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

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

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

Przedstawiamy Wam kolejne wydanie kwar-
talnika „Serce Podhala”. W najnowszym 
numerze znajdą Państwo m.in. bieżące 

informacje dot. działalności Urzędu Gminy, 
materiały opisujące przedsięwzięcia, które mia-
ły miejsce w ostatnich tygodniach w naszej 
gminie, sukcesy dzieci i młodzieży z naszej 
gminy, a także praktyczne porady zdrowotne 
Ośrodka Zdrowia. 

Zapraszamy także do udziału w konkursie 
archiwalnych pamiątek z okresu I Wojny Świa-
towej, którego szczegóły znajdziecie na plakacie 
na okładce oraz na stronie internetowej www.
gckpit.szaflary.pl

W nowym roku szkolnym 2020/2021 wszyst-
kim Uczniom życzymy wytrwałości w dążeniu do 
wytyczonych celów, radości z sukcesów szkolnych 
oraz przyjemności z odkrywania wiedzy. Nauczy-
cielom oraz wszystkim pracownikom szkół i pla-
cówek oświatowych, aby Państwa zaangażowanie 
i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były 
źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. 
Rodzicom wytrwałości we wspieraniu talentów 
i zainteresowań swoich dzieci oraz cierpliwości 
i konsekwencji w ich wychowaniu.

Wszystkim zaś życzymy spokojnego roku szkol-
nego, radości i dobrego zdrowia.

Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Drodzy mieszkańcy!
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Szanowni Państwo!

W związku z trwającym sta-
nem epidemii, mając na wzglę-
dzie troskę o zdrowie i bezpie-
czeństwo proszę o stosowanie 
się do następujących zasad ob-
sługi Klientów Urzędu Gminy 
Szaflary:

 » Wnioski i podania proszę 
składać drogą elektronicz-
ną poprzez platformę usług 
publicznych ePUAP. Nie-
zbędne druki są możliwe 
do pobrania ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy. 
Zachęcam Państwa również 
do regulowania zobowiązań 
finansowych wobec Gmi-
ny (podatki, opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi) za pomocą 
bankowości elektronicz-
nej (numery kont dostępne 
w BIP

 » Proszę aby do Urzędu przy-
chodzić bez osób towarzyszą-
cych w tym dzieci.

 » W trakcie wizyty proszę o za-
chowanie ogólnie obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa 
epidemicznego.

 » We wszystkich sprawach or-
ganizacyjnych proszę stoso-
wać się do poleceń pracow-
ników Urzędu.

 » Jeżeli jest konieczna osobista 
wizyta w Urzędzie (wyłącznie 
w sprawach pilnych), proszę 
przed przyjściem o wcześniej-
sze umówienie terminu wizyty 
telefonicznie.

Proszę o przychodzenie 
do Urzędu o umówionej godzi-

nie, aby minimalizować czas 
oczekiwania na obsługę.

Zasady obsługi Klientów Urzędu Gminy Szaflary 
w związku z trwającym stanem epidemii

e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Adres skrytki ePUAP:  

/vdsc3n483b/skrytka
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Centrala – Biuro Obsługi Klienta 18 26 123 15
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Planowanie przestrzenne 18 26 123 20
Inwestycje, drogownictwo, transport 18 26 123 40

Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych
Geodezja i gospodarka nieruchomościami 18 26 123 41
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo 18 26 123 41
Zamówienia publiczne 18 26 123 14

Urząd Stanu Cywilnego 18 26 123 23
Referat Organizacji i Administracji

Ewidencja ludności i dowodów osobistych 18 26 123 16
Ewidencja działalności gospodarczej 18 26 123 23
Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta 18 26 123 38

Wydział finansowy
Zespół księgowości podatkowej (w tym opłaty za usuwanie odpadów) 18 26 123 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 26 123 29

3

nr 3(17)/2020 AKTUALNOŚCI



Na uroczystej Mszy Świętej 
i poświęceniu nie zabrakło 
parlamentarzystów oraz 

przedstawicieli władz Państwo-
wych jak i Samorządowych. 
Swoją obecnością zaszczycili: 

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej a zarazem Prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP woj. Małopol-
skiego dh Edward Siarka, Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-

Strażacy z Bańskiej Niżnej 
z nowym samochodem

Uroczystość poświęcenia nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
oraz obchody 70 rocznicy 
założenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bańskiej Niżnej odbyły 
się 23 sierpnia.
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dziński, przedstawiciel Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie Piotr Konar, 
Prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP Jan Kuczko-
wicz, Przewodniczący Rady 
Gminy Szaflary Stanisław Wąsik 
wraz z radnymi Heleną Guśpiel 
i Władysławem Łukaszczykiem, 
Komendant Gminny ZOSP RP 
w Czarnym Dunajcu Karol Krzy-
siak, Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Szaflarach Stani-
sław Bukowski oraz Komendant 
Gminny ZOSP RP w Szaflarach 
Józef Szlembarski.

Poświęcenia samochodu 
w obecności chrzestnych Anny 
Rol-Szkaradzińskiej i Krzysztofa 
Topora, dokonał proboszcz Parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Bań-
skiej Niżnej ks .Grzegorz Kufel.

Koszt zakupu samocho-
du to 760 000,00 zł Jednost-
ka z Bańskiej Niżnej otrzy-
mała na zakup samochodu 
dofinansowanie o łącznej wy-
sokości 725 000,00 zł: w tym 
260 000,00 zł z NFOŚiGW/
WFOŚiGW, 100 000,00 zł 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a także 
365 000,00 zł z budżetu Gminy 
Szaflary, pozostałe 35 000,00ł 
pokryto ze środków własnych 
jednostki.

Podczas uroczystości wręczo-
no także odznaczenia:

ZŁOTYM MEDALEM za za-
sługi dla Pożarnictwa odznaczeni 
zostali: dh Wojciech Murzański, 
dh Piotr Panek, dh Jacek Topór, 
dh Wojciech Gąsienica

SREBRNYM MEDALEM 
za zasługi dla Pożarnictwa od-

znaczeni zostali: dh Władysław 
Mucha, dh Stanisław Wilkus, dh 
Jan Borkowski

BRĄZOWYM MEDALEM 
za zasługi dla Pożarnictwa od-
znaczeni zostali: Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński, 
dh Mariusz Hadowski, dh An-

drzej Pędzimąż, dh Dariusz 
Bogdał.

Medalem za zasługi dla po-
żarnictwa Ziemi Nowotarskiej 
uhonorowano także dh Janusza 
Piszczóra z OSP Skrzypne.

Tekst: Jan Hadowski, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz
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ODESZLI OD NAS 
W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2020 R. DO 31 SIERPNIA 2020 R.

Lp. Nazwisko  
i imię

Rok 
urodzenia

Data  
zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1. Piszczór Andrzej 1939 r. 01.06.2020 r. Skrzypne

2. Walkosz Józef 1964 r. 01.06.2020 r. Bańska Niżna

3. Walkosz Helena 1926 r. 03.06.2020 r. Szaflary

4. Kowal Andrzej 1931 r. 07.06.2020 r. Bańska Wyżna

5. Urbaś Andrzej 1980 r. 14.06.2020 r. Szaflary

6. Mrożek Zofia 1938 r. 17.06.2020 r. Zaskale

7. Hreśka Jan 1936 r. 20.06.2020 r. Szaflary

8. Peciak Krystyna 1949 r. 22.06.2020 r. Skrzypne

9. Rusnak Helena 1934 r. 01.07.2020 r. Bańska Niżna

10. Kalata Maria 1939 r. 06.07.2020 r. Szaflary

11. Parzątka Marianna 1946 r. 08.07.2020 r. Skrzypne

12. Gil Anna 1942 r. 11.07.2020 r. Szaflary

13. Gal Jan 1935 r. 13.07.2020 r. Zaskale

14. Hreśka Ludwina 1930 r. 14.07.2020 r. Bańska Niżna 

15. Staszel Agnieszka 1942 r. 19.07.2020 r. Szaflary

Lp. Nazwisko  
i imię

Rok 
urodzenia

Data  
zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

16. Magdziak Bronisław 1960 r. 22.07.2020 r. Skrzypne

17. Alchowśki Serhij 1960 r. 22.07.2020 r. Bańska Niżna

18. Szewczyk Jan 1935 r. 24.07.2020 r. Maruszyna

19. Wilkus Jan 1952 r. 25.07.2020 r. Skrzypne

20. Marduła Stanisław 1934 r. 26.07.2020 r. Szaflary

21. Niemiec Wanda 1928 r. 27.07.2020 r. Bór

22. Kluś Bogusław 1977 r. 27.07.2020 r. Skrzypne

23. Zapotoczna Ludwina 1928 r. 29.07.2020 r. Bańska Niżna

24. Strama Józef 1931 r. 29.07.2020 r. Maruszyna

25. Niemiec Andrzej 1937 r. 18.08.2020 r. Szaflary

26. Strama Władysław 1954 r. 20.08.2020 r. Maruszyna

27. Marek Helena 1928 r. 21.08.2020 r. Szaflary

28. Mrugała Jan 1958 r. 21.08.2020 r. Bańska Niżna

29. Jabłoński Zdzisław 1951 r. 26.08.2020 r. Szaflary 

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

1. Mateusz 02.06.2020 r.

2. Anna 03.06.2020 r.

3. Krystian 03.06.2020 r. 

4. Nikola 08.06.2020 r.

5. Franciszek 17.06.2020 r.

6. Karolina 22.06.2020 r.

7. Malwina 27.06.2020 r.

8. Maja 01.07.2020 r.

9. Emilia 04.07.2020 r.

10. Antoni 05.07.2020 r.

11. Lilianna 06.07.2020 r.

12. Julia 08.07.2020 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

13. Wojciech 09.07.2020 r.

14. Fabian 10.07.2020 r.

15. Julia 16.07.2020 r.

16. Zuzanna 17.07.2020 r.

17. Grzegorz 18.07.2020 r.

18. Krystian 20.07.2020 r.

19. Jakub 21.07.2020 r.

20. Jakub 21.07.2020 r.

21. Anna 22.07.2020 r.

22. Piotr 25.07.2020 r.

23. Alan 27.07.2020 r.

24. Leon 28.07.2020 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

25. Melania 03.08.2020 r.

26. Jan 03.08.2020 r.

27. Antoni 04.08.2020 r.

28. Róża 05.08.2020 r.

29. Zuzanna 10.08.2020 r.

30. Tymoteusz 10.08.2020 r. 

31. Maria 16.08.2020 r.

32. Tomasz 17.08.2020 r.

33. Maria 18.08.2020 r.

34. Zuzanna 18.08.2020 r.

Wykaz dzieci urodzonych 
w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

zameldowanych na terenie gminy Szaflary
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Termin spisu
Powszechny spis rolny PSR 2020 
zostanie przeprowadzony na te-
renie całego kraju w terminie 
od 1 września do 30 listopada 
2020 r., według stanu na dzień 1 
czerwca 2020 r.

Obowiązek spisowy
Udział w spisie rolnym jest obo-
wiązkowy, co wynika z ustawy 
o Powszechnym Spisie Rolnym.

Najwygodniej i najbezpiecz-
niej jest spisać się przez Internet 
Każdy użytkownik gospodar-
stwa rolnego ma obowiązek 
spisać się samodzielnie przez 

Internet, wypełniając formularz 
dostępny na stronie interneto-
wej GUS https://spisrolny.gov.
pl. W dobie epidemii jest to naj-
bezpieczniejsza i najwygodniej-
sza metoda. Jeśli ktoś nie ma 
komputera lub urządzenia z do-
stępem do Internetu powinien 
udać się do swojego Gminnego 
Punktu Spisowego gdzie będą 
udostępnione pomieszczenia 
wyposażone w sprzęt kompu-
terowy z dostępem do Internetu. 
Uzupełniającą formą jest spis 
przez telefon, którego można 
dokonać dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer
 » 22 279 99 99 wew., wybiera-

jąc opcję „Spisz się przez te-
lefon”. Osoby, które nie spiszą 
się samodzielnie przez Inter-
net lub dzwoniąc na infolinię 

mogą spodziewać się telefonu 
rachmistrza spisowego.

Infolinia spisowa
W przypadku jakichkolwiek py-
tań lub wątpliwości dotyczących 
spisu rolnego istnieje możliwość 
kontaktu z infolinią spisową pod 
numerem 22 279 99 99 wew. 1 
(koszt połączenia zgodny z cen-
nikiem operatora). Konsultanci 
infolinii pomogą również zwe-
ryfikować czy jesteście Państwo 
objęci obowiązkiem spisowym, 
czy też sprawdzić tożsamość 
rachmistrza spisowego.

List Prezesa GUS
W ramach kampanii informacyj-
nej i popularyzującej spis rolny 
do użytkowników gospodarstw 
rolnych został rozesłany List Pre-

zesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego zawierający wszystkie 
najważniejsze instrukcje związa-
ne z organizacją spisu, w tym in-
dywidualny numer gospodarstwa 
rolnego (w lewym górnym rogu 
listu), który należy wprowadzić 
podczas logowania do aplikacji 
spisowej.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w cza-
sie spisu dane podlegają bez-
względnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). 
Zapewniamy, że Państwa dane 
osobowe i dane o gospodarstwie 
są prawnie chronione i objęte 
tajemnicą statystyczną.

Powszechny spis rolny PSR 2020

2,9%
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1 ha i mniej

5,00–9,99

Powszechny Spis Rolny 2020

Zasiewy Maszyny rolnicze

49,4%

40,5%

7,2%

1,01–4,99

10 ha i więcejpozostałe grunty

50,8%

41,0% ziemniaki

kukurydza na ziarno

Ciągniki w 2010 r.

lasy i grunty leśne

spisrolny.stat.gov.pl

2002 2010

1548 1569

2,7 2,7

2,4 2,4

52,2

3157 2949

239 108

849 szt.

193,4

8,2%

sady ogółem

zboża podstawowe z mieszankami

pozostałe

8 szt.

Struktura zasiewów według grup ziemiopłodów w 2010 r.

