeny Huzior podczas występu 
artystycznego zaprezentowali 
swoje umiejętności recytator-
skie, muzyczne i znajomość 
języka angielskiego. Po złoże-
niu ślubowania przez dzieci dy-
rektor szkoły Maria Niedośpiał 
przy zgromadzonych rodzicach, 
nauczycielach i kolegach doko-
nała symbolicznego pasowania 
na ucznia wypowiadając zdanie: 
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Maruszynie 
Dolnej” i dotykając piórem, 
jak czarodziejską różdżką, ra-
mion pierwszoklasistów, paso-
wała dzieci na pełnoprawnych 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Kantego w Ma-
ruszynie Dolnej. W ten sposób 
uczniowie zostali włączeni do 
braci uczniowskiej.

Kolejnym punktem programu 
był Konkurs Wiedzy o Patronie 
Szkoły i Historii Szkoły w Ma-
ruszynie. W tak uroczystym 
dniu starsi uczniowie przybli-
żyli młodszym kolegom postać 
Świętego Jana z Kęt. Konkurs 
ten przygotowały nauczycielki: 
Joanna Żółtek- Babiarz, Renata 
Zagól i Renata Jagoda. Ucznio-
wie odpowiadali na pytania 
dotyczące życia i działalności 
Jana Kantego, a także na pyta-
nia związane z historią naszej 
szkoły. W tym samych czasie 
uczniowie z klas I-IV malowa-
li postać Patrona, biorąc tym 
samym udział w plastycznym 
konkursie przeprowadzonym 

przez nauczycielkę Annę Król-
czyk. Laureaci obu konkursów 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców działa-
jącą przy tutejszej szkole. Na-
grodzeni uczniowie to: Eweli-

na Starzonek, Anna Surmiak, 
Jakub Budzyk, Joanna Mucha, 
Karolina Szczerba, Kamila Kar-
koszka, Martyna Barglik, Pa-
trycja Łukaszczyk, Magdalena 
Buńda, Zuzanna Karwaczka, 

Patryk Słodyczka, Kamil Stra-
ma i Maksymilian Bylina, Anna 
Bartoszek, Klaudia Zubek, Oli-
wia Zapotoczna, Zuzanna Gil, 
Fabian Gil. Po zakończonych 
konkursach dzieci czekała nie-
spodzianka. Rada Rodziców 
ufundowała pizzę dla wszyst-
kich uczniów oraz poczęstunek 
w postaci przepysznych ciast.

Ten dzień wycisnął niejed-
ną łezkę w oczach wszystkich, 
głównie za sprawą występu 
pierwszoklasistów. Natomiast 
przeprowadzone konkursy 
pozwoliły poznać szczególne 
osiągnięcia i działania Świętego 
Jana Kantego. Całokształt jego 
pracy naukowej staje się dro-
gowskazem dla całej społecz-
ności szkolnej. Corocznie ten 
dzień jest obchodzony bardzo 
uroczyście w naszej szkole i do-
starcza nowej wiedzy o Patro-
nie, o szkole oraz o ciekawych 
miejscach odwiedzanych przez 
uczniów.

Społeczność szkolna
oprac. r/

Święty Jan Kanty Patron Szkoły 
Podstawowej w Maruszynie Dolnej

21 października 2019 roku szkoła w Maruszynie Dolnej obchodziła Święto Szkoły.
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Program ma na celu integro-
wać dzieci ze społeczności 
romskiej ze środowiskiem 

i społecznością uczniowską 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Dolnej.

Uczniowie w celu wdro-
żenia się i zapoznania z nową 
techniką rozpoczęli zajęcia od 
rzeźbienia i tworzenia w glinie 
samoutwardzalnej. Kolejnym 
etapem zajęć było tworzenie 
przedmiotów z gipsu ceramicz-
nego odlewanego w gotowych 
foremkach o różnych kształtach 
i wielkościach. Następnie wy-
twory były malowane według 
indywidualnych pomysłów dzie-
ci. W trakcie zajęć z rzeźbienia 
w glinie uczniowie wyrabiali 
glinę ręcznie tworząc różne na-
czynia: miseczki, kubeczki oraz 
elementy ozdobne (rodzaj deko-
racji do powieszenia na ścianie). 
Największą atrakcją było to, że 
dzieci pojedynczo uczyły się 
pracować i wyrabiać naczynia 
na kole garncarskim. Zajęcia te 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem i ogromnym zaangażo-
waniem uczestników. Pomimo 

komplikacji i trudności w pracy 
na kole garncarskim dzieci nie 
zrażały się i tworzyły wspaniałe 
wyroby artystyczne. Okazało się 
również, że praca garncarza jest 
żmudnym, ciężkim ale satysfak-
cjonującym zajęciem.

Dzieci uczestniczące w pro-
jekcie były również na wyciecz-
ce w Miasteczku Galicyjskim 
w Nowym Sączu, gdzie zwie-
dzały skansen dawnych domostw 
i całych gospodarstw oraz bu-
dynki sakralne jak kościoły czy 
cerkwie. Kolejnym punktem wy-
cieczki był udział dzieci w warsz-
tatach ceramicznych, w trakcie 
których uczniowie wyrabiali 
miseczki. Prace uczniowskie zo-
stały wstępnie wypalone i trwają 
prace nad ich szkliwieniem.

Stowarzyszenie „Czuj!Czu-
waj!” stara się o fundusze na rok 
2020 aby móc kontynuować ten 
rodzaj zajęć.

Projekt realizowany był w ra-
mach Programu integracji spo-
łeczności romskiej w Polsce na 
lata 2014 – 2020.

Autor: Anna Królczyk, oprac. r/
Zdj.: Anna Królczyk

Ginące zawody – garncarstwo
W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie, 
dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały zajęcia z garncarstwa i ceramiki.
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W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas 0 – III 
oraz klasa VIII b. Podczas 

spotkania aspirant przypominała 
najmłodszym uczniom naszej 
szkoły o najważniejszych zasa-
dach bezpieczeństwa, obowią-
zujących podczas przemiesz-
czania się po drogach oraz 
o obowiązku noszenia przez 
dzieci odblasków. Zaprezen-
towała również elementy swo-

jego stroju służbowego oraz 
sprzęt niezbędny w codziennej 
pracy. Uczniowie mieli okazję 
zadać wiele pytań dotyczących 
bezpiecznego zachowania się 
w ruchu drogowym oraz zadań, 
które na co dzień wykonują. Na 
koniec spotkania wszystkim 
uczestnikom zostały rozdane 
odblaskowe emblematy.

Autor: Piotr Ścisłowicz, oprac. r/
Zdj.: Piotr Ścisłowicz

Warsztaty florystyczne w przedszkolu

Zajęcia te przeprowadzone zo-
stały w ramach preorientacji 
zawodowej, której celem jest 

wstępne zapoznanie dzieci z wy-
branymi zawodami oraz pobu-
dzanie i rozwijanie ich zaintere-
sowań i uzdolnień. Na początku 
spotkania nasze przedszkolaki 
dowiedziały się na czym polega 
praca florystki, a także mogły 
podziwiać wytwory pracy Pani 
Małgorzaty. W dalszej części 
warsztatów mali uczestnicy, 
pod czujnym okiem przybyłej 
florystki, krok po kroku same 

wykonywały niesamowite, 
jesienne kompozycje, które 
wkrótce miały stać się ozdo-
bą w ich domach.

Zajęcia te okazały się 
być przysłowiowym „strza-
łem w dziesiątkę”, gdyż dzieci 
z zapałem tworzyły swoje kwia-
towe dzieła, a przy tym ćwiczyły 
paluszki, utrwalały nazwy kolo-
rów oraz poznawały nowe ga-
tunki kwiatów. Efekt końcowy 
był fantastyczny, a w nagrodę za 
ciężką pracę nasz gość poczęsto-
wał dzieci słodkim prezentem.

Serdecznie dziękujemy 
Pani Małgorzacie za trud 
włożony w przygotowanie 
warsztatów oraz za nie-
zwykle kreatywne i cudne 
zajęcia florystyczne.

Autor: Anna Stołowska-
-Kwak, oprac. r/

Zdj.: Anna Stołowska-Kwak

28 października 2019 r., w oddziale 
przedszkolnym dzieci młodszych w Bańskiej 
Wyżnej odbyły się warsztaty florystyczne 
prowadzone przez Małgorzatę Chodorowicz.

Odblaskowa szkoła
W środę, 6 października w ramach akcji „Odblaskowa 
szkoła”, Szkoła Podstawowa w Szaflarach gościła 
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Targu aspirant Dorotę Kowalczyk.
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Celem podróży było udanie 
się na obrzeża niewielkie-
go lasu brzozowego, który 

mieści się za cmentarzem. Po 
dotarciu na miejsce oraz „uzbro-
jeniu” się w lupy, wszyscy wyru-
szyli na poszukiwania owadów 
zamieszkujących pobliskie łąki 
oraz obrzeża lasu.

Początkowo, dzieci miały 
trudność z „namierzeniem” tych 
najmniejszych mieszkańców, jed-
nakże już po kilku chwilach, na 
coraz to nowych twarzach dzieci 
pojawiła się radość ze znalezienia 

i możliwości obserwowania ma-
łych żyjątek. Przez lupy obserwo-
wane były różnorakie pająki, dż-
dżownice, stonogi. Dzieci miały 
również możliwość obserwować 
pobliski krajobraz przez kolejny 
przyrząd optyczny – lornetkę.

