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AKTUALNOŚCI
Wójt Gminy Szaflary
informuje wszystkich
mieszkańców,

a zwłaszcza przedsiębiorców, że po
ogłoszeniu przez rząd tzw. tarczy
antykryzysowej Gmina Szaflary
podejmie konkretne kroki w zakresie opracowania form wsparcia dla
lokalnych przedsiębiorców, którzy
zatrudniają mieszkańców gminy
Szaflary. Kryzys dotyka większość
przedsiębiorców, a zatem wspólnie
będziemy wypracowywać stanowisko mające na celu pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami
epidemii.

Drodzy czytelnicy
Serca Podhala!

O

ddajemy w Państwa ręce kolejny,
piętnasty numer kwartalnika Serce
Podhala!
Znajdziecie w nim m.in. informacje
o działaniach podejmowanych przez szkoły
w ubiegłych miesiącach, praktyczne porady
Ośrodka Zdrowia oraz podsumowania wydarzeń jakie miały miejsce w naszej gminie.
Nie zabraknie także nowinek sportowych.
Przypominamy także o wielkanocnej
krzyżówce z nagrodami!

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Kwartalnik Serce Podhala dostępny jest
również w wersji pdf do pobrania na stronie
www.gckpit.szaflary.pl
Przed nami czas świąteczny. Z tej okazji
życzymy Państwu zdrowych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych,
rodzinnej atmosfery i spokoju oraz aby ten
czas pozwolił choć na chwilę odetchnąć od
codziennych obowiązków.
Redakcja Kwartalnika Serce Podhala

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem – w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, informuję
że od dnia 13.03.2020 do odwołania Urząd Gminy w Szaflarach zostaje
zamknięty dla klientów. Urzędnicy pracują w trybie wewnętrznym.

Proszę o stosowanie się do poniższych zasad:
» Wnioski i podania proszę
składać drogą elektroniczną
poprzez platformę usług publicznych ePUAP.
» Niezbędne druki są możliwe
do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy.
» Jeżeli jest konieczna osobista
wizyta w Urzędzie (wyłącznie
w sprawach pilnych), proszę
przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu
wizyty telefonicznie:

» We wszystkich sprawach organizacyjnych proszę stosować się do poleceń pracowników Urzędu.
» W obecnej sytuacji zachęcam
Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych
wobec Gminy (podatki, opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi) za pomocą bankowości elektronicznej.
Wszystkim Mieszkańcom,
w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone
na ryzyko zachorowania, rekomenduję unikania miejsc, gdzie są duże
skupiska ludzi (np. komunikacja
publiczna, centra handlowe). Apeluję do rodziców o odpowiedzialne
wykorzystanie czasu zawieszenia
zajęć w szkołach. Zachęcam do
bieżącego śledzenia oficjalnej
strony internetowej gminy www.
szaflary.pl Proszę o rozwagę
i stosowanie się do komunikatów
Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

» W trakcie wizyty proszę o zachowanie odstępu co najmniej
jednego metra od pracowników obsługujących i innych
klientów.
» Proszę o przychodzenie do
Urzędu o umówionej godzinie, aby minimalizować czas
oczekiwania na korytarzu.
» Pracownicy Urzędu w trakcie składnia dokumentacji nie
będą jej weryfikować i nie
będą udzielać porad. O każdej
potrzebie uzupełnienia dokumentów informować będą drogą telefoniczną lub pisemną.

Planowanie przestrzenne
Inwestycje, drogownictwo, transport
Geodezja i gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
Zamówienia publiczne
Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Ewidencja działalności gospodarczej
Zespół księgowości podatkowej
Dziennik podawczy
Sekretariat
Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 18 2612320
tel. 18 2612340
tel. 18 2612340
tel. 18 2612317
tel. 18 2612315
tel. 18 2612316
tel. 18 2612323
tel. 18 2612321
tel. 18 2612338
tel. 18 2612315
tel. 18 2612323
tel. 18 2612329

Proszę aby do Urzędu przychodzić bez osób
towarzyszących w tym dzieci.

Stan epidemii w Polsce
Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii,
który daje organom państwowym nowe uprawnienia, ale na nas wszystkich
nakłada również nowe obowiązki
Wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny
Wprowadzono nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższono
kary za jej złamanie: z 5 000 do
30 000 zł. Państwo nie może być
pobłażliwe w czasie, gdy miarą
jego skuteczności jest liczba zarażonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś zdrowie lub życie.

Działamy profilaktycznie,
aby ograniczyć rozszerzanie
się koronawirusa.

Jednocześnie, wprowadzono
aplikację, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja
daje m.in. możliwość zgłoszenia
się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą
dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Ministerstwo udostępniło również stronę grarantanna.
pl, gdzie codziennie zamieszcza
różne propozycje aktywności.

Od 27 marca również osoby, które wykonują czynności
zawodowe w państwie sąsiadującym przejeżdżając do Polski
muszą liczyć się z obowiązkiem
odbycia 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny.
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Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
I kwartał 2020 rok

W

związku z zagrożeniem
zarażenia COVID-19
w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, oraz aby
zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że zbliżająca
się rata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I kwartał 2020 roku (termin
raty: 10 kwietnia 2020 r.) nie
będzie zbierana przez inkasentów wyznaczonych dla danych
miejscowości. Opłat można dokonywać poprzez przelew bankowy na rachunek nr: 96 8812
0005 0000 0000 2134 0099 oraz
w kasie w godzinach otwarcia
Urzędu Gminy Szaflary.
Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie
muszą być dokonywane jednorazowo w wysokości raty
kwartalnej, opłatę tą można
dokonywać w co miesięcznych
wpłatach w wysokości opłaty miesięcznej (liczba osób x
stawka opłaty miesięcznej) dla
danej nieruchomości.
Zbiórka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez inkasentów zostaje wstrzymana do odwołania. Informacje
dotyczące zbiórki opłaty za II,III
i IV kwartał 2020 r. będą podawane na bieżąco.

Zawieszenie zajęć
w szkołach i na uczelniach
Zawieszenie zajęć nie oznacza
ferii ani wakacji. Lekcje mają
odbywać się poprzez platformy
e-learningowe. Dzięki czemu
dzieci i młodzież nie tylko będą
bezpieczne, ale również będą mogły zdobywać wiedzę oraz nowe
umiejętności. Określono zasady
prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Nowe przepisy obowiązują od
25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji na temat
zdalnego nauczania można znaleźć na stronie https://www.gov.
pl/web/zdalnelekcje
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#zostańwdomu
Zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

N

owe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie
w przemieszczaniu się.
Obowiązek pozostania w domu
nie dotyczy jednak dojazdu do
pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich
jak zakup jedzenia, lekarstw czy
opieki nad bliskimi.
Wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska
zdecydowała się na ograniczenie
imprez masowych i działalności
galerii handlowych, zawieszenie
zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii
w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach
bezpieczeństwa.
Wprowadzono ograniczenia
w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie
będzie można się swobodnie
przemieszczać poza celami
bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie
dotyczy więc:
» dojazdu do pracy. Jeśli
jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy
gospodarstwo rolne, masz
prawo dojechać do swojej
pracy. Masz również prawo
udać się po zakup towarów
i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
» wolontariatu. Jeśli działasz
na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na
kwarantannie lub osobom,
które nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej
działalności.
» załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa,
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się
będzie można jedynie w grupie
do dwóch osób. Obostrzenie to
nie dotyczy rodzin.

ległości pracowników, środków
dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia
nadal obowiązują

W autobusie tyle osób,
ile wynosi połowa miejsc
siedzących

Mimo wprowadzanych zmian,
w mocy pozostają wszystkie
dotychczasowe zakazy, czyli
ograniczenie w działalności
galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Środki publicznego transportu
zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub
metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli
miejsc siedzących w pojeździe
jest 70, to na jego pokładzie może
znajdować się maksymalnie 35
osób.
Całkowity zakaz
zgromadzeń – chyba że
z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także
wszelkich zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań. Można jednak spotykać się z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa
w trakcie uroczystości
religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również
osób, które chcą uczestniczyć
w wydarzeniach o charakterze
religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę.
W mszy lub innym obrzędzie
religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5
osób – wyłączając z tego osoby
sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji,
radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób
nie dotyczą zakładów pracy.
Należy jednak stosować w nich
szczególnie ostre zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania od-
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Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna
dla powracających z zagranicy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii Dz.U.
2020 r. poz. 522
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Jubileuszowy X Dzień
Górala w Maruszynie
15 lutego w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Maruszynie odbył się
Jubileuszowy X Dzień Górala.

T

egoroczny Dzień Górala
rozpoczął się od wręczenia
nagród laureatom III Gminnego Konkursu Jasełek i Grup
Kolędniczych. Zespoły otrzymały bony pieniężne ufundowane
przez Gminę Szaflary i Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach oraz słodycze ufundowane przez Oddział
Związku Podhalan w Maruszynie. Nagrody wręczali: Skarb-

nik Gminy Szaflary Anna Golonka, Dyrektor GCKPiT Iwona
Gal, Prezes Oddziału Związku
Podhalan w Maruszynie Krystyna Rychtarczyk-Szczypta oraz
wiceprezesi Anna Rol i Andrzej
Strama.
Na scenie wystąpił zespół
regionalny „Zyngierki” oraz
Gminny Zespół Regionalny,
składający się z absolwentów
szkół z gminy Szaflary, który

rozpoczął swoją działalność pod
koniec ubiegłego roku. Z zabawnymi skeczami zaprezentowała
się również młodzież ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie
Górnej.
Podczas wydarzenia, tradycyjnie, swoją premierę miał nowy
skecz kabaretu „Marusynianki”
pt. „Dobrze jest co zaplanować”.
Organizatorzy przygotowali także niespodziankę – przepyszny
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tort. Po części artystycznej oraz
wspólnym złożeniu sobie życzeń
z okazji Jubileuszu, zebrani goście i mieszkańcy bawili się
przy muzyce zespołu „Siuhaje”
do białego rana.
Organizatorem wydarzenia
była Rada Rodziców oraz Grono
Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Strażacki opłatek
w Szaflarach

W niedzielę 5 stycznia remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szaflarach tętniła życiem. Wszystko
za sprawą strażaków z Szaflar, którzy w tym dniu
zorganizowali spotkanie opłatkowe.

W

śród gości znaleźli się
m.in. Poseł na Sejm RP
Edward Siarka, Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, proboszcz parafii Szaflary ks. Kazimierz Duraj, wikariusz ks. Dariusz Biernat, radny
powiatowy Jacek Król, radni
Gminy Szaflary, przedstawiciele
Związku Podhalan, przedstawi-

cielki Koła Gospodyń Wiejskich
Szaflary oraz mieszkańcy Szaflar
i okolicznych miejscowości.
Po uroczystym rozpoczęciu
i przywitaniu zebranych gości,
wszyscy złożyli sobie życzenia
dzieląc się opłatkiem. Przed
zgromadzonymi gośćmi wystąpiła Młodzieżowa Grupa Teatralna
„Na Maxa” z Szaflar prowadzona
przez s. Renatę Janeczko oraz
Gminny Młodzieżowy Zespół
Regionalny prowadzony przez
Annę Mrowcę i Andrzeja Stramę. Druhny z OSP Szaflary przygotowały smaczny obiad oraz
regionalne przekąski. Ostatnim
punktem programu była zabawa
taneczna z zespołem „Murań”.
Ochotnicza Straż Pożarna planuje zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, którego
wartość wynosi ok. 1.200.000,00
zł, z czego w budżecie Gminy

Szaflary zaplanowano na ten cel
350.000,00 zł. Podczas spotkania
strażacy zbierali także datki na
rzecz nowego samochodu.
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szaflarach dziękują
serdecznie wszystkim osobom,
dzięki którym wydarzenie udało się zrealizować oraz darczyńcom, którzy wsparli zorganizowanie opłatka oraz planowany
zakup nowego samochodu.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1

Ludwik

01.12.2019 r.

10

Lena

13.01.2020 r.

20

Rafał

07.02.2020 r.

1

Ludwik

01.12.2019 r.

11

Jakub

16.01.2020 r.

21

Patrycja

11.02.2020 r.

2

Filip

01.12.2019 r.

12

Bartłomiej

21.01.2020 r.

3

Maksymilian

04.12.2019 r.

13

Jakub

25.01.2020 r.

22

Kamil

14.02.2020 r.

4

Antoni

16.12.2019 r.

14

Milena

27.01.2020 r.

23

Jan

17.02.2020 r.

5

Milena

19.12.2019 r.

15

Franciszek

28.01.2020 r.

24

Dawid

20.02.2020 r.

6

Jan

29.12.2019 r.

16

Gabriela

30.01.2020 r.

25

Gabriela

21.02.2020 r.

7

Zofia

04.01.2020 r.

17

Lilianna

01.02.2020 r.

26

Aron

22.02.2020 r.

8

Lena

07.01.2020 r.

18

Laura

02.02.2020 r.

27

Aniela

25.02.2020 r.

9

Noemi

10.01.2020 r.

19

Ewelina

03.02.2020 r.

28

Jakub

26.02.2020 r.

6

nr 1(15)/2020

AKTUALNOŚCI

Dzień Kobiet w Szaflarach

Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary po raz drugi zorganizowało uroczyste
obchody Dnia Kobiet, które odbyły się w sobotę 7 marca.

W

pięknie udekorowanej
i wypełnionej po brzegi
sali remizy OSP Szaflary na gości czekały przepyszne
dania i przekąski przygotowane
przez Panie z Koła Gospodyń.
Przed zebraną publicznością
wystąpiły Marusynianki, które
przedstawiły swój najnowszy

Wanda i Władysław Hodorowiczowie, Firma „Marco” Państwo
Jadwiga i Marek Karpielowie,
Państwo Kazimiera i Janusz
Borowiczowie, Centrum Zdrowia i Urody American Dreams
health&beauty, Gorący Potok,
Termy Szaflary, Przedsiębiorstwo Handlowe PAKFOL oraz

skecz pt: „Dobrze jest se zaplanować”.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli także wziąć udział
w losowaniu atrakcyjnych
upominków, które ufundowali:
Kwiaciarnia Dandelion z Nowego Targu, Sklep „Beata” Państwo
Beata i Jacek Wątorek, Państwo
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Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Organizatorami wydarzenia
było Koło Gospodyń Wiejskich
Szaflary oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Ś

w. Jan w swojej Ewangelii
zapisał takie zdanie: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię
opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz. (J 21,18) I można by rzec
że w czerwcu ubiegłego roku to
zdanie bardzo mocno stało się
moim udziałem. A dokładniej ten
fragment mówiący o tym, że kto
inny Cię poprowadzi. Taki to już
los kapłana, że co jakiś czas przychodzi mu zmienić parafię. Księdzem jestem od 4 lat, wcześniej
jako diakon byłem na praktyce
w parafii Niepokalanego Serca
NMP w Krakowie os. Rybitwy,
potem moja pierwsza parafia to
Ryczów p.w. M.B. Królowej
Polski. Kiedy trafiłem do kościoła w Szaflarach pierwsze co
dało mi się zauważyć że choć
parafia św. Andrzeja to jednak
kult Matki Bożej – Madonny
Szaflarzańskiej jest tu bardzo
duży. Co było dla mnie jasnym
sygnałem, że Maryja musi mnie
mieć przy sobie, tak jak mama,
która zawsze pilnuje syna żeby
czego nie zbroił. Przychodząc na
Podhale nie wiele wiedziałem.
Jak to u ceprów. Wychowywałem się w podkrakowskiej wiosce

Szczęść Boże. Witojcie!
że trzeba zatroszczyć się o tych
młodych którzy stoją dalej od
ołtarza i w ten sposób zamianował ks. Antoniego Sołtysika do
prowadzenia Grup Apostolskich
w naszej Archidiecezji. Moim
marzeniem i planem jest utworzenie takiej grupy w naszej parafii. Kilkanaście lat temu mój
pierwszy wyjazd na rekolekcje
był najlepszą decyzją w życiu.
Tam spotkałem Boga i dobrych
ludzi. Najpierw jeździłem jako
uczestnik, potem zostałem animatorem jeździłem też jako kleryk by teraz samemu prowadzić
takie rekolekcje w każde wakacje
i ferie. Jako młody chłopak szu-

Zalas. Gdzie byłem ministrantem
i wraz z grupą przyjaciół prowadziliśmy Grupę Apostolską.
Piszę o tym dlatego ponieważ
te dwie społeczności ukształtowały mnie jako człowieka i to
właśnie w taki sposób odkrywałem moje powołanie. Ruch
Apostolstwa Młodzieży został
założony przez kard. Karola
Wojtyłę kiedy jeszcze piastował
urząd biskupa Krakowa. Była
to odpowiedź na Ruch Oazowy
ks. Blachnickiego. Św. Janowi
Pawłowi II nie chodziło o konkurencje, widział że Oaza ściąga
do siebie ministrantów, lektorów
dziewczyny ze scholi. Wiedział

kałem swojego miejsca w życiu,
ludzi wśród których będę czuł
się dobrze, szukałem akceptacji
dla której potrafiłem zrobić dużo
także złych i głupich rzeczy. Na
swoje pierwsze rekolekcje wcale
nie pojechałem z powodu Boga,
pojechałem bo dziewczyna która
mi się podobała mnie namówiła.
Ale jak to w życiu bywa Pan Bóg
i tak ma swoje ostatnie zdanie.
Ja jak wiecie zostałem księdzem
natomiast moja sympatia poznała
tam chłopaka za którego wyszła
i mają trójkę dzieci, najmłodszego chłopca sam już jako ksiądz
chrzciłem. Ten wyjazd to było coś
wspaniałego tam doświadczyłem
tak naprawdę co to znaczy być we
wspólnocie Kościoła. Spotkałem
tam ludzi którzy chcieli mojego
szczęścia. I jestem przekonany
nawet mam pewność, że młodzi
ludzie dzisiaj szukają tego samego. Miłości i akceptacji ja znalazłem to w Ruchu Apostolstwa
Młodzieży i wydaje mi się że to
jest moje zadanie jako księdza
pomagać młodym szukać Boga,
czyli miłości a za tym zawsze
idzie szczęście. I tak jak na początku mojej pracy w Szaflarach
prosiłem tak i teraz to robię – módlcie się za mnie! Bo ta modlitwa
jest mi bardzo potrzebna.
ks. wikariusz Dariusz Biernat

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2019 R. DO 29 LUTEGO 2020 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

14

Pawłowski Józef

1936

27.01.2020 r.