Co o Gminie wiejskiej Szaflary wiemy
z powszechnych spisów rolnych?
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Święty Jan Paweł II 
we wspomnieniach 
mieszkańców gminy Szaflary

100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Wycieczka szkolna uczniów SP nr 1 w Białym
Dunajcu, Rzym 1994 rok. Na zdjęciach 
Andrzej Tylka (w okularach)

Audiencja generalna, Plac Świętego Piotra, 1996 rok
Na zdjęciu (drugi rząd od prawej)Joanna Tylka (córka),

Ewa Tylka (żona) (drugi rząd, trzecia od prawej),
Maria Niedośpiał (Tylka) siostra (czwarta od prawej)

ARCHIWUM: ANDRZEJ TYLKA
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Audiencja prywatna, Watykan. 
Zofia Pawelska, Tadeusz Pawelski

Audiencja prywatna, 
Zofia Pawelska (druga od dołu), 

Tadeusz Pawelski (czwarty 
od góry), Grażyna Floryn

(trzecia od dołu), Maria Michniak
(pierwsza od dołu)

Audiencja prywatna
dla małżonków, 

Rzym, luty 1994 rok

Audiencja generalna,Rzym, 1998.
Na zdjęciu Zofia Pawelska z synem
Pawłem (drugi od dołu)

Zofia Pawelska (druga od dołu), 
Anna Gorczowska (czwarta od góry)

ARCHIWUM: ZOFIA BAFIA

ARCHIWUM: ZOFIA PAWELSKA
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WYDATKI SOŁECTWO BAŃSKA NIŻNA NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Zakup klińca na drogi - ul. Topory 1 936,17 zł
2. Remonty cząstkowe nawierzchni i naprawa dróg - ul. Kantorówka, Topory oraz naprawa poboczy 22 381,73 zł
3. Odśnieżanie placów i dróg 25 706,00 zł
4. Czyszczenie, wykaszanie i renowacja rowów 9 507,73 zł
5. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 13 255,00 zł
6. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi gminnej nr K364796 - os. Nowe w Szaflarach 

oraz drogi gminnej nr K364832 - ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej (budowa ciągu pieszo-rowerowego) wraz z uzyskaniem 
decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

144 525,00 zł

7. Projekt techniczny drogi ul. Migle, ul. Kantorówka w miejscowości Bańska Niżna 38 068,50 zł
8. Zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne, badania samochodów uprzywilejowanych, polisa ubez-

pieczeniowa
6 444,29 zł

9. Zakup wyposażenia dla strażaków - sprzęt pożarniczy m.in. hydronetki 3 316,00 zł
10. Wykonanie nawierzchni placu przy remizie OSP 36 974,41 zł
11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szaflary: Montaż opraw na istniejących słupach w Bańskiej Niżnej os 

Hodówka, os.Hodówka-Pitoniówka /w trakcie realizacji/
49 764,99 zł

12. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - komunalizacja dróg w Bańskiej Niżnej 6 215,00 zł
13. Zakup materiałów, krzewów i sadzonek na skalniaki w Bańskiej Niżnej 1 552,00 zł
14. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej - wykonanie gabinetu dyrektora, szatni dla dzieci, pracowni chemicznej 112 917,00 zł
15. Zakup wyposażenia do szkoły, m. in. tablice, drukarki 4 285,00 zł
16. Zakup laptopów dla dzieci do zadlanej nauki - w całości sfinansowane ze środków dotacji - projekt „Zdalna szkoła oraz 

Zdalna +”
24 122,00 zł

17. Zakup energii cieplnej i elektrycznej remizy OSP 4 895,42 zł
18. Oświetlenie uliczne 13 046,75 zł
19. Zakup zestawów umundurowania bojowego i aparatów powietrznych dla OSP Bańska Wyżna oraz OSP B. Niżna w ramach 

Programu „Bezpieczny Strażak” /dotacja w wysokości 31.875,45 zł - w trakcie realizacji/
51 830,00 zł

RAZEM: 570 742,99 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 27.04.2018 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, umożliwiającej realizację przebudowy/rozbudowy budynku OSP Pitoniówka w miejscowości Bańska Niżna, 
os. Hadówka 58 dz. Ew.nr 1737/2” na kwotę 28 500,00 zł.

2. Umowa z dnia 06.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dodatku do Projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu badaw-
czo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża 
niecki podhalańskiej w obszarze górniczym Podhale 1 na kwotę 111.930,00 zł .”

WYDATKI SOŁECTWO BAŃSKA WYŻNA NA DZIEŃ 01.01.2020 – 31.08.2020 R.

1. Naprawa drogi - Kapłonówka 18 465,09 zł
2. Remonty cząstowe nawierzchni dróg 1 043,05 zł
3. Zakup kruszywa na drogę obok remizy OSP Bańska Wyżna 441,10 zł
4. Naprawa drogi żwirowej - Gielatówka 25 116,78 zł
5. Remont cząstkowy nawierzchni dróg Do Cieślów, Droga do Słonka 29 497,68 zł
6. Odśnieżanie dróg 37 813,57 zł
7. Wykaszanie rowów 2 199,25 zł
8. Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej 62 987,43 zł
9. Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku OSP w Bańskiej 

Wyżnej” (projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kosztorys, specyfika tech-
niczna, mapa do celów projektowych)

4 162,60 zł

10. Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku OSP w Bańskiej 
Wyżnej” (projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kosztorys, specyfika 
techniczna)

2 415,00 zł

Zestawienie sołeckie na 30.08.2020.
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11. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Do Cieślów w Bańskiej Wyż-
nej na terenie gminy Szaflary wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych z klauzulą braku sprzeciwu/ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę

5 965,50 zł

12. Opracowanie kosztorysu dot: utwardzenia terenu znajdującego się obok Szkoły Podstawowej 799,50 zł
13. Zakup zestawów umundurowania bojowego i aparatów powietrznych dla OSP Bańska Wyżna oraz OSP B. Niżna w ramach 

Programu „Bezpieczny Strażak” /dotacja w wysokości 31.875,45 zł - w trakcie realizacji/
21 854,64 zł

14. Zakup opału - pelet dla OSP 2 277,00 zł
15. Zakup paliwa do samochodu strażackiego, materiałów i sprzętu dla strażaków, ubezpieczenie samochodu strażackiego 6 312,38 zł
16. Zakup energii elektrycznej OSP 1 776,55 zł
17. Czyszczenie szamba - budynek OSP 240,00 zł
18. Oświetlenie uliczne 16 753,88 zł

RAZEM: 240 121,00 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 07.04.2017 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej os.Gielatówka w Bańskiej Wyżnej oraz uzyskaniem decyzji 
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej Kapłonówka w Bańskiej Wyżnej” na kwotę 114.819,30 zł.

2. Umowa z dnia 16.02.2017 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej inwestorskiej oraz przedmiaru do SIWZ wraz 
z STWIOR dla zadania: Termomodernizacja budynku oraz modernizacja/przebudowa pomieszczeń wraz z częściową przebudową i instalacji 
elektrycznej OSP Bańska Wyżna” na kwotę 9.500,00 zł.

3. Umowa z dnia 15.05.2020 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „…” Przebudowa drogi powia-
towej nr 1653K Szaflary-Ząb w miejscowości Bańska Wyżna polegającej na budowie ciągu pieszego na długości ok 700 mb od km ok 5+140 
do km 5+480 /przybliżona lokalizacja ciągu pieszego: od budynku SP w kierunku Bańskiej Wyżnej/.” na kwotę 33.852,00 zł.

Zadania przewidziane do realizacji
1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Do Cieślów - na kwotę ok. 15.700,00 zł - realizacja planowana do końca bieżącego roku
2. Kanalizacja deszczowa przy budynku OSP - na kwotę ok. 158.500,00 zł
3. Kanalizacja deszczowa przy Szkole Podstawowej wraz z wymianą zbiornika na szambo oraz utwardzeniu i położeniu kostki - na kwotę ok. 211.170,00 zł

WYDATKI SOŁECTWO MARUSZYNA NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Zakup kruszywa na drogi - droga do oczyszczalni - Stanki 2 303,00 zł
2. Remonty poboczy dróg, uzupełnienie klińca - ul. Jana Pawła II 14 545,00 zł
3. Remont nawierzchni dróg 92 767,00 zł
4. Naprawa drogi żwirowej do Zubków 1 924,00 zł
5. Remont nawierzchni drogi - Gąsiorowa 55 404,00 zł
6. Remont poboczy droga do Starego Bystrego, Pod Górą, Bukowa 3 839,00 zł
7. Naprawa dróg: Janiki, Stanki 3 577,00 zł
8. Odbudowa drogi gminnej os. Cisonie w Maruszynie po przekopach kanalizacji sanitarnej 14 333,00 zł
9. Remont drogi (naprawa krawężników) na Os. Byliny 11 176,00 zł

10. Pobieranie rowów ul. Jana Pawła II, Kosy; uzupełnienie nawierzchni Os. Byliny, „Do oczyszczalni” 2 717,00 zł
11. Naprawa oznakowania drogowego 284,00 zł
12. Odśnieżanie dróg 112 345,00 zł
13. Oświetlenie uliczne 24 080,00 zł
14. Wykaszanie rowów 47 600,00 zł
15. Wykonanie opisu stanu nieruchomości - Kładka Rogoźnik, weryfikacja dokumentacji projektowej drogi Maruszyna-Skrzypne 4 632,00 zł
16. Kosztorys inwestorski - remont dróg do pól 246,00 zł
17. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Remont drogi gminnej o nr 364772K os. Stanki oraz os. Byliny w m Maruszyna w km 

0+014, 10-0+972,82 wrazx z budową kanalizacji sanitarnej.
11 009,00 zł

18. Remont drogi gminnej nr 364772K os. Stanki oraz os. Byliny w Maruszynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej (dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) -  w tracie realizacji - CAŁKOWITY KOSZT  1.013.450,66 ZŁ.

679 264,00 zł

19. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szaflary: budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego 
w Maruszynie ul. Za Żor, wraz z nadzorem inwestorskim

111 116,00 zł

20. Umowa z dnia 16.12.2018 r. na realizację zadania pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, ul. 
Gancarze w miejscowości Maruszyna na długości ok 1190 mb.”

25 953,00 zł
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21. Przeprowadzenie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej 6 150,00 zł

22. Koszty utrzymiania stacji uzdatniania wody 41 358,00 zł

23. Zakup oleju grzewczego dla OSP Maruszyna 4 999,00 zł

24. Zakup ubrań specjalnych dla strażaków 11 284,00 zł

25. Zakup paliwa do samochodu oraz sprzętu strażackiego, badania techniczne samochodu oraz jego ubezpieczenie 1 502,00 zł

26. Zakup energii elektrycznej dla OSP 1 225,00 zł

27. Wymiana drzwi w budynku OSP 5 966,00 zł

28. Szkolenia strażaków 300,00 zł

29. Malowanie dachu Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej 17 102,04 zł

30. Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej 19 500,00 zł

31. Remonty sal lekcyjnych oraz malowanie Sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem podłogi w Szkole Podstawowej w Ma-
ruszynie Dolnej

40 418,00 zł

32. Wykonanie orrynnowania budynku Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej 7 915,00 zł
RAZEM: 1 376 833,04 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 09.02.2018 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia 

robót budowlanych z klauzulą braku sprzeciwu / ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/, umożliwiającego realizację zadania związanego 
z przebudową drogi gminnej nr K364822 - ul. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Maruszyna - dz. ewid.nr 8249/1 polegającą na budowie 
chodnika o długości ok. 820 mb wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 29 397,00 zł.                                                                                                     

2. Umowa z dnia 11.10.2017 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu przy os. Cisonie wraz 
z częściową modernizacją drogi w miejscowości Maruszyna” na kwotę 8.000,00 zł.

3. Umowa z dnia 27.09.2018 r. na realizację zadania pn. „Przygotowanie Projektu wstępnego do opracowania kompleksowej dokumentacji 
projektowej oświetlenia ulicznego ul. Pod Górą oraz ul. Bukowa w miejscowości Maruszyna na terenie Gminy Szaflary wraz z uzyskaniem 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” na kwotę 16 000,00 zł.

4. Umowa z dnia 07.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi os Stanki w Maruszynie.” na kwotę 6.500,00 zł.

5. Umowa z dnia 04.05.2020 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do budynków w Maruszynie” na kwotę 61.450,00 zł.

6. Umowa z dnia 14.07.2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na pot. Mały Rogoźnik w miejsco-
wości Skrzypne i Maruszyna” na kwotę 1.150.540,81 zł.

7. Umowa 12/2020 z dnia 24.02.2020 r. na analizę i modyfikację systemu oczyszczania wody na ujęciu wody w Maruszynie na kwotę 18.450,00 zł.

WYDATKI SOŁECTWO BÓR NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Dopłata do MZK 12 445,00 zł
2. Zakup kruszywa na drogi, bieżące naprawy dróg (Za Cmentarzem, ul.Krzywa, ul.Długa), oraz naprawy po zimie, wyka-

szanie rowów
18 465,23 zł

3. Odśnieżanie dróg 23 702,10 zł
4. Czyszczenie zastawek 6 140,75 zł
5. Zakup paliwa OSP 742,00 zł
6. Zakup energii - remiza OSP 1 042,00 zł
7. Audyt energetyczny budynku OSP Bór, wykonanie inwentaryzacji 8 799,00 zł
8. Ubezpieczenie samochodu strażackiego 419,00 zł
9. Oświetlenie ulic 6 134,76 zł

10. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Leśna i ul. Widokowa w miejscowości Bór na łącznej długości ok 920 mb. - w trakcie reali-
zacji (dokumentacja projektowa kwota 11.070 zł, przetarg na w/w zadanie jest ogłoszony z terminem reazlizacji do końca roku)

11 070,00 zł

RAZEM: 88 959,84 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 27.06.2019 r. z terminem wykonania do 30.06.2021 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy: dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. 
Leśna Bór; drogi gminnej zwanej „Drogą do cmentarza” na kwotę 219 678,00 zł.
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WYDATKI SOŁECTWO SKRZYPNE NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Remont poboczy - ul. św. Józefa, ul. Wierchowa 22 225,00 zł
2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg 5 247,00 zł
3. Odśnieżanie dróg 60 370,00 zł
4. Wykaszanie rowów, znakowanie dróg 3 120,00 zł

Montaż tablic „Zakaz wysypywania śmieci” ul. Kościelna 335,00 zł
5. Sprzedaż, dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości ul. Wierchowa 13 653,00 zł
6. Wykonanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowej ul. Kościelna 54 189,00 zł
7. Zakup paliwa i materiałów do samochodu strażackiego oraz sprzętu strażackiego 984,00 zł
8. Naprawa samochodu strażackiego oraz jego badania techniczne i ubezpieczenie 1 334,00 zł
9. Zakup energii elektrycznej dla OSP 728,00 zł

10. Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic 15 433,00 zł
11. Dokumentacja geodezyjna - parking obok kościoła 1 600,00 zł
12. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem - w trakcie realizacji 13 519,00 zł
13. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia robót budowlanych dla przebudowy/zmiany sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem, umożliwiającej realizację przedszkola w/w części budynku

19 500,00 zł

14. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - remont Domu Nauczyciela w Skrzypnem 615,00 zł
15. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, ul. Wierchowa w granicach istniejącego pasa drogowa 

wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 400m w Skrzypnem - w trakcie realizacji
24 600,00 zł

16. Projekt wykonawczy zatoki postojowej/parkingu w miejscowości Skrzypne - w trakcie realizacji 11 439,00 zł
17. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzypnem w szafki dla uczniów, meble do sekretariatu oraz stoły pingpongowe 31 376,69 zł

RAZEM: 280 267,69 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 20.06.2018 r. na realizację zadania pn. „Projekt wykonawczy dla odwodnienia drogi gminnej ul. św. Józefa w miejscowości 

Skrzypne.” na kwotę 8 979,00 zł.
2. Umowa z dnia 14.07.2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na pot. Mały Rogoźnik w miejsco-

wości Skrzypne i Maruszyna” na kwotę 1.150.540,81 zł.

Zadania planowane do realizacji do końca 2020 roku
1. Wykonanie zatoki postojowej/parkingu k/kościoła kwota ok. 50.000 zł
2. Przebudowa szkoły podstawowej z wydzieleniem pomieszczeń na przedszkole kwota ok. 550.000 zł (realizacja 2020-2021)
3. Modernizacja Domu Nauczyciela w Skrzypnem kwota ok. 50.000 zł

WYDATKI SOŁECTWO SZAFLARY NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Zakup piasku oraz kruszywa na drogi
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 163 288,00 zł
3. Wyrównanie nawierzchni żwirowej do Barci 984,00 zł
4. Naprawa drogi do Barci 3 364,00 zł
5. Remont poboczy ul. Rola Galicowa 3 364,00 zł
6. Remont drogi ul. Zadział 9 295,00 zł
7. Naprawa nawierzchni żwirowej - ul. Rola Galicowa, os. Nowe 2 573,00 zł
8. Remont drogi ul. A. Suskiego, Boczna, koło Wikarówki 9 170,00 zł
9. Remont drogi na Czerwone 10 706,00 zł

10. Opłaty za usługi wodne 1 111,00 zł
11. Renowacja oraz czyszczenie rowów przydrożnych 15 644,00 zł
12. Czyszczenie korytek, demontaż progów 581,00 zł
13. Zimowe utrzymanie dróg 103 958,00 zł
14. Naprawa nawierzchni ścieżi rowerowej - Do Barci 1 694,00 zł
15. Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy na odcinku ok. 230m drogi gminnej ul. Polna wraz z korytem pot. Fur-

czańskiego w m. Szaflary
7 011,00 zł
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16. Modernizacja mostu na potoku Furczańskim w Szaflarach w ciągu drogi gminnej ul. Pod Górą, km potoku 0+311 wraz 
z dojazdami

389 497,00 zł

17. Kosztorys inwestorski - remont dróg dojazdowych do pól 246,00 zł
18. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi ul. Kolejowa 2 214,00 zł
19. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. A. 