W drodze powrotnej dzieci 
również się nie nudziły, ponieważ 
miały możliwość utrwalić wia-
domości zdobyte podczas zajęć 
dydaktycznych, na temat nazw 
poszczególnych liści. Wszystkie 
przedszkolaki jednogłośnie uzna-
ły, iż był to wspaniały spacer i cze-
kają na kolejne, z czego ogromnie 
ucieszyły się wychowawczynie 
obu oddziałów – Anna Kalata 
oraz Justyna Kurnat.

Autor: Justyna Kurnat, oprac. r/
Zdj.: Justyna Kumat

Spotkanie uczniów z Bańskiej Niżnej z ekologią
10 października uczniowie klas V–VIII wybrali się na wycieczkę do elektrowni 
wodnej w Niedzicy oraz Geotermii Podhalańskiej.

Celem wyjazdu było zdobycie 
wiedzy o źródłach energii 
odnawialnej oraz poznanie 

sposobów ich wykorzystania. 
Podczas zwiedzania z prze-
wodnikiem uczniowie obejrzeli 
pomieszczenia technologiczne 
Geotermii Podhalańskiej i elek-
trowni wodnej w Niedzicy, po-
znając urządzenia służące do 
produkcji prądu oraz ogrzewania 
domów.

Oprac. r./

Jesienna obserwacja przyrody przez 
borzańskich przedszkolaków

W październiku 2019 roku oddziały zerowe 3,4-latków oraz 5,6-latków ze Szkoły Podstawowej w Borze 
udały się na dłuższy jesienny spacer, drogami otaczającymi miejscowość Bór.
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Celem akcji było zapoznanie 
uczniów z lokalnymi miej-
scami pamięci i zgłębienie 

ich historii. Dlatego też ucznio-
wie w pobliżu pomnika poświę-
conego Konfederacji Tatrzań-
skiej w Szaflarach przypomnieli 
historię działalności konfederacji 
Tatrzańskiej na Podhalu. Po krót-
kiej lekcji historii klasa IV i VI 
przystąpiły do porządkowania 

grobów swoich najbliższych oraz 
osób cenionych i zasłużonych 
w swojej społeczności. Wyjście 
klasy IV i VI na cmentarz w Sza-
flarach było udaną lekcją historii 
oraz lokalnego patriotyzmu, któ-
ry należy podtrzymywać oraz 
pielęgnować od najmłodszych 
lat edukacji.

Autor: Marcin Bryniarski, oprac. r/
Zdj.: Rafał Gąsior

Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej  
„Szkoła pamięta” w Bańskiej Niżnej

25 października 2019 uczniowie klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej wraz 
z wychowawcą Marcinem Bryniarskim, oraz 
klasy VI wraz z wychowawcą Rafałem Gąsiorem, 
wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła Pamięta”.

W naszej szkole czytano 
„Katarynkę” Bolesława 
Prusa. Nowela ta jest na-

szą lekturą, więc razem z moją 
klasą (piątą oczywiście)) przy-
gotowaliśmy się do jej czytania 
i przedstawienia. Najpierw za-
prezentowaliśmy się uczniom 
klas młodszych, a następnie 
czytaliśmy klasom starszym. 
Zrobiliśmy to z wielkim zaan-
gażowaniem, skupiliśmy uwagę 
i zainteresowanie swoich koleża-
nek i kolegów. Wszyscy z zacie-
kawieniem słuchali Katarynia-
rza, który grał na skonstruowanej 
przez nas katarynce. Każdy za-
stanawiał się jakim sposobem 
wydobywa on dźwięki z pudełka 
po butach. Bawiliśmy się bardzo 
dobrze, a nad całością przygoto-
wań i przebiegiem wydarzenia 
czuwała nasza bibliotekarka pani 
Anna Krupa.

Autor: Patryk Kalata, kl.V
oprac. r/

Narodowe Czytanie w szkole w Bańskiej Niżnej
W tym roku po raz ósmy odbyła się ogólnopolska akcja społeczna i czytelnicza 
„Narodowe Czytanie”. Akcja ta ma na celu rozwijać wśród Polaków znajomość 
literatury narodowej. Tym razem wybrano Nowele Polskie.
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Upamiętnienie tej ważnej daty 
było przyczyną dyskusji 
o formie uczczenia Święta. 

Zdecydowano, że należy włączyć 
do działania wszystkich uczniów 
i nauczycieli. Cała sala stała się 
sceną, a wszyscy obecni arty-
stami. Przy dźwiękach muzy-
ki wszystkie klasy zajmowały 
wcześniej przygotowane miej-
sca. Na podłodze rozmieszczo-
no materace, pufy i przeróżne 
miękkie siedziska, by czuć się 
swobodnie i wygodnie. Środek 
sali zajmowała dekoracja – brzo-
zowe krzyże przypominające po-
ległych za Ojczyznę. Ten pomnik 
przeplatany był biało-czerwo-
nymi flagami i oświetlony był 
płonącymi delikatnie zniczami. 
Płomienie świec porozmieszcza-
nych w różnych zakątkach sali 
oddawały niepowtarzalny nastrój 
tego spotkania.

Ósmoklasiści rozdali śpiewni-
ki i rozpoczęło się wspólne śpie-
wanie. Teksty pieśni pojawiały 
się również na monitorze, więc 
kto chciał, mógł się w każdej 
chwili przyłączać do szkolne-
go chóru. Każda piosenka była 
poprzedzona krótką informacją 
o okolicznościach jej powsta-
nia. Niektóre były znane prawie 
wszystkim, ale pojawiły się zu-
pełnie nowe i wspólnymi siłami 
uczyliśmy się ich.

Najważniejsze, że każdy 
śpiewał, po prostu śpiewał. 
Młodsze dzieci wymachiwały 
chorągiewkami, czasem stawa-
ły i maszerowały albo klaskały. 
O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy 
uroczyście cztery strofy Mazur-
ka Dąbrowskiego. Ostatnia pio-
senkę zaśpiewali nauczyciele, 
dzieląc się na dwie grupy. Re-
fren powtarzały dzieci. Była to 
ułańska pieśń pt. „Żurawiejka”. 
Zabawne dwuwersowe strofy 
rozbawiły wszystkich. Dwie 
godziny wspólnego śpiewania 
były lekcją historii, polskiego, 
muzyki, a przede wszystkim 
uczenia się patriotyzmu. Dzię-
kujemy Nauczycielom, Księdzu 
Proboszczowi, Paniom Woźnym 
/ależ mają głosy!!/ i dzieciom.

Autorki: Kasia Repa,  
Natalia Hyrczyk i Kinga Ziemianek

uczennice klasy VIII

Bańska Niżna - Śpiewajmy w Święto Niepodległości

Wspaniała pogoda sprzyjała poznawa-
niu skarbów Pienińskiego Parku Na-
rodowego, o których bardzo ciekawie 

opowiadała przewodniczka – pani Tere-
sa Ciesielka. Trasa wiodła ze Sromowiec 
Wyżnych do Krościenka nad Dunajcem. 
Po drodze uczestnicy wycieczki zdobyli 

Trzy Korony i Sokolicę oraz kilka innych 
pienińskich szczytów. Nagrodą za wysiłek 
była piękna panorama ze słynną reliktową 
sosną, roztaczająca się zwierzchołka Soko-
licy. Podczas wycieczki uczniom towarzy-
szyli wychowawcy klas V, VI i VII – Renata 
Chrobak, Krzysztof Cierniak i Rafał Gąsior.

16 września uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej wybrali się na wycieczkę w Pieniny. 

Uczniowie z Bańskiej Niżnej 
w Pienińskim Parku Narodowym

Klasa VIII pełniła w tym roku honory gospodarza uroczystości 
z okazji z 101 rocznicy odzyskania Niepodległości. 
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Jest to szczególny dzień, tak 
jak w każdej szkole obcho-
dzony w szczególny sposób. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
jest on okazją do zorganizowa-
nia czasu, w którym poznajemy 
nasz region wnikliwiej łącząc 
przyjemne z pożytecznym. 
W tym roku po uroczystej mszy 
świętej odprawionej przez na-

szego proboszcza ks. Andrzeja 
Kwaka udaliśmy się do Zubrzy-
cy Górnej do skansenu. Tym 
razem nie na zwiedzanie, ale 
na zajęcia edukacyjne. Klasy 
I-III wzięły udział w zajęciach 
„Od ziarenka do bochenka”, 
klasy IV i V poznawały proces 
powstawania płótna lnianego 
„Jak to ze lnem było”, a najstar-

si szósto i ósmoklasiści rozwi-
jali swoje manualne zdolności 
w wykonywaniu bibułkowych 
kwiatów. Zajęcia były bardzo 
ciekawie prowadzone przez pra-
cowników skansenu. Najmłodsi 
mieli okazję popróbować swo-
ich wypieków popijając pysz-
ną zbożową kawą, średniacy 
wyszli z zajęć z wyczesanym 

pękiem lnu, a najstarsi z pękami 
pięknych kolorowych bukie-
tów. Na zakończenie pobytu 
w skansenie czekała jeszcze 
jedna niespodzianka - ognisko 
z pieczeniem kiełbasy. Pełni 
wspaniałych wrażeń, bogatsi 
o zdobytą wiedzę i umiejętno-
ści wróciliśmy późnym popo-
łudniem do szkoły. Dzień ten 
na pewno na długo zagości 
w naszej pamięci.

Autor: Tomasz Mazur, oprac. r/
Zdj.: Tomasz Mazur

Święto patrona szkoły w Maruszynie Górnej
18 września to data Święta naszej szkoły. W tym dniu jest 
obchodzone święto Św. Stanisława Kostki – patrona naszej szkoły.