Szaflary

15

Antos Mirosław

1959

29.01.2020 r.

Szaflary

16

Kołat Bronisław

1946

31.01.2020 r.

Szaflary

17

Marusarz Anna

1933

02.02.2020 r.

Bańska Niżna

18

Strama Helena

1939

02.02.2020 r.

Maruszyna

1

Drabik Helena

1924

01.12.2019 r.

Szaflary

2

Gut Anna

1928

07.12.2019 r.

Szaflary

3

Suski Jan

1940

11.12.2019 r.

Szaflary

4

Chrobak Krystyna

1951

12.12.2019 r.

Szaflary

19

Buńda Maria

1937

05.02.2020 r.

Maruszyna

5

Gacek Maria

1937

19.12.2019 r.

Zaskale

20

Warzecha Czesław

1959

06.02.2020 r.

Szaflary

6

Buńda Władysław

1938

30.12.2019 r.

Maruszyna

21

Janik Maria

1950

09.02.2020 r.

Bańska Niżna

7

Skwarek Stefania

1941

06.01.2020 r.

Szaflary

22

Borkowski Józef

1961

11.02.2020 r.

Bańska Niżna

8

Jarząbek Ludwina

1936

07.01.2020 r.

Bór

23

Chudoba Andrzej

1940

13.02.2020.r.

Szaflary

9

Bendyk Marcin

1985

11.01.2020 r.

Szaflary

24

Grońska Genowefa

1935

15.02.2020 r.

Szaflary

10

Urbaś Bolesław

1953

17.01.2020 r.

Skrzypne

25

Gałdyn Katarzyna

1928

20.02.2020 r.

Szaflary

11

Migiel Jan

1958

18.01.2020 r.

Skrzypne

26

Furczoń Ludwina

1925

22.02.2020 r.

Szaflary

12

Waluś Józef

1935

19.01.2020 r.

Szaflary

27

Gacek Stanisław

1933

24.02.2020 r.

Zaskale

13

Bukowska Maria

1931

20.01.2020 r.

Maruszyna

28

Pawlikowska Maria

1920

27.02.2020 r.

Szaflary
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AKTUALNOŚCI

„Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest
odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można
je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle
Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem
wszystkiego, co na tym świecie istnieje”.
JPII

N

ie da się ukryć i nawet
nie powinniśmy, że
przyszło nam obecnie
żyć w czasach niezwykłych
i to nie z powodu zagrożenia
życia tak wielu osób. Chodzi
mi o to co zrobimy z wirusem, który sieje spustoszenie na całym świecie. Jedno
z najważniejszych przesłań
Biblii mówi nam o tym, że
Bóg nawet z największego
zła potrafi wyciągnąć coś
dobrego. I nie chodzi tutaj,
że Bóg dopuszcza zło bo
nim chce coś osiągnąć. Zło
najczęściej pojawia się na
skutek źle podejmowanych
decyzji przez ludzi bardziej
czy mniej świadomie. I Bóg,
gdy jest to konieczne potrafi
coś dobrego uczynić. Wielu
z nas narzekało na świat na
panujące w nim zasady, reguły które krzywdziły wielu.
Na początku Wielkiego Postu
wielu kapłanów mówiło, że
jest to czas na nawrócenie,
czyli odkrycie na nowo Boga
w swoim życiu. Ktoś może
powiedzieć, że to przypadek:
Wirus w czasie Wielkiego
Postu, ale jak powiedział
Albert Einstein „przypadek
to Bóg przechadzający się incognito.” Chodzi o to, żeby
nie zmarnować tego czasu,
by ten przełomowy na swój
sposób Wielki Post nie był
„kolejnym”, ale by był wyjątkowy. Przede wszystkim
by pozytywnie wpłynął na
mnie i moich najbliższych.
Myślę, że pierwszą lekcją
dla nas jest odpowiedzialność, kwarantanna siedzenie w domu nie narażanie
siebie i innych na zakażenie. Ale także powinniśmy

brać odpowiedzialność za
słowa jakie wypowiadamy.
Chodzi też o źródła naszych
informacji na temat bieżącej
sytuacji, tak by nie siać paniki, by nie potrzebnie nie
denerwować siebie i innych.
Niestety w obliczu tak wielkiego zagrożenia wiele pojawia się fake newsów, czyli
informacji fałszywych, które
tylko i wyłącznie wprowadzają zamęt a jedyną osobą,
która na tym zyskuje jest autor takowego. Gromadzenie
żywności wypłacanie pieniędzy z bankomatu „tak by nie
zabrakło” to tylko niektóre
skutki słuchania osób, które albo celowo wprowadziły
ludzi w błąd albo nie mają
odpowiednich kompetencji
i wiedzy by doradzać innym.
To tak jakbym ja jako ksiądz
zaczął doradzać gazdom jak
pucyć oscypki, choć nigdy
tego nie robiłem. Tak samo
jak pandemia nie nawiedza
nas zbyt często i nawet sami
eksperci nie są wstanie przewidzieć wszystkich skutków
jakie niesie za sobą wirus.
Po prostu nie ma co popadać
w paranoje. Tylko spokój nas
uratuje, a już na pewno stres
i to bezpodstawny jest ostatnią nam do szczęścia potrzebną rzeczą. «Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest
beznadziejna. „Chrześcijanin
jest człowiekiem nadziei. To
nas wyróżnia”. Powiedział
Św. Jan Paweł II
Zagrożenie z jakim przyszło nam się mierzyć jest
też dla nas lekcją (nie chce
powiedzieć nauką rekolekcyjną, bo to w końcu pismo
Gminne, a nie parafialne) so-

lidarności. Historia uczy nas
ale pewnie i nasze życiowe
doświadczenia, że łatwiej
przechodzi się problemy
i kryzysy z kimś. Człowiek
jednak jest stworzeniem
stadnym, my potrzebujemy
innych do życia. A w obliczu tak wielkiego zagrożenia
nasze podziały polityczne,
społeczne czy kulturowe powinny zejść na dalszy plan.
Zwłaszcza, gdy nazywamy
się katolikami, dla których
Przykazanie miłości Boga
i człowieka jest albo powinno
być najważniejszą zasadą postępowania. Wszelkie próby
„dorobienia się” na wirusie
czy zyskiwanie innych poza
materialnymi dóbr na ludzkim strachu jest najzwyczajniej w świecie niemoralne
i nie ludzkie. To właśnie teraz jak nigdy wcześniej musimy być jedno! To nie czas
na rozliczenia! To nie czas
na tworzenie podziałów! To
czas na solidarność, jedność
i wybaczanie sobie nawzajem. Aż chciało by się powtórzyć tutaj za naszym Świętym
Papieżem „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na
uniwersalnych wartościach
pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne
urzeczywistnienie w Chrystusie”. A w takim kryzysie
cywilizacji żyjemy dłużej niż
w kryzysie wirusa. I tak jak
kryzys wirusa zabija ciało
człowieka, tak kryzys cywilizacji zabija w nas człowieczeństwo!
Wzajemny szacunek jest
podstawą wspólnego funkcjonowania, ma się on opierać
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na wzajemnym wspieraniu,
nikt z nas nie ma doświadczenia w walce z pandemią,
ani rządzący ani lekarze czy
inni pracownicy służby zdrowia, ani my. Dlatego tak ważne jest wzajemne wsparcie.
Słuchajmy i przestrzegajmy
tego o co proszą nas lekarze,
premier, prezydent. Dla nich
to też nie jest łatwy czas, to
też jest ich czas próby z jaką
nigdy do tej pory nie mieli
do czynienia. I nie chodzi
o to, czy spadnie im poparcie czy nie, bo ludzkie życie
jest ważniejsze od słupków
statystyki. Ale to nie jest
tylko ich próba, do egzamin
całej ludzkości! Na rozliczenia przyjdzie czas, na pewno teraz nie jest odpowiedni
moment.
Bądźmy teraz wszyscy
razem, wspierajmy się dobrym słowem, zrobieniem
zakupów starszej sąsiadce,
wybaczeniem sobie zła którego doświadczyliśmy, prośmy innych o wybaczenie,
pomódlmy się za tych co
„w pierwszej linii frontu”
walczą z wirusem. Możemy
zrobić tyle dobrego! Wystarczy chcieć! Na koniec cytowany już kilkakrotnie Papież
Polak: „Potrzebna jest dziś
nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie
nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność
bycia bliźnim dla cierpiącego
człowieka, solidaryzowania
się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako
poniżająca jałmużna, ale
jako świadectwo braterskiej
wspólnoty dóbr”.
Tekst: ks. Dariusz Biernat

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Kwarantanna narodowa: kolejne
kroki w walce z koronawirusem
1. Sklepy i punkty usługowe
– 3 osoby na kasę lub
stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno
małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego
lokalu usługowego może wejść
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich
kas i liczby 3.
2. Targowisko – 3 klientów
na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków.
Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może
być większa niż trzykrotność
liczby punktów handlowych.
3. Ograniczenie
funkcjonowania sklepów
budowlanych i nowe
obowiązki dla wszystkich
sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą
zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy
będą się musiały dostosować
do nowych, ostrzejszych zasad
bezpieczeństwa:
» od 2 kwietnia (czwartek)
wszyscy klienci będą robić
zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
» w godzinach od 10:00 do
12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować
i obsługiwać jedynie osoby
powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy
i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla
osób powyżej 65. roku życia.
4. Zamknięte hotele i inne
miejsca noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe
(działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają
zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy,
gdy przebywają w nich osoby
w kwarantannie lub izolacji,
a także gdy przebywa w nich
personel medyczny.

Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych
przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia
2020 roku.
Nie dotyczy to jednak osób,
które są w delegacji i korzystają
z usług noclegowych w ramach
wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele
pozostają otwarte.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób.
W dalszym ciągu nie można
wychodzić z domu z wyjątkiem:
» dojazdu do pracy. Jeśli jesteś
pracownikiem, prowadzisz
swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy.
» wolontariatu na rzecz walki
z COVID-19.
» załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne
zakupy, wykupić lekarstwa,
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

5. Automatyczna
kwarantanna dla bliskich
osób w kwarantannie
(1.04.2020 r.)
Rozszerzono listę osób, która
będzie podlegała obowiązkowej
kwarantannie domowej. Będą nią
objęci wszyscy, którzy mieszkają
z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają
w jednym mieszkaniu z osobami
kierowanymi na kwarantannę od
środy 1 kwietnia 2020.

8. Zakaz korzystania
z parków, plaż, bulwarów,
promenad i rowerów
miejskich
Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz
dotyczy więc parków, zieleńców,
promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych i zoologicznych,
czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi,
a tym samym – do zwiększenia
szans na zakażenie.
» Z tego też powodu ograniczona zostaje możliwość korzystania z rowerów miejskich.
» 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
» Wprowadzono obowiązek
utrzymania co najmniej
2-metrowej odległości między
pieszymi. Dotyczy to także
rodzin i bliskich.

6. Zawieszenie rehabilitacji
i zamknięcie salonów
kosmetycznych
i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków
wszystkie zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, salony tatuażu
i piercingu. Tych usług nie będzie
można realizować również poza
salonami – np. wizyty w domach
nie wchodzą w grę.
Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno
w placówkach publicznych, jak
i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest
bezwzględnie wymagana stanem
zdrowia pacjenta.
7. Zakaz wychodzenia
z domu osób do 18. roku
życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko
obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Wyłączeni z tego obowiązku
będą:
» rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
» a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się
samodzielnie poruszać i ich
opiekunowie.
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9. Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić
jedynie czynności, w których
praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych
obowiązków.
10. Limit pasażerów
również w pojazdach 9+
(od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa
miejsc siedzących w pojeździe”.
Rozszerzono ten wymóg także
na pojazdy, które mają więcej
niż 9 miejsc siedzących, w tym
transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych
przewoźników.
Ważne! Ograniczenie wejdzie
w życie w czwartek, 2 kwietnia
2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
11. Miejsca pracy –
dodatkowe zabezpieczenia
dla pracowników
(od 2.04.2020 r.)
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
» stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej
1,5 metra.
» pracownicy mają obowiązek
używania rękawiczek, a także
mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od
czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Nowe ograniczenia będzie
sprawdzała policja, również
wojsko, które jest ciągle w gotowości. Za złamanie zasad
grożą wysokie kary od 5 do 30
tys. zł. Ograniczenia wchodzą
w życie od 1 kwietnia, a te dotyczące hotelów od 2/3 kwietnia,
a w sklepach od 4 kwietnia.

nr 1(15)/2020

OŚRODEK ZDROWIA

WAŻNY KOMUNIKAT! SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SZAFLARACH
DROGI MIESZKAŃCU GMINY SZAFLARY !
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Szaflarach uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców
Gminy Szaflary, a zarazem Pacjentów naszego Ośrodka Zdrowia,
że w związku z ogłoszeniem przez Rząd stanu epidemii w Polsce
związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju,
jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań zapobiegawczych, zgodnie
z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego, zaleceniami
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Aby umożliwić pacjentom naszego ośrodka zdrowia dostęp do
podstawowej opieki zdrowotnej, a równocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego,
wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne i techniczne
w zakresie działalności Ośrodka Zdrowia:
1. TELEPORADY - przez telefon możesz uzyskać:
- e-receptę, e-zwolnienie, skierowania i inne zlecenia,
- poradę lekarską w przypadkach niewymagających osobistej
wizyty pacjenta.
2. Jeśli twój stan zdrowia wymaga osobistej wizyty u lekarza,
najpierw zadzwoń do rejestracji, aby uzyskać informację i zarejestrować się do lekarza pod numerem telefonu 18 -26 -113-10
lub 18 -27 -547-76
Apelujemy, szczególnie do osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, by przychodziły do Ośrodka Zdrowia wyłącznie po
wcześniejszej telefonicznej rejestracji, na wskazaną godzinę.

