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Drodzy mieszkańcy!
O
ddajemy w Wasze ręce najnowsze wydanie
kwartalnika „Serce Podhala”. W numerze jak
zawsze znajdziecie wiele ciekawych i praktycznych informacji.
Relacje z minionych wydarzeń, informacje
o planowanych, trwających i zakończonych inwestycjach, a także praktyczne porady zdrowotne
Ośrodka Zdrowia, to wszystko w najnowszym
świątecznym numerze.
Zapraszamy ponownie do udziału w konkursie
archiwalnych pamiątek z okresu I Wojny Światowej, którego szczegóły znajdziecie na plakacie

oraz na stronie internetowej www.gckpit.szaflary.pl. Termin zgłoszeń został przedłużony do 31
stycznia 2021 roku.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby w ten wyjątkowy,
wigilijny wieczór we wszystkich sercach zagościła
radość oraz zapanowała miłość i atmosfera wzajemnej życzliwości. W nadchodzącym 2021 roku
życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności
i wytrwałości w realizacji planów. Niech będzie
wypełniony tym co dobre, piękne i szczęśliwe!
Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”

Zimowe Utrzymanie Dróg terenie Gminy Szaflary w sezonie 2020–2021 r.
ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH
»» Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS”
Sp. j. Kalata
Telefon 601 550 142, 18 27 545 73
Kontakt w sprawie zimowego utrzymania dróg
powiatowych: tel. 18 26 647 00, tel. 18 26 628 88,
tel. 18 26 497 70, tel. 609 820 544

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH
»» Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS”
Sp. j. Kalata
Telefon 601 550 142, 18 27 545 73
Kontakt w sprawie zimowego utrzymania
dróg gminnych: tel. 18 261 23 17

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Most połączy
dwie miejscowości
Na potoku Mały Rogoźnik
w miejscowości Skrzypne powstaje
most, który połączy Skrzypne
z Maruszyną.

C

ałkowity koszt inwestycji
wyniesie 1 150 540,81 zł.
Gmina Szaflary pozyskała
797 314,00 zł dofinansowania
z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie
drogi gminnej wraz z obiektem
mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.
Zakres prac obejmuje m.in.:
»» budowę drogi gminnej o podstawowej szerokości 3,50m
wraz z mijankami o szerokości 5,00 m,
»» przebudowę skrzyżowania
drogi gminnej i drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (ul. Św. Jadwigi Królowej),
»» budowę poboczy,
»» budowę kładki pieszo – jezdnej o szerokości 5,70m i łącznej długości ustroju nośnego
13,60 m,

»» budowę zabezpieczeń kładki
za pomocą narzutu kamiennego,
»» rozbudowę odwodnienia drogowego,
»» przebudowę sieci teletechnicznej,
»» montaż barier i oznakowania
pionowego.
Celem realizacji niniejszego
projektu jest poprawa warunków
komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
poprawa dostępności terenów
inwestycyjnych oraz zapewnienie spójności dróg publicznych.
Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawcą robót
jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400
Nowy Targ.
Planowany termin zakończenia prac na koniec kwietnia
2021 r.
oprac. r/

Ulica Piłsudskiego w Zaskalu po remoncie
Zakończył się remont ul. Piłsudskiego w Zaskalu. Na realizację tej
inwestycji gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w wysokości
805 663,00 zł. Całkowity koszt wyniósł 1 023 280,06 zł.

J

est to kolejna inwestycja
w gminie Szaflary zrealizowana dzięki pozyskanym środkom z Państwowego
Funduszu Celowego w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach inwestycji na
odcinku 550 metrów położono
nowy asfalt o szerokości 3,50

3

metra oraz powstały dwie mijanki o szerokości 1,50 metra
oraz pobocza z kostki betonowej. Powstał również system
kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenie na całej długości
drogi (8 latarni).
Wykonawcą robót była firma
Zibud Sp. z o.o. Sp. z Kamienicy.
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Modernizacja mostu na Potoku
Furczańskim w Szaflarach
W czerwcu bieżącego roku zakończyła się
modernizacja mostu na Potoku Furczańskim
w ciągu ulicy Pod Górą w Szaflarach.

W

ramach robót został
odbudowany istniejący most, w tym została
wykonana żelbetowa płyta
pomostu zespolona z nowym
rusztem stalowym, wykonane nowe bariery, umocnienia brzegów w postaci koszy
siatkowo kamiennych oraz
wyremontowana istniejąca

nawierzchnia jezdni na dojazdach. Koszt wykonania
zadania wyniósł 383 497,36
zł i został w całości pokryty
ze środków Gminy Szaflary.
Wykonawcą robót była Firma
Handlowo – Usługowa „KALTRANS” Sp. j. Kalata, Os. Nowe
1e, 34-424 Szaflary.
Tekst i zdjęcie: Wioleta Pawlak

Zakończyła się
przebudowa ulicy Do Barci
w miejscowości Szaflary

G

mina Szaflary uzyskała dofinansowanie
na remont z Państwowego Funduszu
Celowego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Dotacja wyniosła 70% wartości zadania. Na drodze gminnej, na odcinku
800 metrów powstał asfalt oraz pobocza.
Wartość całej inwestycji to kwota 372 tys zł.

Celem zadania było podniesienie standardu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa
dostępności terenów inwestycyjnych, zapewnienie spójności dróg publicznych.
Wykonawcą robót była firma Kal-Trans
z Szaflar.
oprac. r/
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Gmina Szaflary
wspiera organizacje
pozarządowe
W tym roku łączna kwota
dofinansowania do działalności
organizacji pozarządowych w naszej
gminie wyniosła 184 870 zł.

W

naszej gminie działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń, które zwróciły się
do Wójta Gminy Szaflary o udzielenie
pomocy finansowej. Do tej pory dofinansowania zostały przyznane dla:
»» Ludowy Klub Sportowy „ Szaflary” –
66 470 zł.
»» Ludowy Klub Sportowy ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu – 32 400 zł.
»» Uczniowski Klub Sportowy ”Świt” przy SP
w Szaflarach – 10 000 zł.
»» Stowarzyszenie Czuj! Czuwaj z siedzibą
w Maruszynie – 5 000 zł.
»» Klub Sportowy Rutkow-Ski z siedzibą
w Skrzypnem –39 000 zł.
»» ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Podhalański – 10 000 zł.
»» Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Borze – 2 000 zł.
»» Stowarzyszenie Promocji i Sportu z siedzibą
przy ul. Waksmundzkiej -2 000 zł.
»» Klub Sportowy ,,Akademia Piłkarska Szaflary” – 8 000 zł.
»» Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 10 000 zł.
Tekst: Justyna Stoch
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Droga polna „Koło Franusia”
w Zaskalu przebudowana
Zakończyła się przebudowa drogi
„Koło Franusia” w Zaskalu, na
którą gmina Szaflary otrzymała
dofinansowanie w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

W

ramach dofinansowania
zadań związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych w bieżącym
roku została zmodernizowana
droga do pól w miejscowości
Zaskale, zwyczajowo nazywana drogą „Koło Franusia”. Roboty obejmowały odcinek drogi
o długości 490 mb i szerokości 3
m i polegały na wykorytowaniu
istniejącej drogi oraz wykonaniu

warstw podbudowy i nawierzchni żwirowej.
Całkowity koszt robót wyniósł 96 181,88 zł brutto, z czego
48 090,94 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Roboty były wykonywane w okresie 28.07.2020 r. do
12.08.2020 r. przez firmę F.H.U.
„JURTEX” Teresa Paternoga,
ul. Podhalańska 29b, 34-700
Rabka-Zdrój.Tekst: Wioleta Pawlak

Inwestycje w OSP Bańska Niżna

W

bieżącym roku Ochotnicza
Straż Pożarna z Bańskiej
Niżnej wzbogaciła się
o nowy samochód ratowniczo –
gaśniczy, a do tego w budynku
remizy została wykonana modernizacja części bojowej, tj.
garażu i zaplecza technicznego
z wydzieleniem części sanitarnej. Dodatkowo na placu przed
remizą zostało przebudowane
odwodnienie i pojawiła się nowa
nawierzchnia bitumiczna.

Prace w budynku były wykonywane przez Firmę Remontowo
– Budowlaną Krzysztof Ślimak,
Morawczyna 117, 34-404 Klikuszowa.
Zadanie objęte było dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia
finansowego dla OSP. Dofinansowanie wyniosło 18 234,00zł,
a pozostała kwota stanowi wkład
własny Gminy Szaflary.
Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/
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Budowa
odwodnienia
przy OSP
Bańska Wyżna
Przy budynku OSP
Bańska Wyżna powstaje kanalizacja
opadowa, za pomocą
której wody opadowe
z dachu remizy oraz terenu przyległego będą
odprowadzane do sieci
kanalizacji deszczowej
umieszczonej pod chodnikiem w ciągu drogi
powiatowej.