To już czwarty rok, kiedy 
uczniowie podejmują tę 
szczytną inicjatywę. 29 

października 2019 r. uczniowie 
klas siódmej i ósmej pod opieką 
nauczycielek Renaty Jagody i Jo-
anny Żółtek - Babiarz udali się na 
cmentarz, by posprzątać opusz-

czone mogiły. Każdy uczeń wziął 
ze sobą wcześniej przygotowane 
w domu z rodzicami wiązanki 
i wieńce. Dzieci przyniosły też 
narzędzia ogrodnicze, cetynę 
oraz znicze; uprzątnęły groby, 
wyplewiły i obsypały je ziemią. 
Wszyscy wspólnie zatrzymywa-

li się nad grobami, aby się po-
modlić oraz zapalić znicz, znak 
pamięci o tych, którzy odeszli.

Uczniów cieszy dodatkowo 
fakt, że akcja daje wymierne re-
zultaty, a oni sami mogą dawać 
dobry przykład. Coraz więcej 
młodych ludzi z Maruszyny 

przychodzi sprzątać opuszczo-
ne groby, są to uczniowie szkół 
z opiekunami, a także absolwenci.

Warto pamiętać, bo „Narody, 
które tracą pamięć, tracą życie”. 
Uczniowie z Maruszyny chcą 
pamiętać o swoich przodkach.

Wolontariusze, oprac. r/

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
/ks. Jan Twardowski/Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego 

w Maruszynie Dolnej wzięli udział w akcji sprzątania zapomnianych 
grobów na cmentarzu w Maruszynie.
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Godziny zajęć i ich syste-
matyka była dostosowana 
do zajęć i lekcji szkolnych 

i odbywały się w ramach pro-
jektu realizowanego w ramach 
Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014 
– 2020. Wspólne spędzony na 
twórczej pracy czas miał na celu 
integrować dzieci ze społeczno-
ści romskiej ze środowiskiem 
i społecznością uczniowską 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Dolnej.

Celem zajęć było, przede 
wszystkim, kształcenie i rozwi-
janie talentów plastyczno- ar-
tystycznych, zapoznanie dzieci 
z nowymi technikami plastycz-
nymi – decoupage i scrapbooking 
oraz rozwijanie kreatywności 
dzieci w okazjonalnym przygo-
towaniu podarunków i pamiątek 
dla siebie oraz najbliższych.

Dużą część godzin przezna-
czono na zajęcia z wyrabiania 
ozdób z papierowej wikliny. 
Okazało się to dość trudnym 
zadaniem dla dzieci i wyma-
gało większej ilości czasu na 
opanowanie techniki. Dużo za-
angażowania uczniowie włożyli 
także w malowanie na szklanych 
naczyniach farbami witrażowy-

mi. Dzieci wykazywały się dużą 
wyobraźnią i wrażliwością arty-
styczną. Uczniowie projektowali 
sposoby ozdabiania i wykonywa-

li projekty do realizacji. Tworzyli 
albumy na zdjęcia w technice 
scrapbooking zdobiąc album we-
dług własnego pomysłu i projek-

tu. Ostatnim etapem zajęć kre-
atywnych było poznanie przez 
dzieci techniki zdobienia przed-
miotów zwanej decoupage. Dzie-
ci wykonywały prace ozdabiając 
elementy drewniane w nowo po-
znanej technice. Dzieci ozdabiały 
drewniane elementy takie jak: 
skrzyneczki na drobiazgi, skrzy-
neczki na herbatę, podkładki na 
kalendarz czy ramki na zdjęcia. 
Dzieciom bardzo się ta technika 
spodobała i chętnie podejmowały 
one próby zdobienia zwłaszcza, 
że przedmioty wykonane przez 
siebie mogli zabrać do domu.

W ramach zajęć rozwijają-
cych kreatywność uczniowie byli 
również na wycieczce w Nowym 
Targu, gdzie zwiedzili Muzeum 
Podhalańskie mieszczące się 
w Ratuszu. Tam obejrzeli wy-
stawę obrazów współczesnych 
malarzy z regionu Podhala pre-
zentowaną w Galerii „Jatki”. Na 
zakończenie wycieczki udali się 
do nowo powstałego parku tram-
polin w Nowym Targu.

Stowarzyszenie planuje 
kontynuować zajęcia kreatyw-
ne w 2020 roku poszerzając je 
o jeszcze ciekawsze techniki 
zdobnicze.

Autor: Anna Królczyk, oprac. r/

Zajęcia rozwijające kreatywność
Kolejny, w tym roku projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” 
w Maruszynie dotyczył organizacji zajęć rozwijających kreatywność.
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W konkursie rywalizowały 
trzy trzyosobowe grupy 
uczniów z różnych klas. 

Uczestnicy musieli między in-
nymi rozpoznać samochody na-
uczycieli, wskazać jakie są ich 
ulubione kolory, a także odgad-
nąć, kim nasi pedagodzy chcieli 
zostać, gdy byli dziećmi. Ucznio-
wie rozpoznawali też po głosie 
pracowników szkoły, a także 

wskazywali ich hobby, wybie-
rając odpowiednie przedmioty. 
Quiz był też okazją, by poznać 
naszych pedagogów z innej stro-
ny i trochę się pośmiać np. ze 
szkolnych wybryków naszych 
Pań i Panów.

Na koniec złożyliśmy naszym 
nauczycielom i pracownikom 
szkoły życzenia i wręczyliśmy 
im upominki. Panowie dostali 

ładne, szare poduszki, a Panie 
wyłożone szarym materiałem 
koszyczki. Później wszyscy udali 
się na poczęstunek. Tego dnia pa-
nowała w szkole miła atmosfera 

i tak obchodzony Dzień Nauczy-
ciela spodobał się wszystkim.

Samorząd Uczniowski
oprac. r/

W poniedziałek od samego 
rana panowała w szkole 
świąteczna atmosfera. 

Pierwszaki, inni uczniowie szko-
ły, nauczyciele i rodzice zebrali 

się w sali gimnastycznej. Dyrek-
tor szkoły Jolanta Stolarczyk po-
witała wszystkich, a szczególnie 
serdecznie klasę pierwszą, której 
oddała głos.

Dzieci pięknie zaśpiewały 
piosenki, wyrecytowały wier-
sze, wykonały zadania matema-
tyczne przy tablicy i wykazały 
się znajomością przepisów ru-

chu drogowego. Potem przejęci 
pierwszoklasiści ślubowali na 
sztandar szkoły być dobrymi 
Polakami, godnie reprezento-
wać swoją szkołę, a swym za-
chowaniem i nauką sprawiać ra-
dość rodzicom i nauczycielom. 
Następnie nastąpiło symbolicz-
ne pasowanie ich na uczniów 
przez dyrektora szkoły. „Pasuję 
cię na ucznia” – usłyszał każdy 
pierwszak, a ich ramiona do-
tknęło jak czarodziejska różdż-
ka pióro. Na koniec Pani dyrek-
tor złożyła dzieciom życzenia, 
a rodzice wręczyli im upominki. 
Później najmłodsi uczniowie 
szkoły udali się na słodkie przy-
jęcie zorganizowane przez ich 
rodziców.

Ten dzień na długo zostanie 
pierwszakom w pamięci.

Autor: Anna Sichelska
oprac. r/

Konkursowy Dzień Nauczyciela w Bańskiej Niżnej
14 października w szkole odbyły się obchody 
Dnia Nauczyciela. Zostały one zorganizowane 
przez nowo wybrany Samorząd Uczniowski. 
Miały nietypową formę quizu pod tytułem 
„Czy znasz swoich nauczycieli?”.

Ślubowanie pierwszoklasistów 
w Bańskiej Niżnej

14 października 2019 roku w szkole w Bańskiej Niżnej odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy I, do której przygotowywali się od początku roku 
szkolnego, ucząc się tekstów i wytrwale ćwicząc podczas prób.
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Cały dzień jury i publiczność 
mogła usłyszeć pieśni chwa-
lące piękną i niełatwą histo-

rię Polski, a wśród nich zespół 
wokalny „Skrzypnianki”.

Przegląd odbywał się pod 
patronatem prezydenta RP 
i metropolity krakowskiego, 
a organizowany był przez: 
Akcję Katolicką Archidiece-

zji Krakowskiej, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Ar-
chidiecezji Krakowskiej, Ma-
łopolskiego Kuratora Oświaty, 
Parafię MB Częstochowskiej 
oraz Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. Janusza Korczaka 
oraz przy wsparciu finanso-
wym Rady Dzielnicy XVIII 
– Nowa Huta.

Wzięło w nich udział 66 wy-
konawców - chórów, zespołów 
i solistów.

Zespół „Skrzypnianki” zo-
stał nagrodzony w kategorii: 
zespoły. Spośród 7 przygoto-
wanych pieśni, został poproszo-
ny o zaprezentowanie: „Pieśni 
powstańców 1863 r.” oraz „Ej 
za Ojczyne miyłom i nasom śle-
bode”. Zespołowi towarzyszy-
ła kapela góralska w składzie: 
Joanna Cudzich, Kamil Topór, 
Marian Stopka i Mateusz Mucha. 
Opiekunem zespołu jest Monika 
Peciak. Występ został przyjęty 
gromkimi brawami. „Skrzyp-
nianki” zostały również popro-

szone o oprawę muzyczną Mszy 
św. w intencji Ojczyzny oraz 
udział w Koncercie Laureatów 
17 listopada (niestety zespół nie 
mógł w nim uczestniczyć z waż-
nych dla siebie powodów).

Warto wspomnieć, że 
„Skrzypnianki” już po raz kolej-
ny są Laureatami tego Przeglądu, 
a w roku 2017, jako zdobyw-
cy Grand Prix, reprezentowały 
Archidiecezję Krakowską na 
Ogólnopolskim Koncercie Pieśni 
Patriotycznej na Zamku Królew-
skim w Warszawie.