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

35 670,00 zł

20. Dokumentacja projektowa dla potrzeb montażu rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Zakopiańskiej 20 w Szaflarach, 
wpisany do rejestru zabytków woj. małopolskiego

4 920,00 zł

21. Montaż rynien i rur spustowych na budynku dawnej kuchni dworskiej, który jest wpisany do rejestru zabytków wojewódz-
twa małopolskiego

35 367,73 zł

22. Oswietlenie uliczne 44 433,00 zł
23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szaflary: Szaflary - ul. Rola Galicowa, ul. A. Suskiego 37 012,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej nr 604109K - ul. Do Barci w km 0+000-0+800 w miejscowości Szaflary wraz z nadzorem 

inwestorskim
408 170,00 zł

25. Zakup opału dla OSP 6 888,00 zł

26. Zakup paliwa, materiałów do samochodu i sprzętu dla OSP 3 725,00 zł

27. Zakup energii dla OSP 2 491,00 zł

28. Naprawa samochodu oraz sprzętu strażackiego 1 174,00 zł

29. Audyt energetyczny OSP Szaflary 6 150,00 zł

30. Usługi pralnicze ubrań strażackich 492,00 zł

31. Badania techniczne samochodu i sprzętu 540,00 zł

32. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szaflary /w trakcie realizacji/ 466 666,00 zł

33. Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej oraz wyposażenie ich w meble 76 750,99 zł

34. Wyposażenie pracowni komputertowej w Szkole Podstawowej 16 830,00 zł
35. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi gminnej nr K364796 - os. Nowe w Szaflarach 

oraz drogi gminnej nr K364832 - ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej (budowa ciągu pieszo-rowerowego) wraz z uzyskaniem 
decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

144 525,00 zł

RAZEM: 2 016 504,72 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 08.10.2018 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Szaflary - ulice Zakopiań-
ska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana” na kwotę 97 170,00 zł.

2. Umowa z dnia 31.05.2019 r. na wykonanie projektu wykonawczego dla wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Kolejowa w miej-
scowości Szaflary na kwotę 5.289,00 zł.

3. Umowa z dnia 19.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy drogi gminnej nr 364830K ul. Zakopiańska 
w Szaflarach na kwotę 22.755,00 zł

4. Umowa z 19.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji umożliwiającej wykonanie kanalizacji 
deszczowej o długości 330mb w ciągu drogi gminnej dz.ew. 8488 w Szaflarach na kwotę 16.605,00 zł.

WYDATKI SOŁECTWO ZASKALE NA DZIEŃ 01.01.2020 - 31.08.2020 R.

1. Zakup klińca i kruszywa do remontów dróg 3 600,00 zł

2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 25 367,00 zł

3. Remont poboczy ul. św. Wojciecha 15 935,00 zł

4. Remont ul. Polnej - uzupełnienie ubytków, naprawa nawierzchni drogowej 5 548,00 zł

5. Zimowe utrzymanie dróg 44 566,00 zł

6. Wykaszanie rowów, przycinanie gałęzi drzew 3 242,00 zł

7. Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zaskale oraz nadzór inspektora 375 039,00 zł

8. Wykonanie przebudowy złącza kablowego na ul. Piłsudskiego 4 674,00 zł

9. Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Zaskale oraz 
Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w km ok. 0+278 – 1+633 - dokumentacja

492 000,00 zł
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10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1658K w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w km 
ok. 0+278 – 1+633

6 750,00 zł

11. Rozbudowa drogi ul. Piłsudskiego w Zaskalu oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków - cał-
kowity koszt 1.648.068,49 zł (dotacja z FDS 820.762,00 zł)

944 167,38 zł

12. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa drogi ul.Piłsudskiego w m. Zaskale w km 0+000,90 - km 0+550,90 wraz 
z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków.

17 835,00 zł

13. Wykonanie opisu stanu nieruchomości dla 118 działek podlegających podziałowi w ramach realizacji inwestycji pn.: Bu-
dowa drogi powiatowej nr 1658K w miejscowości Zaskale oraz Szaflary polegają

9 440,00 zł

14. Dokumentacja geodezyjna dot: boiska sportowego LKS Zaskale 2 700,00 zł

15. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remotnu dróg polnych 738,00 zł

16. „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Koło Franusia” dz. nr 147/6 w miejscowości Zaskale o długości 490 m” 
z dotacji FOGR kwota 50.648 zł

98 088,00 zł

17. Dopłata do MZK 53 895,00 zł

18. Zakup opału dla OSP 4 305,00 zł

19. Zakup energii dla OSP 2 943,00 zł

20. Zakup paliwa do samochodu strażackiego, materiałów  i sprzętu dla OSP 997,00 zł

21. Wymiana stolarki okiennej w Domu Nauczyciela w Zaskalu - w trakcie realizacji 24 644,00 zł

22. Konserwacja windy OSP 663,00 zł

23. Oświetlenie ulic 15 675,00 zł

24. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu dróg na terenie Gminy Szaflary 
wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych z klauzulą braku sprzeciwu/ostatecznej decyzji pozwolenia na budo-
wę/ umożliwiającej realizację zadania:  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogdana Werona w miejscowości Zaskale na 
długości ok 600 mb”

7 995,00 zł

25. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szaflary: Zaskale -  ul. Sportowa, ul. B. Werona 68 755,00 zł

26. Wyposażenie sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w rolety, wymiana drzwi 17 050,00 zł

RAZEM: 2 246 611,38 zł

Zawarte umowy
1. Umowa z dnia 10.05.2019 r. na realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Polnej w miejscowości Zaskale” na 

kwotę 38 130,00 zł.
2. Umowa z dnia 15.12.2016 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Zaskalu” na kwotę 264 586,52 zł
3. Umowa z dnia 28.03.2019 r. na realizację zadania pn.Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1658K w miej-

scowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w km ok. 0+278 – 1+633” cz. II na kwotę 3 257 040,00 zł.
4. Umowa z dnia 26.07.2019 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Ze-

zwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej łączącej os. Kopaczyska z os. Za Torem Zaskale” na kwotę 106.887,00 zł.
5. Umowa z dnia 24.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powia-

towej nr 1658K Szaflary-Ludźmierz w miejscowości Zaskale polegającej na budowie ciągu pieszego na długości ok 140 mb od km ok. 1+569 
do km ok 1+710/przybliżona lokalizacja ciągu pieszego: od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1658K Szaflary - Ludźmierz z drogą gminną 
nr 364803K ul. Werona w kierunku budynku SP w Zaskalu” na kwotę 18.868,20 zł.

6. Dokumentacja projektowa modernizacji boiska przy LKS Zaskale na kwotę 17.000 zł - realizacja planowana do końca bieżącego roku.

7. Wymiana okien w Domu Nauczyciela w Zaskalu na kwotę 24.644,08 zł z terminem realizacji do 21.10.2020 r.

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej 
na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna - prace projektowe” Etap II /w trakcie realizacji/ - 1 689 282,00 zł

„Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej 
na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale - prace projektowe” etap II - w trackie realizacji - 851 098,50 zł

Umowa z dnia 27.06.2019 r. z terminem wykonania do 31.10.2020 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie kompletnej wielobranżowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości 
Bór - prace projektowe” etap II na kwotę 516.169,50 zł - w trakcie realizacji. - 516 169,50 zł
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Komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Budzyk 
(przewodnicząca Komisji) 

– pracownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego 
w Nowym Targu, Joanna Palka 
– przedstawicielka Rady Gminy 
Szaflary oraz Iwona Gal – Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach odwiedziła ogrody dwukrot-
nie – w czerwcu oraz w sierpniu. 
Oceniana była estetyka ogrodów, 
nakład pracy w jego utrzymaniu, 
różnorodność prezentowanych 
roślin, zagospodarowanie ziele-
nią oraz ogólne wrażenie.

Posesje jednorodzinne:
I miejsce: Marta Chudoba 
(Szaflary)
II miejsce: Halina Hadowska 
(Bańska Niżna)
III miejsce ex aequo: Małgo-
rzata Jarosz Gubała (Maruszy-
na) i Barbara Rzepa (Zaskale)
Wyróżnienie: Dorota Adam-
czyk (Szaflary) i Anna Budzyk 
(Szaflary)

Posesje zagrodowe/rolnicze:
I miejsce: Wiesława Gał 
(Skrzypne)
II miejsce: ks. Adam Biłka 
(Skrzypne)

III miejsce: Maria Mrowca 
(Szaflary)
Wyróżnienie: Anna Łęczycka 
(Zaskale), Maria Nędza (Bań-
ska Niżna), Maria Szlembarska 
(Szaflary), Aniela Król (Zaskale)

Wszystkim właścicielom 
ogrodów serdecznie dziękujemy 
za udział w konkursie i gratulu-
jemy zdobytych miejsc.

Nagrodami w konkursie 
są bony o wartości: I miejsce 
500,00 zł, II miejsce 400,00 
zł, III miejsce 300,00 zł oraz 
dla zdobywców wyróżnień 
upominki, które z pewnością 

przydadzą się podczas prac 
w ogrodzie. Fundatorem nagród 
jest Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Sza-
flarach.

Wręczenie nagród odbyło się 
20 sierpnia w sali obrad Urzędu 
Gminy.

Dzięki zaangażowaniu naszej 
lokalnej społeczności zmienia się 
na lepsze wizerunek całej gmi-
ny dlatego już teraz zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu „Ogrody Gminy 
Szaflary”.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Konkurs „Ogrody gminy Szaflary” rozstrzygnięty
Barwne i różnorodne kwiaty oraz piękne kompozycje ogrodowe – to m.in. charakteryzowało 
najpiękniejsze ogrody gminy Szaflary w tegorocznej edycji konkursu.

Posesje jednorodzinne – wyróżnienie
Dorota Adamczyk

Posesje jednorodzinne – wyróżnienie
Anna Budzyk

Posesje jednorodzinne – III miejsce
Małgorzata Jarosz Gubała

Posesje jednorodzinne – III miejsce
Barbara Rzepa

Posesje jednorodzinne – II miejsce
Halina Hadowska

Posesje jednorodzinne – I miejsce
Marta Chudoba
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Posesje zagrodowe – III miejsce – Maria Mrowca
Posesje zagrodowe – wyróżnienie
Maria Nędza

Posesje zagrodowe – II miejsce – ks. Adam Biłka

Posesje zagrodowe – I miejsce – Wiesława Gał

Posesje zagrodowe – wyróżnienie
Aniela Król

Posesje zagrodowe – wyróżnienie
Anna Łęczycka

Posesje zagrodowe – wyróżnienie
Maria Szlembarska
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Obecnie Centrum zatrudnia 
dyrektora oraz dwóch ani-
matorów kultury pracują-

cych łącznie w wymiarze 3 eta-
tów oraz 14 instruktorów, którzy 
prowadzą m.in. próby zespołów 
regionalnych, zajęcia nauki gry 
na instrumentach tradycyjnych 

jak skrzypce, basy, zajęcia na-
uki gry na gitarze, naukę śpie-
wu, zajęcia cheerleading’u oraz 
zajęcia plastyczne, a także próby 
Gminnej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej. Z inicjatywy instruk-
torów dwójki naszych instrukto-
rów w 2019 roku powstał także 

Gminny Młodzieżowy Zespół 
Regionalny, działający pod 
Gminnym Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach 
i zrzeszający starszą młodzież 
oraz dorosłych mieszkańców 
gminy. Zajęcia te, wpisały się 
na stałe do naszego kalendarza 
i trwają nieprzerwanie, przez 
każdy kolejny rok szkolny.

Dodatkowe warsztaty i za-
jęcia, organizowane przez 5 lat 
naszej działalności były przede 
wszystkim odpowiedzią na 

potrzeby dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Szereg organi-
zowanych spotkań o różnej 
tematyce, miał za zadanie 
pomóc rozwinąć nowe umie-
jętności i techniki plastyczne 
wśród mieszkańców naszej 
gminy oraz rozbudzić w nich 
nowe zainteresowania i pa-
sje. Spotkań tych było prawie 
20! Były to m.in. warsztaty 
plastyczne tematyczne (bo-
żonarodzeniowe, wielkanocne 
i niepodległościowe), warsz-
taty fotograficzne, zajęcia 
sportowe, kulinarne czy ro-
botyki. Wysoka frekwencja 
na organizowanych przez nas 
zajęciach tylko napędza nas 
do dalszego działania i wdra-
żania nowych pomysłów!

Aby wzbudzić w Was 
odrobinę ducha rywaliza-
cji, organizujemy konkursy, 
dla młodszych i starszych 

uczestników.
Dzieci i młodzież szkolna mu-

szą się w nich wykazać głównie 
pomysłowością i zdolnościami 
plastycznymi, jak również pracą 
w grupie. Chętnie też współpra-
cujemy ze szkołami, przy orga-
nizacji ich własnych pomysłów 

i konkursów, oraz przy pracy 
w komisjach Was oceniających. 
Możecie nam wierzyć lub nie, 
ale sprawiedliwa ocena Waszych 
prac to często twardy orzech 
do gryzienia, jak przykładowo 
w konkursie „Bajkowa choinka”. 
Wasza wyobraźnia bowiem nie 
zna granic! Współorganizujemy 
także wydarzenia i konkursy pro-
mujące nasz folklor i pozwala-
jące naszym wychowankom na 
zaprezentowanie zdobytych na 
zajęciach zespołów góralskich 
umiejętności. Mamy tu na myśli 
Szaflarzańską Watrę z Gminnym 
Przeglądem Zespołów Regional-
nych oraz Gminny Przegląd Ja-
sełek i Grup Kolędniczych, jak 
również wiele innych wydarzeń 
i konkursów.

Dorośli mieszkańcy naszej 
gminy co roku rywalizują w kon-
kursie „Ogrody Gminy Szaflary”, 
zainicjowanym przed kilkoma 
laty przez Urząd Gminy Szafla-
ry, a który teraz wspólnie z nimi 
przeprowadzamy. Co roku z ra-
dością wyczekujemy dnia oglę-
dzin, aby móc podziwiać Wasze 
wspaniałe ogrody, ...i co nieco 
podpatrzeć ☺

Nasze Centrum to także lu-
biane przez Was i przez Nas☺ 
wycieczki! Tradycją już stał się 
fakt, że w nagrodę dla uczestni-
ków konkursu plastyczno-eko-
logicznego „Surowce Wtórne”, 
który w tym roku doczekał się 
już czwartej edycji, jest zawsze 
wyjazd edukacyjny. Odwiedzi-
liśmy już razem z Wami: Kra-
ków a w nim Muzeum Lotnictwa 
i Ogród Doświadczeń, Park Mi-
niatur w Inwałdzie, Warszawę, 
i tam Centrum Nauki Kopernik, 
Spływ Przełomem Dunajca, 

Piąte urodziny GCKPiT!
31 sierpnia mija pięć lat od powstania 
Gminnego Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Szaflarach. Był to 
z pewnością bardzo intensywny czas 
dla każdego z nas. Ponad 300 różnych 
wydarzeń: koncertów, warsztatów, 
wyjazdów, konkursów, projektów, imprez 
plenerowych… Naprawdę się działo!
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Szczawnicę czy Niedzicę. Stara-
my się w miarę możliwości , nie 
zapominać także o dorosłej czę-
ści naszych mieszkańców. I tak, 
udało nam się zorganizować trzy 
wyjazdy na spektakle teatralne: 
w Kinie Kijów w Krakowie, 
w Orawskim Centrum Kultury 
w Jabłonce, czy w Teatrze Witka-
cego w Zakopanem. Organizacje 
wyjazdów dla Was to zawsze dla 
nas ogromna przyjemność ale 
i nie lada wyzwanie! Chcemy 
bowiem, zawsze sprostać Wa-
szym oczekiwaniom, a uśmiech-
nięte Wasze twarze po każdym 
wyjeździe to dla Nas najlepsza 
nagroda.