Untitled-1 1

17.03.2020 18:59:33
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3. Prosimy o stosowanie się do poleceń personelu medycznego
i wykazać zrozumienie w tej nadzwyczajnej sytuacji.
4. Przypominamy, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (min. kaszel, gorączka), nie wolno przychodzić
do Ośrodka Zdrowia.
Należy skonsultować się z:
SANEPID W NOWY TARGU 
- 18 26 629 14

- 601 563 143
INFOLINIA NFZ CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 
- 800 190 590
SZPITAL MYŚLENICE 
- 12 27 30 354

- 12 27 30 350

- 12 77 30 304
SZPITAL UNIWERSYTECKI KRAKÓW 
- 12 40 02 000

- 12 40 02 012

- 12 40 02 047
Albo udać się bezpośrednio do jednego ze szpitali zakaźnych,
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich
najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie troszcząc się
o swoje zdrowie i naszych najbliższych.
Lek. dent Tymoteusz Derebas
Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Podstawy funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami

P

olskie gminy począwszy od
1 lipca 2013 r. przejęły odpowiedzialność za zarządzanie
strumieniem odpadów komunalnych, wskutek zmiany w dniu 1
lipca 2011 r. ustawy o porządku
i czystości w gminach. Oznacza
to, że władze gminy obowiązane
są do zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, transportu
tych odpadów do miejsc ich przetwarzania i unieszkodliwiania oraz
za skuteczne, zgodne z zasadami
ochrony środowiska przetworzenie, odzysk i unieszkodliwienie
pozostałości po przetwarzaniu
odpadów.
Na tym obowiązki gminy się jednak nie kończą. Przepisy zobowiązały władze gmin także do administrowania całym systemem, ustalenia
stawek opłat i poboru tych opłat,
edukacji ekologicznej w zakresie
gospodarowania odpadami oraz do
osiągania określonych poziomów
recyklingu – czyli do zapewnienia,
że określona w przepisach część
strumienia odpadów zostanie przetworzona w nowe produkty.
Gmina Szaflary i inne podhalańskie gminy u progu funkcjonowania nowego systemu, w roku 2013,
były w pełni przygotowane do
spełnienia wymagań ustawowych:
miały zorganizowany system odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości i zawarte umowy
na zagospodarowanie odpadów
z firmami wyposażonymi w wydajne sortownie, kompostownie
przetwarzające odpady ulegające
biodegradacji i składowiska odpadów, na których unieszkodliwiano
odpady poprocesowe, nie nadające
się już do dalszego odzysku.
Co więcej – wspólnym wysiłkiem mieszkańców przez cały
ten czas nasza gmina osiągała
wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
odpadów komunalnych.

Co się zmieniło?

Istniejący dotąd system gospodarowania odpadami zapewniał
możliwość zgodnego z prawem
zebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Stan obecny systemu gospodarki odpadami
odpady
wielkogabarytowe

odpady zielone
i odpady Bio

stacja demontażu
odpadów WG

kompostownia

instalacja do
stabilizacji tlenowej

kompost

stabilizat

surowce
wtórne

RDF

odpady surowcowe
z selektywnej zbiórki

odpady zmieszane

sortownia

sortownia szkła

surowce
wtórne

balast

surowce
wtórne

składowisko

Stan pożądany systemu gospodarki odpadami
odpady
wielkogabarytowe

odpady zielone
i odpady Bio

stacja demontażu
odpadów WG

kompostownia

instalacja do
stabilizacji tlenowej

kompost

stabilizat

surowce
wtórne

RDF

odpady zmieszane

składowisko

RDF

balast
palny

surowce
wtórne

surowce
wtórne

instalacja termicznego
przekształcania odpadów

czasie ceny za świadczone usługi,
co wpłynęło do koszt gospodarki
odpadami tak w Szaflarach i na
Podhalu, jak i w całej Polsce.
Znaczna część surowców wtórnych wysortowanych ze strumienia
odpadów komunalnych w Polsce
była aż do początku roku 2018 wysyłana do recyklingu w Chinach.
Od 2018 r. rynek chiński zamknął
się na przyjmowanie surowców
wtórnych z Europy, a na lokalnych
rynkach po prostu nie ma mocy
przerobowych dla przyjęcia tych
surowców. Poza tym europejski
rynek recyklingu działa w oparciu
o surowce wtórne bardzo dobrej
jakości, przetwarzając tylko nieliczne, wybrane frakcje odpadów.
Znacząca większość odpadowych
tworzyw sztucznych to odpady
wielomateriałowe (np. tacki po
wędlinach, kartoniki po napojach,
kilkutworzywowe butelki plastikowe) albo odpady zabrudzone (jak
np. butelki po olejach samocho-
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sortownia
szkła

sortownia

energia

Jednak już w czasie funkcjonowania tego systemu kilkakrotnie
zmieniły się przepisy prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Najważniejszą zmianą było
ograniczenie Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie
dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach z dnia 16
lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.
1277) możliwości składowania na
składowisku odpadów o wartości
opałowej powyżej 6.000 kJ/kg.
Ta zmiana spowodowała konieczność przekazywania tych odpadów
o większej wartości opałowej do
termicznego przekształcania w odległych miejscach – są one wożone
aż na Dolny Śląsk czy też do województwa łódzkiego, gdzie płacimy
po pierwsze za usługę transportową, po drugie – za ich spalanie.
W związku z niską dostępnością
instalacji do termicznego przekształcania odpadów spalarnie i cementownie podniosły w ostatnim

odpady surowcowe
z selektywnej zbiórki

kruszywa

dowych i olejach spożywczych,
brudne folie, brudne opakowania
po produktach spożywczych) albo
też odpady niebędące opakowaniami, całkowicie niepodatne na
recykling (np. zderzaki samochodowe, zabawki, obuwie, węże
itp.). Blokada chińskiego rynku
surowców wtórnych spowodowała
ogromną nadpodaż przede wszystkim tworzy sztucznych na rynku
europejskim.
Ponadto począwszy od roku
2018 wzrosły opłaty środowiskowe uiszczane za złożenie odpadów
na składowisku. O ile w roku 2017
wynosiła ona 74,26 zł/tonę, o tyle
w roku 2020 za każdą tonę odpadów złożonych na składowisku
trzeba zapłacić już 270 zł.

Co mamy a czego nam
brakuje?
Na terenie Podhala funkcjonują już
instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
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komunalnych, w których możemy
poddawać odzyskowi wszystkie
odpady komunalne, które powstają
w gminie Szaflary i w okolicznych
gminach.
Odpady trafiające do tych instalacji są sortowane, co pozwala
nam na odzyskanie i przekazanie
do recyklingu wszystkich cennych
surowców wtórnych, jak między
innymi:
» opakowań z tworzyw sztucznych,
» opakowań ze szkła,
» opakowań z tektury i papieru,
» papieru z czasopism, gazet i papieru z biur,
» metali.
Wszystkie te odzyskane odpady
przekazywane są później do firm
zajmujących się recyklingiem.
W instalacjach odzyskiwane
są również odpady ulegające biodegradacji – selektywnie zebrane
odpady zielone czy selektywnie
zebrane odpady kuchenne. Z tych
selektywnie zebranych odpadów
produkowany jest kompost, który
później wykorzystywany jest jako
nawóz w ogrodach i parkach.
W zmieszanych odpadach komunalnych zawarta już również
część odpadów ulegających biodegradacji, która nie nadaje się do
produkcji kompostu. Te odpady
w specjalnej instalacji są stabilizowane, aby nie emitowały już gazów cieplarnianych i nie powodowały uciążliwości zapachowych.
Tak zwany stabilizat z tej frakcji
odpadów jest wykorzystywany do
przesypywania i do rekultywacji
składowisk odpadów.
Korzystamy też z instalacji do
demontażu i odzysku odpadów
wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu AGD, w której odzyskujemy surowce wtórne.
Jednak z każdego z procesów
przetwarzania odpadów, poza surowcami wtórnymi, zostają także
odpady resztkowe, które nazywamy
balastem. Do niedawna cały balast był kierowany na składowiska
odpadów. Jednak zaostrzające się
przepisy, świadomość ekologiczna
i kurczące się objętości składowisk
odpadów pozostałe do wypełnienia
powodują, że obecnie na składowisko można kierować już bardzo
niewiele odpadów. Z tego powodu
znaczna część balastu musi być już
przetwarzana w tak zwane paliwo
alternatywne. Paliwo to jest odwożone do termicznego wykorzystania

AKTUALNOŚCI

Elektrociepłownia

System
gromadzenia
selektywnego
Odbieranie
odpadów

(4 tys. ogrzanych
gospodarstw domowych,
80 tys. MWh energii
elektrycznej)

Ochrona zasobów

Odpady
komunalne

Sortowanie

(50% recyklingu,
ochrona paliw
kopalnych)

Kompostowanie

Recykling

w spalarniach lub cementowaniach
znajdujących się w innych rejonach
kraju. Niestety, zmiany prawne
i rynkowe, które wystąpiły w ostatnich latach spowodowały ogromny
wzrost cen przyjmowania odpadów
do przetworzenia termicznego. Takie są nieubłagane prawa rynku.
Analizy, które w ostatnim czasie przeprowadziliśmy wykazały,
że stanęliśmy przed problemem
zagospodarowania frakcji balastowej powstającej w wyniku
przetwarzania naszych odpadów
komunalnych. Problem ten wynika
przede wszystkim ze wzrostu kosztów składowania odpadów i z kurczącej się pojemności składowisk
odpadów. W wyniku tych analiz
ustalono, że najbardziej efektywną ekologicznie i kosztowo opcją
byłoby zrealizowanie na Podhalu
lokalnej instalacji do termicznego
przekształcania frakcji balastowej.
W tej instalacji byłyby wykorzystywane odpady pozostające po
segregacji.
W znaczącej wielkości krajów
wysoko rozwiniętych elementem
zamykającym każdy regionalny
system gospodarki odpadami komunalnymi jest instalacja umożliwiająca bezpieczne, termiczne
przekształcenie frakcji balastowej,
pozostającej po selektywnym
zbieraniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych. Taka instalacja
po pierwsze umożliwia lokalne
wykorzystanie odpadów jako nośnika cennej energii, po wtóre –
zaopatrzenie lokalnej społeczności
w tanią, lokalnie dostępną energię
cieplną i elektryczną.

Takiej instalacji brakuje nam na
Podhalu. Bez rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów
powstających w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych
czeka nas coraz bardziej dotkliwy
wzrost kosztów gospodarki odpadami i konieczność przewożenia
odpadów na znaczne odległości,
gdzie kto inny będzie czerpał korzyści z energii zawartej w naszych
własnych odpadach.

Co z tą energią?

Produkowane ciepło i energia
elektryczna wytwarzane są w tzw.
kogeneracji, będącej jednym
z najbardziej pożądanych i efektywnych procesów odzysku pierwotnej energii zawartej w danym
paliwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część wytworzonej
energii w procesie termicznego
przekształcania odpadów może
zostać zakwalifikowana jako
energia ze źródeł odnawialnych,
co zarówno ogranicza wydobycie
paliw kopalnych równoważnych
ilości energii pozyskanej z odpadów, jak też wspomaga osiąganie
przez Polskę celów związanych
z redukcją ilości emitowanych
gazów cieplarnianych.
Istotnym aspektem termicznego
przekształcania odpadów jest to,
że ciepło wytworzone w instalacji termicznego przekształcania
odpadów zasila lokalną sieć ciepłowniczą a wytworzona energia
elektryczna wprowadzana jest do
lokalnych sieci elektroenergetycznych. Bez wątpienia zwiększa to
bezpieczeństwo energetyczne
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funkcjonowania lokalnego obszaru
objętego dostawami energii, prowadząc do rozwoju najbardziej
pożądanych w systemie zasilania
w energię tzw. źródeł rozproszonych. Proces popularyzacji generacji rozproszonej, którego podstawowym elementem są odnawialne
źródła energii i układy kogeneracyjne, ma podstawowe znaczenie
dla polityki energetycznej Polski.
Wszystko to sprawia, że energia
dostarczana do mieszkańców będzie tańsza z uwagi na lokalność
jej wytworzenia a lokalny system
zaopatrzenia w energię będzie bardziej niezawodny.
Instalacja termicznego przekształcenia odpadów stanowi, zatem użyteczny element nie tylko
systemu gospodarowania odpadami, ale i systemu elektroenergetycznego z uwagi na produkcję
zielonej energii w kogeneracji, gdyż
jednocześnie redukuje w sposób
bezpieczny dla środowiska ilość
odpadów powstających w lokalnej
przestrzeni danego regionu, gminy
czy aglomeracji, tym samym regionu Podhala. Zarówno kwestie
związane z poprawą środowiska,
jego ochroną, jak i energetyką są
istotne z punktu widzenia polskiej
gospodarki, szczególnie w czasach,
gdzie tematy dotyczące smogu,
nadmiaru odpadów i bezpieczeństwa energetycznego są problemami priorytetowymi do rozwiązania.
Przyjmując skalę wielkości instalacji termicznego przekształcania
odpadów planowanej do obsługi regionu Podhala, wytworzona energia
cieplna wystarczy do zapewnienia
ogrzewania dla ponad 4 tys. gospodarstw domowych, a odpady, jako
paliwo będą stanowiły ekwiwalent
38 tys. ton węgla albo 22 mln litrów
oleju opałowego.
Nie do przecenienia jest również możliwość bardzo bezpiecznego zagospodarowania odpadów
w trudnych warunkach zewnętrznych, takich jak obecnie panująca
pandemia koronawirusa.
Prof. AGH dr hab. inż.
Tadeusz Pająk, Eur Ing
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Katedra Systemów Energetycznych
i Urządzeń Ochrony Środowiska

mgr inż. Marcin Chełkowski
ekspert ds. gospodarki odpadami,
wykładowca Szkoły Ochrony
i Inżynierii Środowiska AGH,
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

GCKPIT

Kwartalnik Gminy Szaflary

Kolędowanie w Maruszynie
III Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych odbył się 19 stycznia 2020
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie.

N

a scenie zaprezentowało się
dwanaście grup z gminy
Szaflary. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach językowych, gwarowej i literackiej.
Oceniała ich komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji Paulina
Peciak – kierownik zespołu Młode Podhale, Iwona Gal – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach, Ewa Iwulska – Wicepre-

II miejsce - „Zyngierki”
– zespół regionalny
z Maruszyny Dolnej
III miejsce - „Mali
Zaskalanie” – zespół
regionalny z Zaskala

zes Zarządu Głównego Związku
Podhalan w Polsce, Aniela Król
– instruktor zespołów regionalnych oraz Władysław Bartoszek
– instrumentalista.
Kategorie i wyniki:
»

Wyróżnienie:
• MDP z Maruszyny
• „Mali Skrzypnianie”
– zespół regionalny ze
Skrzypnego

kategoria gwarowa

I miejsce - „Watra” - zespół
regionalny z Bańskiej
Wyżnej
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• „Mali Marusynianie”
– zespół regionalny
z Maruszyny Górnej
• „Niźniobańscanie”
– zespół regionalny
z Bańskiej Niżnej
»

kategoria literacka

I miejsce - „Bajkowisko”
– uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Maruszynie
Górnej
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II miejsce (ex aequo)
Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Borze
Szkolna Grupa Teatralna
z Szaflar
III miejsce - ,,Dzieci
z Bańskiej Niżnej”
– uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bańskiej
Niżnej
Wyróżnienie:

GCKPIT

Komisja składa serdeczne
podziękowania instruktorom
i opiekunom zespołów i grup
za wkład włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę
z dziećmi.
Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 15 lutego
2020, podczas X Dnia Górala
w Maruszynie.

• Uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Maruszynie Dolnej
Komisja gratuluje Oddziałowi
Związku Podhalan w Maruszynie
organizacji kolejnego Konkursu.
Wysoki poziom, bardzo dobra
gra aktorska, duże zaangażowanie dzieci, pedagogów i instruktorów oraz rodziców, to główne
atuty konkursu.

Organizatorem Konkursu
był Związek Podhalan Oddział
w Maruszynie oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Patronat nad
Konkursem objął Wójt Gminy
Szaflary.
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na Facebooku.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Posiady ostatkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Zaskalu
W czasie karnawału gaździny z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały w remizie OSP w Zaskalu posiady ostatkowe.