K

analizacja będzie składać
się z kanałów grawitacyjnych, studni, rurociągów tłocznych i pompowni. Wartość robót wynosi
174.396,33 zł brutto, z czego
kwota 160.750,00 zł stanowi
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie jest realizowane
przez Firmę Usługowo – Budowlaną „GRONIK”, Muchówka 36, 34-406 Leśnica.
Termin zakończenia całości zadania został zaplanowany do końca 2020 r.
Tekst: Wioleta Pawlak

Przebudowa drogi powiatowej
w Zaskalu wraz z budową ciągu
pieszo-rowerowego
Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej
1658K na odcinku od przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu
ulicy Kolejowej w Szaflarach do Szkoły Podstawowej w Zaskalu na
łącznej długości prawie 1,3 km.

N

a chwilę obecną zostały już
m.in. ułożone elementy sieci kanalizacji deszczowej,
przygotowane podbudowy pod
poszerzenia jezdni i ciąg pieszo
– rowerowy, częściowo ułożone
krawężniki i elementy odwodnienia liniowego.
W ramach zadania zostanie wybudowany lewostronny
ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,5 m oraz poszerzona
jezdnia do szerokości 6 m waz

z wykonaniem żwirowych poboczy, odwodnienia drogowego
i przebudowie sieci uzbrojenia
terenu kolidujących z inwestycją. Całkowita wartość zadania
wynosi 3 749 040,00 zł brutto,
z czego 1 134 242,55 zł stanowi
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej uzyskanych w ramach wspólnego projektu Miasta
Nowy Targ, Gminy Nowy Targ
i Gminy Szaflary pn. „Kompleksowa Integracja systemu nisko-

emisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ
oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” oraz 1.569.972,00 zł stanowi
dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Roboty są prowadzone przez
Firmę Remontowo – Budowlaną
Artur Kołacz, ul. Krakowska 58a,
34-400 Nowy Targ, a ich termin
zakończenia to 30 kwietnia 2021 r.
Tekst: Wioleta Pawlak

Nowy ciąg pieszo-rowerowy w Zaskalu
Od stycznia uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zaskalu mogą korzystać
z ciągu pieszo – rowerowego łączącego
teren szkoły z ulicą Kościelną.

W

ramach zadania został
wykonany ciąg pieszo –
rowerowy o szerokości
3 m i długości 235,5 m wraz
z odwodnieniem, oświetleniem
i oznakowaniem. Inwestycja
została sfinansowana w cało-

ści ze środków Gminy Szaflary. Koszt wykonania zadania
wyniósł 370.611,19 zł, a jego
wykonawcą była Firma Handlowo – Usługowa „KALTRANS”
z Szaflar.
Tekst i zdjęcie: Wioleta Pawlak
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Święty Mikołaj w Gminie Szaflary
Oj napracował się w tym roku Mikołaj, napracował…

A

wszystko z troski o bezpieczeństwo naszych dzieci
i ich opiekunów, bowiem
oprócz tego, że chciał ucieszyć
dzieci prezentami, musiał też
zadbać o odpowiednie i higieniczne warunki, dostosowane do wymogów sanitarnych,
w związku z panującą pandemią
koronawirusa.

4 grudnia br. Świętego Mikołaja gościła Remiza OSP
w Zaskalu, gdzie zaproszono
na wyznaczone godziny dzieci i ich rodziców/opiekunów.
Swoim przybyciem Święty
uszczęśliwił 90 dzieci z terenu gminy, które przyszły na
to spotkanie wraz ze swoimi
opiekunami. Dzieci z pewną

nieśmiałością odpowiadały
na pytania, które im zadawał,
co odważniejsze śpiewały czy
recytowały wiersze, ale za to
wszystkie bardzo chętnie pozowały z Nim do zdjęć.
Zaangażowanym osobom,
przede wszystkim członkom
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

pracę nie tylko podczas imprezy
Mikołajowej, ale całoroczny trud
włożony w wykonywanie zadań,
a także Paniom Bernadetcie
Czernik i Grażynie Pawlikowskiej, za pomoc w udekorowaniu
sali, bardzo dziękujemy!
Tekst: Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Gmina Szaflary, podobnie jak
większość gmin w Polsce, od lat
zmaga się z jesienno-zimowym
zanieczyszczeniem powietrza
i smogiem. Smog jest szkodliwy, szczególnie dla dzieci i osób
starszych, ale szkodzi wszystkim,
i drastycznie obniża jakość życia
jesienią, zimą i wczesną wiosną.
Niska emisja jest głównym źródłem tego zanieczyszczenia.
Pyły wchodzące w skład smogu osiadają na lokalnych dział-

kach i ogrodach, więc wtórnie
szkodzimy sobie latem spożywając wyrosłe na nich warzywa
czy owoce.
Dron pozwoli na eliminację,
lub przynajmniej karanie, szczególnie zanieczyszczających
powietrze trucicieli i poprawę jakości powietrza na terenie
gminy Szaflary.
Pomiary będą prowadzone przez firmę Flytronic S.A.
z Gliwic.

Zdjęcia: Natalia Romasz

Dron zbada jakość
powietrza w gminie
Od grudnia do kwietnia na terenie gminy
Szaflary, będzie prowadzona kontrola emisji
dymu z kominów za pomocą drona.

D

ron pozwoli na monitorowanie niskiej emisji w obrębie
gminy Szaflary, a także identyfikację posesji, które w szczególny sposób szkodzą jakości
powietrza. Czujnik pomiaru zanieczyszczeń umożliwi wskazanie spalania produktów z tworzyw sztucznych, butelek PET,
emaliowanego drewna, sklejki,
wilgotnego drewna, produktów
wykonywanych z PCW np. wykładzin czy ram okiennych.

W sytuacji wykrycia podwyższonego wskazania czujnika prowadzone będą działania
prewencyjne, polegające na
pozostawieniu na posesji pisemnej informacji o przeprowadzonych działaniach oraz
o wykrytych nieprawidłowościach. W dalszym toku działania zebrana dokumentacja
będzie podstawą do wszczęcia
postępowania karno-mandatowego.
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WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2021 ROK

N

two ma możliwość wyboru zadania do realizacji, które według
mieszkańców jest najbardziej oczekiwanym zadaniem. Ponadto
wyodrębnienie poszczególnych zadań wskazanych przez mieszkańców jest dla mnie, jako Wójta Gminy wskazówką w jakim
kierunku inwestycyjnym mamy iść aby spełnić ich oczekiwania.
Tak naprawdę to każde sołectwo wie najlepiej jaka droga jest
konieczna do remontu czy przebudowy, gdzie jest potrzebne
dodatkowe oświetlenie, chodniki czy też gdzie są wymagane
jeszcze inne remonty.

Rafał Szkaradziński

a 2021 rok planowana łączna kwota do dyspozycji sołectw to
907.767,76 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnione są środki
pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 308.157,76
zł oraz środki do dyspozycji sołectwa w kwocie 599.610,00
zł które zostały przekazane sołectwu zgodnie z przeliczeniem
na liczbę mieszkańców w danym sołectwie (tj. kwota 55 zł na
każdego mieszkańca). Dzięki takiemu funduszowi każde sołec-

4.

Lp.

3.000,00 zł
1.500,00 zł

Sołectwo Nazwa zadania
Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Skrzypnem z przeznaczeniem na przedszkole

45.673,30 zł
111.343,30 zł
10.000,00 zł
19.500,00 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
7.000,00 zł

5.

Skrzypne

42.170,00 zł

500,00 zł
5.645,00 zł
45.673,30 zł
108.318,30 zł

6.

38.202,96 zł
9.000,00 zł
17.000,00 zł
64.202,96 zł

Kwota

45.673,30 zł

Dofinansowanie Zespołu
„Skrzypnianki”

7.000,00 zł

Działalność sportowa na rzecz
wsi

5.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

15.000,00 zł

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

33.885,00 zł

Razem

Szaflary

Bańska Niżna

Kwota
19.000,00 zł

106.558,30 zł

Dofinansowanie budowy wodociagu w Szaflarach

25.830,00 zł

Oświetlenie ulic

65.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój
kultury fizycznej, sportu i turystyki

8.000,00 zł

Działalność przeciwpożarowa,
kulturalno-oświatowa i rozrywkowa

83.000,00 zł

Osiedle Romskie Zadział

7.315,00 zł

Wykonanie barier ochronnych nad
brzegiem potoku Furczańskiego
ul. Pod Górą i przy ul. Polnej
45.673,30 zł

34.975,00 zł
20.000,00 zł
30.000,00 zł

Razem

15.000,00 zł
7.
45.673,30 zł

Zaskale

3.