Gratulujemy!
Autor: Monika Peciak

oprac. r./

„Skrzypnianki” - laureatami XVII Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej w Krakowie

16 listopada w auli św. Bernarda przy kościele 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane, 
prawie 500 osób wzięło udział w przesłuchaniach 
w ramach XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej w Krakowie. 

Wyróżnienie dla muzyki Łukasza 
Murzańskiego z Bańskiej Niżnej

Wydarzenie to ma charakter 
tradycyjnych góralskich 
,,posiadów” tj. kameral-

nego, wspólnego muzykowania. 
Spotkania Muzyk Podhalańskich 
są również okazją do wymiany 
doświadczeń oraz prezentacji za-
pomnianych góralskich melodii – 
nazywanych w gwarze „nutami”.

Spośród 9 muzyk podhalań-
skich występujących w trady-

cyjnym trzyosobowym składzie 
wyróżnienie przyznano muzyce 
Łukasza Murzańskiego z Bań-
skiej Niżnej, instruktora prowa-
dzącego zajęcia nauki gry na 
skrzypcach i basach z dziećmi 
z Bańskiej Niżnej.

Serdecznie gratulujemy!
Autor: Natalia Staszel

Zdjęcia: Bukowiańskie Centrum  
Kultury „Dom Ludowy”

W Bukowinie Tatrzańskiej po raz czternasty 
odbyły się Spotkania Muzyk Podhalańskich 
„Dziadońcyne Granie”.
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Dzięki wsparciu finansowemu 
w ramach Programu Granto-
wego w projekcie „Podkar-

packi Ośrodek Wspierania Ekono-
mi Społecznej”, oraz współpracy 
z LGD „Zielone Bieszczady” ze-
spół „Tyrawa Wołoska” uczest-

niczył w wyjeździe szkolenio-
wo - promocyjnym do Bańskiej 
Wyżnej. Uczestnicy wzięli udział 
w bardzo owocnych spotkaniach 
z dziecięcymi grupami artystycz-
nymi. Była to dla nas bardzo cenna 
lekcja co należy robić, by zachęcić 

dzieci i młodzież do zaangażowa-
nia się w działalność artystyczną. 
Mogliśmy jednocześnie zapromo-
wać gminę Tyrawa Wołoska na 
Podhalu. Spotkania odbywały się 
w bardzo miłej atmosferze, a za-
interesowanie naszym regionem 

było ogromne co nas oczywiście 
bardzo cieszy. Teraz nie pozosta-
je nam nic innego, jak przenieść 
zdobytą tam wiedzę na nasz, ty-
rawski grunt.

Autor: zespół „Tyrawa Wołoska”
oprac. r./

Gmina Tyrawa Wołoska 
z wizytą w Sercu Podhala

Ludowy zespół wokalno – taneczny „Tyrawa Wołoska” z Podkarpacia 
odwiedził zespół regionalny „Watra” w Bańskiej Wyżnej.

Podczas przesłuchań, któ-
re odbyły się w dniach 5-6 
października 2019 r., Komi-

sja oceniła 128 prezentacji z 31 
zespołów regionalnych z terenu 
całego Podhala w tym również 
z gminy Szaflary.

Uczestnicy rywalizowali 
w czterech kategoriach: śpiew 
solowy, śpiew grupowy, taniec 
solowy, taniec zbójnicki, podzie-
lonych na trzy grupy wiekowe. 
W skład Komisji weszli: Jan Sta-
choń-Koszarek Przewodniczący, 
Anna Lassak oraz Kazimierz 

Lassak. Reprezentanci zespołów 
z naszej gminy zajęli wysokie 
miejsca w kilku kategoriach. 
Serdecznie gratulujemy!
KATEGORIA 
– TANIEC ZBÓJNICKI:
 » Grupa wiekowa I:

III miejsce - ,,Niźniobań-
scanie” z Bańskiej Niżnej

KATEGORIA  
ŚPIEW SOLOWY
 » Grupa wiekowa I:

III miejsce – Emilia Sikoń 
- „Mali Skrzypnianie” ze 
Skrzypnego

 » Grupa wiekowa III:
II miejsce – Izabela Szeliga 
– „Skrzypnianki” ze Skrzyp-
nego
III miejsce – Magdalena Gał 
z Szaflar

KATEGORIA - 
 ŚPIEW GRUPOWY:
 » Grupa wiekowa I:

II miejsce – Duet „Niźnio-
bańscanie” z Bańskiej Niżnej

 » Grupa wiekowa II:
III miejsce – Duet „Zyngier-
ki” z Maruszyny

 » Grupa wiekowa III:
III miejsce – zespół „Skrzyp-
nianki” ze Skrzypnego

Specjalne Wyróżnienia dla 
Nolepsyj toniecnicy otrzymała 
Marta Szczęch z zespołu „Mali 
Zaskalanie” z Zaskala.

Autor: Natalia Staszel
Zdj.: CKiP w Czarnym Dunajcu

Już po raz XXXII w Ratułowie odbyła się Przeziyracka 
Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich. 

Przeziyracka Młodych 
Toniecników 
i Śpiewoków Góralskich
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Troska o zachowanie i pie-
lęgnowanie podhalańskich 
tradycji sprawiła, że 27 li-

stopada 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Skrzypnem już po raz dwu-
dziesty ósmy zebrali się najlep-
si gawędziarze i recytatorzy ze 
szkól w Gminie Szaflary.

To wielkie wydarzenie, 
którym był XXVIII Gmin-
ny Konkurs Recytatorsko 
Gawędziarski im. Andrzeja 
Kudasika i Bogdana We-
rona, jak co roku, zgro-
madziło rzesze uczniów, 
rodziców, nauczycieli, 
przedstawicieli lokalnych 
władz, poetów i twórców 
ludowych, sponsorów oraz 
tych wszystkich, którzy 
interesują się folklorem 
naszego regionu.

Zaszczycili nas swoją 
obecnością: Poseł na sejm 
RP Edward Siarka, Urzę-
dujący Członek Zarządu 
Powiatu Nowotarskiego 
Karol Skrzypiec, były Wicestaro-
sta i nauczyciel szkoły w Skrzyp-
nem Władysław Tylka, Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-
dziński, Przewodniczący Rady 
Gminy Szaflary Stanisław Wąsik, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Szaflary Joanna Palka, sołtys 
Skrzypnego Wojciech Piszczór, 
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kultury w Nowym Targu Tade-
usz Watycha, Dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Szaflarach Iwona 
Gal, Wizytator Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty Bronisław 
Stoch, poprzedni dyrektorzy 
szkoły w Skrzypnem: Władysław 
Zachara, Maria Tylka i Henryk 
Chrobak, były skoczek narciarski 
i absolwent szkoły w Skrzypnem 
Łukasz Rutkowski.

Konkurs przebiegał w nie-
samowitej atmosferze zachwy-
tu nad pięknem naszej gwary 
- mowy ojców. Uczestnicy za-
prezentowali wysoki poziom, 

dlatego też jurorzy - znawcy 
i specjaliści z zakresu gwa-
ry podhalańskiej, z uznaniem 
odnieśli się do wszystkich wy-
stępów, a wybór najlepszych 
recytatorów i gawędziarzy był 
z pewnością nie lada wyzwa-
niem. Podczas Konkursu mo-

gliśmy nie tylko wsłuchać się 
w wiersze i gawędy góralskie, 
ale także zachwycić się muzyką 
góralską, strojem podhalańskim, 
rękodziełem ludowym, a także 
posmakować potraw charak-
teryzujących kuchnię naszego 
regionu.

Zmaganiom konkursowym 
towarzyszyły różne atrakcje. 
Przed gośćmi i uczestnikami wy-
stąpiły niezawodne Skrzypnian-
ki, grupa śpiewacza prowadzona 
przez Monikę Peciak. Przygry-
wała im Kapela w składzie: 
Łukasz Murzański, Stanisław 
Tylka-Wyroba i Krystian Hreśka.

Wspaniale zaprezentował się 
również Zespół Regionalny Mali 
Skrzypnianie, pod kierunkiem 
instruktorów: Anny Mrowcy 
i Pawła Skupnia. Wydarzeniu 
towarzyszyły także wystawy 
regionalne: rzeźby Władysła-
wa Zachary, emerytowanego 
Dyrektora Szkoły w Skrzyp-
nem, malarstwo na szkle Marii 

Bąk-Bafii, absolwentki szkoły 
w Skrzypnem, prace Krystia-
na Sikory, absolwenta Szkoły 
w Skrzypnem, stroje regionalne 
wykonane przez Andrzeja Sie-
kierkę, rękodzieło Małgorzaty 
Krauzowicz.

Nie zabrakło też smacznych 
potraw regionalnych, przygo-
towanych przez Panie z Rady 
Rodziców ze Skrzypnego w tra-
dycyjnym kąciku kulinarnym.

Dzięki sponsorom i życzli-
wym ludziom, którzy zechcieli 
wesprzeć nasz konkurs, laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody.