Wydajemy również kwartal-
nik Serce Podhala - bezpłatne 
pismo, w którym mieszkańcy 
mogą odnaleźć informacje lo-
kalne i ogłoszenia, a także wia-
domości na temat wszelkich 
wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych odbywających się na 
naszym terenie.

GCKPiT jest otwarte na 
wszelkie inicjatywy wypływa-
jące nie tylko od mieszkańców 
gminy czy lokalnych instytucji, 
ale również na propozycje współ-
pracy płynące z zewnątrz.

Działalność GCKPiT w Sza-
flarach to nie tylko imprezy, 
warsztaty czy wyjazdy. Zaj-
mujemy się także promocją 
naszego regionu, jego walo-
rów turystycznych i krajobra-
zowych współpracując przy 

tym z przedsiębiorcami, 
stowarzyszeniami i lokal-
ną społecznością. Ofertę 
turystyczną naszej gminy 
prezentowaliśmy m.in. na 
Małopolskiej Giełdzie Agro-
turystycznej w Krakowie, 
targach AGROTRAVEL 
w Kielcach czy targach 

Atrakcje Regionów w Chorzo-
wie. Współpracowaliśmy także 
m.in. z Programem 1 Polskie-
go Radia, Telewizją Polską czy 
Telewizją Silesia przy kręceniu 
materiałów promujących nasz 
region wśród turystów z innych 
części Polski. Wszystkie relacje 
możecie zobaczyć na naszym 
kanale YouTube oraz na stronie 
internetowej Centrum.

Serce Podhala promujemy 
także w folderach promocyjny 
i czasopismach podróżniczych 
takich jak: Magazyn „Świat 
Podróże Kultura”, wydawanym 
nakładzie 44 000 egzemplarzy 
i dystrybuowanym na najwięk-
szych lotniskach w Polsce, czy 
„Tatra Premium Magazine”, wy-
dawanym w nakładzie 15 000 
egzemplarzy, dostępnym na te-
renie całej Polski, w najbardziej 
ekskluzywnych hotelach oraz 
firmach.

W i ę k s z o ś ć 
z Was zna nas jed-
nak głównie z im-
prez plenerowych 
i sportowych. 
Staramy się być 
z Wami zawsze 
kiedy tylko mamy 
taką możliwość, 
i kiedy tego od 
nas oczekujecie. 
Nie raz zdarzyło 
nam się usłyszeć: 
„Panie to można 
spotkać na każdej 

imprezie!” Nie straszny nam 
deszcz, mróz ani upalne słoń-
ce – gdzie trzeba, tam jesteśmy. 
Towarzyszymy Wam, z naszym 
obiektywem, na ważnych dla 
Was wydarzeniach i zawsze 
chętnie pomagamy w sprawach 
organizacyjnych. Cóż, nie bę-
dziemy ukrywać, że co jak co 
ale na organizowaniu imprez to 
My się znamy, i zawsze chętnie 
bierzemy w nich udział ☺ Co 
roku jesteśmy obecni podczas 
wyścigów kolarskich, których 
trasa biegnie przez naszą gminę, 
by wspólnie z Wami kibicować 
najlepszym. Współorganizujemy 
także wydarzenia i zawody spor-
towe dla naszych mieszkańców – 
tych młodszych i tych starszych.

Planując i organizując im-
prezy plenerowe czy koncerty 
muzyczne staramy się zwracać 
uwagę na wszystkie aspekty 
i odpowiadać na Wasze oczeki-
wania. Zespoły regionalne dzia-
łające przy GCKPiT w Szafla-
rach oraz uczestnicy warsztatów 
śpiewu i gry na różnego rodzaju 
instrumentach chętnie uczestni-
czą w festynach i imprezach na 
terenie naszej gminy, jak również 
w imprezach o randze wojewódz-

kiej czy ogólnopolskiej, umila-
jąc tym samym czas obecnym 
podczas wydarzenia. Czas na 
odrobinę rywalizacji znajdzie się 
i tutaj! Na znanej już wszystkim 
Wam, Majówce w Sercu Podha-
la, dzieci i ich rodzice, mierzą się 
z różnymi dyscyplinami, takimi 
jak koszykówka, piłka nożna, 
tenis stołowy czy skoki na ska-
kance. Organizowany jest także, 
od pierwszej Majówki, Turniej 
sołecki, gdzie tym razem role się 
odwracają i to dzieci obserwują 
swoich rodziców, a często nawet 
dziadków w walce o najwyższy 
stopień podium! Emocji nie bra-
kuje! Najważniejsza jest jednak 
dobra zabawa.

Staramy się aby nasze wy-
darzenia plenerowe przyciągały 
nie tylko mieszkańców naszej 
gminy ale także wychodzi-
ły poza granice powiatu czy 
województwa. Sporym sukce-
sem była dla nas organizacja 
w 2019 roku, konkursu pn. „Ku-
linarne Potyczki Kół Gospodyń 
Wiejskich”, w którym udział 
wzięło 17 Kół Gospodyń Wiej-
skich z powiatu nowotarskiego. 
Konkurs ten będzie z pewnością 
kontynuowany.

19

nr 3(17)/2020 GCKPIT



Niestety panująca obecnie 
sytuacja w kraju, nie pozwoliła 
nam na organizację wielu z za-
planowanych na ten rok wyda-
rzeń. Mamy jednak nadzieję, że 
wszystko wróci do normy i spo-
tkamy się z Wami już niedługo 
na kolejnych imprezach!

Wiele wydarzeń udało się 
zrealizować głównie dzięki po-
zyskanym środkom zewnętrz-
nym w ramach realizacji różnych 
projektów dotacyjnych. Bardzo 
często działania te, były reali-
zowane przy współpracy ze sto-
warzyszeniami i organizacjami 
działającymi na terenie naszej 
gminy. W ciągu ostatnich 5 lat 
udało nam się wspólnie pozy-
skać prawie pół miliona złotych! 
Wakacyjne zajęcia dla dzieci 
i rodziców „Aktywni Rodzice 
– Szczęśliwe Dzieci” „Spotka-
nia filmowe w Gminie Szafla-
ry” „Nowe inicjatywy – Nowe 
Możliwości”, „Kultura romska 
w Szaflarach”, „Akademia Ma-

łego Kucha-
rza”, „Z Eko-
logią za Pan 
brat”, czy 
wreszcie tak 
lubiane i co roku wyczekiwane 
„Już Pływam” i „Jeżdżę z gło-
wą”! To wszystko było możliwie 
dzięki pozyskanym dodatkowym 
środkom, ale przede wszystkim 
dzięki Wam! Zawsze chętnym 
do uczestniczenia w naszych za-
jęciach i wydarzeniach! Bardzo 
często nowe inicjatywy spoty-
kają z dużą aprobatą z Waszej 
strony, i dzięki temu niektóre 
z nich stają się cykliczne. W tym 
roku po raz drugi prowadziliśmy 
zajęcia w ramach akcji „Aktywni 
Rodzice – Szczęśliwe Dzieci” 
oraz organizowaliśmy „Filmowe 
piątki w Sercu Podhala”.

Nie sposób w jednym tekście 
wymienić wszystkiego co wy-
darzyło się przez ostatnie 5 lat, 
a było tego sporo. Staramy się 
i będziemy starać, aby w pełni 

zasługiwać na miano „nowocze-
snego domu kultury”, aby nasze 
przedsięwzięcia docierały do jak 
największej liczby osób i były 
interesujące dla wszystkich, 
a przede wszystkim, aby oferta 
Gminnego Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach 
nieustannie była poszerzana.

Dziękujemy Wam za tak wie-
le niezwykłych wspomnień 

i chwil radości. Działo się i dziać 
będzie się jeszcze więcej!

Zapraszamy do obserwowa-
nia dalszych kroków GCKPiT 
na stronie internetowej www.gc-
kpit.szaflary.pl, naszym profilu 
facebookowym oraz na kanale 
YouTube.

Ekipa GCKPiT
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Tegoroczne spotkania odby-
wały się w lipcu i sierpniu 
na placu przy plebanii w Sza-

flarach. W każdy poniedziałek, 
środę i piątek organizowane były 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
podczas których mogli skorzy-
stać z trampoliny 4-stanowisko-
wej Eurobungee, przygotowywa-
no dla nich także gry i zabawy.

Wtorki i czwartki to był czas 
dla rodziców. Zajęcia fitness, jak 
w ubiegłym roku, prowadziła tre-
nerka Maria Hajnos. Cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem 
ze strony mam, które wytrwale 
brały w nich udział.

Zajęcia były bezpłatne i mogli 
w nich brać udział mieszkańcy 
gminy Szaflary jak również tu-
ryści odwiedzający w tym czasie 
naszą gminę.

Organizatorem wydarzenia 
było Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Kolejne aktywne lato w Gminie Szaflary
W ubiegłym roku w ramach realizacji projektu „Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci” w Gminie Szaflary 
powstały strefy aktywności dla rodziców i ich pociech. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze 
strony zarówno dzieci jak i ich mam, dlatego postanowiliśmy kontynuować zajęcia i w tym roku.
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Każdy słyszał już o zanieczysz-
czeniach powietrza, które 
w okresie jesienno-zimowym 

uwidaczniają się nieprzyjemnym 
zapachem i ograniczoną przejrzy-
stością powietrza. Bez względu na 
wskazanie głównego winowajcy 
problemu (piec, samochód, prze-
mysł) bezdyskusyjny pozostaje fakt, 
że to zapotrzebowanie na energię 
elektryczną i cieplną powoduje 
zużywanie źródeł energii, które 
generują zanieczyszczenia stałe 
i gazowe.

Dziś prawie każdy uczeń umie 
wymienić odnawialne źródła ener-
gii. Nie wielu jednak potrafi wy-
tłumaczyć jak one działają. Wśród 
osób starszych ten brak zrozumienia 
zasady działania jest często barierą 
prowadzącą do niepodejmowania 
działań inwestycyjnych w te źródła 
energii. Kolejną barierą są powtarza-
ne po wielokroć teorie o nieopłacal-
ności ekonomicznej odnawialnych 
źródeł energii (OZE). W rachunku 
przeciętnego gospodarstwa domo-
wego przeliczane jest to najczęściej 
poprzez porównanie obecnych ra-
chunków za zużycie paliw i energii 
z kosztem inwestycji w urządzenia 
i infrastrukturę OZE. Warto wiedzieć, 
że większość środków publicznych, 
które dofinansowują rozbudowę 
infrastruktury OZE to pieniądze 
pochodzące z tzw. opłat za korzy-
stanie ze środowiska. Dla przykła-
du elektrownia węglowa corocznie 
wnosi na rzecz funduszy ochrony 
środowiska opłaty za emisję gazów 
i pyłów oraz wytworzone odpady, 
które trafiły na składowiska. Fundu-
sze ochrony środowiska dystrybuują 
zebrane w ten sposób środki na roz-
wój nowych czystszych technologii. 
Mechanizm ten z poziomu dotacji 
dla wielkich koncernów przemysło-
wych został obecnie znacząco prze-
niesiony na poziom osób fizycznych 

i gospodarstw domowych. Zatem 
w uproszczeniu można by stwierdzić, 
że „brudne” technologie finansują 
rozwój „czystych”. Stąd im więcej 
czystych technologii tym mniej środ-
ków na ich rozwój z tytułu ogranicza-
nia wpływu z funkcjonowania tych 
umownie brudnych. Dlatego właśnie 
czas tzw. transformacji energetycz-
nej jest swoistym oknem szansy na 
uniezależnienie się małych poborców 
energii (gospodarstwa domowe) od 
centralnego systemu wytwórczego. 
Powszechność fotowoltaiki, pomp 
ciepła i innych czystych źródeł ener-
gii będzie wzrastać ze względu na 
co raz niższe koszty instalacji. Wy-
zwaniem dla naukowców i biznesu 
jest stworzenie banków energii, czyli 
tanich, pojemnych i przyjaznych dla 
środowiska baterii, w których można 
by zgromadzić nadmiar energii nie 
wykorzystanej równolegle w cza-
sie jej wytworzenia. Dziś OZE jest 
przedmiotem zainteresowania ogra-
niczonej liczby osób. Jednakże warto 
tutaj zastosować analogię do rozwoju 
internetu. Jeszcze dwie dekady temu 
było to dobro luksusowe dostępne 
w ograniczonej liczbie miejsc. Wielu 
ze względu na brak wiedzy nt. moż-
liwości internetu uważało go za coś 
czego nigdy nie będzie potrzebować. 
Dziś powszechnością jest dostęp do 
internetu w zasięgu ręki na urządze-
niach, które jeszcze nie dawno były 
atrybutem bogactwa.

Dlatego ważnym jest aby być 
otwartym na nowe technologie po-
zyskania energii zwłaszcza w kon-
tekście możliwości rozproszone-
go jej wytwarzania. Negowanie 
z powodu braku poznania lub na 
podstawie wad urządzeń instalowa-
nych kilka czy kilkanaście lat temu 
rozpowszechnia się szybciej niż 
pozytywne opinie użytkowników 
OZE. Nie mniej jednak oczekiwanie 
poprawy jakości powietrza lokalnie 

bez zaangażowania się z poziomu 
poszczególnych gospodarstw domo-
wych jest jak głoszenie idei pokoju 
na świecie trwając w wieloletnim 
przysłowiowym konflikcie o miedzę 
ze swoim sąsiadem.

Nie bez przyczyny pojawiły się 
tutaj porównania OZE do internetu, 
bowiem właśnie dzięki internetowi 
jesteśmy w stanie w sposób nowa-
torski realizować projekt edukacji 
ekologicznej skierowany do szkół. 
Dzięki współpracy ze Stowarzysze-
niem Korona Północnego Krakowa 
oraz Wydziałem Fizyki i Informa-
tyki Stosowanej AGH w Krakowie 
zajęcia dla uczniów szkół z gmin 
Zielonki, Michałowice, Igołomia 
–Wawrzeńczyce, Mszana Dolna 
i Szaflary prowadzone są zdalnie 
z wykorzystaniem budowanego od 
wielu lat zaplecza laboratoryjnego. 
Główne przesłanie to przekazanie 
w przystępny sposób wiedzy o pra-
wach fizyki i chemii, którymi posłu-
gujemy się przy wytwarzaniu czystej 
energii do ogrzewania, chłodzenia 
i oświetlania naszych domów. To 
pokolenie dzisiejszych nastolatków, 
kształci się, aby sprawować władzę 
i podejmować kluczowe decyzję dla 
państwa i świata w roku 2050, kiedy 
to w myśl umów międzynarodowych 
Europa ma osiągnąć neutralność 
klimatyczną. Dzięki współpracy 
z pracownią demonstracji fizycz-
nych AGH jesteśmy w stanie poka-
zać jak powstaje energia. Podczas 
zajęć przeprowadzane są obliczenia 
pozwalające wyznaczyć najlepsze 
położenie paneli fotowoltaicznych 
względem słońca. Omawiana jest 
zasada działania paneli fotowoltaicz-
nych i kolektorów słonecznych, z za-
znaczeniem, że są to zupełnie inne 
urządzenia. W znaczącej części szkół 
zajęcia są kontynuacją ubiegłorocz-
nych (projekt Termoaktywni) gdzie 
na przykładach makiet domów wy-

posażonych w grzałki, przy użyciu 
kamery termowizyjnej prezentowano 
m.in. tzw. mostki cieplne i „pseudo 
oszczędności” np. w mocowaniu 
okien i drzwi. Mamy nadzieję, że 
połączenie efektywności ekonomicz-
nej i ekologicznej będzie tym lepsze 
im większą wiedzę podstawową będą 
posiadać przyszli właściciele nie-
ruchomości i konsumenci energii. 
Ludzie, często są przeciwni likwi-
dacji nie ekologicznych źródeł ener-
gii dlatego, iż nie znają alternatywy 
lub są zmanipulowani stereotypami 
o wysokich kosztach i niskiej wydaj-
ności OZE. Oby móc podejmować 
racjonalne decyzje dla gospodarstw 
domowych a w konsekwencji jakości 
środowiska zachęcamy do udziału 
w prowadzonych zajęciach wraz 
uczniami.