Bańska Wyżna

2.

Bór

1.

Sołectwo Nazwa zadania
Oświetlenie ulic
Uzupełnienie sprzętu strażackiego
Konkurs „Kto tu rządzi?”
Przebudowa skrzyżowania ulic
Kantorówka i Migle
Zakup działki 3527/6 przy ul.
Papieskiej obok szkoły
Razem
Oświetlenie uliczne
Zakup klińca na drogi
Modernizacja drogi Pitoniówka
Modernizacja drogi do Cieślów
Modernizacja drogi Kapłonówka
Dofinansowanie nagłośnienia dla
Zespołu „Watra”
Renowacja dzwonnicy w Bańskiej Wyżnej
Modernizacja łazienki w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
Razem
Dofinansowanie zakupu wozu
strażackiego
Oświetlenie ulic
Dopłata do MZK
Razem
Modernizacja drogi gminnej os.
Bałtyzory
Modernizacja drogi oś. Stanki
Oświetlenie uliczne
Ochotnicza Straż Pożarna w Maruszynie
Dostosowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
w Górnej części Maruszyny
Działalność sportowa, zespoły,
harcerze
Razem
Maruszyna

Lp.

Wykonanie projektu chodnika
na ul. Kościelnej w Zaskalu (od
Kościoła do jej końca)

45.673,30 zł

Dopłata do MZK

30.000,00 zł

Zakup sprzętu dla OSP Zaskale

10.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój
kultury fizycznej, sportu i turystyki

30.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

7.000,00 zł
152.648,30 zł

Razem
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234.818,30 zł

14.205,00 zł
129.878,30 zł
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Awans
zawodowy
nauczycieli

Dodatkowe 22 tysiące złotych
dla szkoły w Bańskiej Niżnej
oraz w Szaflarach!
Wniosek Gminy Szaflary o dodatkowe środki na wyposażenie nowych
pomieszczeń do nauki w Bańskiej Niżnej, w Szaflarach został pozytywnie
oceniony i dla szkoły pozyskano 22.640 zł.

W

e wrześniu Gmina Szaflary wystąpiła z wnioskiem
do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększonej
części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku
2020 r. z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomiesz-

czeń do nauki zaadaptowanych
z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas
funkcji dydaktycznych przez
jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku pozytywnej
oceny Gminie Szaflary przyznano na ten cel 22.640,00 zł
z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia sprzętu szkolne-

go i pomocy dydaktycznych do
nowej pracowni biologicznej
w szkole w Szaflarach oraz
sali dla logopedy-pedagoga
i szatni w szkole w Bańskiej
Niżnej. Pomieszczenia te zostały oddana do użytku w tym
roku szkolnym a wyposażenie
zostanie zakupione do końca
grudnia br.

Dyrektorzy i nauczyciele z nagrodami
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Szaflary przyznał nagrody niżej
wymienionym dyrektorom szkół:
»» Jolanta Stolarczyk − Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej
»» Urszula Krupa − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
»» Dorota Sikoń − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze

»» Konrad Kuźmiński − Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Maruszynie Górnej
»» Brygida Strzęp − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzypnem
»» Renata Mozgowiec − Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zaskalu

Wójt Gminy Szaflary przyznał nagrody niżej wymienionym nauczycielom oraz
pracownikom niepedagogicznym szkół i przedszkola z Gminy Szaflary:
»» Halina Kalata − Pracownik Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej
»» Zuzanna Wielkiewicz − Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
»» Monika Mroszczak-Gąsior − Nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Borze
»» Katarzyna Bierowiec − Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Maruszynie Dolnej
»» Ryszard Moczarny − Pracownik Szkoły
Podstawowej w Maruszynie Górnej

»» Izabela Mierzyńska-Zaczyńska
− Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem
»» Wiesław Borowicz − Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Szaflarach
»» Grażyna Stachurska-Mędoń −
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zaskalu
»» Marzena Chowaniec-Szczotka −
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
w Szaflarach

9

W dniu 20 lipca
i 6 sierpnia 2020 r.
z zachowaniem
obowiązujących
reżimów sanitarnych
odbyło się
5 postępowań
egzaminacyjnych
o awans zawodowy
nauczycieli.

W

wyniku pozytywnie
zakończonych egzaminów nauczyciele
kontraktowi zatrudnieni
w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szaflary uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie odbyło się
uroczyste ślubowanie podczas
sesji Rady Gminy. Akty mianowania po złożeniu ślubowania, osobiście wręczył Wójt
Gminy Rafał Szkaradziński:
nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej im. Augustyna
Suskiego w Szaflarach Panią
Katarzynie Fiedler i Ewie
Płachta, nauczycielowi ze
Szkoły Podstawowej w Borze
Pani Monice Mroszczak-Gąsior, nauczycielom z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
Panią Marzenie Chowaniec-Szczotka i Katarzynie Kalata-Szczepaniec.
Wójt Gminy pogratulował
awansu nowo mianowanym
nauczycielom, życzył im satysfakcji oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i życiu prywatnym.

AKTUALNOŚCI
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Zwolnienia dla
przedsiębiorców
z terenu Gminy
Szaflary

W

związku z panującą
pandemią COVID-19
w dniu 29 kwietnia
2020 roku Rada Gminy Szaflary podjęła Uchwałę Nr
XVIII/130/2020 w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym
grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID -19.
Zwolnieniem objęto podatników podatku od nieruchomości zarówno osoby
fizyczne jak i osoby prawne.
Zgodnie z uchwałą termin
składania wniosków o udzielenie ulgi upłynął 30 września
2020 roku.
Osoby prawne złożyły 3
wnioski i udzielono im ulgę
na kwotę 90.225,40 złotych
Osoby fizyczne złożyły 20
wniosków i udzielono im ulgę
na kwotę 62.100,97 złotych.
Tekst: Krystyna Strama

OSP Szaflary z nowym
ciężkim samochodem
Początkiem grudnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szaflarach wzbogaciła się o fabrycznie nowy ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy marki Scania P410 XT.

S

trażacy otrzymali na zakup
samochodu dofinansowanie
o łącznej wysokości 1 046
666 mln zł, w tym z:
»» Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej –
550 000,00 zł,
»» Urzędu Gminy Szaflary – 466
666,00 zł (w tym 66 666,00 ze
sprzedaży samochodu Jelcz),
»» Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego - 30 000,00 zł.

Pozostałe środki przekazali
darczyńcy:
»» Polonia oraz Związek Podhalan koło 24 w USA - 58 812,00
zł (15 600,00 $),
»» firmy i stowarzyszenia z Szaflar, mieszkańcy Szaflar i Boru,
środki własne OSP i druhowie
OSP Szaflary - 108 532,00 zł
(48 532,00 zł + 60 000 zł pożyczka z Gminy Szaflary).
Całkowity koszt zakupu nowego samochodu ratowniczo –

gaśniczego wyniósł 1 214 010,00
zł brutto.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Szaflarach składa serdeczne
podziękowania za okazaną wyrozumiałość, życzliwość i hojność
wszystkim, dzięki którym udało się zakupić nowy samochód.
Z pewnością będzie on służył
mieszkańcom gminy przez długie lata.
Tekst: Danuta Galica,
oprac. r/

Trwa remont kuchni w remizie OSP Szaflary
Od początku września prowadzony jest, długo oczekiwany,
generalny remont kuchni w OSP Szaflary.

W

ymieniona zostanie cała,
przestarzała, instalacja
elektryczna, przebudowana instalacja wodno-kanalizacyjna, założona instalacja
gazowa do urządzeń kuchennych, wymienione zostaną
płytki ścienne i podłogowe,
drzwi, parapety, wyrównany
i wymalowany sufit.
Poprawiono także popękaną podłogę i wykonano nową

wylewkę. Wyburzono piec
kaflowy nienadający się do
dalszego użytkowania – zostanie on zastąpiony kuchnią
gazową 6-palnikową. Część
urządzeń kuchennych zostanie wymienionych na bardziej
nowoczesne.
Przewidywane zakończenie
remontu to koniec grudnia.
Tekst: Danuta Galica
Zdjęcie: Facebook OSP Szaflary
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Złote i Żelazne Gody w gminie Szaflary
Najserdeczniejsze życzenia, medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz upominki
zostały przekazane parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1969 roku.