Są to :
Wójt Gminy Szaflary – Rafał 

Szkaradziński
Powiatowe Centrum Kultury 

w Nowym Targu
Gminne Centrum Kultury, 

Promocji i Turystyki w Szafla-
rach

Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Skrzypnem

Dorota i Józef Pawlikow-
scy z Maruszyny – produkcja 
obuwia

Andrzej Siekierka – projek-
tant strojów góralskich

Joanna i Wojciech Mrugała 
– Przedsiębiorstwo budowlane 
Mrugas ze Skrzypnego

Wojciech Piszczór – sołtys 
wsi Skrzypne

Joanna Palka – Wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Szaflary

Zakład Masarski Majerczyk 
ze Skrzypnego

Władysław Zachara – były 
dyrektor SP Skrzypne

Maciej i Ewa Kwak – sklep 
góralski, sklep Gamma – Bańska 
Wyżna

Katarzyna Rzadkosz – Kwia-
ciarnia U Kasi

Maria Radecka – Stroje Gó-
ralskie -Ludźmierz

Małgorzata Krauzowicz – 
Usługi Krawieckie – firma Cy-
ronia ze Skrzypnego

Łukasz Rutkowski były sko-
czek narciarski ze Skrzypnego

Władysław Tylka – emeryto-
wany nauczyciel SP Skrzypne 
i Prezes Związku Podhalan Od-
dział Skrzypne

Zofia Zapotoczna ze Skrzyp-
nego

Helena i Jan Marusarz ze 
Skrzypnego

Ks. Adam Biłka – proboszcz 
Parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Skrzypnem

Lucyna Bafia – nauczycielka 
z SP Skrzypne

Helena Fąfrowicz – piekarnia 
Szaflary

Święto gwary góralskiej w Skrzypnem
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

Św. Jan Paweł II
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Klaudia i Krystian Sikora – 
Pracownia Stolarsko-Artystycz-
na Synk ze Skrzypnego

W konkursie uczestniczyło 53 
uczniów z 8 szkół podstawowych 
oraz 1 przedszkola z terenu Gmi-
ny Szaflary, którzy występowali 
w czterech grupach wiekowych 
i dwóch kategoriach: gawęda 
i recytacje.

Komisje w składzie:
 » Przewodnicząca: prof. 

nadzw. dr hab. Anna Mle-
kodaj

 » Członek: dr Roman Dzio-
boń

 » Członek: Wanda Szado-Ku-
dasikowa

 » Przewodnicząca: Jadwiga 
Trebunia-Tutka

 » Członek: Anna Mrowca
 » Członek: Józefa Kolbrecka

przesłuchały w najmłodszej 
grupie wiekowej klas 0-I 15 
uczniów: 8 recytatorów i 7 gawę-
dziarzy oraz w grupie wiekowej 
II-III 12 uczniów: 6 recytatorów 
i 6 gawędziarzy.

Grupa wiekowa 0-I:

Klasyfikacja w kategorii 
recytacji:
 » I miejsce – ZUZANNA 

MIGIEL SP Skrzypne
 » II miejsce – KRZYSZTOF 

KRZEPTOWSKI SP Bań-
ska Wyżna

 » III miejsce – MAGDA-
LENA KIERNOZIAK SP 
Maruszyna Dolna

 » Wyróżnienie – NATALIA 
PAWLIKOWSKA SP Bań-
ska Niżna

 » Wyróżnienie – MARIA 
TREBUNIA SP Szaflary

Klasyfikacja w kategorii 
gawęd:
 » I miejsce – MICHAŁ GĄ-

SIOR SP Skrzypne
 » II miejsce – JAKUB KO-

PEĆ Gminne Przedszkole 
w Szaflarach

 » III miejsce – JAN BARTO-
SZEK SP Maruszyna Dolna

 » Wyróżnienie – MATEUSZ 
GAŁ Gminne Przedszkole 
w Szaflarach

 » Wyróżnienie – MICHAŁ 
RZEPA SP Bańska Niżna

Grupa wiekowa II-III

Klasyfikacja w kategorii 
recytacji:
 » I miejsce – AMELIA SI-

KOŃ SP Skrzypne
 » II miejsce – BARBARA 

CISOŃ SP Bańska Niżna
 » III miejsce – EWELINA 

JARZĄBEK SP Bańska 
Wyżna

 » Wyróżnienie – JOANNA 
CHROBAK SP Bór

 » Wyróżnienie – MARCE-
LINA JACHYMIAK SP 
Maruszyna Górna

Klasyfikacja w kategorii 
gawęd:
 » I miejsce – MARCIN 

STRZĘP SP Zaskale
 » II miejsce – EWELINA 

URBAŚ SP Bańska Wyżna

 » III miejsce – SZYMON 
STOPKA SP Szaflary

 » Wyróżnienie – WIKTOR 
MILANIAK SP Bór

 » Wyróżnienie – RAFAŁ BA-
BIARZ SP Bańska Niżna

 » W grupie wiekowej klas 
IV-VI szkoły podstawowej 
przesłuchano 15 uczest-
ników: 9 recytatorów i 6 
gawędziarzy.

Klasyfikacja w kategorii 
recytacji:
 » I miejsce – MARTYNA 

GAŁ SP Skrzypne
 » II miejsce – SZYMON 

RYCHTARCZYK SP Ma-
ruszyna Górna

 » III miejsce – JULIA WY-
ROBA SP Bańska Niżna

 » Wyróżnienie – ANNA BAR-
TOSZEK SP Maruszyna 
Dolna

Klasyfikacja w kategorii 
gawęd:
 » I miejsce – KACPER SIEŃ-

KO SP Bańska Wyżna
 » II miejsce – DANIEL KAR-

WACZKA SP Maruszyna 
Dolna

 » III miejsce – KACPER 
REPA SP Maruszyna Górna

 » Wyróżnienie – MAŁ-
GORZATA STOPKA SP 
Skrzypne

 » W grupie klasa VII-VIII SP 
komisja przesłuchała łącznie 
11 uczniów: 5 recytatorów 
i 6 gawędziarzy.

Klasyfikacja w kategorii 
recytacji:
 » I miejsce – ALICJA ZAPO-

TOCZNA SP Skrzypne
 » II miejsce – STANISŁAW 

NAWALANIEC SP Maru-
szyna Dolna

 » III miejsce – ALICJA SZO-
STAK SP Bańska Wyżna

 » Wyróżnienie – KAROLINA 
BARTOSZEK SP Maruszy-
na Górna

Klasyfikacja w kategorii 
gawęd:
 » I miejsce – BARTŁOMIEJ 

STOPKA SP Szaflary
 » II miejsce – IZABELA 

SZELIGA SP Skrzypne
 » III miejsce – IZABELA 

REPA SP Maruszyna Górna
 » Wyróżnienie – KAMILA JA-

RZĄBEK SP Bór

Ponadto każdy uczestnik 
konkursu zdobywał punkty dla 
swojej szkoły zgodnie z zasadą: 
za każde I miejsce – 4 punkty, 
za II miejsce – 3 punkty, za III 
miejsce – 2 punkty, a za każde 
wyróżnienie po 1 punkcie. W ten 
sposób w klasyfikacji ogólnej:
 » I miejsce zdobyła Szkoła 

Podstawowa w Skrzypnem 
uzyskując 24 punkty

 » II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej uzyskując 
14 punktów

 » III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Maruszynie Dolnej 
uzyskując 11 punktów

 » IV miejsce SP Maruszyna 
Górna

 » V miejsce SP Bańska Niżna
 » VI miejsce SP Szaflary
 » VII miejsce SP Zaskale 

i Gminne Przedszkole w Sza-
flarach

 » VIII miejsce SP Bór

Nagrodą dla szkoły, która uzy-
skała największą ilość punktów 
była Statuetka Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Skrzypnem, zdo-
byli ją po raz kolejny organizato-
rzy, którzy przekazali swoją na-
grodę dla zdobywców drugiego 
miejsca – Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej.

Zdobywcy I miejsca z gru-
py I i II tj. klasy 0-I oraz klas 
II-III SP oraz zdobywcy I i II 
miejsca z klas IV-VI oraz VII 
SP i VIII SP kwalifikują się do 
XLIV Finału Przeglądu, który 
odbędzie się w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Białym Dunajcu 
w dniu 23.01.2020 r. (czwartek) 
o godz. 9.30.

Organizatorzy bardzo ser-
decznie dziękują znamienitym 
gościom za przybycie, zaś spon-
sorom za pomoc w organizacji 
tego wspaniałego święta.

Na wielkie uznanie zasługuje 
praca Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej im. św. Jadwigi 
Królowej w Skrzypnem, zaan-
gażowanie nauczycieli, uczniów 
i pracowników obsługi, bez ich 
wsparcia i pomocy to przedsię-
wzięcie nie miałoby odpowied-
niego wymiaru.

Organizatorzy
Gminnego Konkursu Recytatorsko-

-Gawędziarskiego
im. Andrzeja Kudasika i Bogdana 

Werona w Skrzypnem
Zdj.: Natalia Staszel
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Uczestnicy mieli przygoto-
wać po dwa utwory pieśń 
o tematyce Eucharystycznej 

oraz piosenkę religijną o tematy-
ce dowolnej.

W gronie laureatów znalazły 
się Kabatinki z Szaflar, zajmując 
najwyższe miejsce na podium 
w kategorii dziecięcej! W tej 
samej kategorii trzecie miej-
sce zajęła Schola Bogu Miłe 
z Bańskiej Niżnej, wyróżnienie 

otrzymały Julia Papież i Mar-
tyna Łacek również z Bańskiej 
Niżnej. W kategorii młodzieżo-
wej trzecie miejsce przyznano 
Góralskiej Siyle Wojtka Kleryka 
z Maruszyny.

Drugie miejsce w kategorii 
młodzieżowej zdobyła także, 
pochodząca z Bańskiej Niżnej, 
Gabriela Król występująca z ze-
społem Balzerki z Zakopanego.