Informujemy, iż Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów komunal-
nych (PSZOK) dla mieszkańców 

Gminy Szaflary zlokalizowany 
na terenie Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych w Nowym Targu przy 
ul. Jana Pawła II 115 prowadzo-

ny przez FCC Podhale Sp. z o. o. 
czynny jest w poniedziałek, środę 
i piątek w godzinach od 10:00 
do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 
do 13:00 z wyjątkiem świąt i dni 
wolnych od pracy.

Przed dostarczeniem odpadów do 
PSZOK należy powiadomić Urząd 

Gminy Szaflary o zamiarze transpor-
tu oraz rodzaju dostarczanych odpa-
dów komunalnych. Uprawnione do 
przekazania odpadów do PSZOK 
są wyłącznie osoby, które nie za-
legają z opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Po doko-
naniu zgłoszenia wydane zostanie 

„Pozwolenie na wywóz odpadów 
do PSZOK”, które należy okazać 
w PSZOK w Nowym Targu.

Szczegółowej informacje 
dostępne są na stronie https://
szaflary.pl/2019/12/13/pszok-
punkt-selektywnej-zbiorki-
opadow-komunalnych/

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - godziny otwarcia

Jesteśmy partnerem projektu „Energetyczny oddech”!

„Energetyczny oddech”  
to projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Zielonki we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 

Korona Północnego Krakowa 
oraz Pracownią Demonstracji 
Fizyki Wydziału Fizyki i In-

formatyki Stosowanej AGH”.
Projekt finansowany jest 

przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie.
Partnerstwo: gminy Zielonki, 

Szaflary, Michałowice, 
Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Mszana Dolna.
Autor: dr inż. Jacek Pietrzyk, 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Zielonki
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Pierwszym przystankiem na 
trasie wycieczki była przy-
stań flisacka w Sromow-

cach Kątach skąd uczestnicy 
udali się w dwugodzinną prze-
prawę drewnianymi tratwami 
rwącym nurtem Dunajca, aż 
do Szczawnicy.

Po dopłynięciu na miejsce 
uczniowie wraz z opiekunami i pi-
lotem wycieczki, wyjechali kolej-
ką krzesełkową na Palenicę gdzie 
spacerowali edukacyjną ścieżką 
stworzoną z myślą o najmłodszych 
turystach, na której można z bli-
ska przyjrzeć się między innymi 
rysiowi, salamandrze i innym 
realistycznym figurom dzikich 
zwierząt, które występują na tych 
terenach. W trakcie czasu wolnego 
mogli także skorzystać z atrakcji 
dostępnych na szczycie Palenicy.

Po przerwie na obiad, ostatnim 
przystankiem była Niedzica. Tam 
uczestnicy mogli pospacerować 
po koronie sztucznej zapory na 
Dunajcu – Zaporze Czorsztyńskiej 
oraz odwiedzić, znaną każdemu 
kto odwiedził choć raz to miejsce, 
bacówkę u Jaśka. Na zakończe-
nie zwiedzali zamek w Niedzicy 
- jedną z największych atrakcji 
turystycznych południowej Mało-
polski, gdzie kręcono m. in. sceny 
do seriali „Janosik” oraz „Wakacje 
z duchami”.

Organizatorem wyjazdu było 
Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach 
przy współpracy z biurem podró-
ży STRAMA Sport i Turystyka 
z Zakopanego.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Komedia, akcja, fantastyka – 
każdy widz mógł znaleźć ga-
tunek odpowiedni dla siebie.

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane z myślą o mieszkańcach 
naszej gminy, jak również o tu-
rystach przebywających w tym 

czasie na terenie Szaflar i oko-
licznych miejscowości.

Organizatorem wydarzenia 
było Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Filmowe piątki w Sercu Podhala
To już druga edycja kina plenerowego w naszej 
gminie. Seanse odbywały się na boisku LKS 
Szaflary w każdy piątek wakacji i cieszyły się 
w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem. 
Udział w nich był bezpłatny

Wycieczka na Spływ Przełomem Dunajca
Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu 
plastyczno-technicznego „Surowce wtórne” 
wzięli udział w wycieczce w Pieniny.
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Pierwszą z nich było wyjście 
dzieci z rodzicami do Ta-
trzańskiego Parku Narodo-

wego, a konkretnie do Doliny 
Kościeliskiej i Jaskini Mroźnej. 
Z uwagi na dużą liczbę uczest-
ników rozłożono czas wycie-
czek na cztery dni (24.07.2020 

oraz od 27-29.07.2020). Przez 
wszystkie te dni towarzyszyła 
nam dobra pogoda, zarówno 
ta na zewnątrz, jak i „ducha”. 
Znakomitym uzupełnieniem 

było towarzystwo przewodnika 
tatrzańskiego Pana Szymona Ta-
tara, który w interesujący sposób 
przedstawił historię i niektóre 
ciekawostki dotyczące tego szla-
ku. Największą atrakcją okaza-
ło się przejście przez Jaskinię 
Mroźną. W Schronisku na Hali 
Ornak grupa zjadła pyszny obiad 
uwieńczony szarlotką.

Podsumowując należy przy-
znać, że wszystkie dzieci (ro-
dzice także) były bardzo dzielne 
pokonując tę piękną Dolinę, ale 

też dosyć trudną trasę do Jaskini 
jak i samo przejście przez nią, ro-
dzice mieli czas pobyć ze swoimi 
pociechami. Cel, którym było 
zintegrowanie rodzin, organiza-
cja czasu wolnego dzieciom i ich 
opiekunom, poznanie przyrody 
TPN, a ponadto promowanie 
form aktywnego, rodzinnego 
spędzania czasu wolnego został 
zrealizowany.

Tekst: Kierownik PWD
Katarzyna Sowa

Zdjęcia: archiwum PWD

Ważnym elementem pracy z dziećmi w Placówkach Wsparcia Dziennego jest wsparcie całej 
rodziny, które w tym przypadku odbywało się w ramach wspólnych wycieczek.

Górskie wędrówki dzieci

Zorganizowano:
 » Półkolonie z Akademią Ak-

tywności Ruchowej z Nowe-
go Targu

 » Półkolonie w stadninie koni 
w Łopusznej

 » Wycieczkę do Krakowa
 » Wycieczkę rodzinną do Oj-

cowa
 » Wycieczkę rodzinną do Do-

liny Kościeliskiej i Jaskini 
Mroźnej

Niestety z powodu wprowa-
dzonych obostrzeń sanitarnych 
w ostatnim tygodniu wakacji 
nie doszła do skutku planowana 
wycieczka: Spływ Przełomem 
Dunajca oraz spacer Wąwozem 
Homole.

Dziękuję Wychowawcom 
i Opiekunom z Placówek za do-
datkową pracę podczas wycie-
czek i zajęć zorganizowanych, 
za ich aktywność i kreatywność 

i zaangażowanie, a firmie trans-
portowej GREG z Szaflar za 
bezpieczną jazdę i cierpliwość 
kierowców podczas wycieczek.

Szczegółowe opisy każdej 
wycieczki, a także bogata fo-

torelacja znajdują się na naszej 
stronie na portalu Facebook: 
Placówki Wsparcia Dziennego 
w Gminie Szaflary. Zapraszamy.

Tekst: Kierownik PWD
Katarzyna Sowa

Zdjęcie: archiwum PWD

W ramach działalności Placówek Wsparcia 
Dziennego w Gminie Szaflary w czasie wakacji 
dla uczestników zajęć opiekuńczych zostało 
zorganizowanych mnóstwo dodatkowych 
atrakcji, zarówno dla samych dzieci jak i ich 
rodziców. Jak wskazuje nazwa nikt w tym czasie 
się nie nudził. Z zajęć skorzystało 110 dzieci 
oraz 55 rodziców.

Wakacje z PWD pn. „My się nudy nie boimy”
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Jazda konna dla dzieci to 
skuteczny rozwój fizyczny. 
Dzieci pracują nad utrzymy-

waniem równowagi i nad koor-
dynacją ruchową, dzięki czemu 
stają się coraz bardziej świa-
dome swojego ciała. Kontakt 
z koniem ma również bardzo 
korzystny wpływ na psychikę 
człowieka, jest także sposo-
bem na pokonanie własnych 
słabości i barier. Dzieci, które 
spędzają czas w towarzystwie 
koni, są bardziej kreatywne 
i wrażliwe na piękno. To co 
najbardziej zachęca dzieci do 
jazdy konnej to towarzysząca 
jej zabawa! Jazda konna od-
ciąga dzieci sprzed telewizo-
rów i motywuje do aktywnego 

spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.

Nasi półkoloniści oprócz 
jazdy konnej mieli możliwość 

uczyć się cierpliwości, syste-
matyczności oraz wykonywać 
podstawowe prace przy ko-
niach (czyszczenie koni, nauka 

siodłania, konserwacja sprzętu 
jeździeckiego, drobne prace sta-
jenne). Dla niektórych był to 
czas przełamywania własnych 
słabości. Oprócz jazdy konnej 
dzieci spędzały czas aktywnie, 
na zabawach i grach sportowych 
oraz kreatywnie na zajęciach 
plastycznych.

Półkolonie w stadninie koni 
dały dzieciom dużo radości i no-
wych doświadczeń. A o tym, 
że był to czas bardzo obfity we 
wrażenia niech świadczy fakt, iż 
część dzieci po dziś dzień kon-
tynuuje naukę jazdy konnej już 
indywidualnie.

Tekst: Kierownik PWD
Katarzyna Sowa

Zdjęcia: archiwum PWD

Wakacje w siodle
O tym, że jazda konna to coś więcej niż 
zwyczajne siedzenie na koniu mogą powiedzieć 
już dzisiaj dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego 
z Gminy Szaflary, które w miesiącu lipcu 
i sierpniu korzystały z tej formy wypoczynku 
podczas półkolonii zorganizowanej w Stadninie 
Pana Stanisława Buły w Łopusznej.
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Poprzez interesującą, ale 
i wymagającą grę terenową 
(pewno niejeden dorosły 

miałby problem z jej rozwią-
zaniem), przygotowaną przez 
przewodniczkę Panią Ewę, 
a rozwiązywaną pod nadzorem 
opiekunek, poznały w ciekawy 
sposób Rynek Główny, z bliska 
mogły przyjrzeć się Sukienni-
com, Wieży Ratuszowej, pomni-
kowi Adama Mickiewicza, czy 
Kościołowi Mariackiemu. Dużą 
atrakcją okazały się gołębie, któ-
re dzięki uprzejmości jednego 
z mieszkańców Krakowa, dzieci 
mogły nakarmić rozsypując ziar-
na na chodniku lub częstując te 
skrzydlate żarłoki prosto z ręki. 
Pani przewodnik w bardzo in-
teresujący sposób przedstawiła 

najważniejsze informacje 
dotyczące Krakowa.

Kolejną atrakcją dla 
dzieci z jednej grupy (niestety 
z powodu awarii w Fabryce za-
jęcia dla drugiej się nie odbyły) 
była Fabryka Czekolady Char-
liego w Krakowie. Na początku 
czekoladowych warsztatów dzie-
ci poznały historię i technologię 
produkcji czekolady, a następnie 
przystąpiły do własnoręcznego 
wyrobu czekoladowych smako-
łyków. Dopełnieniem wszystkie-
go był strój chocolatiera, który 
pozwolił uczestnikom poczuć 
się jak prawdziwi mistrzowie 
tej dziedziny. Zabawy było co 
niemiara, szczególnie gdy w po-
wietrzu unosił się słodki zapach 
czekolady.

Na pewno niezapomnianym 
wrażeniem był też Ogród Zoo-

logiczny w Krakowie. Pogo-
da dopisała, słonko świeciło. 
Dzieci z zainteresowaniem 
oglądały zwierzęta, te znane 
i te mniej rozpoznawalne. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się pingwiny, żyrafy, 
słonie oraz dzikie koty. W mini 
ZOO dzieci miały możliwość 
bliskiego kontaktu ze zwierzęta-
mi, m. in. z króliczkami, żółwia-
mi, lamami i kucykami. Był to 
czas radości i niezapomnianych 
wrażeń.

Po takich atrakcjach zmęcze-
ni ale i szczęśliwi, zaopatrzeni 
w pamiątki uczestnicy wracali 
do swoich domów. Był to czas 
obfity we wrażenia, wzbudził 
wśród dzieci pragnienie przeży-
cia przygody i spotkania z czymś 
nowym.

Tekst: Kierownik PWD Katarzyna 
Sowa

Zdjęcia: archiwum PWD

Dzieci z PWD poznają Kraków
W dniach 7 i 10 sierpnia 2020 dzieci z Placówek Wsparcia 
Dziennego odwiedziły naszą dawną stolicę: Kraków.
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Atrakcji było co niemiara, 
uczestnikom urozmaicono 
wolny czas w postaci zajęć 

na pływalni miejskiej, ściance 
wspinaczkowej, wyjścia do Jump 
Planet na trampoliny w Nowym 
Targu, wyjścia do Aqua Parku 
w Zakopanem, do Mini Zoo na 
Długiej Polanie, a także innych 
zajęć rozwijających oraz rucho-
wych. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia z survivalu 
w Łopusznej, podczas których 
uczestnicy uczyli się m.in. strze-
lać z łuku, rozpalać ognisko od 
krzesiwa, odczytywać mapy itp. 
Każdy uczestnik – nawet naj-
bardziej wybredny, znalazł coś 
dla siebie.

Głównym celem organizowa-
nia półkolonii było zapewnienie 
dzieciom ciekawego, aktywne-

go i bezpiecznego wypoczynku 
w wakacje. Wykwalifikowana 
kadra składająca się z trenerów 
i instruktorów sportu, rekreacji 
i animacji kulturalno - oświatowej 
dbała o bezpieczeństwo uczestni-
ków oraz o różnorodność zajęć, 
pobudzała i rozwijała aktywność 
fizyczną, doskonaliła umiejętno-
ści i zainteresowania, a także po-
budzała do zainteresowania dzieci 

najbliższym otoczeniem. Czas 
półkolonii był dla nich okazją 
do wzajemnych spotkań, wspól-
nych zabaw, integracji, a także 
doskonałą lekcją bezpieczeństwa 
i koleżeństwa. Każdego dnia 
uczestnicy robili coś ciekawego 
i niepowtarzalnego.

Tekst: Kierownik PWD
Katarzyna Sowa

Zdjęcia: archiwum PWD

Półkolonie w gminie Szaflary
W miesiącu lipcu br. dla uczestników PWD z gminy Szaflary zostały zorganizowane 
półkolonie, zrealizowane przez Akademię Aktywności Ruchowej z Nowego Targu.
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Również i te wyjazdy zostały 
podzielone na cztery dni (od 
03.08.2020 do 06.08.2020) 

z uwagi na dużą liczbę uczest-
ników i podobnie jak podczas 
wyjść do TPN towarzyszyła nam 
bezdeszczowa pogoda.