T

egoroczna uroczystość
Złotych i Diamentowych
Godów ze względu na zagrożenie epidemiologiczne była
opóźniona i nie odbyła się formie
wspólnego spotkania Jubilatów.

Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie zostali
odznaczeni:
»» Janina i Jan Bendykowie,
Szaflary
»» Anna i Andrzej
Budzykowie, Szaflary
»» Helena i Jan Dziedzicowie,
Bańska Wyżna
»» Maria i Jan Galicowie,
Bańska Niżna
»» Maria i Jan Gilowie,
Szaflary
»» Małgorzata i Władysław
Japołowie, Zaskale
»» Emilia i Jan Jasiurowie,
Zaskale
»» Helena i Wincenty
Łowiszowie, Skrzypne
»» Aniela i Władysław
Marusarzowie, Bańska
Niżna
»» Zofia i Andrzej Mrugałowie,
Skrzypne
»» Maria i Józef Murzańscy,
Bańska Niżna
»» Irena i Jan Stankowie,
Zaskale

Medale od prezydenta RP Andrzeja Dudy wraz z okolicznościowymi upominkami zostały
przekazane parom małżeńskim,
które w roku 2019 obchodziły
swoje Jubileusze.

»» Helena i Jan Zapotoczni,
Skrzypne
Jubilaci, którzy w ubiegłym
roku obchodzili 60-tą
rocznice ślubu, Diamentowe
Gody:
»» Anna i Władysław
Borkowscy, Szaflary
»» Helena i Bolesław
Różałowscy, Skrzypne
»» Maria i Józef Staszlowie,
Bańska Wyżna
Żelazne Gody, czyli
65-rocznicę ślubu
obchodzili:
»» Anna i Mieczysław
Cachrowie z Bańskiej
Niżnej.
Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej
pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej
rodzinie.
Tekst i zdjęcie: Natalia Romasz

Wykaz dzieci urodzonych

od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.

Dominik

01.09.2020 r.

12.

Jakub

16.09.2020 r.

23.

Anna

15.10.2020 r.

2.

Anna

01.09.2020 r.

13.

Gabriela

21.09.2020 r.

3.

Jan

01.09.2020 r.

14.

Michał

25.09.2020 r.

24.

Sabina

25.10.2020 r.

4.

Tymon

02.09.2020 r.

15.

Lena

27.09.2020 r.

25.

Aleksandra

29.10.2020 r.

5.

Zuzanna

05.09.2020 r.

16.

Patryk

05.10.2020 r.

26.

Dawid

02.11.2020 r.

6.

Adrianna

07.09.2020 r.

17.

Nikodem

06.10.2020 r.

27.

Andrzej

03.11.2020 r.

7.

Zuzanna

09.09.2020 r.

18.

Klemens

07.10.2020 r.

28.

Zuzanna

10.11.2020 r.

8.

Laura

09.09.2020 r.

19.

Ignacy

07.10.2020 r.

9.

Natalia

10.09.2020 r.

20.

Martyna

09.10.2020 r.

29.

Gabriella

13.11.2020 r.

10.

Jan

12.09.2020 r.

21.

Martyna

12.10.2020 r.

30.

Iga

16.11.2020 r.

11.

Maja

16.09.2020 r.

22.

Paweł

15.10.2020 r.

31.

Zuzanna

19.11.2020 r.
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Ostatnie powołanie, czyli refleksja po śmierci
ks. Ryszarda Gawła, proboszcza Zaskala

C

zasem używamy dość niezwykłego zwrotu, by opisać
śmierć. Mówimy o zmarłym, że Pan go powołał do siebie. Ten zwrot zaczerpnięty jest
z liturgii, a więc kryje w sobie
pewną głęboką wiarę i mądrość
Kościoła. Ma w sobie też jakieś
ważne światło nadziei. Nie jest
to zwykłe przekonanie, że władzę nad ludzkim życiem, jego
początkiem i końcem, ma tylko sam Bóg. Choć i ta prawda
dziś jest warta podkreślania,
gdy wielu pseudo-bogów rości
sobie do tego pretensje i prawo.
Może nawet wszyscy mamy jakąś łatwość wyrokowania, że
czyjeś życie jest warte życia
lub nie warte. To stwierdzenie,
Pan powołał go do siebie, kryje
przekonanie, że Bóg prowadzi
nas i otacza Swoją miłością

przez całe życie, choć najczęściej zupełnie bez naszej wiedzy
i świadomości. Godzina śmierci,
która najczęściej wygląda jak totalna katastrofa i pasmo udręki,
które do niej prowadzi, wydaje
się ostatnim miejscem, by mówić o Bogu, który nas kocha
i prowadzi. A jednak Pan nas
powołuje do siebie do samego
końca, a może nawet w pobliżu
tego końca Jego działanie jest
szczególnie intensywne i mówi
do nas wtedy wyjątkowo głośno
i dużymi literami. Tak, byśmy
w ten finał życia weszli nie sami,
ale razem z Nim. Dziś, gdy tak
wielu ludzi z powodu pandemii
umiera w całkowitej samotności
i izolacji, a może nawet umiera z powodu tej samotności, to
ostatnie powołanie jest szczególnie warte odkrycia.

Ksiądz Ryszard Gaweł był
dla mnie nie tyle proboszczem,
ile po prostu bliskim kolegą,
którego znałem od czasów se-

minarium, czyli prawie 40 lat.
Tym bardziej przejmujące było
dla mnie wejście do jego mieszkania po wiadomości o śmierci,

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 30 LISTOPADA 2020 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego zameldowania

16. Kalata Helena

1930 r.

01.11.2020 r.

Szaflary

17. Nędza Zofia

1936 r.

02.11.2020 r.

Bańska Wyżna

18. Czubernat Wiesław

1939 r.

02.11.2020 r.

Szaflary

19. Zwierz Stanisław

1939 r.

04.11.2020 r.

Maruszyna

20. Milan Józef

1940 r.

05.11.2020 r.

Szaflary

21. Bugara Zofia

1947 r.

05.11.2020 r.

Skrzypne

1.

Duda Józef

1962 r.

08.09.2020 r.

Maruszyna

2.

Dziadkowiec Aniela

1951 r.

22.09.2020 r.

Szaflary

3.

Gut Stanisław

1946 r.

30.09.2020 r.

Bańska Niżna

4.

Kalata Anna

1929 r.

10.10.2020 r.

Szaflary

5.

Galica Maria

1952 r.

11.10.2020 r.

Skrzypne

22. Marduła Leon

1932 r.

08.11.2020 r.

Szaflary

6.

Strama Aniela

1946 r.

15.10.2020 r.

Maruszyna

23. Niemiec Władysław

1953 r.

09.11.2020 r.

Bór

7.

Bylina Marianna

1944 r.

21.10.2020 r.

Szaflary

24. Dziadkowiec Barbara

1946 r.

15.11.2020 r.

Szaflary

8.

Dziedzic Władysław

1950 r.

22.10.2020 r.

Bańska Wyżna

25. Wąsik Zbigniew

1963 r.

15.11.2020 r.

Skrzypne

9.

Domagała Jan

1960 r.

23.10.2020 r.

Skrzypne

26. Kasperek Maria

1936 r.

18.11.2020 r.

Szaflary

10. Gil Jan

1948 r.

26.10.2020 r.

Szaflary

27. Gubała Helena

1930 r.

19.11.2020 r.

Bańska Wyżna

11. Marusarz Aniela

1951 r.

28.10.2020 r.

Bańska Niżna

28. Kasperek Anna

1944 r.

20.11.2020 r.

Szaflary

12. Marusarz Bożena

1954 r.

28.10.2020 r.

Bańska Niżna

29. Szaflarski Jan

1930 r.

23.11.2020 r.

Szaflary

13. Bugara Jan

1943 r.

29.10.2020 r.

Skrzypne

30. Mrugała Maria

1941 r.

23.11.2020 r.

Skrzypne

14. Mąka Jan

1929 r.

31.10.2020 r.

Szaflary

31. Bylina Stanisław

1947 r.

23.11.2020 r.

Maruszyna

15. Sikoń Helena

1929 r.

31.10.2020 r.

Skrzypne

32. Rzepa Maria

1963 r.

25.11.2020 r.