Wszyscy laureaci zostali za-
proszeni do występu podczas 
koncertu galowego, który odbył 
się 1 grudnia 2019 r. w Zespole 
Szkół Technicznych i Placówek 
w Nowym Targu.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!
Autor: Natalia Staszel, Zdj.: Podhale24

Laureaci SACROSONG 2019 z gminy Szaflary
Po raz kolejny dzieci i młodzież z gminy 
Szaflary z sukcesem zaprezentowali się podczas 
XXX Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na 
Podhalu SACROSONG 2019 – „Eucharystia Chlebem Życia”.

Występy recytatorów, gawędzia-
rzy, poetów, solistów, grup 
śpiewaczych i teatralnych 

oceniało Jury w składzie: Andrzej 
Jacek Nowak – Wójt Gminy Biały 
Dunajec, Marzena Bąk – Starszy 
Wizytator Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty Delegatura w Nowym 
Targu, Anna Wiśniewska – Instruk-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zakopanem, Jarosław Błażusiak 
– redaktor portalu internetowego 
Laudate.pl oraz Zofia Mieszczak 
–poetka ludowa, członek Związku 
Podhalan O/Biały Dunajec.

W kategorii grupy śpiewacze – 
kl. IV-VI I miejsce zdobyła Schola 
„BOGU MIŁE” z Bańskiej Niż-
nej, natomiast w kategorii grupy 
śpiewacze kl. 0-III wyróżnienie 
otrzymał zespół “Niźniobańscanie” 
z Bańskiej Niżnej.

Serdecznie gratulujemy!
Autor: Natalia Staszel

Zdjęcia: GBP w Białym Dunajcu

XXVI Festiwal Papieski w Białym Dunajcu
W Białym Dunajcu 22 października odbył się 
XXVI Festiwal Papieski, podczas którego z sukcesami 
zaprezentowały się dzieci z Bańskiej Niżnej.
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W kategorii do 10 lat w tań-
cu solowym wyróżnienia 
otrzymały pary: Daniel 

Karwaczka i Magdalena Buńda 
z zespołu „Zyngierki” z Maru-
szyny Dolnej oraz Jakub Luberda 
i Iwona Szostak z zespołu „Mali 
Skrzypnianie”

Uczestników oceniała ko-
misja w składzie: Józef Pitoń 
– przewodniczący, Maria Po-
rębska, Zofia Mieszczak oraz 
Sławomir Stoch.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Autor: Natalia Staszel
Zdj.: GOK Biały Dunajec

7 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Odrowążu przed 
Jury wystąpiło 249 uczestni-

ków z 31 szkół podstawowych, 
przedszkoli i placówek oświato-

wych, prezentujących się w 58 
podmiotach wykonawczych, 
w trzech kategoriach wiekowych.

Co roku w Festiwalu udział 
biorą reprezentanci z gminy Sza-

flary, zajmując przy tym wysokie 
miejsca.

W kategorii wiekowej klas 
IV-VIII I miejsce zajęła Zu-
zanna Jachymiak z Zaskala, 
która otrzymała także Nagrodę 
Komendanta Placówki Stra-
ży Granicznej w Zakopanem.  
II miejsce w klasach IV-VIII 

w kategorii zespoły zajęła 
Schola „Bogu Miłe” z Bańskiej 
Niżnej.

Nagrodę Prezesa Związku 
Podhalan w Polsce otrzymała 
Sandra Zagórska z Zaskala.

Gratulujemy!
Autor: Natalia Staszel

Zdj.: CKiP w Czarnym Dunajcu

Laureaci Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej z gminy Szaflary

Dwie pary laureatów Konkursu Młodych 
Toniecników w Białym Dunajcu

W Białym Dunajcu już po raz dwudziesty odbył się Konkurs 
Młodych Toniecników. Podczas przeglądu, w popisie solowym 
oraz w tańcu zbójnickim, zaprezentowało się 178 uczestników 
z 22 miejscowości, we tym także reprezentanci Gminy Szaflary.

Już po raz siódmy odbył się Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża. 
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Halówka!

Wrzesień to w Mistrzostwach 
Gminy Szaflary miesiąc zma-
gań futbolowych na hali. Gminne 
turnieje dziewcząt i chłopców za-
równo młodszych jak i starszych, 
pozwalały na wytypowanie re-
prezentantów Gminy na zawody 
wyższego szczebla.

Rozegrano łącznie cztery 
turnieje, które wyłoniły trzech 
różnych tryumfatorów!

Bardzo dobre dla rozwoju 
sportu w Gminie jest to, że różne 
szkoły potrafią włączyć się w ry-
walizację o najwyższe miejsca 
na podium.

Klasyfikacja końcowa zawo-
dów dziewcząt z roczników 2007 
i młodszych.
1. Szaflary
2. Skrzypne
3. Bańska Niżna
4. Maruszyna Górna
5. Zaskale
Skład Szaflar: Zielonka, Biela, 
Kalata, Głowacka-Domanus, 
Gałdyn, Łukaszczyk, Gal.

Najlepszą zawodniczką bez-
apelacyjnie wybrana została 
Karolina Kula z Maruszyny 
Górnej

Klasyfikacja końcowa zawo-
dów chłopców z roczników 2007 
i młodszych.
1. Maruszyna Górna
2. Szaflary
3. Bańska Niżna
4. Maruszyna Dolna
5. Zaskale, Skrzypne
Skład Maruszyny Górnej: Ma-
śnica, Strama, Zubek, Rzadkosz, 

Pawlikowski, Czubernat, Repa, 
Czarniak,Kula.

Najlepszym zawodnikiem 
zostało reprezentant Maruszyny 
Górnej Jakub Czubernat.

Klasyfikacja końcowa zawo-
dów chłopców z roczników 2005 
i 2006.
1. Zaskale - 12 pkt.
2. Skrzypne - 9 pkt.
3. Szaflary - 6 pkt.
4. Maruszyna Dolna - 3 pkt.
5. Bór - 0 pkt.
Skład Zaskala: Strama, Fur-
czoń, Czernik M., Czerniak K., 
Gołyźniak, Bzdyk, Bartoszek, 
Gałdyn.

Najlepszym zawodnikiem 
uznano Jakuba Furczonia z SP 
Zaskale.

W turnieju dziewcząt z rocz-
ników 2005 i młodszych również 
Zaskale zostało Mistrzem Gmin-
nej Halówki!

Tabela końcowa Mistrzostw 
Gminy dziewcząt 2005 i młod-
szych:
1. SP Zaskale
2. SP Maruszyna Górna
3. SP Skrzypne

4. SP Szaflary
5. SP Maruszyna Dolna

Najlepszą zawodniczką za-
wodów wybrana została Oliwia 
Klich, która swoją grą poprowa-
dziła Zaskale do tryumfu z całym 
turnieju.
Skład Mistrzów: Cetera Natalia, 
Cisoń Martyna, Gacek Antonina, 
Stanek Klaudia, Swałtek Julia, 
Skiba Justyna, Klich Oliwia, 
Koza Anna – opiekun Pietrzak 
Stanisław.

Nowa dyscyplina sportu
w rywalizacji o Mistrzostwo
Gminy Szaflary!!

Unihokej, bo o nim mowa przy-
ciągnął do sali w Szaflarach aż 
13 reprezentacji z trzech kate-
gorii.

Zarówno wśród dzieci rocznik 
2007, jak i dziewcząt 2005 do 
zawodów zgłosiło się po 5 re-
prezentacji. Zaś w najstarszej ka-
tegorii chłopców turniej między 
sobą rozegrały trzy zespoły.

Poziom był bardzo wyrówna-
ny, w wielu meczach o zwycię-

stwie decydowała różnica tylko 
jednej bramki.

Wydaje się, że unihokej prze-
szedł test pozytywnie i na dłużej 
zawita do kalendarza gminnych 
zawodów sportowych.

Klasyfikacja końcowa Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w unihokeju 
chłopców rocznik 2005 i młodsi.
1. SP Szaflary
2. SP Maruszyna Górna
3. SP Maruszyna Dolna

Najlepszym zawodnikiem 
wybrany został Bartłomiej Mru-
gała z Szaflar

Klasyfikacja końcowa Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w unihokeju 
dziewcząt rocznik 2005 i młod-
sze.
1. SP Szaflary 9 pkt. /7-3 bramki/
2. SP Skrzypne 7 pkt. /4-2/
3. SP Maruszyna Górna 7 pkt. /6-5/
4. SP Bańska Niżna 5 pkt. /2-2/
5. SP Maruszyna Dolna 0 pkt. /1-8/

Najlepszą zawodniczką wy-
brana została Martyna Gal z Sza-
flar.

Klasyfikacja końcowa Igrzy-
ska Dzieci w unihokeju rocznik 
2007 i młodsi
1. SP Bańska Niżna 8 pkt./5-1/ *
2. SP Maruszyna Górna 8 pkt./5-1/ *
3. SP Skrzypne 7 pkt./3-1/
4. SP Szaflary 4 pkt./3-5/
5. SPMaruszyna Dolna 0 pkt./2-10/
* Decydowały dodatkowe serie 

rzutów karnych (1-0 dla BN)
Najlepszym zawodnikiem 

wybrany został Szymon Repa 
z Maruszyny Górnej.

Autor: Konrad Dygoń
oprac. r/

Zdjęcia: Facebook Sport w Szaflarach

Podsumowanie Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych

Na uroczystej Gali Mistrzów 
Sportu Motocyklowe-
go 2019, najlepsi zostali 

uhonorowani medalami i pu-
charami.

Wśród Mistrzów znalazł się 
Bartek Domin z Szaflar, broniący 
tytułu Mistrza Polski w Trialu 
zdobytego w sezonie 2018. W se-

zonie 2019 przeprowadzono 10 
zawodów eliminacyjnych, wy-
łaniających Mistrzów w danej 
kategorii wiekowej. Utalento-
wany zawodnik w swojej Klasie 
Maluch zdobył I miejsce, dekla-
sując rywali.