Wspólne przemierzanie szla-
ków, zwiedzanie średniowiecz-
nego zamku, Jaskini Ciemnej 
oraz spotkanie z jej lokatorem 
sieciarzem jaskiniowym - naj-
bardziej jadowitym pająkiem 
występującym w Polsce (który 
zjada tylko pierwszego turystę, 
dlatego też my szliśmy w po-
łudnie) dostarczyło wszystkim 
uczestnikom mnóstwo niezapo-
mnianych wrażeń. Pod koniec 
wędrówki każda grupa mogła 
odpocząć i nabrać sił podczas 
ogniska i poczęstunku zorgani-
zowanego przez prowadzących 
warsztaty. Po posiłku młodzi 
oddali się beztroskiej zabawie 
na łonie natury, (swoich sił 
w strzelaniu z łuku próbowali 

także rodzice) natomiast starsi 
mogli porozmawiać ze sobą lub 
przyglądać się harcom swoich 
pociech.

Zarówno dzieci jak i dorośli 
mogli oprócz zwiedzania i po-
znania historii Ojcowa pogłębić 
takie swoje wartości jak dobro, 
prawdomówność, męstwo, prze-
konać się, że tak naprawdę nie-
wiele trzeba, by te więzi które 
mamy w rodzinie i najbliższym 
otoczeniu podtrzymać lub je pie-
lęgnować. Wszyscy - zarówno 
najmłodsi, jak i starsi - z uwagą 
wsłuchiwali się w ciekawe opo-
wieści, legendy jak i wskazówki 
Pań Magdy i Ani.

Myślę, że każdy coś wyniósł 
z tych warsztatów, a opowieść 
o kamieniu zapamiętają wszyscy, 
którzy ją usłyszeli i na długo za-
padnie im w pamięci.

Tekst: Kierownik Placówek  
Wsparcia Dziennego

Katarzyna Sowa
Zdjęcia: archiwum PWD

Z wizytą w Ojcowskim 
Parku Narodowym

Kolejną wycieczką zorganizowaną w ramach integracji rodzin był wyjazd 
do przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie uczestnicy 
Placówek Wsparcia Dziennego wraz z rodzicami brali udział w warsztatach 
rodzinnych pn. „Archezja – osada w pra-dziejach -podróż przez czas 
i przestrzeń doliny ojcowskiej” zorganizowanych we współpracy 
z Instytutem Wspomagającym Wychowanie „Archezja”. 
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W jego miejsce, uwzględ-
niając bieżącą sytuację 
w kraju zorganizowano 

trzy wycieczki z programem 
profilaktycznym, które w swo-
im planie zawierały mnóstwo 
atrakcji jak i samych treści wy-
chowawczych. Doświadczona 
kadra zadbała zarówno o bez-
pieczeństwo uczestników jak 
i realizację bogatego programu.

Na pierwszą wycieczkę 
uczniowie udali się do Ojco-
wa, a konkretnie do Ojcow-
skiego Parku Narodowego, 
gdzie Instytut Wspomagający 
Wychowanie „ARCHEZJA” 
przygotował wspaniałe 
warsztaty pn. „Archezja – 
osada w pra-dziejach -podróż 
przez czas i przestrzeń Doli-
ny Ojcowskiej, połączone ze 
zwiedzaniem średniowiecz-
nego zamku, Jaskini Ciemnej 
oraz szlaków i ciekawostek 
Ojcowa. Przepiękne opowieści 
Pań prowadzących połączone 
z głębokimi treściami na temat 
samych uzależnień, jak i zacho-
wania się w konkretnej sytuacji, 
dały do myślenia niejednemu 
uczestnikowi, a wszystko zo-
stało zwieńczone ogniskiem 
z pieczonymi kiełbaskami, 
i dobrą zabawą podczas strze-
lania z łuku.

Kolejna wycieczka, do San-
domierza i Baranowa Sando-
mierskiego, odbyła się w dniach 
03-04.08.2020. Zwiedzono tam 
przepiękne zabytki: zamek bara-
nowski, muzeum bombki cho-
inkowej, gdzie uczestnicy 
mogli sobie własnoręcznie 
pomalować bombki, Ucho 
Igielne”, sandomierski wąwóz 
lessowy, katedra sandomier-
ska itp. Niestety nie udało się 
zobaczyć „Ojca Mateusza”, 
a nie ukrywano, że na to nasi 
uczestnicy najbardziej liczyli

Podczas trzeciej wyciecz-
ki, w dniach 13-14.08.2020 
uczniowie udali się w urokliwe 
miejsce w Polsce, jakim niewąt-
pliwie są Bieszczady. Podczas 
podróży uczestnicy mieli okazję 
przejechać malowniczą trasą 
wycieczkową „Pętlą Biesz-
czadzką”, przejechali przez Ko-
mańczę – miejsce internowania 
Prymasa Tysiąclecia, które nie-
stety z uwagi na sytuację pan-
demii nie przyjmowało grup 
wycieczkowych. Odwiedzono 
za to Pustelnię Św. Jana w Du-
kli, gdzie wszyscy bez wyjąt-
ku zaopatrzyli się w wodę ze 
źródełka. Dzieci przejechały 
się Bieszczadzką Kolejką, 
zwiedziły koronę Zapory So-
lińskiej (niestety tu również 
wirus pokrzyżował szyki, gdyż 
w planach było zwiedzenie jej 
od środka), popłynęły rejsem 
po Jeziorze Solińskim, odwie-
dziły żubry w ich zagrodzie 
w Mucznem. Uczestnicy mieli 
także okazję zobaczyć jak to on-
giś ropę naftową wydobywano 
przy okazji zwiedzania Kopalni 

ropy naftowej w Bóbrce, obecnie 
Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza.

W wycieczkach uczestniczyło 
20 uczniów, a opiekę nad nimi 
sprawowała niezawodna kadra 
w postaci Kierownik – Henryk 
Chrobak oraz Wychowawcy/
Opiekunowie – Brygida Strzęp 
i Maria Niedośpiał. Na uwagę za-

sługuje także profesjonalna 
obsługa autokarowa w po-
staci Kierowców z Firmy 
GREG z Szaflar. Panowie 
zawsze uśmiechnięci, cier-
pliwi i profesjonalni, uzupeł-
niali całą kadrę.

Tekst:: Katarzyna Sowa 
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Zdjęcia: GKRPA

Wakacje z GKRPA w Szaflarach
W związku z trwającą w kraju epidemią koronawirusa Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Szaflarach, kierując się bezpieczeństwem dzieci, w bieżącym 
roku zrezygnowała z organizacji obozu profilaktyczno – wypoczynkowego. 
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4 września 2020 r. 
w 171 rocznicę urodzin Ju-
liusza Słowackiego ucznio-

wie klas 0-III i IV-VIII przystąpili 
do tej akcji. Zgodnie z propozy-
cją Prezydenta w tym roku czy-
tana była „Balladyna”, dramat 
znakomitego wieszcza Juliusza 
Słowackiego. Z tej okazji została 
przygotowana okolicznościowa 
gazetka na korytarzu poświęcona 
poecie i jego dziełu „Balladyna”.

Ze względu na specyficzną 
sytuację i rygor sanitarny akcja 
przebiegła kameralnie. Ucznio-
wie kl. 0-III obejrzeli krótki 
film przedstawiający życiorys 
autora, a następnie wysłuchali 
sceny II utworu, czytanej przez 
nauczycieli. Klasy IV-VIII na 
języku polskim zostały zazna-
jomione z sylwetką pisarza, 
obejrzały zdjęcia i dzieła ro-
mantyka. Następnie nauczyciel 

opowiedział o okolicznościach 
powstania dzieła oraz przeczy-
tał fragment dramatu. Ucznio-
wie byli niezwykle zaintere-
sowani fabułą utworu i chcieli 
wiedzieć jak potoczyły się losy 
tytułowej Balladyny. Wszyscy 
jednogłośnie stwierdzili, że to, 
co opisał Słowacki w swoim 
dramacie jest ponadczasowe 
i uniwersalne. Ludzkie pragnie-
nia, namiętności już wtedy były 

nieokiełznane i prowadziły do 
zbrodni, a ludzka natura jest 
nieodkryta i skomplikowana. 
Na zakończenie akcji ucznio-
wie wykonali plakat promujący 
Balladynę. Zadaniem najmłod-
szych słuchaczy, było wykona-
nie prac plastycznych nt.: „Jak 
wyobrażam sobie Chochlika 
i Skierkę?”

Tekst i zdjęcia:  
Dominika Sięka Guzda

Lekcja historii w Zaskalu
Uczniowie klasy piątej uczestniczyli 
w ciekawej lekcji o starożytnym Izraelu.

Najpierw młodzi zapoznali 
się z materiałem historycz-
nym z podręcznika.

Oglądnęli prezentację do-
tyczącą symboli judaizmu. 
Dowiedzieli się czym jest 
„Ściana Płaczu” w Jerozoli-
mie, Tora, tałes czyli chusta 
zakładana na modlitwę czy 

menora- siedmioramienny 
świecznik.

W dobie koronawirusa, kiedy 
wycieczki edukacyjne są czasowo 
zawieszone, nauczyciele szukają 
różnych ciekawych metod, aby 
przybliżyć młodzieży historię.
Tekst i zdjęcia: Kinga Jagła-Tokarska 

oprac.r/

Narodowe Czytanie – Balladyna
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Borze zgłosiła udział w akcji Narodowe 
Czytanie organizowanej przez Prezydenta RP.
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Atrakcji było bardzo wiele:
 » - zajęcia przygotowane przez 

Akademię Aktywności Ru-
chowej z Nowego Targu

 » - nauka jazdy konno oraz za-
jęcia plenerowe w Łopusznej

 » - wycieczka w góry do Do-
liny Kościeliskiej i Jaskini 
Mroźnej

 » - wycieczka do Krakowa, 
zwiedzanie Rynku Główne-
go, warsztaty w fabryce cze-
kolady, zwiedzanie Ogrodu 
Zoologicznego

 » - udział w warsztatach rodzin-
nych pn. „Archezja – osada 
w pra-dziejach - podróż 
przez czas i przestrzeń doli-
ny ojcowskiej, zawierających 
w swym zakresie zwiedzanie 
średniowiecznego zamku, Ja-
skini Ciemnej oraz szlaków 
i ciekawostek Ojcowa, ogni-

sko z poczęstunkiem w formie 
pieczonych kiełbasek zorga-
nizowanych we współpracy 
z Instytutem Wspomagającym 
Wychowanie „Archezja”.

Dziękujemy organizatorom za 
zorganizowanie tak wspaniałego 
wypoczynku.

Tekst: Joanna Palka
Zdjęcia: archiwum PWD Skrzypne

Celem konkursu było popu-
laryzowanie i utrwalanie 
wiedzy z zakresu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym 
oraz kreatywne uczestnictwo 
dzieci i młodzieży w wydarze-
niach związanych z promowa-
niem bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Pierwsze miejsce w kon-
kursie zajęła Natalia Pawli-
kowska z Oddziału Przed-
szkolnego. Na sukces Natalki 
złożyło się duże zaangażo-
wanie dziecka w wykonanie 
pracy, zastosowanie różno-
rodnych technik plastycznych 
oraz bogatej kolorystyki.

Tekst i zdjęcia: Dorota Rokicka

Sukces Natalki z SP 
w Bańskiej Niżnej

W maju dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej 
Niżnej wzięły udział 
w konkursie plastycznym 
„Jestem bezpiecznym 
uczestnikiem ruchu dro-
gowego” organizowanym 
przez Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego.

Wakacje w Placówce Wsparcia 
Dziennego w Skrzypnem

Tegoroczne wakacje dla naszych dzieci ze Skrzypnego uczęszczających 
na zajęcia Placówki Wsparcia Dziennego pod opieką wychowawcy 
Joanny Palki upłynęły w niesamowitej atmosferze . Był to czas pełen 
przygód i niezapomnianych wrażeń.
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Wyposażenie pracow-
ni stanowią eksponaty 
i pomoce otrzymane 

w ramach projektu dla szkół 
„Aktywne szkoły Gminy Sza-
flary”. Został napisany rów-

Wyposażenie zostało dosto-
sowane do potrzeb naj-
młodszych uczniów klas 

pierwszych i trzecich. Najmłodsi 
mogą korzystać także z tablicy 
interaktywnej.

Dzieci są zachwycone zmia-
nami i na pewno nowy wystrój 
klas przyczyni się do tego, że 
z jeszcze większym entuzjazmem 
będą pracować na lekcjach, bo 
przecież wszyscy lubimy otaczać 
się ładnymi przedmiotami, a po-

czucie estetyki powinna kształ-
tować także szkoła.

Tekst i zdjęcia: Anna Lenart  
Dyrektor SP w Szaflarach

To rozpoczęcie nauki 
było jednak wyjątkowe 
pod wieloma względa-

mi. Obostrzenia sanitarne 
wynikające z zagrożenia 
pandemicznego sprawiły, że 
nie zorganizowano wspól-
nego spotkania i uroczystej 
akademii, więc każda klasa 
zgromadziła się w swojej sali 
wraz z wychowawcą. Wszy-
scy zgodnie twierdzili, że stę-
sknili się za szkołą, kolegami 
i nauczycielami.

Na uczniów z Bańskiej Niż-
nej czekało kilka niespodzia-
nek. W czasie wakacji wyre-
montowano dwie sale lekcyjne, 
wstawiając do jednej z nich 
dygestorium, które umożliwi 
przeprowadzanie ciekawych 
doświadczeń chemicznych. 
W całkowicie przebudowanej, 
estetycznie urządzonej szatni 
stanęły kolorowe szafki dla 
wszystkich uczniów.

Nauczyciele w czasie wa-
kacji także przygotowywali 
się do nowego roku szkol-
nego, odbywając szkolenia 
z zakresu nauczania zdalne-
go i prowadzenia dziennika 
elektronicznego. Odbyli też 
próbne zdalne lekcje, by 
w razie konieczności móc 
sprawnie prowadzić naucza-
nie na odległość, posługując 
się pakietem Office 365.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Cierniak

Szkoła w Bańskiej 
Niżnej znów  
tętni życiem

W pierwszym dniu wrze-
śnia uczniowie z Bańskiej 
Niżnej jak co roku przyszli 
do szkoły, by spotkać 
się ze swoimi kolegami 
i wychowawcami.

Wakacyjne remonty 
w SP w Szaflarach

W Szkole Podstawowej w Szaflarach podczas wakacji zostały gruntownie 
wyremontowane 2 klasy, wymieniono podłogi, pomalowano ściany oraz 
zakupiono nowoczesne, zgodne z obowiązującymi normami, meble.

Pracownia biologiczna w SP w Szaflarach
W Szkole Podstawowej w Szaflarach jedna z klas została przeznaczona 
na pracownię biologiczną. Pomieszczenie przeszło generalny remont, 
wymieniono podłogi, malowano ściany, zakupiono nowoczesne meble.

nież kolejny projekt i mamy 
nadzieję, że wkrótce otrzyma-
my dodatkowe wyposażenie 
i pomoce, które ułatwią opano-
wanie uczniom nowych partii 
materiału.

W pracowni znajduje się także 
nowoczesna interaktywna tablica, 
ułatwiająca proces dydaktyczny 
i nauczycielom, i uczniom.