Bańska Niżna
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by je zabezpieczyć i zamknąć
do chwili odszukania z bliskimi
testamentu. Nie tylko dlatego,
że robiłem to po raz pierwszy
w domu kogoś, kogo dobrze znałem. To przejmujące doznanie
pustki i jakiejś niewyobrażalności i nierealności śmierci, gdy na
stole leżą jeszcze szklanki, talerze, jakby tu przed chwilą ktoś
normalnie był, żył, pracował,
gotował herbatę. Gdy widzi się
jeszcze palącą się lampkę, a przy
łóżku otwartą książkę. I właśnie
w tym momencie przyszło proste
odkrycie, że ta książka zawiera
rozmowy o śmierci. I na ostatniej czytanej stronie zobaczyłem
podkreślenie fragmentu tekstu,
jakby niezwykły testament ks.
Ryszarda. Pozwoliłem sobie
to ostatnie podkreślone zdanie
przeczytać na jego pogrzebie,
jako takie szczególne słowo dla
tych, którzy przyszli go pożegnać
i otoczyć modlitwą. Było ono
właśnie o tym, by w doświadczeniu umierania odkrywać dar
bliskości ludzi, którzy kochają,
odkrywać, że zanim wejdziemy
w pełni w dłonie Boga, On daje
nam dłonie innych ludzi. To była
też jakaś prawda o Kościele, gdyż
nie żyjemy sami i nie umieramy
sami. Ci, którzy byli z nim bliżej,
bardziej codziennie, zauważyli,
że w tym ostatnim etapie swego
życia często mówił o śmierci,
choć przecież po ludzku nic jej
nie zapowiadało, był bowiem
aktywnym człowiekiem w sile
wieku.
A na koniec tego słowa refleksji o śmierci kapłana jeszcze
małe sprostowanie. Powołanie
do wieczności, to niezwykłe
delikatne i pełne czułości przygotowanie człowieka do tego
ostatecznego przejścia, czego
znakiem jest ta książka o umieraniu i śmierci otwarta na stoliku księdza Ryszarda, nie jest
ostatnim powołaniem. Dopiero
tam i po tamtej stronie możemy w pełni rozwinąć skrzydła,
stać się w pełni człowiekiem,
bratem, ojcem, księdzem, proboszczem. Żyć pełnią i dawać
ją wszystkim. Mam nadzieję, że
ksiądz Ryszard będzie nas teraz
wspierał w naszej drodze, w słuchaniu słowa i miłości Boga, który nie przestaje nas powoływać.
Tekst: Ks. Kazimierz Duraj

Obchody Święta Odzyskania
Niepodległości w Szaflarach
W 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w kościele
parafialnym w Szaflarach odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny,
która celebrował proboszcz parafii ks. Kazimierz Duraj.

P

o mszy św. odsłonięto i poświęcono pamiątkową płytę kamienną pod Dębem
Niepodległości, zasadzonym
w 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Płytę wykonał Jan
Gałdyn z Szaflar,
zaprojektował ją
artysta, rzeźbiarz
Marek Szala.
Na zakończenie
obchodów, Wójt
Gminy Szaflary
wraz z radnymi
oraz przedstawiciele Związku
Podhalan oddział
Szaflary złożyli pod

pomnikiem Augustyna Suskiego
wiązanki kwiatów i znicze.
Panująca obecnie w naszym
kraju sytuacja oraz obowiązujące obostrzenia uniemożliwiały
zorganizowanie
uroczystych Gminnych Obchodów
Święta Niepodległości. W związku
z ograniczoną liczbą osób mogących
uczestniczyć w nabożeństwie, Msza
była transmitowana
na kanale You Tube
Parafii Szaflary.
Tekst i zdjęcia:
Natalia Staszel

Gmina Szaflary z dotacjami
w rządowych programach
W
związku ze zdalnym nauczaniem, Gmina Szaflary, aby wesprzeć nauczycieli, dyrektorów i uczniów
wzięła udział w projektach mających na celu ułatwienie kształcenia na odległość:

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Cyfryzacja
szkół i placówek oświatowych” – granty na zakup
sprzętu do nauki zdalnej na
kwotę 74.248,40 zł

1. Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny
w ramach Regionalnego

2. Program „Aktywna tablica”
w latach 2020-2024 wsparcie finansowe przeznaczone
na zakup laptopów wraz ze

Zdjęcie: 24tp.pl
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sprzętem umożliwiającym
przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego
przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji
audiowizualnej oraz tablicy interaktywnej na kwotę
87.500,00 zł: (dofinansowanie w wysokości 70.000,00
zł; wkład własny gminy
17.500,00 zł).

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Gospodynie z wysoką dotacją
Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 tys zł na
wyposażenie kuchni, które umożliwi kultywowanie lokalnych tradycji.

W

ramach przyznanej dotacji, oprócz zakupu wyposażenia kuchni w remizie w Szaflarach, członkinie
z Koła Gospodyń Wiejskich,
przeprowadzą nieodpłatnie
warsztaty kulinarne. Odbędzie
się 10 spotkań, każde potrwa
około 4 h.
Koło Gospodyń Wiejskich
Szaflary powstało pod koniec
2018 roku, z inicjatywy mieszkanek Szaflar. Osobowość
prawną Stowarzyszenie uzyskało w grudniu 2018 r. Celem
Koła jest przede wszystkim aktywizacja i promowanie kobiet
z Szaflar w życiu społecznym,
kulturalnym i gospodarczym,

praca na rzecz integracji pokoleń, propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych oraz
przekazanie wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom.
Spotkania członkiń Koła to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń w pieczeniu
i gotowaniu oraz możliwość
zorganizowania różnego rodzaju warsztatów.
Obecnie Koło zrzesza około 22 czynnie działających
Pań w różnym wieku, liczba
ta wzrasta, widać bowiem coraz większe zainteresowanie
ze strony mieszkanek Szaflar.
Wszystkie Gospodynie łączy
chęć pracy na rzecz mieszkań-

ców wsi oraz zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.
Ponadto Koło Gospodyń
Wiejskich Szaflary otrzymuje coroczną dotację z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości
3 tys. zł.
Dofinansowanie na zakup sprzętu oraz organizację
warsztatów zostało przyznane w ramach działania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, którego celem jest wspieranie lokalnego
rozwoju na obszarach wiej-
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skich”. Z pewnością pozwoli
to na dalszy rozwój oraz prężne działanie Koła Gospodyń
Wiejskich Szaflary.
Zgodnie z procedurą Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekaże
dotacje dla Koła Gospodyń
Wiejskich po zakończeniu realizacji projektu. Zatem całe
przedsięwzięcie było możliwe
dzięki dobrej współpracy KGW
z Urzędem Gminy, który udzielił na ten cel pożyczkę. Zostanie
ona zwrócona niezwłocznie po
otrzymaniu środków z Urzędu
Marszałkowskiego.
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcie: Natalia Staszel
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Dystrybucja worków w 2021 roku!
W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi dostępności i dostarczania worków
na odpady komunalne wszystkich pięciu frakcji, informujemy, że w 2021 roku zmienia
się sposób dystrybucji worków na odpady.

K

ażdy mieszkaniec będzie
mógł odebrać worki wraz
z kodami w ilości przypadającej na daną nieruchomość,
proporcjonalniej do liczby
osób zgłoszonych w Deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Worki będą wydawane na
dany okres (półroczny lub roczny) za potwierdzeniem odbioru,
w wyznaczonym miejscu na terenie poszczególnych miejscowości gminy Szaflary.
Szczegółowe informacje
w tym zakresie będą przekazywane mieszkańcom, m.in. za po-

średnictwem strony internetowej
Gminy. W sytuacji, gdy przedstawiciel danej nieruchomości
nie odbierze worków w wyznaczonym terminie lub gdy potrzebne będą dodatkowe worki
w ciągu roku, możliwy będzie
ich odbiór za potwierdzeniem
w Urzędzie Gminy Szaflary.