Bartkowi gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Szczegóły zmagań można śle-
dzić na stronie FB Moto Trials 
Domin. Autor: Natalia Romasz

Zdj.: Michał Domin

Kolejny tytuł Mistrza Polski w Trialu dla Bartka Domina
W pierwszą niedzielę grudnia w Warszawie odbyło 
się podsumowanie sezonu motocyklowego. 
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostaną rozlosowane 3 wejściówki do JUMP PLANET w Nowym Targu! 

Kupon należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, 
ul Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary do 7 lutego 2020 roku, do godziny 15:00.

Losowanie nagrody 
odbędzie się na żywo 
na fanpage’u GCKPiT  
www.facebook.com/
gckpitszaflary/

10 lutego 2020 roku
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Pionowo
 1. Są pod choinką
 2. W stajence leżał w nim Pan Jezus
 3. Z uszkami
 4. Imię jednego z Trzech Króli
 5. Mędrcy ze Wchodu
 6. Przynosi prezenty
 7. Podarował Panu Jezusowi mirrę
 8. Przewodniczka Trzech Króli
Poziomo
 9. Wigilijna ryba
10. Składamy je sobie 

łamiąc się opłatkiem
11. Ozdobiona bombkami 

i światełkami
12. Rodzinne miasto 

Jezusa  
13. Msza o północy
14. Kładziemy je pod 

świąteczny obrus
15. Śpiewane w okresie 

Świąt Bożego 
Narodzenia

16. ….. z kapustą

1.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
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Czynnikiem skutecznie wspo-
magającym układ immuno-
logiczny, a także naszą kon-

dycję psychoruchową, w okresie 
zimowym jest wzmożona aktyw-
ność fizyczna.

Regularne uprawianie sportu 
nasila aktywność ciał odporno-
ściowych, a także reguluje pracę 
serca i układu krążenia.

Obciążenie fizyczne powodu-
je, że w mózgu wytwarzane są 
endorfiny, substancje działające 
uspokajająco, które wpływają 
na poprawę nastroju oraz prze-
ciwdziałają czynnikom depre-
syjnym. Systematyczny wysiłek 
poprawia tolerancję na glukozę 
oraz obniża zawartość insuliny. 
W tym okresie regularna aktyw-
ność fizyczna wpływa również 
korzystnie na obniżenie zawar-
tości wolnych rodników i nad-
tlenków lipidowych we krwi, 
co pozwala utrzymać dobry stan 
zdrowia..

Oto kilka propozycji jak moż-
na spędzić aktywnie ten zimowy 
czas:

Poranne pływanie
Woda stanowi zarazem odcią-
żenie dla zmęczonych mięśni, 
jak i barierę oporową, zwięk-
szając tym samym ich wysiłek. 
Po pływaniu warto skorzystać 
jeszcze z sauny. Trzeba pamię-
tać także o dokładnym osuszeniu 
ciała i włosów, zanim opuścimy 
pływalnię. Godzina takiej aktyw-
ności jest równoważna spaleniu 
400 kalorii

Przynajmniej raz dziennie
pospaceruj

Po dniu spędzonym w pracy lub 
w domu, aktywny odpoczynek 
na świeżym powietrzu będzie 
doskonałym sposobem na odre-
agowanie codziennego stresu. 
Niższa temperatura otoczenia 
i zmiany wilgotności powietrza 
wpłyną hartująco na naszą odpor-

ność. Pamiętajmy o tym, że po ta-
kim spacerze na pewno będziemy 
lepiej spali i regenerowali swoje 
ciało. Pół godziny spaceru spala 
już 50-60 kalorii.

Poranna gimnastyka 
– to jest to!

Wstań rano i poświęć kwadrans 
na wykonanie prostych ćwiczeń, 
jak np. skłony, krążenie biodra-
mi, przysiady, brzuszki, krążenie 
ramionami i nadgarstkami. Tak 
rozpoczęty dzień zapewni nam 
dużą dawkę dobrego humoru na 
większą część dnia, a nasze ciało 
będzie gibkie i mobilne. W czasie 
20- 30 minut gimnastyki spalamy 
od 120 do 150 kalorii.

Moda na kije 
Nordic walking

Ten rodzaj aktywności przywę-
drował do nas ze Skandynawii 
i szybko zdobywa rzesze sym-
patyków. Polega na trenowaniu 
szybkiego marszu z zastosowa-
niem kijków narciarskich w obu 
rękach. Pozwala to na ćwicze-
nie większej ilości mięśni i wy-
dajniejsze spalanie kalorii, niż 
w przypadku zwykłego marszu. 
Godzinny wysiłek nordic wal-
king spala około 400 kalorii.

Narty (biegowe i zjazdowe)
Szaleństwa na stokach są naj-
popularniejszą formą sportów 
zimowych. Ferie zimowe lub 
weekend w górach, połączony 
z tą aktywnością może przynieść 
nam wiele korzyści zdrowotnych. 
Jednak do sezonu narciarskiego 
trzeba się odpowiednio przygo-
tować, a przed samą jazdą na 
nartach solidnie rozgrzać. Pod-
czas godzinnej jazdy na nartach 
spalamy 600-700 kalorii.

Zabierz rodzinę na łyżwy
Wypad na łyżwy jest świetną 
formą spędzania wolnego czasu 
i doskonałą okazją do popra-

wy kondycji fizycznej. Jazda 
na łyżwach wymaga pewnych 
sił, zdolności utrzymania rów-
nowagi, a także umiejętności 
opanowania lęku przed uraza-
mi. Ponadto na lodowisko można 
wybrać się podczas weekendu 
z rodziną czy znajomymi i nie 
tylko mile, ale i zdrowo spędzić 
czas. Godzinna jazda na łyżwach 
pozwala pozbyć się od 300 do 
700 kalorii, w zależności od tem-
pa jazdy.

Snowboard, 
czyli moda na deskę

To połączenie niemałego wysił-
ku fizycznego z pewną dawką 
adrenaliny. To sport dla osób, 
które posiadają duże umiejęt-
ności jazdy oraz odpowiednio 
wyćwiczone ciało przez trening, 
prowadzony przez kilka tygodni 
wcześniej. Na stokach wydzie-
lone są specjalne miejsca dla 
snowboardzistów, które umoż-
liwiają naukę i doskonalenie się 
w tej dyscypliny, nie stanowiąc 
zagrożenia kolizyjnego dla in-
nych użytkowników stoku. Go-
dzina spędzona na desce, może 
nam pomóc spalić około 700 
kalorii.

Lenistwo – Twój wróg!
Według Raportu Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) ludzie co-
raz częściej zapadają na choroby 
cywilizacyjne takie jak: cukrzyca, 
otyłość, nadciśnienie, miażdżyca, 
osteoporoza. Dzieje się tak dlate-
go, że za dużo czasu spędzamy 
na kanapie i przed telewizorem. 
Wystarczy, że kilka minut dzien-
nie poświęcimy na ćwiczenia i ak-
tywność fizyczną. Zima to naj-
lepsza pora, żeby zacząć treningi 
na świeżym powietrzu. Najprost-
szym z nich jest marsz. Wystarczy 
maszerować 3 razy w tygodniu 
w umiarkowanym tempie, żeby 
obniżyć, a nawet zredukować do 
minimum skutki nadciśnienia 
i związane z nim ryzyko udaru 
mózgu i zawału serca.

Plusy maszerowania zimą:
 » intensywniejsze (niż latem) 

spalanie kalorii
 » dotlenienie i wzmocnienie 

mięśni
 » uodpornienie organizmu 

przed bakteriami i wirusami
 » pobudzona przemiana mate-

rii, organizm oczyszcza się 
z toksyn, poprzez szybciej 
krążącą krew

Powoli nadchodzi upragniony i wyczekiwany dla zapalonych sportowców sezon zimowych 
szaleństw. Nie wszyscy jednak są zafascynowani sportem na stokach pokrytych grubą 
warstwą śniegu, uprawianym w niskich temperaturach. Zamiast zimowym szaleństwom, 
oddają się błogiemu lenistwu, czego skutkiem są dodatkowe kilogramy na wiosnę.

PROFILAKTYKA RUCHOWA
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Wszystkim 
Pacjentom 
ubezpieczonym w Na-

rodowym Funduszu Zdrowia, 
zapewniamy bezpłatną opiekę 
medyczną opartą o aktualną 
wiedzę i nowoczesne standardy 
postępowania.

Oferujemy:
 » bezpłatną opiekę lekarza ro-

dzinnego, internisty i pediatry
 » bezpłatną opiekę lekarzy gi-

nekologów
 » bezpłatną opiekę lekarza dia-

betologa
 » opiekę stomatologiczną
 » skierowanie na bezpłatne 

usługi do specjalistów w ra-
mach świadczeń gwarantowa-
nych przez NFZ

 » podstawową diagnostykę (pe-
łen zakres badań laboratoryj-
nych, EKG,USG)

 » patronażowe wizyty położ-
nych

 » specjalizujemy się w opiece 
nad noworodkiem i małym 
dzieckiem.

 » zapewniamy badania bilan-
sowe/profilaktyczne, szcze-
pienia

 » organizujemy coroczne akcje 
profilaktyczne zapewniające 
bezpłatne badania .

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych Pacjentów 
chcących złożyć deklarację 
przystąpienia do Samodziel-
nego Publicznego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach 
zapraszamy.