Tekst i zdjęcia: Anna Lenart 
Dyrektor SP w Szaflarach
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Dzięki przychylności gminy 
Szaflary kolejny rok szkolny 
nasze Przedszkolaki rozpo-

częły ucząc i bawiąc się w dwóch 
oddziałach, i to w rekordowej ilo-
ści 34 podopiecznych. Oczywi-
ście wymagało to zmian organi-
zacyjnych w postaci dodatkowej 
sali do zajęć oraz zakupów wy-
posażenia. Ze strony gminy sfi-
nansowano zakup dodatkowych 
krzesełek, stolików i kolorowych 
skrytek na dziecięce przybory. 
Również szatnia wzbogaciła się 
o dodatkowe miejsca na kurtecz-
ki i buciki.

W staraniach na rzecz po-
prawiania warunków szkolnych 
bardzo aktywnie angażują się 
też nasi Rodzice. Współpraca 
z nimi zaowocowała przeka-
zaniem do oddziałów przed-
szkolnych nowych zabawek, 
mega klocków piankowych 
uwielbianych przez dzieci czy 
wymianą huśtawki na placu 
zabaw. Wymieniono również 
wykładziny dywanowe w od-
działach wczesnoszkolnych 
oraz dywany w oddziale przed-
szkolnym. Warunki sanitarno 
epidemiologiczne wymagają od 

nas szczególnej uwagi dlatego 
ze środków Rady Rodziców do-
kupiono też odpowiedni mop 
parowy do utrzymania steryl-
ności dywanów.

Dbałość o wyposażenie 
szkoły w środki dydaktyczne, 
które sprostają wymogom no-
woczesnej szkoły widać też 
w inwestycjach gminy w po-
staci zakupu 9 dodatkowych 
laptopów dla szkoły. Ponadto 
dzięki środkom budżetowym 
gminy każda klasa ma na 
swoim wyposażeniu 65 calo-
wy monitor interaktywny lub 

tablicę multimedialną oraz 
laptopa.

Od początku września prze-
szliśmy też na dokumentowanie 
pracy szkoły w postaci dzienni-
ka elektronicznego UONET+. 
Mamy nadzieję, że ułatwi to 
Rodzicom dostęp do informa-
cji o postępach w nauce oraz 
zapewni lepszy kontakt. Adres 
logowania do dziennika: https://
uonetplus.vulcan.net.pl/gmina-
szaflary/

Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński 
Dyrektor SP w Maruszynie Górnej, 

oprac. r/

By iść z duchem czasu, rozwijamy bazę 
dydaktyczną w szkole w Maruszynie Górnej

Mimo wielu przeciwności jakie ostatnio zgotowały nam różne nieprzewidziane 
zdarzenia, szkoła w Maruszynie Górnej nadal nieustannie się rozwija by zapewnić swoim 
wychowankom jak najlepsze warunki do nauki oraz opiekę odpowiedniej ilości dzieci.

Odmalowane zostały 
wszystkie powierzchnie 
ścian i sufitu. Renowacja 

objęła wszelkie ubytki i pęk-
nięcia. Podłoga została wycy-

klinowana i odmalowana, a na 
deskach pojawiły się linie, we-
dług nowego projektu.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Piekarz, 
oprac. r/

W czasie wakacyjnym, w Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, 
odbył się remont sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna 
w Maruszynie Dolnej 
po remoncie
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Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą to wydarzenie, 

w którym poszczególne województwa 
reprezentują najwybitniejsi artyści ludo-
wi z danego regionu. Głównym celem 
Festiwalu jest popularyzacja, ochrona 
i dokumentacja autentycznego muzy-
kowania i śpiewu ludowego. W tego-
rocznej edycji konkursu festiwalowe-
go udział wzięło około 500 artystów 
ludowych z 14 województw, w tym 18 
instrumentalistów.

Łukasz Murzański, prymista Mu-
zyki Zespołu „MŁODE PODHALE” 

z Nowego Targu i jednocześnie instruk-
tor nauki gry na skrzypcach w naszej 
gminie, zdobył podczas tegorocznego 
Festiwalu I nagrodę.

Nominację do udziału w 54. OFKiŚL 
otrzymał podczas 44. Konkursu Muzyk 
Podhalańskich im. Tomasza Skupnia 
w Nowym Targu, który odbył się w paź-
dzierniku ubiegłego roku.

Serdecznie gratulujemy kolejnego 
sukcesu!

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

w Lublinie, fot. K. Kuzko

Najwyższe podium na 54. Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
Podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Łukasz 
Murzański z Bańskiej Niżnej zajął 
najwyższe miejsce na podium.

54. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej

Festiwal Folkloru Polskie-
go „Sabałowe Bajania” 
w Bukowinie Tatrzańskiej 

odbywa się nieprzerwanie od 
1967 r., przyczyniając się w du-

żej mierze do kultywowania lu-
dowych tradycji artystycznych 
w wielu regionach Polski. Dzię-
ki determinacji Organizatorów, 
również w tym roku, pomimo 

pandemii, ciągłość imprezy zo-
stała zachowana.

Wśród laureatów 54. Sa-
bałowych Bajań znaleźli się 
reprezentanci naszej gminy 

zajmując najwyższe miejsca 
na podium.

W Konkursie gawędzia-
rzy w kategorii młodzieżowej 
pierwsze miejsce, Małą Spinkę 
Góralską oraz nagrodę pienięż-
ną otrzymał Bartłomiej Stopka 
z Szaflar.

W Konkursie instrumenta-
listów w kategorii dorosłej na-
grodę grand prix w postaci sta-
tuetki Bukowiańskiego Buka, 
za wybitną prezentację gry na 
złóbcokach, wraz z nagrodą 
pieniężną otrzymał Łukasz 
Murzański z Bańskiej Niżnej.

Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Natalia Staszel

Zdjęcia: Facebook Młode Podhale, 
Archiwum GCKPiT

Bartłomiej Stopka z Szaflar i Łukasz Murzański z Bańskiej Niżnej znaleźli się w gronie 
laureatów 54. Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej.
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Dla parafian z Boru jest to 
dzień wielkiego duchowe-
go przeżycia. Większość 

ludzi w odświętnych góralskich 
ubraniach uczestniczy w uroczy-
stej mszy świętej, zakończonej 
procesją wokół kościoła.

Mszę świętą odpustową ce-
lebrował w tym roku ks. pry-

micjant Jan Jelonek. Borzańscy 
strażacy jak przystało na dobrych 
gospodarzy postarali się o poczę-
stunek dla zaproszonych gości, 
Siostra Renata przygotowała 
natomiast skecz o kandydacie 
do seminarium, który zaprezen-
towali Damian i Wiktor. Bardzo 
się wszystkim podobało.

Tradycyjnie już w oprawie 
odpustowej miało miejsce pod-
sumowanie środowiskowej eli-
minacji XLIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega poża-
rom”.

Nagrody głównie w postaci 
części umundurowania zosta-

ły zakupione dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Szaflary. 
Nagrody wręczali Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński 
i ks. proboszcz Kazimierz 
Duraj.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Gacek, 
oprac. r/

Akcja Narodowe Czytanie w Bańskiej Niżnej
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, 
w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach  
masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 roku.

Szkoła Podstawowa im. św. 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Bańskiej Niżnej również 

w tym roku bierze udział w tej 
akcji, organizowanej jest przez 
Prezydenta RP. W 2020 r. przy-
łączyliśmy się do „Narodowego 
Czytania” – lekturą była „Bal-
ladyna” Juliusza Słowackiego. 
W tym roku w wydarzeniu tym 
brały udział dzieci ze świetli-
cy szkolnej. Pani bibliotekar-
ka przeczytała im wybrane 
fragmenty utworu. Osadzona 

na tle baśniowych dziejów 
opowieść o dwóch siostrach 
Balladynie i Alinie wywarła 
na nich wielkie wrażenie. Na 
podstawie tych fragmentów 
dzieci przygotowały dekorację 
na gazetkę szkolną promującą 
„Narodowe Czytanie”. Zajęcia 
te cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem, a wykonane 
przez młodsze dzieci maliny, 
wyglądają jakby były zerwane 
prosto z krzaczka.

Tekst i zdjęcia: Anna Krupa

Odpust w Borze

29 czerwca, to dzień, w którym czcimy świętych Piotra i Pawła. Piotr, rybak, który otrzymał 
klucze do Królestwa Niebieskiego i Paweł, początkowo gorliwy prześladowca chrześcijan, 
który w rezultacie rozgłosił Ewangelię na cały świat.
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43-letni Szymkowiak, wciąż 
jest aktywny jako piłkarz, 
trener, komentator sporto-

wy i ekspert telewizyjny. Jest 
czterokrotnym mistrzem kraju 
i dwukrotnym zdobywcą Pu-
charu Polski. Zaczynał w klubie 
Olimpia Poznań, następnie grał 
w klubach Widzew Łódź, Wi-
sła Kraków oraz Trabzonspor 
Kulübü. Z tureckiego klubu od-
szedł w 2006 roku, kończąc ka-
rierę w wieku 30 lat. Jednak po 

kilku latach powrócił na boisko, 
grając w klubie Prądniczanka 
Kraków, a następnie Podgórze 
Kraków.

W klubie LKS Szaflary pił-
karz grał od jakiegoś czasu 
wyłącznie w meczach towa-
rzyskich. Od nowego sezonu 
będzie mógł grać w oficjalnych 
meczach i pomóc zespołowy 
w walce o awans.

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcie: Bartosz Ziółkowski /newspix.pl

Mirosław Szymkowiak, były zawodnik m.in. 
„Białej Gwiazdy” i 33-krotny reprezentant Polski, 
w lipcu br. przeniósł się do klubu LKS Szaflary, 
grającego w lidze okręgowej.

Były piłkarz Wisły Kraków w barwach LKS Szaflary!

77. Tour de Pologne
8 sierpnia przez gminę Szaflary przejechał IV etap tegorocznego wyścigu Tour de 
Pologne. Wyścig rozpoczął się 5 sierpnia na Stadionie Śląskim w Katowicach.

W tym roku wyścig rozgry-
wany był w 100 - lecie 
urodzin Jana Pawła II, dla 

uczczenia tej rocznicy trzeci etap 
wyścigu, rozgrywany 7 sierpnia 
wyruszył z miasta urodzin Papie-
ża Polaka, z Wadowic.

Tegoroczny polski narodowy 
wyścig odbył się w formule pię-
cioetapowej. Podczas czwartego 
królewskiego etapu BUKOVINA 
Resort – Bukowina Tatrzańska, 
peleton trzy krotnie przejechał 
przez miejscowości w gminie 
Szaflary, tj. Bór oraz Szaflary 

(ul. A. Suskiego koło cmenta-
rza). Kolarze podczas tego etapu 
mieli do pokonania łącznie 153 
km (trzy rundy po 48,5 km każ-
da). Na kolarzy czekało sześć 
górskich premii, trzykrotnie po-
konywali Ścianę Harnaś i słynny 
podjazd na Gliczarowie, czyli 
Ścianę Bukovina

Emocji na trasie z pewnością 
nie zabrakło.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim kibicom na trasie za 
obecność i doping.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz
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Archidiecezja Krakowska 
za pośrednictwem ks. 
Andrzeja Kamińskiego, 

byłego proboszcza parafii 
w Szaflarach, a obecnie Dy-
rektora Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej, przekazała dla 
dzieci i młodzieży z gminy 
Szaflary piłki do gry w piłkę 
nożną.

Piłki zostaną rozdyspono-
wane wśród dzieci i młodzieży 

poprzez różnego rodzaju 
konkursy, gry i zabawy.

Wielkie Bóg Zapłać za 
wsparcie gminy Szaflary 
oraz naszych dzieci i mło-
dzieży.

Piłki od Archidiecezji Krakowskiej

Tatra Road Race to najcięższy 
wyścig dla kolarzy amato-
rów w Polsce, którego orga-

nizatorem jest Cezary Szafraniec 
z Tatra Cycling Events, pasjonat 
kolarstwa, kiedyś czynny zawod-

nik, później amator startujący 
w licznych zawodach szosowych 
i mtb w Polsce i Europie.

Trasa wyścigu zawsze pro-
wadzi przez malownicze zakątki 
Podhala. W tegorocznej edycji 

wyścig w gminie Szaflary za-
liczył po raz kolejny słynny 
podjazd pod Pitoniówkę, gdzie 
zlokalizowana została Premia 
Górska oraz Premia Specjalna, 
na której zawodnicy walczyli 
o Puchar Wójta Gminy Szafla-
ry, oraz trasę przez Maruszynę 
ze Starego Bystrego

Organizatorzy przygotowali 
5 premii górskich i dwa dystan-
se – HARD (58,5 km i 1390 
m przewyższenia) oraz HELL 
(124,3 km i 3150 m przewyż-
szenia).

Patronat Honorowy nad Wy-
ścigiem objął Wójt Gminy Sza-
flary Rafał Szkaradziński.

Wszystkim Mieszkańcom 
gminy Szaflary dziękujemy 
za wyrozumiałość z powo-
du utrudnień jakie wystąpiły 
w tym dniu oraz za doping za-
wodników.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

Kolejna edycja wyścigu Tatra Road Race wystartowała w sobotę 12 września 
z ośrodka AMW Rewita Kościelisko. Na starcie dwuetapowego wyścigu 
pojawiło się około 600 kolarzy z Polski i z zagranicy.

Tatra Road Race na 
drogach gminy Szaflary

Wyścig Górski Prządki po 
raz kolejny w historii 
wyłonił triumfatorów 

Górskich Sam chodowych 
Mistrzostw Polski. Wśród 
kierowców, którzy w sezonie 
2020 sięgnęli po mistrzowskie 
laury, jeden był w swojej wal-
ce szczególnie konsekwentny. 
Konrad Biela zamyka swój 
szósty sezon GSMP z do-
robkiem sześciu zwycięstw 
w Klasie 5A, we wszystkich 
sześciu rozegranych rundach. 

Gratulujemy!
oprac. r/

Zdjęcie: UMA Agnieszka Wołkowicz

Konrad Biela 
na mecie 
GSMP 2020

Z kompletem 
zwycięstw 
i mistrzostwem 
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Turniej został rozegrany mię-
dzy dwoma klubami LKS 
Szaflary oraz LKS Skalni 

Zaskale. Kluby wystawiły po 
dwie drużny, LKS Szaflary I, 
LKS Szaflary II, LKS Skalni 
Zaskale I, LKS Skalni Zaskale II.

 » Mecze półfinałowe 
rozegrano pomiędzy:

LKS Szaflary II – 
LKS Skalni Zaskale I 3:2
Bramki: Kamiński, 
Pawlikowski 2 – Król, Zagata
LKS Szaflary I – LKS Skalni 
Zaskale II 4:0
Bramki: Rusnak, Zhuk 2, 
Chorąży

 » Mecz o 3 miejsce:
Zaskale Skalni I – Zaskale 
Skalni II 12 – 3
Bramki: Król 10, Czajkowski, 
Łukaszczyk, Łęczycki J., 
Kalata, Walkosz S.

 » Finał:
Szaflary I – Szaflary II 2:2 
(karne 3:1)
Bramki: Rusnak 2, 
A. Kamiński 2.

 » Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - LKS Szaflary II
II miejsce - LKS Szaflary I
III miejsce - LKS Skalni 
Zaskale I
IV miejsce - LKS Skalni 
Zaskale I

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Andrzej Kamiński. 
Najlepszym bramkarzem Rafał 
Gawron. Królem strzelców bez-
apelacyjnie został Marcin Król.

Zawody sędziował Łukasz 
Królczyk – PPPN Nowy Targ.