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz foli rolniczej w roku 2021

W

celu usprawnienia corocznych zbiórek odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz folii
rolniczej po sianokiszonkach
w roku 2021 wprowadzone zostały zbiórki z wyznaczonych
punktów w danej miejscowości,
poniżej szczegółowe informacje
o datach zbiórek i wyznaczonych
miejscach. Zbiórki z wyznaczonych punktów znacznie skrócą
czas trwania zbiórek, usprawnią
odbiór odpadów, utrzymanie ładu
i porządku w gminie w czasie
zbiórek oraz wpłyną na ponoszone koszy za zbiórki. Odpady
należy dostarczyć we własnym
zakresie do wyznaczonych punktów maksymalnie do godziny
10:00 w dniu zbiórki.
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 2021 Z WYZNACZONYCH PUNKTÓW:
»» 07.04.2021 r. (środa) BAŃSKA NIŻNA - zbiórka przed remizą OSP przy ul. Papieskiej 132
»» 09.04.2021 r. (piątek) BAŃSKA WYŻNA – zbiórka na

placu powyżej, na przeciwko
remizy OSP przy ul. Szlak Papieski 52
»» 14.04.2021 r. (środa) ZASKALE - zbiórka na placu przy
przystanku autobusowym obok
remizy OSP ul. Kardynała Karola
Wojtyły 67 oraz zbiórka na placu
przed klubem sportowym LKS
przy ulicy Skałka 7E
»» 16.04.2021 r. (piątek) BÓR zbiórka na parkingu przez cmentarzem ul. Św. Józefa
»» 21.04.2021 r. (środa)
SKRZYPNE - zbiórka na placu
przed remizą OSP ul. Kościelna
4 oraz na działce u Piszczorów
za przystankiem autobusowym
ul. Św. Jadwigi Królowej
»» 23.04.2021 r. (piątek) MARUSZYNA - zbiórka na parkingu przed cmentarzem ul. Jana
Pawła II, zbiórka na działce
przy skrzyżowaniu ulicy Kosy,
Wspólnej i Ludźmierskiej oraz
na działce obok punktu pomiaru
prędkości ul. Jana Pawła II
»» 28.04.2021 r. (środa) SZAFLARY - zbiórka na parkingu
koło cmentarza ul. Augustyna
Suskiego, zbiórka na placu przed
remizą OSP ul. Augustyna Suskiego 82 oraz na placu przy

zjeździe z ulicy Augustyna Suskiego na osiedle Podlubelki
»» ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ PO SIANOKISZONCE
2021 Z WYZNACZONYCH
PUNKTÓW:
»» 05.05.2021 r. (środa) BAŃSKA NIŻNA - zbiórka przed
remizą OSP przy ul. Papieskiej
132
»» 07.05.2021 r. (piątek) BAŃSKA WYŻNA – zbiórka na placu powyżej, na przeciwko remizy
OSP przy ul. Szlak Papieski 52
»» 12.05.2021 r. (środa) ZASKALE - zbiórka na placu przy
przystanku autobusowym obok
remizy OSP ul. Kardynała Karola
Wojtyły 67
»» 14.05.2021 r. (piątek) BÓR zbiórka na parkingu przez cmentarzem ul. Św. Józefa
»» 19.05.2021 r. (środa)
SKRZYPNE - zbiórka na placu
przed remizą OSP ul. Kościelna 4
»» 21.05.2021 r. (piątek) MARUSZYNA – zbiórka na parkingu przed cmentarzem ul.
Jana Pawła II, zbiórka na działce
przy skrzyżowaniu ulicy Kosy,
Wspólnej i Ludźmierskiej oraz
na działce obok punktu pomiaru
prędkości ul. Jana Pawła II
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»» 26.05.2021 r. (środa) SZAFLARY - zbiórka na parkingu
koło cmentarza ul. Augustyna
Suskiego
»» ZBIÓRKA ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
»» 08.06.2021 r. (wtorek)
»» BÓR - zbiórka na parkingu
przed cmentarzem ul. Św. Józefa
»» SZAFLARY - zbiórka na parkingu koło cmentarza przy ul.
Augustyna Suskiego oraz na
placu przed remizą OSP ul. Augustyna Suskiego 82
»» ZASKALE - zbiórka na placu
przy przystanku autobusowym
obok remizy OSP ul. Kardynała
Karola Wojtyły 67
»» 09.06.2021 r. (środa)
»» BAŃSKA NIŻNA - zbiórka
przed remizą OSP przy ul. Papieskiej 132
»» BAŃSKA WYŻNA – zbiórka
na placu powyżej, na przeciwko
remizy OSP przy ul. Szlak Papieski 52
»» MARUSZYNA - zbiórka na
parkingu przed cmentarzem ul.
Jana Pawła II
»» SKRZYPNE - zbiórka na placu przed remizą OSP ul. Kościelna 4
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Inwestycje zaplanowane w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Szaflary na 2021 rok
Lp.
ZADANIA
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Szaflary - ulice Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana
2. Budowa wodociągu w Szaflarach
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej „…”
Przebudowa drogi powiatowej 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/
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości
Bańska Niżna
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb (budowa chodnika) w km 5+140,00 – 5+781,00 w miejscowości
Bańska Wyżna”
6. Wyświetlacze prędkości w Bańskiej Wyżnej, Zaskalu i Bańskiej
Niżnej - dopłata do PZD 50%
7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary
– Ostrowsko (budowa chodnika) w m. Szaflary. Etap II”
8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej) w miejscowości Szaflary w km 6+764,80 – 7+658,35”
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 wraz z nadzorem inspektorskim
10. Przebudowa skrzyżowania ulic Kantorówka i Migle w Bańskiej
Niżnej
11. Modernizacja dróg (Pitoniówka, do Cieślów, Kapłonówka
w Bańskiej Wyżnej, os. Bałtyzory oraz os. Stanki w Maruszynie)
12. Wykonanie barier ochronnych nad brzegiem potoku Furczańskiego ul. Pod Górą i przy ul. Polnej w Szaflarach
13. Wykonanie projektu chodnika na ul. Kościelnej w Zaskalu - od
Kościoła do jej końca
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu
przy os. Cisonie wraz z częściową modernizacją drogi w miejscowości Maruszyna
15. Projekt wykonawczy dla odwodnienia drogi gminnej ul. św.
Józefa w miejscowości Skrzypne
16. Wykonanie projektu wykonawczego dla wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Kolejowa w miejscowości
Szaflary
17. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji umożliwiającej wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 330mb w ciągu drogi gminnej dz. ew. 8488
w Szaflarach

Lp.
ZADANIA
20. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. Budowa drogi gminnej wraz z kładką
pieszo-jezdną na pot. Mały Rogoźnik w Skrzypne i Maruszyna
21. 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” Bór; drogi gminnej łączącej os. Kopaczyska
z os. Za Torem Zaskale
22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania
przebudowy drogi gminnej nr 364830K ul. Zakopiańska
w Szaflarach
23. Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie wzdłuż
drogi gminnej ul. Kantorówka w miejscowości Bańska Niżna
24. Dokumentacja projektowa - wykonanie odwodnienia w formie
umocnionego koryta w rejonie os. Stanki - Droga do oczyszczalni
w miejscowości Maruszyna
25. Dokumentacja projektowa - odwodnienie drogi gminnej (dz.
ewid. 8238) miejscowości Maruszyna
26. Odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne,
Os. Nowe w Szaflarach, ul. Migle w Bańskiej Niżnej (skrzyżowanie)
27. Wykup gruntu pod drogę przy ul. Kardynała Karola Wojtyły
w Zaskalu
28. Projekt chodnika przy ul. Kard. Karola Wojtyły od ul. Werona
do Szkoły Podstawowej w Zaskalu
29. Projekty oraz rozbudowa dróg w Gminie Szaflary
30. Zakup nieruchomości
31. Modernizacja budynków gminnych
32. Projekt podnośnika przy Urzędzie Gminy
33. Przebudowa budynku Urzędu Gminy
34. Prace modernizacyjne w mieszkaniach należących do zasobu
gminnego
35. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bór
36. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
37. Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej
w Skrzypnem
38. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem
39. Modernizacja rynien w Szkole Podstawowej w Skrzypnem
40. Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę
wielofunkcyjną SP w Szaflarach wraz z infrastrukturą
41. Budowa kanalizacji opadowej przy Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
42. Realizacja projektu w ramach Funduszy Norweskich EOG
2014-2021 działanie „Głęboka termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej – szkół podstawowych i ponadpodstawowych
43. Modernizacje budynków Szkół Podstawowych na terenie Gminy
Szaflary