P

rzygotowały tradycyjne potrawy, które
dawnej gotowali przodkowie. Pokarmy
pobłogosławił ks. proboszcz Ryszard
Gaweł. Do zebranych ze słowem zwróciła się prof. dr hab. Anna Mlekodaj, która

przypomniała, że kultura ludowa jest fundamentem rodziny oraz polskości.
Podczas posiadów odbyło się również
szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
prowadzone przez przedstawiciela Agencji
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z Nowego Targu.
Po części oficjalnej zebrani bawili się przy
muzyce góralskiej.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła Tokarska, oprac. r/

GOPS

Kwartalnik Gminy Szaflary

Szanowni Klienci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W

związku z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego w trosce
o Wasze bezpieczeństwo, a także
pracowników aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-Cov-2 Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach informuje, że
podczas pobierania świadczeń bezpośrednio z Kasy Urzędu Gminy w Szaflarach
wprowadza się następujące zalecenia;
1. Należy zachować co najmniej 1-1,5
metra odległości pomiędzy osobami
oczekującymi w kolejce na zewnątrz

budynku po odbiór świadczeń pieniężnych z Kasy urzędu!!!
2. Do budynku celem odbioru pieniędzy wpuszczane będą osoby pojedynczo.
3. Po odebraniu należnych świadczeń
klient udaje się najkrótszą drogą na
zewnątrz obiektu i oddala. Nie należy grupować się w pobliżu budynku
urzędu.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad
może skutkować przerwą wypłacania
świadczeń.

Stosowanie chusteczek/środków antybakteryjnych do dezynfekcji rąk przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
Państwa i naszego przed ewentualnym
zachorowaniem.
DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE
WŁASNE, OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!
Zachęcamy wszystkich klientów do
zakładania własnych kont bankowych
na które po złożeniu stosownego oświadczenia/ dyspozycji /w GOPS przelewać
będziemy należne środki pieniężne.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na koronawirusa Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że zostają
ograniczone wyjścia pracowników socjalnych w teren oraz wizyty asystenta
rodziny w przydzielonych środowiskach.

W

miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub
telefonicznie, a także o ograniczenie
osobistych wizyt w GOPS .
Ograniczenie kontaktów bezpośrednich
służy wyłącznie bezpieczeństwu i ochronie
zdrowia wszystkich naszych mieszkańców
a przede wszystkim ma na celu zapobieganie
rozszerzania się epidemii.
Ponadto apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku oraz przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności - częste mycie
rąk, unikanie miejsc, gdzie znajdują
się największe skupiska ludzi, ograniczanie kontaktów i wyjazdów do
minimum.

Telefon do kontaktu z pracownikami świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
Numery telefonów 18 26 123 26 oraz
18 26 123 28
Równocześnie przypominamy
osobom starszym, niepełnosprawnym
i niesamodzielnym

Telefon do kontaktu z pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny:
Numery telefonów 18 26
123 29 oraz 18 26 123 39
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach przypomina, że w związku z zagrożeniem koronawirusem jeżeli to możliwe,
osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie
w miejscach publicznych i poprosić bliskich
o pomoc w codziennych czynnościach, takich
jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie
spraw urzędowych i pocztowych.
Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne które nie mają możliwości
skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Szaflarach pod nr tel.
18 26 123 29

nr 1(15)/2020
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Ferie na nartach

W drugim tygodniu ferii zimowych Gmina Szaflary w ramach działalności
Placówek Wsparcia Dziennego zorganizowała uczestnikom zajęć opiekuńczych
naukę jazdy na nartach na stoku „Długa Polana” w Nowym Targu.

W

zajęciach wzięło udział
100 uczestników ze
wszystkich Placówek.
Dzieci odbyły kurs nauki jazdy
na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze szkółki narciarskiej Daniel SKI, natomiast bezpośrednią opiekę nad
uczestnikami podczas jazdy oraz
pomoc przy zakładaniu sprzętu

sprawowały wychowawczynie
z Placówek Wsparcia Dziennego. Działania w ramach projektu koordynowała Kierownik
PWD. W ostatnim dniu wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu
oraz słodkości ufundowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Na uwagę zasługuje odwaga
młodych uczestników, którym
nie straszne były warunki pogodowe, zwłaszcza w pierwszych
dwóch dniach – kiedy zamiast
śniegu padał deszcz. Mimo niesprzyjającej aury, dzieci odważnie zakładały sprzęt i szusowały po stoku, ciesząc się nawet
z upadku. Ich roześmiane buzie
świadczyły o potrzebie i sensie
organizowania im czasu wolnego. Za to od środy czekała ich
nagroda w postaci świeżego puszystego śniegu, co na pewno
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wynagrodziło im niezbyt udany
początek.
Dziękuję przede wszystkim
rodzicom, którzy pomimo początkowo złej pogody zaufali
i zdecydowali się posłać swoje
pociechy, Szkółce Narciarskiej
Daniel SKI za pełen profesjonalizm, Paniom Wychowawczyniom za opiekę nad dziećmi oraz
kierowcom z firmy transportowej
Tatry Trans ze Skrzypnego za
bezpieczną jazdę.
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na Facebooku.

GOPS
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Gminny konkurs
wiedzy „Jestem wolny,
więc mam wybór”
11 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im.
Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej odbył się
gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień.

U

czestników konkursu oraz
nauczycieli powitała Katarzyna Sowa pełniącą funkcję
Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary. Przebieg
konkursu i sprawy organizacyjne
przedstawiła młodzieży Maria
Niedośpiał - członek GKRPA.
Głównym celem konkursu było
popularyzowanie wśród młodzie-

ży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii, w tym nowych
środków psychoaktywnych oraz
ich profilaktyki. Do konkursu
przystąpiło 21 uczniów z klas
VII i VIII ze szkół z: Boru, Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej,
Maruszyny Górnej, Maruszyny
Dolnej, Skrzypnego, Szaflar i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali
test złożony z 20 zadań zamknię-

tych i 7 zadań otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskały
uczennice:
I miejsce - Izabela Repa z SP
z Maruszyny Górnej
II miejsce - Michalina Jachymiak z SP z Maruszyny Górnej
III miejsce - Kinga Łukaszczyk
z SP z Szaflar
Laureatki otrzymały cenne
nagrody rzeczowe, natomiast

wszyscy uczniowie zdobyli nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu
wpływu alkoholu i narkotyków
na organizm człowieka. Nagrody
oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy
Szaflary - Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki przyznało
dodatkowe nagrody rzeczowe za
miejsca IV, V, VI.
Prace uczniów oceniała komisja, złożona z opiekunów
uczniów oraz członków Komisji RPA.
Uroczystego podsumowania
konkursu oraz wręczenia nagród,
a także podziękowań opiekunom
za przygotowanie uczniów dokonała pełnomocnik, Katarzyna
Sowa.
Tekst: Maria Niedośpiał
Zdjęcia: Natalia Staszel

Działalność Placówek Wsparcia Dziennego
W ramach realizacji projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” w wyniku którego
powstało 7 Placówek Wsparcia Dziennego odbywają się zajęcia opiekuńcze dla 176 dzieci z terenu Gminy
Szaflary. Z dziećmi pracuje 9 wychowawców oraz jeden opiekun wspomagający.

P

omieszczenia, w których
przebywają dzieci zostały
wyremontowane i wyposażone w nowy sprzęt, m.in.
stoliki, krzesła, szafy, półki,
tablice ścienne, biurka, regały,
laptopy, suchy basen z kulkami,
pufy i klocki pianowe, tablice
ścienne manipulacyjne – sensoryczne, „magiczny dywan”,
tablice interaktywne i wiele innych sprzętów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania
Placówek. Dodatkowo w trzech

szkołach zostanie zamontowany
sprzęt do Integracji Sensorycznej, za pomocą którego będzie
prowadzona terapia SI.
Zarówno wychowawcy jak
i sami uczestnicy zajęć są zachwyceni nowymi warunkami.
Prace plastyczne i manualne
dzieci można obserwować na
profilu FB pod nazwą: „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”.
Tekst: Kierownik PWD
Katarzyna Sowa
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Szkoły podczas epidemii

W

okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID- 19, nowe przepisy obowiązujące od 25 marca
2020 r. umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość tzw.
zdalnego nauczania.
Obecnie nauczyciele w naszych
szkołach zdalne nauczanie prowadzą w oparciu m.in. o:
» materiały edukacyjne na
sprawdzonych portalach
edukacyjnych i stronach

»
»
»
»

»

staniem metod i technik kształcenia na odległość, Urząd Gminy
postara się przekazać i użyczyć
bezpłatnie dyrektorom materiały w tym sprzęt niezbędny do
kształcenia na odległość. Ponadto Gmina Szaflary planuje
skorzystać z dofinansowania na
zakup laptopów z Narodowego
programu a pozostałe potrzeby
szkół w tym zakresie zostaną
zabezpieczone ze środków własnych Gminy.
W tym trudnym czasie współpraca i wzajemna mobilizacja
jest niezbędna w procesie wychowywania i edukacji dzieci.

internetowych wybranych
instytucji kultury i urzędów;
zintegrowaną platformę
edukacyjną:
dzienniki elektroniczne
komunikację poprzez pocztę
elektroniczną
media społecznościowe,
komunikatory przy
zachowaniu bezpiecznych
warunków korzystania
z Internetu
lekcje online

Aby wesprzeć nauczycieli
i dyrektorów szkół w organizacji
zajęć edukacyjnych z wykorzy-

Szkolenie dla rodziców

W trzech Szkołach Podstawowych w gminie Szaflary tj.: SP w Borze,
SP w Bańskiej Niżnej oraz SP w Skrzypnem w styczniu br. zostały zrealizowane
prelekcje dla rodziców pt. „Rola rodziców w procesie nauczania”.

G

łównym celem zajęć było
omówienie z rodzicami procesu zdobywania
przez dzieci wiedzy nie jako
obowiązku, lecz jako naturalnej potrzeby rozwojowej.
W normie dzieci chcą poznawać świat i rozwijać swoje
umiejętności. Często trudności
z nauką u dzieci są traktowane
jako ich lenistwo, złośliwość
lub „brak starania się”, a nie
jako zahamowania, które mają
swoje przyczyny. Omówienie
deficytów poznawczych lub
rozwojowych oraz problemów
emocjonalnych dzieci i młodzieży da możliwość rodzi-

le Podstawowej w Szaflarach,
wygłosiła wykład dla rodziców
na temat agresji wśród dzieci. W spotkaniu uczestniczyli
rodzice klas 5 i 6. Temat zajęć został wybrany w oparciu
o zgłaszane potrzeby w tym
zakresie przez środowisko
rodziców. Problem agresji
w szkole, w środowisku dzieci
i młodzieży narasta. Uczniowie najczęściej rozwiązują
konflikty poprzez przezwiska,
kłótnie, bójki a niestety coraz
częściej zaczynają obrażać się
i wyzywać „on-line”. Psychoterapeutka pokazała rodzicom,
jak radzić sobie z problemami
wśród dzieci oraz jak im zapobiegać.
Na uwagę zasługuje fakt, iż
po każdym szkoleniu do GOPS
napływały sygnały zarówno
od rodziców, jak i nauczycieli
z prośbą o kontynuację tych
prelekcji. Świadczy to nie tylko
o tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na wiedzę w tym
zakresie, ale i o fachowości
samej prelegentki.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

com zrozumieć swoje dzieci
i udzielić im odpowiedniego
wsparcia. Zrozumienie emocji
i potrzeb wzmacnia w rodzinie wzajemną więź, zapewnia poczucie bezpieczeństwa,
a w konsekwencji dodaje dzieciom sił do realizacji zadań rozwojowych.
Szkolenia przeprowadziła
Luba Tabaczyńska Perek – certyfikowana psychoterapeutka.
Wzięło w nich udział łącznie
ok. 100 rodziców, którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się
w przekazywane treści.
Również ta sama prelegentka w dniu 20.02.2020 w Szko-
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KAMPANIA
SPOŁECZNA
NO PROMIL –
NO PROBLEM
W XII edycji Kampanii
No Promil – No Problem
wzięło 6 szkół z terenu
Gminy Szaflary.

U

czniowie z każdej szkoły przesłali prace literackie bądź plastyczne
do Organizatora Kampanii,
którym było Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Solny
Gwarek” z Wieliczki.
Z Gminy Szaflary Organizatorzy wyłonili następujących zwycięzców:
LAUREACI
KONKURSÓW XII
EDYCJI KAMPANII
Julia Swałtek - SP w Zaskalu
Maksymilian Sowa - SP w Zaskalu
Julia Wac – SP w Zaskalu
Magdalena Buńda – SP w Maruszynie Dolnej
Rafał Babiarz - SP w Bańskiej
Niżnej
Maksymilian Pędzimąż – SP
w Bańskiej Niżnej
WYRÓŻNIENIA
W NOPROMILOWYCH
KONKURSACH
Wyróżnienia literackie:
Jakub Topór – SP w Bańskiej
Niżnej
Wyróżnienia plastyczne
(w tym przestrzenne) za
wkład pracy i estetykę
Oliwia Janik – SP w Bańskiej
Niżnej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach gratuluje
wszystkim laureatom.
Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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Uczniowie w świecie nowoczesnych technologii
XXI wiek to czas, gdy technologia pojawia się w każdym etapie naszego
życia. Komputery, tablety, smartfony i inne urządzenia pozwalające
na dostęp do sieci internetowej stały się nieodzownymi elementami
codzienności młodego człowieka, służącymi do zabawy, nauki, relaksu oraz
coraz częściej jako forma kontaktu z rówieśnikami.

O

bsługa urządzeń multimedialnych nie stanowi dziś
większego problemu, nawet
dla bardzo małych dzieci. Szkoła
wobec tych zmian nie pozostaje
obojętna. Podstawa programowa
kładzie duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii
w procesie nauczania. Wykorzystanie multimediów stwarza
możliwość aktywnego udziału
uczniów w lekcji, ponieważ takie
zajęcia są dla nich atrakcyjne.

matic - wykorzystanie filmowania, uczniowie nagrywają swoje
wypowiedzi podczas odgrywania
scenek i dialogów oraz tworzą
multimedialne prezentacje, dzięki
wykorzystaniu urządzeń technologicznych. Uczą się tworzyć
i nagrywać scenki tematyczne,
które następnie umieszczają na
specjalnej platformie służącej
do samodzielnego przygotowania multimedialnej prezentacji.
Dzięki temu uczniowie nie tylko

Dlatego też uczniowie Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej podczas zajęć języka
angielskiego realizują projekty
i innowacje z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
Innowacja pod nazwą „Rozwój
kompetencji językowych w zakresie umiejętności posługiwania się
językiem angielskim, z naciskiem
na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji” w kl. IV - VII
realizowana jest metodą Cine-

Poczytaj mi koleżanko, kolego
W Szkole Podstawowej w Zaskalu ponownie została przeprowadzona akcja
czytelnicza „Poczytaj mi koleżanko, kolego”.

W

akcji wzięli udział uczniowie klas IV, V, VI i VII.
Czytali oni w bibliotece
wybranemu dziecku z oddziału
przedszkolnego i z klasy pierwszej lekturę wskazaną przez bibliotekarza. Akcja ma na celu
zachęcić dzieci i młodzież do
czytania.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż, oprac. r/
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szlifują angielską wymowę i nabierają płynności w komunikacji,
lecz także doskonalą umiejętności
pracy w parach oraz uczenia się
od siebie nawzajem.
Projekt „Jestem turystą” doskonali umiejętności posługiwania się
technologiami informatycznymi,
informacyjnymi i komunikacyjnymi, pozwala na nabycie umiejętności korzystania z platformy
komunikacyjnej eTwinning.
Uczestniczenie w międzynarodowym projekcie eTwinning
sprzyja rozwijaniu różnorodnych
kompetencji (językowych, technicznych, międzykulturowych,
przedmiotowych). W realizacji
projektu uczniowie posługują się
oprogramowaniami do edycji tekstu, dźwięku, filmów, itp. Projekt
wzbogaca wiedzę na temat kultury, tradycji i języka własnego
oraz innych krajów partnerskich,
z którymi uczniowie wymieniają
informacje.
Zastosowanie nowoczesnych
technologii podczas zajęć znacząco wpływa na zaangażowanie
i zainteresowanie uczniów tematem lekcji, bardziej niż podczas
tradycyjnego toku zajęć bazującego jedynie na kredzie i tablicy.
To z kolei ma swoje przełożenie
na proces uczenia się. Aby więc
oddziaływać na uczniów, szkoła musi się do nich dostosować,
musi mówić ich językiem, musi
się cyfryzować.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Fiedor - Sulka
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Działamy charytatywnie
W pierwszym półroczu Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej włączyła się w dwie
akcje charytatywne. Pierwszą z nich była
ogólnopolska akcja ,,Szlachetna Paczka”,
w której uczniowie i nauczyciele wzięli
udział po raz siódmy.