 » Skład drużyn:
LKS Szaflary I: Gawron Rafał, 
Kobylarczyk Michał, Kurańda 
Dawid, Baboń Dariusz, Rusnak 

Marcin, Kasperek, Mrugała 
Adam, Kulikowski Adrian, 
Kwak Dariusz, Rusnak Seba-
stian, Zhuk Vasyl, Jarkiewicz, 
Chorąży, Szlachtowski, Cudzich 
Paweł, Kantor Michał
LKS Szaflary II: Gawron Ma-
teusz, Hreśka Mateusz, Rzepka 
Wojciech, Topór Maciej, Marek 
Bartłomiej, Pawlikowski Mate-
usz, Gałdyn Jan, Szymkowiak 
Mirosław, Kamiński Andrzej, 
Mrowca Kamil, Kamiński Piotr, 
Gruszka Michał, Sichelski Jakub, 
Wąsik Marcin, Baboń Stanisław,
LKS Skalni Zaskale I: Cisoń 
Andrzej, Strama Stanisław, Łę-
czycki Mateusz, Czajkowski 
Marcin, Gacek Grzegorz, Sze-
liga Kamil, Król Marcin, Truty 
Krzysztof, Potrząsaj Rafał, Sta-
nek Bartłomiej, Zagata Artur, 
Łukaszczyk Krzysztof, Kalata 
Kamil, Józefczak Marcin, Adam-
czak Jakub, Waliczek Jakub, 

Bukowski Tomasz
LKS Skalni Zaskale II: 
Sowa Michał, Mucha Sławo-
mir, Mrowca Paweł, Bużek 
Rafał, Łęczycki Krzysztof, 

Łęczycki Jacek, Kalata Rafał, 
Borowicz Łukasz, Stanek Łu-
kasz, Walkosz Michał, Sarniak 
Damian, Sikoń Krzysztof, Sikoń 
Mariusz, Strama Kacper, Wal-
kosz Stanisław, Jaróg Mateusz, 
Słowakiewicz Maksymilian.

Na turnieju obecni byli: Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-
dziński, Zastępca Wójta Gminy 
Szaflary Sławomir Furca, Prze-
wodniczący Rady Gminy Stani-
sław Wąsik, radni Jacek Wątorek 
i Andrzej Tylka, działacze oraz 
kibice.

Zwycięska drużyna, z rąk 
Wójta Gminy Szaflary Rafa-
ła Szkaradzińskiego odebrała 
puchar oraz bon w wysokości 
2000 zł.

Pozostałe drużyny również 
otrzymały puchary oraz bony 
w wysokości odpowiednio: II 
miejsce – 1000 zł, III miejsce - 
600, IV miejsce - 500 zł.

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Marcin Rusnak/ Andrzej Tylka

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Szaflary

12 lipca na boisku LKS Szaflary rozegrany został 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Szaflary, w którym 
udział wzięły 4 drużyny z gminy.
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowany plecak marki 4f
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT  

do 31 października 2020 roku.

Poziomo
 1. Na tej ulicy odbywały 

się spotkania Jana Pawła 
II z młodzieżą w oknie 
rezydencji arcybiskupów 
krakowskich

 2. Kraj, do którego Jan Paweł 
II odbył swoją pierwszą 
pielgrzymkę

 3. Nazwisko najbliższego 
współpracownika Papieża

 4. Miesiąc urodzin Karola 
Wojtyły

 5. Miasto w Polsce, gdzie Jan 
Paweł II był biskupem

 6. Najbardziej bliski sercu 
Papieża rodzaj sztuki 
widowiskowej

 7. Pierwsza parafia ks. Karola 
Wojtyły

 8. Imię ojca Karola Wojtyły
 9. Taki przydomek otrzymał 

Jan Paweł II w związku ze 
swymi licznymi podróżami 
- Papież ……

10. Tak wołano na Karola 
Wojtyłę, gdy był chłopcem

11. „Prymas Tysiąclecia”, 
którego Karol Wojtyła 
darzył szczególnym 
szacunkiem

12. Wg wspomnień papieża - 
jego ulubione ciastka

13. Imię brata Karola Wojtyły
14. Hasło VII pielgrzymki 

Jana Pawła II do Ojczyzny 
- „Bóg jest …………”

15. Poemat Jana Pawła II 
wydany w 2003 roku 
w sześciu językach to 
„..............rzymski”

Pionowo
16. W tym mieście mieszkał 

Karol Wojtyła w czasie 
nauki w gimnazjum

17. Jeden ze sportów 
uprawianych przez papieża 
Jana Pawła II

18. Totus …… („Cały Twój”) 
- dewiza papieża Jana 
Pawła II

19. Kraj, do którego Jan 
Paweł II odbył najwięcej 
pielgrzymek

20. Kolor szaty papieża
21. Miejsce gdzie rezyduje 

papież
22. Tam pracował podczas 

okupacji niemieckiej
23.  Imię matki Karola Wojtyły
24. „Pamięć i... ” – jedno 

z dzieł Jana Pawła II
25. Miesiąc, w którym Karol 

Wojtyła został wybrany na 
papieża

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

3 listopada 2020 roku.
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POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

1 
piętro Gabinet lekarski Lek. med. Hanna Błęka 

pediatra

Poniedziałek 
Wtorek 
 Szczepienia 
Środa 
Czwartek 
 Szczepienia 
Piątek

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

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

Gabinet lekarski

Lek. med. Marzena 
Janusz 
spec. chorób 
wewnętrznych

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

13.00-18.00 
 8.00-10.00 
10.00-13.00 
 8.00-13.00 
 8.00-13.00 
13.00-18.00 
 8.00-13.00

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

1 
parter

Gabinet 
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król 
specjalista ginekolog-
położnik 

Poniedziałek 
Czwartek 
Piątek 

13.00-17.00 
7.30-11.30 
7.30-11.30 

 

POKÓJ 
PIĘTRO

GABINET 
LEKARSKI LEKARZ DZIEŃ 

TYGODNIA PRZYJMUJE WIZYTY 
DOMOWE

2 
parter

Gabinet 
stomatologiczny

Lek. stom. Tymoteusz 
Derebas

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek

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

 

4 
parter Gabinet lekarski

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

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

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

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

4 
parter Gabinet lekarski Lek. Alicja Zwijacz-

Zawada 1 I 3 piątek m-c 13.00-17.00  

14 
piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Renata 
Kuchta 
spec. radiologii 
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c 16.00-18.00

Godziny przyjęć lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach

Uprzejmie informujemy, Ośrodek Zdrowia w Szaflarach jest 
OTWARTY i działają wszystkie poradnie:
 » poradnia POZ
 » poradnia pediatryczna
 » poradnia ginekologiczno-położnicza
 » poradnia stomatologiczna
 » poradnia diabetologiczna
 » poradnia USG
 » gabinet zabiegowy

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowa, Narodowego Funduszu 
Zdrowia i Generalnego Inspektora Sanitarnego w Samodzielnym 
Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach, świadczenia 
realizowane są z zachowaniem środków ostrożności niezbędnych 
w trakcie stanu epidemii.

Informujemy o zasadach przyjmowania pacjentów, które obowiązują 
w naszym Ośrodku Zdrowia
 » rejestracja do lekarza POZ telefonicznie, TELEPORADA lub 

na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

 » rejestracja do lekarza pediatry telefonicznie, TELEPORADA 
lub na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

 » SZCZEPIENIA po wcześniejszym ustaleniu na ŚCIŚLE WY-
ZNACZONĄ GODZINĘ

 » zamawianie recept na leki telefonicznie, lub przez pozostawienie 
w Przychodni kartki z wypisanymi lekami, imieniem i nazwiskiem 
pacjenta, adresem i numerem telefonu

 » lekarze specjaliści przyjmują na ŚCIŚLE WYZNACZONE 
GODZINY

 » USG – w/g ŚCIŚLE WYZNACZONEJ GODZINY

 » badania wykonywane w gabinecie zabiegowym po wcze-
śniejszym ustaleniu na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

 » STOMATOLOGIA – w/g ŚCIŚLE WYZNACZONEJ GO-
DZINY po wcześniejszej rejestracji

Pacjenci będą wpuszczani do Przychodni po weryfikacji 
godziny rejestracji. Pacjent musi przed wejściem wypełnić 
ankietę, zdezynfekować ręce, być w maseczce ochronnej, będzie 
mieć zmierzoną temperaturę ciała.

Zapraszamy do skorzystania naszych usług!

Szanowni Pacjenci!
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informator
 »Urząd Gminy Szaflary

sekretariat/tel: 18 26-123-38
fax: 18 275-49-77 
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

 » Dziennik podawczy
tel: 18 26-123-15
dziennikpodawczy@szaflary.pl

 » Wójt Gminy  
Rafał Szkaradziński

pokój nr 2.4.1
tel: 18 26-123-32
e-mail: sekretariat@szaflary.pl

 » Zastępca Wójta Gminy
pokój nr 2.4.2
Sławomir Furca
tel: 18 26-123-33
e-mail: sekretariat@szaflary.pl

 » Rada Gminy
pokój nr 1.2
Alicja Sąder
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl

 » Sekretarz Gminy
pokój nr 2.8
Katarzyna Machaj
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl

 » Skarbnik Gminy
pokój nr 2.5.1
Anna Golonka
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl 

 » Wydział finansowy
pokój nr 2.5, tel: 18 26-123-19
Karolina Magiera/ Barbara 
Topór/ Dorota Stolarczyk
pokój nr 2.6, tel: 18 26-123-18
Natalia Bylina/ Aneta Trzoniec/ 
Janina Zabawa
pokój nr 2.7 tel. 18 26-123-19
Małgorzata Kowalska/ Renata 
Starmach

 » Ewidencja Ludności
pokój nr 1.3
Wioletta Stelmach
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl 

 » Referat planowania 
przestrzennego 
i infrastruktury

pokój nr 2.3.1
Kierownik  
Aneta Sarnecka-Grzybała
tel: 18 26-123-34 
e-mail: aneta.sarnecka-
grzybala@szaflary.pl
pokój nr 2.2, tel: 18 26-123-20
Tomasz Buńda/ Anna Urbaniak/ 
Sylwia Kowalczyk 
pokój nr 2.3 tel: 18 26-123-40
Wioleta Pawlak /Agnieszka 
Stopiak/ Zuzanna Śmiałkowska

 » Referat Gospodarki Gminnej 
i Zamówień Publicznych

pokój nr 2.1.1
Kierownik  
Monika Holuk-Augustyn
18 26-123-42 
e-mail: monika.holuk-
augustyn@szaflary.pl
Zamówienia publiczne
pokój nr 2.1
Jakub Gasik/ Bartłomiej 
Bednarz/ Paulina Napieralska-
Wojtas/ Marek Jachymiak/ 
Natalia Pańszczyk
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl

 » Urząd Stanu Cywilnego 
pokój nr 1.3

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

pokój nr 1.4
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

 » Podatki
pokój nr 1.9
Kierownik Krystyna Strama 
Anna Mrowca/Magdalena 
Milaniak
tel. 18-26-123-21
e-mail: podatki@szaflary.pl

 » Odpady
pokój nr 1.9
Marlena Werewka
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl

 » Referat Organizacji 
i Administracji

pokój nr 2.9
Wojciech Czuwara/ Ewelina 
Waluś/ Marek Wnęk
tel. 18 26-123-36

 » Referat Edukacji i Spraw 
Społecznych 

pokój nr 2.10
Marzena Stoch/ Justyna Stoch/ 
Bogusława Paprocka
tel. 18 26-123-37

 » Stanowisko ds. 
bezpieczeństwa publicznego

pokój nr 2.11
Józef Gacek
tel. 18 26-123-27
e-mail: oc@szaflary.pl

 » Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szaflarach

ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax – 18-26-123-29
e-mail: gops@szaflary.pl
Kierownik Helena Gach
pokój nr 1.5.1/ Kierownik 
Placówek Wsparcia 
Dziennego: 
Katarzyna Sowa
pokój nr 1.5/ Pracownicy socjalni:
Anna Kalata/ Sabina Pasternak/ 
Bożena Bobak
tel: 18-26-123-29
pokój nr 1.8/ Pracownicy 
Socjalni:
Andrzej Serafin/ Małgorzata 
Gołdyn/ Anna Dzięciołowska
tel. 18-26-123-39

 » Dodatki mieszkaniowe 
i energetyczne

pokój nr 1.6 Anna Kalata 
tel: 18-26-123-28

 » Świadczenia rodzinne
pokój nr 1.6 Anna Floryn/ 
Agnieszka Mucha
tel: 18-26-123-28

 » Świadczenia wychowawcze 
i fundusz alimentacyjny

pokój nr 1.7
Lucyna Jarząbek/ Katarzyna 
Jachymiak/ Maria Urbaś
tel. 18-26-123-26
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

 » Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki 
w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 27-547-23
e-mail: gckpit@szaflary.pl
Dyrektor Iwona Gal
Animatorzy kultury:
Natalia Staszel/ Natalia Romasz
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00 – 15.00

 » Gminna Biblioteka 
Publiczna w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Jolanta Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00 - 18.00  
wtorek-piątek 9.00 - 17.00  

 » Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach

ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Kierownik dr Tymoteusz Derebas
Godziny otwarcia: pon-pt: 
7:30–19:00
Rejestracja 
18 26-113-10; 18 27-547-76
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Bańska Niżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

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

Bór
» Sklep wielobranżowy

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

Maruszyna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Maciejewska Agnieszka
ul. Kosy 29

Skrzypne
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

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

Szaflary
» Sklep  

ogólnospożywczy 
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84

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

» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale
» Sklep  

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

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

Tu nas znajdziesz

Gabinet stomatologiczny
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej
18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-
położniczy i położnej
18 26-113-17
Nocną i świąteczną opiekę 
całodobową pełni
Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu, 
ul. Szpitalna 14
tel. 182633764
Godziny przyjęć na str. 41

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

 » Apteka Prywatna 
Długa 27, Nowy Targ
 » 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

 » GABINETY LEKARSKIE
 » Szczerba Małgorzata,  
lek. med. Praktyka 
lekarska Pediatra

ul. Zakopiańska 43,  
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 182754728 

 » Prywatny Gabinet 
Lekarski lek. med. 
Henryk Matusiak  
Pediatra

Orkana 46 a
34-242 Szaflary 
tel.: 606 235 437, 
Placówka przyjmuje tylko 
dzieci. 

 » Matusiak-Hełmecka 
Katarzyna Gabinet 
Stomatologiczny

tel.: 691 515 293 
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary

 » Jachymiak-Matusiak 
Janina Gabinet 
Dentystyczny

tel.: 18 27-548-99 
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary

 » SZKOŁY
 » Szkoła Podstawowa 
w Szaflarach

Dyrektor Anna Lenart
tel.: 18 27-547-26
 » Szkoła Podstawowa w Borze

tel.: 18 27-544-43
Dyrektor Dorota Sikoń
 » Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Niżnej 

tel.: 18 27-548-21
Dyrektor Jolanta Stolarczyk
 » Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej 

tel.: 18 27-548-98
Dyrektor Urszula Krupa
 » Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem

tel.: 18 27-558-76
Dyrektor Brygida Strzęp
 » Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Górnej

tel.: 18 27-562-27
Dyrektor Konrad Kuźmiński
 » Szkoła Podstawowa 
w Maruszynie Dolnej 

tel.: 18 27-548-28 
Dyrektor Maria Niedośpiał
 » Szkoła Podstawowa w Zaskalu 

tel.: 18 27-555-05
Dyrektor Renata Mozgowiec

 » PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI
 » Gminne Przedszkole 
w Szaflarach 

tel.: 18 27-547-77
Dyrektor Katarzyna Pająk-Budz
 » Przedszkole im. Aniołów 
Stróżów Zgromadzenia 
Służebnic Matki Dobrego 
Pasterza w Szaflarach

tel.: 18 27-549-43
kom. 506 139 503
Dyrektor s. Agnieszka Dunaj 
Przedszkole z Widokiem 
w Zaskalu 
tel.: 18 275-53-87
kom.: 604 151 447
Dyrektor Elżbieta Poniedziałek

 » Opieka dzienna „Kraina 
Przygód” w Szaflarach

kom. 728-318-951

 » Hotel dla psów „Kudłata 
Banda”

ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602 232 625 
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