18. Projekt wykonawczy zatoki postojowej/parkingu w miejscowości Skrzypne
19. Budowa drogi gminnej wraz z kładką pieszo-jezdną na pot. Mały
Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna
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Lp.
ZADANIA
44. Zakup działki 3527/6 przy ul. Papieskiej obok szkoły w Bańskiej Niżnej
45. Zakup działki w Bańskiej Wyżnej
46. Dostosowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. św. Stanisława Kostki w Górnej części Maruszyny
47. Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Skrzypnem z przeznaczeniem na przedszkole
48. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zaskalu
49. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Maruszyna
50. Projekt budowy kanalizacji w Bańskiej Wyżnej
51. Projekty i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Szaflary
52. Wykonanie oświetlenia ul. św. Józefa i św. J. Królowej od nr
32 do nr 60 w miejscowości Skrzypne
53. 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
54. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi os Stanki w Maruszynie
55. Projekt oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 364778K
na długości około 300 mb w miejscowości Bańska Wyżna
56. Oświetlenie uliczne - ul. Św. Józefa w miejscowości Skrzypne
57. Oświetlenie uliczne - ul. Św. K. Jadwigi od nr 34-62 w miejscowości Skrzypne
58. Projekt wraz z realizacją - oświetlenie uliczne - ul. Podlubelki
w miejscowości Szaflary
59. Projekt oświetlenia ulicznego - ul. Polna – Tewikiel w miejscowości Szaflary
60. Projekt oświetlenia ulicznego - ul. Do Barci w miejscowości
Szaflary
61. Dobudowa 1 słupa oświetleniowego przy ulicy Kościuszki
w Zaskalu
62. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa geotermalnej
sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości
Bór- prace projektowe”
63. 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
64. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa geotermalnej
sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości
Zaskale - prace projektowe”
65. Dzierżawa nieruchomości w związku z budową odwiertu geotermalnego
66. Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4
w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenunumulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej,
w obszarze górniczym „Podhale 1”

W Szkole Podstawowej w Skrzypnem
powstanie przedszkole

I

W dniu 10.11.2020 r. została podpisana
umowa na przebudowę części budynku Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem na przedszkole.

nwestycja polegać będzie na
wydzieleniu od Szkoły i przebudowie układu pomieszczeń
dydaktyczno – pomocniczych
zlokalizowanych na parterze
budynku. W dawnych pomieszczeniach zaplecza kuchennego
zostaną wydzielone pomieszczenia cateringu wraz ze zmywalnią,
które posiadają niezależne wejście bezpośrednio z zewnątrz.
W pozostałych pomieszczeniach
wydzielona zostanie szatnia, jadalnia, dwie sale zajęć dla dzieci,
sala zajęć indywidualnych oraz
sanitariat. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nowych
ścian działowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie zmiany ocieplenia
części ścian zewnętrznych,

wykonanie termomodernizacji
stropów i ścian w strefie strychowej, wymianę wszystkich
posadzek, wymianę instalacji:
wod-kan, co, elektrycznych,
montaż instalacji wentylacji
mechanicznej oraz dostarczenie
wyposażenia przedszkola. Zadanie jest realizowane przez firmę
GM INVEST Rafał Golonka
Sp. J., ul. Droga na Antałówkę
14, 34-500 Zakopane. Wartość
robót wynosi 498 900,65 zł brutto, a termin zakończenia całości
zadania został wyznaczony do
dnia 30.06.2021 r.
Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie
w ramach II naboru Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tekst: Wioleta Pawlak

Odbiór kolejnej inwestycji na
terenie gminy Szaflary
30 listopada 2020 r. Gmina Szaflary dokonała odbioru
inwestycji polegającej na umocnieniu korytem betonowym
rowu w ciągu ulicy Kantorówka w Bańskiej Niżnej.

P

race obejmowały wykonanie koryta betonowego wraz
z drenażem na odcinku około
500 mb, przebudowę zjazdów
i wykonanie umocnienia pobocza kruszywem. Wartość robót
wyniosła 207 141,10 zł brutto,
z czego kwota 193.101,77 zł

67. Wykonanie dokumentacji wykonawczej rozbudowy/przebudowy
boiska przy LKS w Zaskalu
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stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Zadanie zostało realizowane przez Firmę Handlowo
– Usługową „KALTRANS”
z Szaflar.
Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Program Czyste Powietrze
W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy WFOŚiGW, a Gminą Szaflary, osoby
zainteresowane udziałem w obecnej wersji Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie wymiany
szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na takie, które spełniają najwyższe normy oraz
przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

P

rogram skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami, lub współwłaścicielami istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których
dochód roczny nie przekracza 100.000 zł.

»» osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu
(dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):
»» Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
»» Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019
(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
»» Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości
przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które
rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
»» formie opłacanego podatku,
»» wysokości przychodu,
»» stawce podatku,
»» wysokości opłaconego podatku.

Miesięczne łączne zarobki osób gospodarujących, w przeliczeniu
na osobę nie mogą przekraczać:
»» 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
»» 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
można starać się o podwyższone dofinansowanie na:
»» wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła
ciepła spełniające wymagania Programu,
»» instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
»» wentylację mechaniczną,
»» mikroinstalację fotowoltaiczną,
»» ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku
pobranego z https://portal.wfos.krakow.pl/ konieczne jest dołączenie
zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie
Szaflary wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szaflarach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego Wnioskodawcy dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019.
Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego
następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia,
za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach
osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na
zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
Podczas rozliczenia brane pod uwagą są koszty poniesione maksymalnie na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej
niż 15.05.2020 r.
W ramach podstawowego poziomu dofinansowania można uzyskać dotację do 30 tyś zł, natomiast w przypadku podwyższonego
poziomu dofinansowania do 37 tys. zł po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia.
Prace przy termomodernizacji budynku będą obejmowały m.in.
docieplenie przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej.

Ważne! W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania
przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących
po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
Dochód podlegający odliczeniu:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt. 4.1 wniosku o żądaniu
wydania zaświadczenia.
UWAGA!
Zaświadczenie z GOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowych informacji udziela:
»» w sprawie wydania zaświadczenia – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26 123 28 (wew. 28) oraz
adresem e-mail: gops@szaflary.pl;
»» w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz
wypełnienia wniosku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pod nr tel. 12 422 94
90 (wew. 2) oraz adresem e-mail: biuro@wfos.krakow.pl
»» w sprawie wypełnienia wniosku o dofinansowanie – Referat
Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych, pod nr tel. 18
26 123 41 oraz adresem e-mail: natalia.panszczyk@szaflary.pl

Gospodarstwo domowe tworzą:
»» osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
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Laureaci konkursu plastycznego
„Moje wakacje w czasie pandemii”
Znamy już laureatów konkursu plastycznego dla szkół podstawowych gminy
Szaflary pn. „Moje wakacje w czasie pandemii”.

Komisja konkursowa
w składzie:
• Maria Piszczek (przewodnicząca Komisji) – kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach,
• Katarzyna Sowa – Pełnomocnik
Wójta ds. RPA w Szaflarach,
• Alicja Sąder – pracownik
Urzędu Gminy Szaflary,
w dniu 5 listopada 2020 r.
oceniła prace dzieci złożone
w ramach konkursu plastycznego „Moje wakacje w czasie
pandemii”. Łącznie oceniono
111 prac w trzech kategoriach
wiekowych. Prace były oceniane
anonimowo.

Klasy IV – VI:
»» I miejsce: Oliwia Sikoń kl IV
(Skrzypne)
»» II miejsce: Daria Wątorek kl
VIb (Szaflary)
»» III miejsce: Karolina Zarycka
VI (Bańska Wyżna)
Wyróżnienia:
Anita Sikora kl V (Skrzypne), Martyna Jarząbek kl VI
(Bór)

Wyniki Konkursu
Klasy I – III:
»» I miejsce: Amelia Rusnak kl
I (Bańska Wyżna)
»» II miejsce: Izabela Migiel kl
I (Skrzypne)
»» III miejsce: Natalia Pawlikowska kl I (Bańska Niżna)
Wyróżnienia:
Wojciech Kołkowski kl I (Bańska
Niżna), Nikola Wyroba kl I (Bańska Niżna), Wiktoria Zadora kl
I (Skrzypne), Sandra Michniak kl
I (Skrzypne), Franciszek Urbaś kl
II (Bańska Niżna), Antoni Rusnak
kl III (Bańska Wyżna)

Klasy VII – VIII:
»» I miejsce: Aleksander Rusnak
kl VII (Bańska Wyżna)
»» II miejsce: Gabriela Gal kl
VIIc (Szaflary)
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»» III miejsce: Julia Wilczek kl
VII (Bór)
Wyróżnienia:
Aleksandra Biela kl VIIc (Szaflary), Martyna Luberda kl VII
(Bór)
Laureaci oraz zdobywcy
wyróżnień otrzymali nagrody
rzeczowe oraz słodycze ufundowane przez Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

GOPS

Konkurs plastyczny
„Aktywności TAK –
używkom NIE”
GKRPA tradycyjnie już
zorganizowała w roku 2020
profilaktyczny konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Szaflary.