R

odzina, której pomagaliśmy znalazła się w bardzo
trudnej sytuacji, spadło na
nią wiele chorób i nieszczęść,
dlatego wszyscy - uczniowie,
rodzice i pracownicy szkoły,
z ogromnym zapałem włączyli
się w akcję niesienia pomocy
tym ludziom. Przynosiliśmy do
szkoły wiele produktów, np.
środki czystości lub żywność
trwałą, a pozostałe rzeczy zakupiliśmy online. Rodzina najbardziej potrzebowała lodówki,
wykładziny podłogowej, butów
zimowych oraz środków czystości. Postaraliśmy się również o specjalne upominki dla
każdego członka tej rodziny,
takie jak kosmetyki, perfumy,
suszarkę do włosów. Wszystkie potrzeby rodziny spełniliśmy i przekazaliśmy paczki
8 grudnia.
23 i 24 stycznia 2020 r.
zorganizowaliśmy akcję cha-

rytatywną „Razem dla Marysi”
prowadzoną przez Stowarzyszenie „Bądźmy razem”. Samorząd Uczniowski przygotował
kiermasz różności, z którego
dochód w całości przeznaczony został na pomoc chorej na
rdzeniowy zanik mięśni SMA
typu 1, 11-miesięcznej Marysi.
Przez całe dwa dni uczniowie
ofiarnie trwali na stanowisku,
sprzedając między innymi rękodzieło, maskotki, książki
i zabawki. Kiermasz cieszył
się dużym zainteresowaniem
wśród kupujących zarówno
uczniów, rodziców, jak i dziadków, i zakończył się sukcesem!
Niemal wszystko zostało sprzedane! W dwudniowej szkolnej akcji zebraliśmy kwotę
2993,20 zł. Ponadto zespół
góralski „Watra” działający
w szkole przekazał 1000 zł na
leczenie dziewczynki. Zebrane
przez nas pieniądze są kroplą

w morzu potrzeb ale wierzymy, że uda się zebrać potrzebną
kwotę na leczenie dziewczynki.
Akcje, oprócz pomocy innym,
mają cel wychowawczy, dzięki
czemu kolejny raz przekonaliśmy się, iż uczniowie widzą potrzebę niesienia pomocy innym
i kształtują swoją wrażliwość
oraz empatię.
Tekst i zdjęcia: Nikola Sikoń kl. VI
i Agnieszka Fiedor-Sulka

Uczniowie ze Skrzypnego realizują program edukacyjny „Bliżej Tatr”
Już kolejny rok Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem, w ramach współpracy
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym uczestniczy
w projekcie edukacyjnym „Bliżej Tatr”.

D

zięki niemu uczniowie
klas I-III oraz oddziału przedszkolnego mogą
w atrakcyjny sposób zdobywać
wiedzę na temat najbliższego
krajobrazu. Zajęcia odbywają
się w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem.
Uczniowie zwiedzają i podziwiają nowoczesne ekspozycje.
Zdobywają wiedzę na temat
szczytów tatrzańskich, roślinności, zwierząt zamieszkujących
te regiony oraz biorą udział
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w warsztatach o różnorodnej tematyce: klasa I – „Ptaki”, klasa
II – Ślady i tropy”, a klasa III
– „Drzewa”. Poznają także zasady zachowania w parku narodowym. Dodatkową atrakcją jest
nowoczesna sala interaktywna,
z której dzieci bardzo chętnie
korzystają. Wyjazdy cieszą się
ogromnym zainteresowaniem,
a dzieci korzystają z tych warsztatów nieodpłatnie.
Tekst i zdjęcia:
Anna Waluś i Monika Peciak

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Zabawa Karnawałowa na Rzecz Szkoły
22 lutego na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskalu odbyła się zabawa karnawałowa na rzecz Szkoły
Podstawowej im. K. K. Wojtyły zorganizowana przez Radę Rodziców.

R

odzice, nauczyciele oraz
mieszkańcy bawili się z zespołem muzycznym Aparaty. Podczas zabawy przeprowadzono licytację w ciemno oraz
loterie premium. Rozlosowane

zostały również vouchery na termy, wyciągi oraz do restauracji.
Dochód z zabawy przeznaczony będzie na cele szkolne.
Rada Rodziców serdecznie
dziękuje wszystkim przybyłym

gościom oraz sponsorom: Termy
Szaflary, Gorący Potok, Termy
Chochołów, wyciąg narciarski
Zadział i Długa Polana oraz restauracjom Zadyma, karczma
przy Moście oraz Restauracja

pod Różą za przekazane vouchery.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za okazaną pomoc i życzliwość.
Organizatorzy

Dzień Babci i Dziadka w szkole w Skrzypnem
„Pędzą wnuki ulicami,
z ogromnymi laurkami,
te laurki pełne kwiatków,
są dla wszystkich Babć i Dziadków...”

N

a zaproszenie najmłodszych
uczniów naszej szkoły, 21
stycznia 2020 r., wielu zacnych seniorów ze Skrzypnego
i nie tylko, przybyło na uro-

latków przypomniała wszystkim
zebranym o niedawno obchodzonych Świętach i przedstawiła
tradycyjne jasełka. Najmłodsze
przedszkolaki zapewniały solenizantów o miłości jaką ich
darzą w piosence „Serce dla
dziadków”. Uczniowie klas I-III
zamienili się w prawdziwych detektywów i sprawdzali czy Babcie i Dziadkowie są czarodziejami. Śpiewali też piękne piosenki,

czystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. W tym świątecznym
dniu, dzieci przygotowały dla
zgromadzonych gości wspaniałe
występy. Grupa pięcio- i sześcio-
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a dziewczynki zaprezentowały
taniec „babuszek”.
Przybyli goście byli zachwyceni i rozbawieni wspaniałymi
występami wnucząt. Na zakończenie zostali zaproszeni na wyśmienite ciasteczko i herbatkę.
Wszystkim solenizantom życzymy jeszcze raz wszystkiego
najlepszego, w dniu ich święta,
sto lat!!!
Tekst i zdjęcia: Anna Waluś
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Dzień Kubusia Puchatka
W dniu 17 stycznia 2020 r. dzieci z Oddziałów
Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Borze,
obchodziły „Dzień Kubusia Puchatka”.

W

tym dniu wszystkie przedszkolaki przyniosły maskotki przedstawiające
bohaterów tej przesympatycznej
bajki: Kubusia, Prosiaczka, Tygryska oraz Kłapouchego.
Cały przedszkolny dzień zarówno w grupie maluszków jak
i starszaków przeplatany był
rozmowami i zabawami o tej
tematyce.
Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia była wizyta nauczycielki Wioletty Luberdy w ramach wspólnego czytania.

Pani Wiola przeczytała dzieciom dwa opowiadania o przygodach Kubusia Puchatka i jego
przyjaciół: „Rośnij Maleństwo”
oraz „Noc Wielkiej Niedźwiedzicy”. Dzieci z ciekawością
ich wysłuchały, odpowiadały na
zadane pytania i wykonywały
zadania.
Na koniec każdy przedszkolak
pięknie pokolorował kolorowankę przedstawiającą głównego bohatera tego dnia.
Tekst i zdjęcia: Anna Kalata
oprac. r/

Dzień dziwnych strojów w Bańskiej Niżnej
16 stycznia w szkole w Bańskiej Niżnej odbył się Dzień Dziwnych Strojów
zorganizowany przez Samorząd Szkolny.

T

ego dnia już od rana słychać było śmiech uczniów,
którzy spotykali na korytarzach kolegów i koleżanki,
a także niektórych nauczycieli, poprzebieranych w najdziwniejsze stroje.
Można było zobaczyć:
spore stadko różnego rodzaju
jednorożców i cętkowanych
zwierzaków, wróżki, osoby
w szlafrokach, futerkach,
zbrojach, strojach sportowych, ludowych i kombinacji przedziwnych ubiorów

wyciągniętych z szaf mam,
babć, dziadków oraz stworzonych przez samych uczniów.
Wzrok przyciągały oryginalne okulary, czapki, kapelusze,
peruki, hełmy, a nawet maska
przeciwgazowa. Wokół ciągnęły się pasma papieru udającego bandaż, podzwaniały
korale i stukały laski. Bokserskie rękawice spotykały się
z seledynowymi nakładkami
na ręce do czyszczenia mebli, a skarpety z koronkami,
rolkami i kozakami.

Wszyscy przebrani wzięli
udział w kolorowej paradzie
przy muzyce, a potem głosowali, wybierając 10 osób, które uznali za najdziwniej przebrane. Zwycięzcy wylosowali
nagrody, oczywiście dziwne.
Ten dzień był jednym z najweselszych w tym roku szkolnym i dobrze pokazywał poczucie humoru, pomysłowość
i bogatą wyobraźnię wszystkich uczestników zabawy.
Tekst i zdjęcia:
Samorząd Uczniowski

Zaskalanie
pożegnali
karnawał

W

ostatnim tygodniu karnawału w szkole odbyła
się zabawa z wodzirejem.
Niektórzy przygotowali specjalne stroje. Było dużo śmiechu
i radości.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła - Tokarska
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Uczniowie z medalem
19 lutego 2020 r. w Szaflarach odbył się gminny
turniej minisiatkówki szkół podstawowych, w którym
udział wzięło 6 szkół z terenu gminy.

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Zaskalu zajęli II
miejsce. W skład zespołu
weszli: Paweł Bzdyk (kapitan),
Marta Szczęch, Izabella Urbaś,

Kamil Hyc-Gazdeczka, Magdalena Swałtek, Zofia Bukowska,
Jakub Granat, Jan Ścisłowicz.
Tekst i zdjęcia:
Stanisław Pietrzak, oprac. r/

Spotkanie opłatkowe w Skrzypnem
Kolejny już raz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem pod
przewodnictwem Joanny Palki zaprosiła całą społeczność Skrzypnego do wspólnego spędzenia
czasu w świątecznej atmosferze na opłatkowym spotkaniu.

O

rganizowane we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skrzypnem spotkanie całej społeczności, życzenia
to już wieloletnia tradycja.
W tym roku posiady w gościnnych progach remizy OSP
odbyły się 25 stycznia 2020 roku.
Wspólne kolędowanie miało
szczególny wymiar, gdyż było
prawdziwą ucztą kulturalną i pokazem talentów uczniów oraz
rodziców z grupy teatralnej
„Skrzypne plus”.
Po części artystycznej odbył
się poczęstunek, loteria fantowa
oraz zabawa taneczna.
Ogromne podziękowania
należą się dla Rady Rodziców,
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nauczycieli, dyrektor szkoły Brygidzie Strzęp, całej społeczności szkolnej, mieszkańcom oraz
wszystkim przybyłym gościom.

Podziękowanie należy się także
dla Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego za obecność
w tak ważnym dla nas dniu.
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Pasowanie na czytelnika
19 lutego 2020 r. odbyło się pasowanie
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej
Niżnej na czytelnika biblioteki szkolnej.

G

łównym celem uroczystości było ukazanie dzieciom
biblioteki jako miejsca
przyjaznego, radosnego, gdzie
zawsze są mile widziani, a tym
samym zachęcenie najmłodszych
uczniów do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania
umiejętności czytania.
Zanim jednak uczniowie kl.
I zostali oficjalnie przyjęci do
grona czytelników musieli zdać
test ze znajomości regulaminu
biblioteki. Następnie Jaś i Małgosia, Jednorożec oraz Baba Jaga
zadali im zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów
baśni i bajek. Dowiedzieli się
także od Królowej Książek, jak
należy dbać o książki.

Po wprowadzeniu w magiczny świat biblioteki pierwszoklasiści złożyli uroczyste
przyrzeczenie, że zawsze będą
szanować książki, a następnie
Królowa Książek dokonała pasowania na czytelnika.
Dyrektor szkoły, Pani Jolanta Stolarczyk pogratulowała
nowym czytelnikom oraz zachęcała ich do częstych odwiedzin
biblioteki.
Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom, który
będzie im przypominał o tym
uroczystym wydarzeniu oraz
zeszyt do którego obiecali wpisywać wszystkie przeczytane
książki.

Uroczystość przygotowała
bibliotekarka Pani Anna Krupa
wraz z uczennicami klasy VIII
Kamilą Murańką, Katarzyną

Repą, Natalią Hyrczyk oraz
Eweliną Hadowską.
Tekst i zdjęcia:
SP w Bańskiej Niżnej

Wyjątkowy Dzień Świętego Walentego w szkole w Bańskiej Niżnej
14 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza w Bańskiej Niżnej odbyła się podniosła
uroczystość, na którą przybyli zacni goście – Babcie i Dziadkowie.

W

dniu św. Walentego
dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczennice
i uczniowie klas I-III z radością
przedstawili przygotowane
programy artystyczne. Dzieci
recytowały wiersze, śpiewały
i tańczyły dla swoich najukochańszych Dziadków. Barwne
stroje dzieci oraz sposób prezentacji wywoływały uśmiech na
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twarzy każdej Babci i każdego
Dziadka. Mali artyści nagradzani
byli dużymi brawami. Seniorzy
podziwiali swoje pociechy popijając kawę lub herbatę i częstując
się smacznymi wypiekami przygotowanymi przez Rodziców
i dzieci. Po występie wnuczęta
wręczyły gościom własnoręcznie wykonane piękne prezenty
i laurki z życzeniami.
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Dzień Babci i Dziadka w szkole w Maruszynie Górnej
Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć
i dziadków!

26

stycznia tradycyjnie
w naszej szkole odbył
się Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie kl. 1 - 3 przygotowali przedstawienie pt.”Nowoczesna babcia, nowoczesny
dziadek”, zaśpiewali kilka piosenek. Dzieci z przedszkola
również uczciły ten dzień wierszykami i piosenkami dziękując dziadkom za troskę i opiekę.
Po przedstawieniu dziadkowie
zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice.
Dziękujemy bardzo wszystkim
rodzicom. Było sympatycznie,
miło i wesoło.
Tekst i zdjęcia: M. Potyra

Zabawa karnawałowa
„W karnawale, w karnawale każdy bawi się wspaniale.
Można przebrać się za jeża, smerfa albo za rycerza”.

K

arnawał to okres zimowych
balów, maskarad, pochodów
i zabaw. W duchu tradycji 20
lutego w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej odbył się
Bal Karnawałowy. Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski. Na balu bawili się uczniowie
wszystkich klas od 0 do VIII pod
opieką swoich wychowawców.
Byli piraci, krasnale, detektywi, księżniczki... i mnóstwo innych bajkowych postaci. Wszy-

scy uczestnicy zaprezentowali się
w konkursie na najpiękniejszy
strój przechodząc po czerwonym
dywanie jak przystało na wyjątkowych gości tej niecodziennej
imprezy. Taneczne pląsy przeplatane były zabawami przy
muzyce. W trakcie balu rozdano
również pocztę walentynkową.
Dzień, w którym odbył się bal
to jednocześnie Tłusty Czwartek,
toteż Rada Rodziców działająca przy szkole zorganizowała

dzieciom pyszną niespodziankę
w postaci pączków. Każdy mógł
się poczęstować przysmakiem!
Niektórym dzieciom to zadanie
utrudniono, bowiem nauczycielka Pani Potyra zaproponowała
konkurs na zjedzenie pączka bez
użycia rąk. Emocji było moc!!!
Kilkugodzinny czas miłej
zabawy minął bardzo szybko.
Wszyscy bawili się znakomicie.
Tekst i zdjęcia:
Danuta Budzyk (opiekun SU)
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Bawimy się w szkole w Szaflarach
Dziękujemy Nauczycielom
i Rodzicom, którzy sprawowali
opiekę.
Ponadto 14 lutego, jak każdego roku, nasz walentynkowy
listonosz, któremu w tym roku
towarzyszył Amor ze swoim
łukiem, miał pełne ręce roboty,
gdyż musiał dostarczyć kilkadziesiąt kartek walentynkowych
do wszystkich klas.