Deklarację można wypełnić 
osobiście w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Szaflarach przy ul. 
Orkana 37c lub pobrać na stro-
nie internetowej www.spgoz.
szaflary.pl

ZAPRASZAMY!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 
2020 Roku wszystkim naszym Pacjentom – mieszkańcom Gminy 
Szaflary pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pogody ducha, spełnienia marzeń. 
Niech ten czas upłynie w gronie najbliższych, a nadchodzący 
Nowy Rok niech będzie pełen pomyślnych chwil i przyniesie 

spełnienie najskrytszych marzeń.

Kierownik oraz Personel Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

12 września 2019 r. we-
szła w życie ustawa 
z dnia 12 kwietnia 

2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami. Zgodnie z nią 
szkoła ma obowiązek zapewnić 
uczniom opiekę zdrowotną oraz 
opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczna opieka
zdrowotna w szkołach 

Zgodnie z ustawą o opiece 
zdrowotnej wszystkie dzieci 
w wieku szkolnym muszą zo-
stać objęte obowiązkową opie-
ką zdrowotną. Wszyscy ucznio-
wie będą mieli zapewnioną 
opiekę pielęgniarki szkolnej. 
Pielęgniarki sprawować będą 
profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną. Gabinety będą mieścić się 
w gabinetach szkolnych.

Opiekę zdrowotną dla dzie-
ci ze szkół gminy Szaflary bę-
dzie sprawował Samodzielny 
Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Szaflarach na pod-
stawie zawartych porozumień 
z dyrektorami szkół.

Profilaktyczna opieka
stomatologiczna w szkołach 

Zgodnie z ustawą o opiece 
zdrowotnej wszystkie dzie-

ci w wieku szkolnym muszą 
również zostać objęte obowiąz-
kową opieką stomatologiczną. 
Nie ma wymogu aby gabinety 
stomatologiczne znajdowały 
się na terenie szkoły. opieka 
może odbywać się w gabinecie 
mieszczącym się poza budyn-
kiem szkoły. 

Opiekę dla dzieci ze szkół 
gminy Szaflary będzie spra-
wował Samodzielny Publicz-
ny Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach na podstawie 
zawartych porozumień z dy-
rektorami szkół.

Dzieci będą przyjmowane 
w odnowionym gabinecie sto-
matologicznym.
Zgodnie z art. 2 ustawy o opiece 
zdrowotnej nad uczniami opie-
ka obejmuje:
 » Opiekę stomatologiczną,
 » Promocję zdrowia,
 » Profilaktyczną opiekę zdro-

wotną.

Opiekę  dentysty  należy 
zapewnić uczniom do ukoń-
czenia 19. roku życia. Leczyć 
uczniów może zarówno lekarz 
dentysta, jak i higienistka sto-
matologiczna. 

Dentysta sprawujący opie-
kę stomatologiczną w szkole 
wykonuje: 
1. świadczenia ogólnostoma-

tologiczne dla dzieci oraz 
młodzieży do ukończenia 
18. roku życia, 

2. profilaktyczne świadczenia 
stomatologiczne dla dzieci 
oraz młodzieży do ukończe-
nia 19. roku życia.

Z kolei higienistka współ-
pracuje z dentystą w zakresie 
edukacji zdrowotnej, jak rów-
nież promocji zdrowia jamy 
ustnej.

Podkreślić należy, że rodzice 
lub pełnoletni uczniowie decy-
dują czy chcą korzystać z takiej 
opieki. Zgodnie z przepisami 
zgoda musi być udzielona 
w formie pisemnej. 

Opieka stomatologiczna 
dla wszystkich dzieci ze 
szkół gminy Szaflary

Zapraszamy do składania 
deklaracji przystąpienia do 
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach!!!

57

nr 4(14)/2019 OŚRODEK ZDROWIA



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
Marlena Werewka,  
pokój 7, tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

 » Kasa
Inspektor Małgorzata Gąsior
tel. 18 26-123-24,  
e-mail: kasa@szaflary.pl 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-16 :00
wtorek-czwartek 9:00-15:00
piątek 9:00-14:00

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

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

 Gminne Centrum 
Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach
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

 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00-18.00  
wtorek-piątek: 9.00-17.00
 
 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax: 18-26-123-29 
fax: 18-26-123-28 
Kierownik Helena Gach

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

Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach

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

Rejestracja: 18 26-113-10
18 27-547-76

Gabinet  stomatologiczny:  
18 26-113-12

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

Gabinet ginekologiczno-po-
łożniczy i położnej: 
18 26-113-17

Po godzinach pracy Ośrodka 
dyżur pełni:

Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu,

w dni powszednie od 18:00 
do 8:00, oraz soboty, niedzie-
le i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

1 
piętro Gabinet lekarski Lek. med. Hanna Błęka 

pediatra

Poniedziałek 
Wtorek 
 Szczepienia 
Środa 
Czwartek 
 Szczepienia 
Piątek

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

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

1 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Andrzej Tyszka 
dermatolog-wenerolog 
lekarz ogólny

Poniedziałek 
Wtorek

12.00-17.00 
12.00-17.00

Gabinet lekarski

Lek. med. Marzena 
Janusz
spec. chorób 
wewnętrznych

Poniedziałek
Wtorek
 DPS
Środa
Czwartek
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c

13.00-18.00
8.00-10.00

10.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

13.00-18.00
8.00-13.00

10.25-13.00
13.00-15.35

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00

1 
parter

Gabinet 
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król 
specjalista ginekolog-
położnik 

Poniedziałek 
Czwartek 
Piątek 

13.00-17.00 
7.30-11.30 
7.30-11.30 

 

2 
parter

Gabinet 
stomatologiczny

Lek. stom. Tymoteusz 
Derebas

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00 
12.00-18.00 
 7.00-13.00

 

4 
parter Gabinet lekarski

Lek. med. Jan Gawlak 
spec. chorób 
wewnętrznych 
spec. med. rodzinnej

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
1 i 3 piątek m-c 
2 i 4 piątek m-c

 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00 
13.00-18.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00

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

4 
parter Gabinet lekarski Lek. Alicja Zwijacz-

Zawada 1 I 3 piątek m-c 13.00-17.00  

14 
piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Renata Kuchta 
spec. radiologii 
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c 16.00-18.00
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Bańska Niżna
 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

 » Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna
 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77 
(remiza OSP)

Bór
 » Sklep wielobranżowy

Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A 
(obok remizy OSP)

Maruszyna
 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy 
„U Ułana”
Strama Anna
ul. Jana Pawła II 99

 » Sklep „U Danusi”
 Curzydło Danuta,  
ul. Jana Pawła II 1 
(remiza OSP)

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Niegłos Adam
ul. Kosy 29

Skrzypne
 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Taras Wojciech
 ul. Św. Jadwigi 
Królowej 82

Szaflary
 » Sklep  
ogólnospożywczy 
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84

 » Sklep  
ogólnospożywczy 
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166 
(obok PERŁA 
PODHALA CAFÉ)

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy 
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106 
(obok kościoła)

 » FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

 » Sklep spożywczo-
monopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Suska Helena, 
Suski Dariusz
ul. Orkana 23

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

 » Stacja Paliw  
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n

Zaskale
 » Sklep  
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57

 » Sklep spożywczo-
przemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88

 » Sklep  
wielobranżowy 
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67 
(obok remizy OSP)

Tu nas znajdziesz

GABINETY 
LEKARSKIE

 Matusiak-Hełmecka 
Katarzyna Gabinet 
Stomatologiczny
tel. 691 515 293 
ul. Orkana 46 a,  
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia: 
pon. 18:00 - 20:00

 Jachymiak-Matusiak 
Janina Gabinet 
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99 
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia: 
wt. 16:00 - 19:00, 
czw. 17:00 - 20:00

 Szczerba Małgorzata, 
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,  
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 
18 275 47 28

 Prywatny Gabinet 
Lekarski lek. med. Henryk 
Matusiak Pediatra
Orkana 46 a, 34-242 Szaflary 
tel.: +48 606 235 437, 
Placówka przyjmuje tylko 
dzieci. 

Godziny otwarcia:
pon. 16:00-18:00, czw. 16:00-
18:00, (przypadki wyjątkowe  
po godz. 19.00)

APTEKI

 Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03 
ul. Orkana 37 d,  
34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00, 
sob. 8:00 - 18:00

 Apteki Całodobowe:
Apteka „Centrum” Rynek 25, 
Nowy Targ 

Apteka Prywatna Długa 27, 
Nowy Targ 

SZKOŁY

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

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

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

 Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej 
tel. 18 27-548-98

 Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem
tel. 18 27-558-76

 Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Górnej
tel. 18 27-562-27

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

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

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

 Przedszkole z Widokiem 
w Zaskalu, tel. 18 275-53-87
kom. 604 151 447

 Opieka dzienna „Kraina 
Przygód” w Szaflarach
tel. kom. 728-318-951

INNE

 Hotel dla psów „Kudłata 
Banda” ul. Kościelna 5, 
Zaskale, tel: 602 232 625
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
W GMINIE SZAFLARY

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SZAFLARACH
5 stycznia 2020

Szaflary – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

WIELKIE SZAFLARZAŃSKIE KOLĘDOWANIE
6 stycznia 2020

Szaflary – Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła

III GMINNY KONKURS JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH
19 stycznia 2020

Maruszyna – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

PARADA GAZDOWSKA
26 stycznia 2020

Błonia Szaflarzańskie

X DZIEŃ GÓRALA
15 luty 2020

Maruszyna – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

DZIEŃ KOBIET
7 marca 2020

Szaflary – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

GORĄCY POTOK CHALLENGE
7 marca 2020
Gorący Potok

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