Walentynki w Szkole
Podstawowej w Szaflarach
Aby zadośćuczynić tradycji i zaspokoić potrzebę tańca,13 lutego
w Szaflarach odbyła się dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
W przygotowanie zaangażowały się Veronica Marek, Zuzanna
Chowaniec, Sabina Łaś i Julka
Pawlikowska.
Podczas zabawy, uczniowie
mogli zrobić sobie zdjęcia na
specjalnej ściance oraz potańczyć. Był również sklepik

W walentynkowym nastroju
Od maja 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
organizuje cykliczne, niedzielne
poranki poetyckie, podczas których profesjonalni aktorzy czytają
poezję wybranych przez siebie
autorów. Tym spotkaniom często
towarzyszy muzyka.
16 lutego przedstawicielki redakcji gazetki szkolnej „Carpe
diem” uczestniczyły w 116-tym
Nowotarskim Salonie Poezji,
podczas którego miały przyjemność posłuchać piosenek,
wierszy i fragmentów prozy
w wykonaniu Iwony Konieczkowskiej - aktorki z Krakowa.
Artystka zaprezentowała program walentynkowy pt. „Miłość
na skrzydłach czasu”, który na-

,,U Amora”, w którym można
było zakupić domowej roboty
babeczki oraz inne smakołyki,
którymi można było obdarować
wybrankę lub wybranka.
Pod koniec imprezy zostali
wybrani król i królowa dyskoteki. Zostali nimi Magda Gał oraz
Kuba Szaflarski z klasy 8b, ale
po piętach deptali im przedstawiciele klasy 5a - Ania Dzierżęga
i Kuba Krauzowicz.
Wszyscy wyglądali na zadowolonych,więc imprezę można
zaliczyć do udanych!!!

wiązywał do najbardziej znanych
par literackich - od Adama i Ewy
po Laurę i Filona.
Wykonawczyni wykazała się
też dużą odwagą prezentując teksty Kazimierza Przerwy – Tetmajera i Józefa Tischnera gwarą,
czym podbiła publiczność. Urozmaiceniem były piosenki o miłości, głównie stare polskie tanga.
Redaktorkom gazetki bardzo
spodobało się to wydarzenie,
postanowiły „chwytać dzień”
i nie marnować żadnych okazji
i wybrać się na kolejne spotkanie
z poezją 8 marca w większym
gronie, co polecają także innym
- starszym i młodszym.
Tekst i zdjęcia: Anna Lenart
Dyrektor SP w Szaflarach,
redakcja „Carpe diem”
oprac. r/

Pracownia na miarę XXI wieku w Szaflarach
Od lutego uczniowie SP w Szaflarach mogą cieszyć się nową pracownią komputerową.

Z

ostała przeniesiona do innej sali, która
przeszła gruntowny remont, i do której
zostało zakupione nowoczesne wyposażenie. Działa już światłowód podłączony
z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki

czemu uczniowie mają dostęp do szybkiego
internetu. W sali znajduje się także multimedialna tablica interaktywna.
Wyremontowana została również sąsiadująca sala, która pogodnymi barwami wprawia
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w optymistyczny nastrój. Będzie służyć jako
pracownia polonistom i historykom.
Tekst i zdjęcia: Anna Lenart
Dyrektor SP w Szaflarach
oprac. r/
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Wycieczki na dobry
początek roku 2020
w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej

U

czniowie kl. 1-3 udali
25 lutego się na wycieczkę do Zakopanego.
Byliśmy w kinie na filmie
pt. ,,Bayala ostatni smok”.
Potem odwiedziliśmy salę

Szachowe rozgrywki

zabaw, gdzie mogliśmy
sprawdzić swoje umiejętności w labiryntach, ściankach
wspinaczkowych, zabawić
się w piłeczkach.
Tekst i zdjęcia: M. Potyra

W poniedziałek 20 stycznia w szkole w Bańskiej
Wyżnej został rozegrany Turniej Szachowy
o Mistrzostwo klasy czwartej. Wzięło w nim
udział 8 uczniów uczących się w ubiegłym roku
gry w szachy w ramach innowacji pedagogicznej
„Szachowanie w Bańskiej Wyżnej”. Nad
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał
sędzia szachowy i pasjonat – Marek Ferens.

T
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lutego starsi uczniowie SP w Maruszynie
Górnej z klas IV, V, VI
i VIII pod opieką wychowawczyń oddali się łyżwiarskim
szaleństwom na lodowisku
w Zakopanem. Wcześniej jednak plan wyjazdu objął seans
filmowy w kinie Giewont.

Kwartalnik Gminy Szaflary

urniej rozegrano formułą szachów szybkich; w tempie 15
minut na zawodnika. Zmagania były bardzo ekscytujące
dla zawodników, ale zarazem
bardzo wyrównane. Po niemal
trzygodzinnym turnieju ostatecznym zwycięzcą okazał się Hubert
Jarząbek.
Większość uczestników to
jeszcze początkowi gracze, którzy będą dopiero rozwijać swój
talent w „królewskiej grze”.
Ponieważ dla części szachistów
były to pierwsze poważne zmagania szachowe w jakich brali
udział, była to lekcja szachowej,
zarówno rozwagi jak i pokory.
Wielu zawodników w praktyce
zrozumiało przepisy gry turniejowej i doświadczyło skutków

Mieliśmy okazję zobaczyć
nowy film o przygodach sympatycznego lekarza rozumiejącego mowę zwierząt pt. „Dr.
Dolittle”. Mimo chłodu było
bardzo przyjemnie a wszyscy
bardzo aktywnie włączyli się
do zabawy.
Tekst i zdjęcia: Danuta Budzyk
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ich przestrzegania. Warto wspomnieć że szachy uczą dyscypliny,
co dało się zauważyć w trakcie
turnieju. W początkowych rundach zawodnicy popełniali wiele
błędów, ale już w kolejnych rundach błędów było coraz mniej,
a zamiast rozkojarzenia pojawiło
się skupienie i zaangażowanie.
Chcielibyśmy, aby szkolne zawody szachowe stały się zachętą
dla innych uczniów do zgłębiania
tajników gry w szachy. Bowiem
szachy to wspaniała gra, która
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi: uczy logicznego myślenia, przewidywania, sportowego współzawodnictwa, refleksu
i cierpliwości.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Fiedor - Sulka
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Zaczynamy malować na szkle w Szaflarach
Od stycznia w Szkole Podstawowej w Szaflarach prowadzone są warsztaty dla uczniów klas szóstych, którzy są
zainteresowani sztuką rodzimą, w ramach regionalizmu.

P

odczas spotkań dzieci zapoznają się się z tradycyjnym
malarstwem na szkle.
Zajęcia prowadzi pochodząca z Zakopanego instruktorka
malarstwa na szkle Bożena
Mickiewicz, która obecnie

mieszka w Kościelisku. Jest
absolwentką liceum im. Kenara, malarstwem zajmuje się od
35 lat. Na co dzień prowadzi
zajęcia w zakopiańskiej galerii Czerwony Dwór, odbywają się tam wystawy twórczo-

ści podhalańskich twórców,
warsztaty twórczości ludowej,
prowadzone są wykłady i prelekcje.
W najbliższym czasie planowany jest wyjazd do Zakopanego, gdzie uczestnicy

Sukces uczennicy z Maruszyny
– „Koniecznie to przeczytaj!”
Zuzanna Urbaś, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Maruszynie Dolnej, zdobyła trzecie miejsce w Rejonowym Konkursie
Plastycznym pt. „Koniecznie to przeczytaj!”, zorganizowanym przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Nowym Targu.

S

woje zamiłowanie do książki
„Za niebieskimi drzwiami”
autorstwa Marcina Szczygielskiego przelała na papier tworząc
plakat promujący ową powieść
i zachęcający do sięgnięcia po
nią. Gratulacje!

Głównym celem konkursu
było promowanie czytelnictwa
wśród młodzieży, dlatego też
przed przystąpieniem do niego dzieci uczestniczyły w serii
spotkań czytelniczych, podczas
których opowiadały o swoich

ulubionych lekturach oraz
dyskutowały na ich temat.
Pozwoliło im to poznać wiele nowych, interesujących
tytułów, które w przyszłości
na pewno zostaną zgłębione.
Tekst i zdjęcia: Renata Jagoda
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warsztatów będą mogli zapoznać się z tradycyjnym malarstwem na szkle zakopiańskich
twórców.
Tekst i zdjęcia: Anna Lenart
Dyrektor SP w Szaflarach
oprac. r/
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Świętujemy także w szkole

Jasełka
Jak co roku, przed świętami
uczniowie SP w Szaflarach pod
opieką siostry Renaty i księdza Dariusza przygotowali dla
uczniów szkoły Jasełka. Bohaterowie przedstawienia jak
również widzowie przenieśli
się na chwilę do Sandomierza,
i w jednej z postaci na scenie
rozpoznali znanego wszystkim
bohatera filmu telewizyjnego - księdza Mateusza. Przedstawienie opowiadało historię
dziewczyny, która czuła się samotna, ponieważ była skłócona
z rodziną, jednak dzięki księdzu
Mateuszu pogodziła się z bratem
i zrozumiała, że święta spędza
się w gronie najbliższych. Wy-

w Szaflarach, w piątek 24 stycznia. Z okazji ich święta przygotowano przedstawienie, składające
się z dwóch scenek.
Pierwsza „O dzieciach w kolorowych czapeczkach” opowiadała o strachu dzieci, które dowiedziały się, że w lesie
pojawił się okrutny wilk i pytał
o ich babcię. Postanowiły więc
wyruszyć jej na ratunek. Na
szczęście wszystko skończyło
się szczęśliwie, a wilk okazał się
przyjacielem babci.
Druga scenka „Na dachu”
ukazywała zdziwienie dzieci,
które siedząc na dachu obserwowały swoich dziadków przez
lornetki. Okazało się, że Ci wcale
nie siedzą przed telewizorem,

stęp skłonił widzów do refleksji
związanych z tajemnicą świąt
i ich głębokim odwiecznym
przesłaniem. Na koniec wszyscy śpiewali kolędy wspólnie
z dziewczętami, przygotowanymi przez Agnieszkę Zając nauczycielkę muzyki. Dzięki temu,
jeszcze przed świętami w szkole
zapanował świąteczny nastrój.
Tekst : Anna Lenart
Dyrektor SP w Szaflarach
oprac. r/
Zdjęcia: ks. Dariusz Biernat

szydełkują czy się nudzą. Wręcz
przeciwnie – babcie ćwiczą
z Ewą Chodakowską, a dziadkowie szykują się, by zabrać je
na potańcówkę.
Były też piosenki, życzenia,
własnoręcznie wykonane prezenty i poczęstunek. Babcie
i dziadkowie odwdzięczyli się
gromkimi brawami i ogromnym
wzruszeniem.
Dziękujemy Wam za to, że
jesteście i zawsze możemy do
Was przyjść i się przytulić. Kochamy Was!
Dzieci z klasy 2b
z wychowawczynią
Bogumiłą Jagodą
oprac. r/
Zdjęcia: Wioletta Guzik

Dzień Babci i Dziadka
w klasie 2b SP w Szaflarach
Wyjątkowi Goście – ukochane
babcie i dziadkowie, odwiedzili uczniów szkołę podstawową

Zakup nowych lektur w Bibliotece Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Górnej
Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkolna
Biblioteka w Maruszynie Górnej wzbogaciła się
w kolejną setkę nowych książek!

T

o już drugi rok z rzędu
jak uzupełniamy ofertę
biblioteki o tytuły z nowej uaktualnionej listy lektur szkolnych. Zapraszamy
uczniów do korzystania z naszych zbiorów. Historie opisane na kartach nowych książek
z pewnością was zainteresują,
pobudzą wyobraźnię, a może
i zainspirują do snucia wła-

snych opowieści i przeżywania przygód.
Przyjdźcie i poszukajcie,
gdzie na półkach ukryły się
nowe lektury!
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Wieczornica Noworoczna
oraz Dzień Babci i Dziadka
24 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Borze,
odbyła się Wieczornica Noworoczna połączona
z uroczystymi obchodami Dnia Babci i Dziadka.
towanych przez nauczycielkę
Halinę Gacek. Uczniowie w formie scenki ukazali spotkanie
Babci, Dziadka i wnuków przy
wspólnym stole. W niesamowicie trafny i komiczny sposób została ukazana różnica pokoleń.
Pojawiła się również piosenka
opowiadająca o tym jak to babcia i dziadek byli mali.
Uczniowie kl. III przygotowani przez nauczycielkę
Wiolettę Luberdę zaprezentowali przedstawienie z morałem
„Tadek Niejadek” na podstawie
utworu Wandy Chotomskiej.
W niezwykle, ciekawy i humorystyczny sposób została
przekazana prawda, o tym jak
ważne jest prawidłowe odżywianie oraz ta, że to babcie i dziadkowie bardzo dbają o swoich
wnuków.
Ostatnim punktem części
artystycznej była „Zemsta”
Aleksandra Fredry wystawiona
przez uczniów klas starszych.
Uczniowie niesamowicie wczuli się w grane przez siebie role.
Grali wspaniale, czym sprawili
wszystkim obecnym wiele radości. Na koniec słychać było
głośne i długie brawa.
Na zakończenie uczniowie
klas młodszych wręczyli ukochanym babciom i dziadkom
własnoręcznie przygotowane
laurki. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.
Podczas całego spotkania
niejednej babci, dziadkowi,
mamie… łza kręciła się w oku.
Były to naprawdę wyjątkowe
chwile pełne uśmiechu, radości
i zadumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze po raz kolejny
ukazały nam jak ważne są takie
spotkania.
Tekst i zdjęcia:
Anna Kalata, oprac. r/

U

czniowie zaprosili swoich
Dziadków i Babcie, a także innych członków rodziny. Gościliśmy również Halinę
Pulchny przedstawiciela Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Zawodowego w Krakowie.
Spotkanie rozpoczęło się
Wieczornicą, którą przygotowała nauczycielka Dominika
Sięka-Guzda z uczniami klas
starszych. Przypomnieli oni ciekawe zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne. Recytowali
przepiękne wiersze, nie zabrakło
śpiewu kolęd i pastorałek przy
akompaniamencie naszego
szkolnego zespołu muzycznego.
Kolejnym punktem bogatego
programu były występy z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Jako pierwsze wystąpiły
3, 4 latki pod czujnym okiem
nauczycielki Justyny Kurnat.
Maluszki z wielkim przeżyciem
śpiewały piosenki i recytowały
wiersze. Wykonały wspaniały
taniec i przepięknie zagrały na
instrumentach perkusyjnych kolędę „Przybieżeli do Betlejem
pasterze”.
Następnie był występ 5,6
latków przygotowanych przez

nauczycielkę Annę Kalatę.
Rozpoczęły go dwie humorystyczne scenki „Troskliwy
mąż” oraz „Na przystanku”.
Następnie każde dziecko skierowało kilka słów do swojej
babci i dziadka w formie
wierszyka. Starszaki również
zaśpiewały z ogromnym przejęciem piosenki dla swoich
szczególnych gości.
W dalszej kolejności był
występ uczniów kl. II przygo-
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Placówka
Wsparcia
Dziennego
w Skrzypem

Z

ajęcia opiekuńcze. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom
czasu wolnego po lekcjach
w sposób zapewniający
możliwość nauki, zabawy
i wypoczynku.
Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzypnem
pod czujnym okiem wychowawcy Joanny Palki pracują
na świetlicy wykonując przeróżne „cudeńka” takie jak:
» stroiki na cmentarz
» malowanie i ozdabianie
techniką decoupage
szklanych butelek
» malowanie na porcelanie
» wykonywanie zakładek
do książek
» ozdabianie świec techniką decoupage
» ozdoby Bożonarodzeniowe (stroiki)
Tekst i zdjęcia: Joanna Palka
oprac. r/
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Zaczytane wtorki
W Oddziale Przedszkolnym w Maruszynie Dolnej
dzieci ogromną chęcią i zapałem przystąpiły do
projektu „Zaczytane wtorki” i nie tylko.

C

odziennie jako odpoczynek
po obiedzie z dużym zaciekawieniem wchodzą w świat
niesamowitych przygód, które
zapewniają im bohaterowie książek. Dodatkowo zapoznają się
z wyjątkowym miejscem jakim
jest biblioteka szkolna. Dzieci
do tej pory poznały zasady za-

chowania się, dbania o książki
oraz co tydzień wypożyczają
je, aby później razem w gronie
rodzinnym wchodzić w świat
niesamowitych bajkowych przygód. Dodatkowo przedszkolaki
mają okazję posłuchać opowiadań czytanych przez zaproszonych gości i Panią z biblioteki.

Aby dzieci czerpały jak najwięcej przyjemności z udziału
w projekcie, po każdym spotkaniu przedszkolaki opowiadają o przeczytanym fragmencie książki. Otrzymują również
pieczątki, które można wymienić na ciekawe nagrody i zostać prawdziwym przyjacielem

książek. Głównym założeniem
naszego projektu jest zapoznanie i zachęcenie dzieci, które
już za chwilą będą poważnymi
uczniami szkoły, do codziennego sięgania po książki jako
przyjemny relaks.
Tekst i zdjęcia: Aneta Kęsek,
oprac./r

„Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów z Boru
W Szkole Podstawowej w Borze grupa teatralna ANTRAKt składającą się
z uczniów klasy 7 i 8 przedstawiła premierowy spektakl na podstawie
komedii „Zemsta” Aleksandra Fredry.

A

ktorzy przenieśli nas do Polski z końca XVIII, wnętrza
szlacheckiego zamku, o który toczy się nieustająca kłótnia
pomiędzy zamieszkującymi go
szlachcicami Cześnikiem Raptusiewiczem i Rejentem Milczkiem. Na kilkadziesiąt minut „zatopiliśmy” się w świat bohaterów

„Zemsty”, którzy mimo swych
przywar, mieli w sobie coś takiego, że nie da się ich nie lubić.
Począwszy od Papkina, tchórzliwego fircyka ślepo zapatrzonego
w wielki świat, przez Cześnika,
porywczego zawadiakę, który
szybciej działa niż myśli, a skończywszy na Rejencie – pozornie

skromnym, a w rzeczywistości
obłudnym i chciwym człowieku.
Uwagę uczniów zwrócił charakterystyczny język między postaciami, błyskotliwy i barwny.
Stroje aktorów odpowiednio
przybliżyły młodym widzom
modę tamtego okresu. Sztuka
świetnie przekazała naczel-
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ne myśli autora, ideę zawartą
w utworze, jego pierwotny sens
i cel powstania. Komedia bawiła,
ale pokazywała również aktualny
stan społeczeństwa, dla którego
liczy się to, co się posiada a nie
to, kim się jest. Oczywiście czasy
się zmieniają, ale my pozostajemy tacy sami, a zatem warto
przyjrzeć się sobie w krzywym
zwierciadle. Wszak wszyscy
wiemy, że śmiech to zdrowie!
Tekst i zdjęcia:
Dominika Sięka Guzda, oprac. r/
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Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Zaskalu, wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Ratujemy
i Uczymy Ratować prowadzonym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W

ramach programu dzieci zostały przeszkolone
z zasad pierwszej pomocy, potrafią ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz
wykonać wdechy ratownicze
i uciski klatki piersiowej.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż, oprac. r/

Sukcesy w województwie i Polsce uczniów z Szaflar
Autorzy prac nagrodzonych
otrzymali od Instytutu drobne
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wybrane prace (oraz prace
nagrodzone) udekorowały: dwie
choinki w Kościele Dolnym
Sanktuarium Św. Jana Pawła II
w Krakowie; jedną choinkę w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie; choinkę w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do obejrzenia wszystkich nagrodzonych prac na
stronie Instytutu dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła
II w Krakowie.
Choinka dla Jana Pawła II
„Ubierzmy choinkę dla Jana
Pawła II” to tytuł konkursu plastycznego ogłoszonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
oraz Sanktuarium św. Jana Pawła
II w Krakowie.
Zadaniem konkursowym
było samodzielne stworzenie
ozdoby świątecznej w formie
zawieszki, którą będzie można
udekorować choinkę bożonarodzeniową.
Grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej Szaflarach pod
opieką siostry Heleny Lato,
przygotowała prace konkursowe.
W gronie nagrodzonych
znalazła się uczennica kl. 5b –
Aneta Krzysztofek. Jej praca
została wyróżniona za pomysł.

Bartek „zwycięzca”
XLIV Wojewódzki Przegląd
Młodych Recytatorów i Gawę-

Aneta wykonała zawieszkę
symbolizującą Jana Pawła II
jako papieża-pielgrzyma. Centralna część pracy jest w kształcie gwiazdy, której ramiona są
w 5 kolorach, symbolizujących
kontynenty.
Kolor zielony to Afryka - nawiązuje do zieleni afrykańskich
lasów. Kolor czerwony to Ameryka - podkreśla kolor skóry Indian. Kolor biały to Europa, symbolizuje Ojca Świętego - oznacza
kolor skóry Europejczyków. Kolor niebieski to Oceania - symbolizuje wody Oceanu Spokojnego.
Kolor żółty to Azja - przypomina
ludy Azji.
Z każdego ramienia zwisają
zawieszki w odpowiednich kolorach, na których wpisane są
kolejne pielgrzymki Jana Pawła
II, miejsce i dokładna data.
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dziarzy im. Andrzeja Skupnia
Florka, odbył się 23 stycznia
wSzkole Podstawowej nr 2
w Białym Dunajcu. Uczestniczyło w nim142 uczniów zakwalifikowanych po etapach
gminnych.
I miejsce w kategorii gawędziarzy z klas VII-VIII zajął
reprezentant gminy Szaflary
i Szkoły Podstawowej im. A. Suskiego w Szaflarach Bartłomiej
Stopka, który został doceniony
za prezentację gawędy „Prowda”
A. Suskiego.
Serdecznie dziękujemy Pani
Beacie Stopce za pomoc w przygotowaniu.
Tekst: Kinga Krzysztofek,
Jolanta Kustra
oprac. r/
Zdjęcia: Foto Szaflary, Jolanta Kustra
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej bierze udział w projekcie „Profesjonalny
system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W

ramach projektu dyrektor
szkoły uczestniczyła w 72
godzinnym szkoleniu kadry
kierowniczej szkół z województwa małopolskiego w zakresie
wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów. Kolejnym
etapem udziału w projekcie było
dokonanie diagnozy pracy szkoły, następnie wybór kompetencji kluczowej oraz doskonalenie
zawodowe nauczycieli, którzy
w pierwszym półroczu wzięli
udział w cyklu szkoleń w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych

do poruszania się na rynku pracy,
nauczania eksperymentalnego,
właściwych postaw uczniów oraz
metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Podczas szkoleń
nauczyciele pracowali warsztatowo. Szkolenia prowadziła dyrektor szkoły. W drugim półroczu
zaplanowano wspomaganie pracy
szkoły m.in. poprzez spacery edukacyjne oraz organizację ponad
przedmiotowych działań w zakresie kształcenia kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie
umiejętności uczenia się.
Tekst i zdjęcia: Urszula Krupa
Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej

Nagroda w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Czysta
woda - zdrowe życie” dla uczennicy SP w Skrzypnem
13 stycznia 2020 r. w Nowym Targu zostały
wręczone nagrody laureatom X edycji konkursu
plastycznego „Czysta woda – zdrowe życie”.

J

edną z laureatek jest uczennica klasy IV naszej szkoły
- Anita Sikora. Gratulujemy!
W tym roku w konkursie
udział wzięło 171 uczniów z 42
szkół podstawowych z terenu
10 gmin (Biały Dunajec, Czarny
Dunajec, Czorsztyn, Kościelisko, Krościenko, Łapsze Niżne,
Nowy Targ, Poronin, Szaflary,

Szczawnica) obsługiwanych
przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Nagrodzone prace zostały
wydane w kalendarzu spółki
PPK na rok 2020.
Warto wspomnieć, że już
od kilku lat uczniowie naszej
szkoły są wśród laureatów tego
konkursu.
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Grand Prix dla Marusynianek!
W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 6-8 marca odbyły się 8. Małopolskie
Spotkania Teatrów Amatorskich „Posiady Teatralne na Orawie”.

N

a scenie zaprezentowało się
20 grup z 9 powiatów z terenu Małopolski. Wśród
wykonawców znalazły się Marusynianki, które przedstawiły
swój najnowszy skecz „Dobrze
jest se zaplanować”.
Za swój występ otrzymały
najwyższą nagrodę – Grand
Prix Posiadów Teatralnych
na Orawie oraz rekomendację do udziału w 35. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

w Bukowinie Tatrzańskiej (4-5
lipca br.).
Artystów oceniała komisja
w składzie: dr Inka Dowlasz –
reżyser, Urszula Gieroń – etnograf, Jan Zdziarski – instruktor
teatralny, logopeda artystyczny
oraz Janusz Michalik – animator
teatralny.
Marusyniankom serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: arch. Marusynianek

„Skrzypnianki” kolędują w Domu Księży Chorych w Swoszowicach
i Domu Seniora „Tatrzańska Jesień” w Skrzypnem
„Z downa zwycoj bywo wsyndyl,
odwiedzajom po kolyndzie, sąsiad sąsiada
swojego, w tyn Cas Krysta zrodzonego…”

J

ak zwyczaj mówi, tak i tego
roku, tuż przed Wigilią (21
grudnia 2019 r.), zespół
„Skrzypnianki” wraz z kapelą
góralską w składzie: Joanna Cudzich, Janusz Kwak, Mateusz
Mucha i Kamil Topór zakolędowali w Domu Księży Chorych
w Swoszowicach i w Domu
Seniora „Tatrzańska Jesień”
w Skrzypnem.
W świąteczny nastrój wprowadziły słuchaczy góralskie
kolędy oraz wspólne śpiewanie

kolęd. Nie obyło się bez tradycyjnych życzeń góralskich i „sucio owsem na szczęście”. Było
wspólne wspominanie dawnych
czasów, składanie życzeń, robienie zdjęć pamiątkowych... Miło
było się spotkać Skrzypnianom
z księdzem kanonikiem Edwardem Cygalem oraz księdzem
kanonikiem Wojciechem Wcisło, by wspólnie zakolędować
po góralsku. Miło i niezwykle
wzruszająco było też wspólnie
pośpiewać kolędy z mieszkań-

cami Domu Seniora „Tatrzańska
Jesień” w Skrzypnem.
To wspólne kolędowanie,
wspólnie spędzony czas, krótkie rozmowy, chwile uśmiechu
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i radości były dla nas wszystkich
czasem, w którym można było
dostrzec i poczuć, „że dziś Bóg
się narodził w każdym z nas”.
Tekst i zdjęcia: Monika Peciak
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Sukcesy młodych recytatorów i gawędziarzy
Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorsko – Gawędziarskiego im. Andrzeja Kudasika i Bogdana
Werona, zaprezentowali się na XLIV Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. Andrzeja Skupnia Florka organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Białym Dunajcu.

D

o konkursu wojewódzkiego
zgłosiło się 142 uczestników z 13 miast i gmin z terenu Podhala, Orawy, Spisza
oraz Pienin.
Wieloosobowe jury, składające się ze znawców gwary
podhalańskiej, regionalistów
i twórców, oceniało recytatorów i gawędziarzy w czterech
grupach wiekowych. Tegoroczny

Przegląd stał na wysokim poziomie. Zarówno recytatorzy, jak
i gawędziarze doskonale zaprezentowali swoje umiejętności.
Jury doceniło także dbałość
o kompletność stroju regionalnego, który jest istotnym elementem całości prezentowanego na
Przeglądzie regionalizmu.
Po raz kolejny reprezentanci gminy Szaflary znaleźli się

w gronie laureatów i wyróżnionych w Przeglądzie.

» Wyróżnienie Izabela Szeliga
SP Skrzypne

Kategoria gawęda:
Klasy 0-III
» II miejsce Michał Gąsior SP
Skrzypne

Kategoria recytacje:
» Klasy VII-VIII Wyróżnienie
Alicja Zapotoczna SP Skrzypne

Klasy VII-VIII
» I miejsce Bartłomiej Stopka
SP Szaflary

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: SP nr 2 w Białym Dunajcu

„Skrzypnianki” na Gali z okazji 125-lecia
Towarzystwa Sportowego „Sokół” w Zakopanem
W listopadzie ub. roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, które jest
jedną z najstarszych organizacji pod Giewontem, świętowało 125-lecie swojego istnienia.

U

roczystości rozpoczęły
się Mszą św. w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Następnie przed Kinem
Sokół odsłonięto pomnik
druha Franciszka Marduły,
a podczas jubileuszowej gali
wręczone zostały odznaczenia sokolskie i państwowe dla
zasłużonych członków zakopiańskiego „Sokoła”.
Galę, którą poprowadziła
E. Czamańska i L. Behounek,
uświetnił występ zespołu wokalnego „Skrzypnianki”, który
oprócz pięknej prezentacji pieśni

patriotycznych w oprawie góralskiej, prowadził również całą
oprawę muzyczną Gali. Wystąpił
również zespół regionalny „Budorze”.
Uroczysta gala zakończyła
całoroczny cykl imprez i wydarzeń jubileuszowych, który
objęty został Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości. W jej programie
znalazła się prezentacja zarówno
bogatej historii, jak i obecnej
działalności kulturalnej i spor-

towej zakopiańskiego „Sokoła”,
a także przyświecających mu
idei związanych z kultywowaniem tradycji oraz patriotycznych wartości. Swoją premierę
miał także film z tegorocznej
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edycji Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.
fragmenty: TG „Sokół”
gniazdo Zakopane
Zdjęcia: Anna Karpiel-Semberecka
i Regina Watycha
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Wielkie Szaflarzańskie Kolędowanie
Już po raz ósmy parafianie i goście chcący wspomóc leczenie chorej na mukowiscydozę Pauliny,
zebrali się w kościele parafialnym w Szaflarach aby wspólnie kolędować.

T

egoroczny koncert był niezwykły i zgromadził rekordową liczbę słuchaczy. Przed
zebraną publicznością wystąpiły
Małgorzata Babiarz znana jako
MEGITZA, która na swoim koncie ma wiele występów w Polsce,
w Europie, a także w Stanach
Zjednoczonych oraz Magdalena Panek, uczestniczka dziesią-

tej edycji The Voice of Poland.
Wspólnie z solistkami zagrali
i zaśpiewali członkowie zespołów Bartki i Warasy. Przed publicznością wystąpili także Mali
Szaflarzanie, Kabatinki, zespół
HYR oraz Skrzypnianki. Na zakończenie wszystkim przybyłym
życzenia złożył Bartłomiej Stopka z zespołu Mali Szaflarzanie.

Zbiórką datków dla chorej Pauliny zajęli się harcerze z Szaflar.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w koncercie i chciałyby
pomóc Paulinie mogą wpłacać
darowizny na podany nr konta
42 8812 0005 0000 0020 7063
0001 z dopiskiem „Dla Pauliny”.
Organizatorem wydarzenia
była Gmina Szaflary, Gminne
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Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, Parafia Św.
Andrzeja Apostoła w Szaflarach
i Związek Podhalan Oddział
Szaflary.
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na Facebooku.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Góralsko Siyła koncertuje w Krakowie
29 grudnia jeszcze 2019 roku „Góralska Siyła” z Maruszyny koncertowała
w Krakowie – Prusach, w Nowej Hucie w Czyżynach, a także w Kornatce.

W

ostatnią
niedzielę
2019 roku, grupa młodzieżowa należąca do
parafii „Przemienienia Pańskiego” w Maruszynie udała się do
dwóch krakowskich kościołów.
Pierwszym punktem na trasie
koncertowej była parafia Kraków – Prusy, gdzie proboszczem
jest ich rodak, ksiądz Franciszek
Walkosz, kapłan pochodzący
z Maruszyny. Uczestniczyli oni
w Mszy Świętej o godzinie 9.30

zapewniając oprawę muzyczną
tej uroczystości oraz dając krótki
koncert na zakończenie Eucharystii. Podobna sytuacja była
w Nowej Hucie w Czyżynach,
w parafii w której jesienią pomagał kleryk Wojtek, Msza Święta o 11.30 a po niej dodatkowy
koncert kolęd.
Kolejnym punktem była Kornatka, malownicza miejscowość
położona niedaleko Myślenic.
Tam na scenie wystąpiło 78

osób. Pierwszą niespodzianką
był Kabaret Marusynianki, który
wystąpił ze swoją sztuką „Wysło
sydło z worka”, dając wiele radości bardzo licznie zgromadzonej
widowni. Po nich zaprezentował
się Gminny Młodzieżowy Zespół
Regionalny z gminy Szaflary pod
kierownictwem Anny Mrowcy
i Andrzeja Stramy. Jako trzecia
zagrała „Góralsko Siyła Wojtka
Kleryka”, wykonując jedenaście
mniej i bardziej znanych pasto-

rałek. Całość trwała równe dwie
godziny, więc słuchacze mieli
w skrócie przegląd góralskiej
tradycji i mogli się nacieszyć
oglądając piękne barwne stroje
czy słuchając gwary góralskiej.
Na zakończenie Zespół z Szaflar
przedstawił jeszcze krótkie jasełka. Po koncercie był poczęstunek
i o 21.00 powrót do rodzinnych
domów.
Tekst i zdjęcia:
ks. Wojciech Leśniak, oprac. r/

Schola Bogu Miłe znów na podium!
Schola Bogu Miłe działająca przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Bańskiej Niżnej wystąpiła
podczas XXIII Powiatowego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może” w Szczawie.

P

odczas Festiwalu zaprezentowało się 152
wykonawców – 125 solistów i 27 duetów,
podzielonych na 4 kategorie wiekowe.
Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań
czuwało jury w składzie: Paweł Miśkowicz
– przewodniczący, Krzysztof Szewczyk
i Wincenty Curzydło.

Młodzi artyści ze Scholi Bogu Miłe zdobyli następujące miejsca:
» w kategorii soliści z klas I-III Wyróżnienie
otrzymała Julia Papież,
» w kategorii soliści z klas IV-VI III miejsca
zdobyła Anna Galica,

» w kategorii duety z klas VII i VIII SP
oraz I szkoły ponadpodstawowej zajęły
Martyna Łacek i Klaudia Hreśka.
W Festiwalu udział wzięła także Gabriela
Król z Bańskiej Niżnej, która zdobyła nagrodę Grand Prix.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: festiwalszczawa.pl
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Rozgrywki sportowe w gminie Szaflary
darze zawodów, reprezentanci
Szaflar.
Czwarte miejsce przypadło
reprezentacji Skrzypnego, a piąte
dla dzielnie walczącej Maruszyny Górnej.
Pomimo piątego miejsca należy docenić postawę zawodników
z Maruszyny Górnej. Nie posiadając sali sportowej w swojej
szkole, podjęli walkę i potrafili
powalczyć jak równy z równym
z faworytami.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Bór
2. SP Zaskale
3. SP Szaflary
4. SP Skrzyone
5. SP Maruszyna Górna
Najlepsza zawodniczka:
Patrycja Latocha (SP Bór)
Najlepszy zawodnik:
Piotr Chrobak (SP Bór)
Mistrzostwa Gminy Szaflary
w tenisie stołowym
bez niespodzianek!
Rywalizacja w trzech z czterech
kategorii zakończyła się zwycięstwami tryumfatorów z zeszłego
roku!
W kategorii dziewcząt młodszych tytuł obroniła reprezentantka Boru Patrycja Latocha, zaś
w kategorii dziewcząt starszych
pierwsze miejsce wywalczyła
jej koleżanka ze szkoły, Oliwia
Cisoń.
Obie kategorie chłopców już
przed turniejem miały swoich
niekwestionowanych faworytów,
bracia Jasiu i Bartek Mrugała
bronili tytułów z przed roku.
Obronili je bez większych problemów, jedynie młodszy z braci musiał zagrać dwa pojedynki
z wymagającym przeciwnikiem,
którym był ich kolega z KS Gorce Nowy Targ, Mateusz Marduła. Każdy z zawodników Klubu
rywalizował już na turniejach
wojewódzkich i ogólnopolskich
więc Mistrzostwa Gminy były
dla nich jedynie formalnością.
Najwięcej miejsc pucharowych (1-6) wywalczyli reprezentanci Skrzypnego – aż dziewięć razy odbierali oni puchary
i dyplomy z rąk Wójta Gminy

oraz Dyrektor SP Szaflary. Poza
nimi do dekoracji zapraszani
byli: sześciokrotnie zawodnicy
z Szaflar, czterokrotnie uczniowie z Maruszyny Górnej, trzy
razy z Boru i dwa puchary przypadły w udziale tenisistek stołowych z Bańskiej Niżnej.
W całym turnieju udział wzięło 85 zawodników ze wszystkich
szkół Gminy Szaflary.

4. Gubała Gabriela /Skrzypne/
5. Magdziak Sabina /Skrzypne/
6. Marusarz Justyna /M. Górna/
Kategoria dziewczęta
rocznik 2007 i młodsze
1. Latocha Patrycja /Bór/
2. Bafia Ewelina /Skrzypne/
3. Kula Karolina /M.Górna/
4. Stopka Małgorzata /Skrzypne/
5. Migiel Karolina /Skrzypne/
6. Bieda Dominika /B. Niżna/

Kategoria chłopcy
rocznik 2005-2006
1. Mrugała Bartłomiej /Szaflary/
2. Fatla Mateusz /Skrzypne/
3. Cudzich Arkadiusz /M. Górna/
4. Kula Maksymilian /Skrzypne/
5. Czech Mateusz /Szaflary/
6. Bartoszek Jakub /M. Górna/

Minisiatkówka
bezapelacyjnie dla Boru!
Bardzo dobry regularny serwis,
para najlepszych zawodników
w składzie i co za tym idzie komplet zwycięstw. Reprezentacja
Boru Mistrzem Gminy w minisiatkówce dzieci.
Walka o pozostałe miejsca
w zawodach była już bardziej
wyrównana. Zaskale, Skrzypne
i Szaflary, te drużyny rozgrywały pomiędzy sobą mecze zakończone tie break-ami. Najlepiej
w tej rywalizacji poradzili sobie
uczniowie z Zaskala, zwyciężyli
zarówno Skrzypne jak i Szaflary.
Kończąc zawody na bardzo dobrym 2 miejscu.
Trzecią lokatę, po wyrównanym ale wygranym meczu ze
Skrzypnym wywalczyli, gospo-

Kategoria chłopcy
rocznik 2007 i młodsi
1. Mrugała Jan /Szaflary/
2. Marduła Mateusz /Szaflary/
3. Galica Mateusz /Szaflary/
4. Chrobak Piotr /Bór/
5. Kalata Jakub /Szaflary/
6. Bafia Franciszek /Skrzypne/
Kategoria dziewcząt
rocznik 2005-2006
1. Cisoń Oliwia /Bór/
2. Ziemianek Kinga /B. Niżna/
3. Zapotoczna Alicja /Skrzypne/
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Skrzypne w podwójnej
koronie!
W Mistrzostwach Gminy Szaflary w piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców z roczników 2005
i młodszych Skrzypne było poza
zasięgiem rywali.
Oba turnieje rozegrane
w Skrzypnem miały podobny
przebieg, od pierwszego meczu
gospodarze zawodów nie znaleźli pogromcy w żadnym meczu.
W turnieju dziewcząt tryumfatorkom “postawiła się” jedynie
Maruszyna Dolna, a w turnieju
chłopców to Zaskale próbowało
powalczyć w finale-jednak bez
większego efektu.
Klasyfikacja końcowa
dziewcząt:
1. SP Skrzypne
2. SP Maruszyna Dolna
3. SP Zaskale
4. SP Maruszyna Górna
5. SP Bór, SP Szaflary
Klasyfikacja końcowa
chłopców:
1. SP Skrzypne
2. SP Zaskale
3. SP Bór
4. SP Maruszyna Dolna
5. SP Szaflary, SP Maruszyna Górna
Tekst: Konrad Dygoń, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz, Natalia Staszel
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Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szaflary
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szaflary odbył się
21 grudnia 2019 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach.

W

turniej wzięły udział 4
drużyny z gminy Szaflary tj: LKS Szaflary I, LKS
Szaflary II, LKS Skalni Zaskale
I, LKS Skalni Zaskale II.
W trakcie rozgrywek uzyskano wyniki: LKS Szaflary
I – LKS Skalni Zaskale II
10:2; LKS Szaflary II - LKS
Skalni Zaskale I 5:7.; W meczu o 3 miejsce LKS Szaflary
II - LKS Skalni Zaskale II 5:8;
W meczu o 1 miejsce LKS
Szaflary I - LKS Skalni Zaskale I 10:4.
Ostatecznie końcowa
klasyfikacja przedstawia się
następująco:
1 miejsce - LKS Szaflary I
2 miejsce - LKS Skalni Zaskale I
3 miejsce - LKS Skalni Zaskale II
4 miejsce - LKS Szaflary II
Najlepszym bramkarzem
turnieju został Baboń Dariusz, najlepszym strzelcem
Kamiński Piotr, najlepszym
zawodnikiem Gałdyn Jan –
wszyscy reprezentują klub
LKS Szaflary. Zawody sędziował Łukasz Królczyk –
PPPN Nowy Targ.

LKS Szaflary I: Baboń Dariusz, Gałdyn Jan, Kamiński
Piotr, Hreśka Mateusz, Rusnak
Marcin, Pawlikowski Mateusz,
Topór Maciej, Lubelski Andrzej
LKS Szaflary II: Wąsik Marcin,
Marek Bartłomiej, Rusnak Sebastian, Kamiński Florian, Gruszka
Michał, Kantor Michał, Kantor
Kamil, Makuch Mateusz
LKS Skalni Zaskale I: Strama
S., Sowa M., Łęczycki K., Łukaszczyk K., Borowicz Ł., Słowakiewicz M.,
LKS Skalni Zaskale II: Józefczak M., Jaróg M., Zagata A.,

Gacek N., Szeliga K., Czajkowski M.
Na turnieju obecni byli: Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Zastępca Wójta Gminy
Szaflary Sławomir Furca, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wąsik, radni Jacek Wątorek
i Andrzej Tylka, działacze oraz
kibice.
Wszystkie zespoły z rąk wójta
gminy otrzymały puchary, dyplomy oraz bony na zakup sprzętu
sportowego. Najlepsi wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary
oraz dyplomy.

Organizatorzy serdecznie
dziękują Wójtowi i Radzie
Gminy za ufundowanie nagród,
zawodnikom za sportowego
ducha walki, działaczom i trenerom za sportowe zaangażowanie, pracownikom GCKPiT
w Szaflarach za przygotowanie
dyplomów, bonów i plakatów
oraz gospodarzowi turnieju,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szaflarach Annie Łachut za
użyczenie sali.
Tekst: Andrzej Tylka Prezes LKS
Skalni Zaskale, oprac. r/
Zdjęcia: Jacek Wątorek

Piąta edycja „Jeżdżę z głową” w gminie Szaflary
Już po raz piąty gmina Szaflary realizowała małopolski projekt nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”.

W

tym roku w zajęciach
wzięło udział 93 uczniów
z klas IV – VII ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Zajęcia odbywały
się na wyciągu narciarskim
Długa Polana w Nowym Targu, w pierwszym tygodniu ferii
zimowych.
Każda z grup przeszła 20-godzinny kurs nauki jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze szkółki
narciarskiej Daniel SKI.
Na ostatnich zajęciach dzieci
miały zorganizowany przejazd
na czas tzw. „slalom gigant”

podczas którego sprawdzały
zdobyte podczas kursu umiejętności. Zdobywcy miejsc na
podium otrzymali medale, zaś

wszyscy uczestnicy dyplomy
ukończenia kursu oraz słodkości ufundowane przez GCKPiT
w Szaflarach.

Działania w ramach projektu
koordynowało Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Całkowity koszt nauki jazdy
na nartach oraz dowozu uczniów
na stok wyniósł 42 174,50 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił
wsparcia finansowego w wysokości 13 300,00 zł. Pozostałe
koszty sfinansowane zostały
z budżetu Gminy Szaflary oraz
wkładu własnego rodziców
(koszt udziału jednego dziecka
to 100 zł). Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Pionowo
1. Ten przed Wielkanocą trwa
40 dni
2. Pomalowane jajko
3. Skazał Jezusa na śmierć
4. Baranek
z ……………………
- symbol Chrystusa
Zmartwychwstałego
5. W wielkanocnym
koszyczku, symbol
oczyszczenia i prawdy
6. 50 dni po Wielkanocy.
Niedziela ........ Ducha
Świętego
7. Symbol Zmartwychwstania
Chrystusa
8. Czas świętowania
Wielkanocy (8 dni)
9. Kogo Piłat uwolnił na
prośbę Żydów

3.

7.

15.

13.
10.

2.

8.
11.

4.
11.

1.

Poziomo
10. Jedyny uczeń, który stał
pod krzyżem
11. ……….. krzyżowa
12. W nim święconka
13. Triduum
……………………….
14. …………… Wielkanocna
15. W wielkanocnym
koszyczku, symbol nowego
życia
16. Drugi dzień Triduum –
Wielki …………….
17. Inaczej Lany Poniedziałek
18. Wielka Sobota
inaczej Wigilia
…………………….
19. Niesie się ją do kościoła
w Niedzielę Palmową

8.

12.
6.

9.

4.
6.

1.
3.

16.
14.

13.

15.
5.

12.
16.

7.
17.
5.
10.

14.

9.
18.

2.
19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowany zestaw rekreacyjny do badmintona i siatkówki, idealny do zabawy na podwórku.
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT do 17 maja 2020 roku.

Losowanie nagrody
odbędzie się na żywo
na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/
gckpitszaflary/
18 maja 2020 roku.

INFORMATOR

Kwartalnik Gminy Szaflary

informator
Urząd Gminy Szaflary
ul: Zakopiańska 18,
Szaflary
tel:18 27-547-03
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
tel: 18 26-123-15
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
» Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Wąsik
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
» Sekretarz Gminy
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
» Skarbnik Gminy
Anna Golonka
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
» Ewidencja Ludności
Anna Dygoń
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
» Referat planowania
przestrzennego,
budownictwa,
gospodarki komunalnej
i inwestycji
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała,
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala
@szaflary.pl
» Zamówienia
publiczne
Jakub Gasik
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

» Odpady

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

Marlena Werewka,

tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl
» Kasa
Małgorzata Gąsior
tel. 18 26-123-24,
e-mail: kasa@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-16 :00
wtorek-czwartek 9:00-15:00
piątek 9:00-14:00

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

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

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

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

1
piętro

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

1
parter

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

Gminna Biblioteka
Publiczna w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 9.00-17.00
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax: 18-26-123-29
fax: 18-26-123-28
Kierownik Helena Gach
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1
parter

Gabinet
ginekologiczny

2
parter

Gabinet
stomatologiczny

4
parter

Gabinet lekarski

4
parter

Gabinet lekarski

14
piętro

Gabinet lekarski

Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej:
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-położniczy i położnej:
18 26-113-17
Po godzinach pracy Ośrodka
dyżur pełni:
Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu,
w dni powszednie od 18:00
do 8:00, oraz soboty, niedziele i święta przez całą dobę
tel 12 2988219

LEKARZ

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

Poniedziałek
Wtorek
Szczepienia
Środa
Czwartek
Szczepienia
Piątek

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

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

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

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

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

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

nr 1(15)/2020

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

INFORMATOR

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

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

Bańska Wyżna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77
(remiza OSP)

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

Bór
» Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A
(obok remizy OSP)

Skrzypne
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKI

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
tel. 18 27-548-98
Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
tel. 18 27-558-76
Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej
tel. 18 27-562-27
Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej
tel. 18 27-548-28

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

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

» Sklep spożywczoprzemysłowy
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 spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
» Sklep spożywczomonopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B

43

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

» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
» Sklep
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(obok remizy OSP)

Jak skutecznie dezynfekować ręce?
Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni

1

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie
były całkowicie
zwilżone

5

Pocieraj górną część
palców prawej dłoni
o wewnętrzną część
lewej dłoni i odwrotnie

2

Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając
preparat na całą
powierzchnię

6

Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną
częścią prawej dłoni
i odwrotnie

3

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej
dłoni o grzbietową
część lewej dłoni
i odwrotnie

7

Ruchem okrężnym
opuszkami palców
prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

4

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

8

Po wyschnięciu ręce
są zdezynfekowane

#zostańwdomu