O

gółem na konkurs wpłynęły
54 prace z 5 szkół. Wszystkie prace były wykonane
zgodnie z regulaminem. Prace
oceniała komisja w składzie Małgorzata Gacek, Justyna Kurnat
i Katarzyna Rusnak.
Podsumowanie konkursu odbyło się 6 listopada
2020 r. Rozstrzygnięcie odbyło się w niecodzienny sposób.
Ze względu na trudną pandemiczną sytuację komisja nie
zaprosiła laureatów na wspólne
wręczenie nagród, lecz nagrody zostały doręczone do szkół
przez pełnomocnik Katarzynę Sowę i członka komisji
Małgorzatę Gacek. Nagrody
i dyplomy mogli odebrać indywidualnie rodzice laureatów
konkursu. Dyplomy dla opiekunów także zostały przekazane do szkół.
Efekty pracy uczniów można zobaczyć w galerii na stronie
www.gkrpa.szaflary.pl
Laureaci przedstawiają
się następująco:
Grupa I – Klasy I - III
»» I miejsce – Melania Marusarz – Szkoła Podstawowa
w Zaskalu
»» II miejsce – Amelia Rusnak
- Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej

»» III miejsce – Marta Latocha –
Szkoła Podstawowa w Borze
»» Wyróżnienie – Michał Mrugała – Szkoła Podstawowa
w Szaflarach
»» Wyróżnienie – Wojciech Kołkowski – Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Niżnej
Grupa II – Klasy IV – VI
»» I miejsce – Oliwia Pawlikowska – Szkoła Podstawowa
w Zaskalu
»» II miejsce – Martyna Jarząbek – Szkoła Podstawowa
w Borze
»» III miejsce – Szymon Chrobak
– Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej
»» Wyróżnienie – Michał Gąsienica-Makowski – Szkoła
Podstawowa w Szaflarach
»» Wyróżnienie – Justyna Dąbrowska – Szkoła Podstawowa w Borze
Grupa III – Klasy VII – VIII
»» I miejsce – Aleksander Rusnak – Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
»» II miejsce – Małgorzata Tylka
– Szkoła Podstawowa w Zaskalu
»» III miejsce – Magdalena Tylka
– Szkoła Podstawowa w Zaskalu
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Gacek, oprac. r/
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Warsztaty profilaktyczne
W Szkole Podstawowej w Szaflarach, Zaskalu, Maruszynie Górnej oraz w Borze odbyły
się warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „DEBATA” w której udział wzięło łącznie
52 uczniów. Program zrealizowała firma Pracownia Edukacji Karol Kołbyk.

P

rogram ten jest adresowany do uczniów starszych
klas szkół podstawowych,
w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa.
Ma za zadanie opóźnienie
inicjacji alkoholowej wśród
młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest
rekomendowany przez PARPA, KBPN, IPiN oraz ORE.
Autor interwencji profilaktycznej – programu „Debata”, prof. dr hab. Krzysztof
Wojcieszek, korzystał z osiągnięć psychologii, socjologii
oraz antropologii filozoficznej. Źródła te umożliwiają
rozpoznanie właściwych sposobów dotarcia do młodego
człowieka, skupiają uwagę

na zasadniczych sprawach
związanych z dorastaniem
i dotyczą prawdy o człowieku i życiu.
Celem ogólnym programu jest
wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji
alkoholowej.

wiskowych – osłabienie siły
presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych –
rodziców i nauczycieli.
W Debacie wykorzystuje się
metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa
się z logicznie powiązanych
ze sobą elementów, które mają
charakter dyskursu. Należą do
nich:
»» tworzenie klimatu wspólnoty
i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
»» sondaż, którego celem jest
modyfikowanie przekonań
normatywnych,
»» przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego
używania,
»» „burza mózgów” na temat
korzyści i szkód związanych

Cele szczegółowe:
»» wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych
przekonań normatywnych
(pro-alkoholowych norm
środowiskowych),
»» klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego
stylu życia,
»» wzmocnienie tendencji do
podejmowani abstynencji
w sytuacji nacisków środo-

»»

»»
»»
»»
»»
»»

z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie
mitów związanych z alkoholem,
proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane
z piciem alkoholu,
zabawy dydaktyczne,
promowanie zabawy bez
alkoholu (wykorzystanie
skeczu)
praca grup nad „tym co nas
może chronić”
osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta
sesja odpowiedzi na ewentualne pytania
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
Katarzyna Sowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Informujemy, że od 1 października 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ
Podprogram 2020 i trwać będzie do 30 czerwca 2021 r.

W

sparcie żywnościowe
w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane
do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie
niezbędnej ilości oraz standardu
posiłków.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać
objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej i których dochód nie
przekroczy 220% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy

społecznej tj. 1.542,20 zł dla
osoby samotnie gospodarującej
i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby, które do tej pory nie
korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ich dochód nie
przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szaflarach celem złożenia
dokumentacji, potwierdzającej
wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania
do otrzymania pomocy żywnościowej.
Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020
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będzie składał się z następujących produktów: groszek
z marchewką, fasola biała,
koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po
bretońsku, makaron jajeczny
świderki, płatki owsiane, ryż
biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona,

pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód
nektarowy wielokwiatowy, olej
rzepakowy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Podprogramu 2020 zapraszamy do
budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 1.5 lub pod nr tel.
18-26-123-29 lub odwiedzić
stronę https:/ www.gov.pl/web/
rodzina/podprogram-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
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Święto Szkoły i Ślubowanie klasy I
W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej, 20 października
obchodzono święto Patrona Szkoły, Świętego Jana Kantego
połączone ze ślubowaniem klasy I.

Ś

więto Patrona Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
- Św. Jana Kantego corocznie
obchodzone jest bardzo uroczyście. Ten rok jest jednak nieco
inny, o czym koronawirus nie
daje nam zapomnieć. Pomimo
trudności, obostrzeń sanitarnych
udało nam się bezpiecznie z za-

chowaniem wszelkich zaleceń
ten dzień uczcić.
Corocznie w tym dniu odbywa
się w naszej szkole ślubowanie
klasy I. W tym roku w poczet
uczniów przyjęto 14 dzieci.
Pierwszaki przygotowały krótki
program artystyczny i chociaż
tylko rodzice mogli podziwiać ich

talenty, duma i zadowolenie było
ogromne. Pasowania z wszelkimi
ceremoniałami dokonała dyrektor
szkoły Maria Niedośpiał, a rodzice obdarowali swoje pociechy
wspaniałymi pamiątkami.
Uczniowie klas starszych
również uczcili pamięć o naszym
patronie. Wraz z wychowawcami
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w swoich klasach przeprowadzili
cykl zajęć poświęconych życiu
i działalności św. Jana Kantego oraz konkursy plastyczne
przedstawiające postać świętego.
Efekty tej pracy zaprezentowano
na gazetkach klasowych.
Tekst i zdjęcia: Anna Królczyk,
oprac. r/
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Ginące zawody – garncarstwo
Warsztaty z garncarstwa i ceramiki są kontynuacją zajęć prowadzonych już w 2019 roku w ramach
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie.

S

am projekt jest realizowany
w ramach Programu integracji społeczności romskiej
w Polsce na lata 2014 – 2020.
Program ma na celu integrować
dzieci ze społeczności romskiej
ze środowiskiem i społecznością
uczniowską Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej.
W dobie pandemii koronawirusa realizacja zajęć była zdecydowanie utrudniona. Udało nam
się zrealizować już większość
zadań i tematów jakie sobie
wyznaczyliśmy. Uczniowie
w dalszym ciągu doskonalą
warsztat rzeźbiarski. Garncarstwo wymaga ciągłych ćwiczeń
i szlifu, żeby osiągnąć w miarę zamierzone efekty swojej
pracy. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną grupy dzieci
uczestniczących w warsztatach
zmieniały się w zależności od

tego jaka grupa wiekowa była
dostępna. W większości zajęć uczestniczyli uczniowie
klas młodszych. Największą
atrakcją było to, że dzieci
pojedynczo uczyły się pracować i wyrabiać naczynia
na kole garncarskim. Zajęcia
te cieszyły się dużym zainteresowaniem i ogromnym
zaangażowaniem uczestników. Pomimo komplikacji
i trudności w pracy na kole
garncarskim powstawały

wspaniałe wyroby artystyczne.
W trakcie zajęć z rzeźbienia
w glinie uczniowie wyrabiali
glinę ręcznie tworząc różne
elementy ozdobne: ozdoby do
powieszenia na choinkę, medale okolicznościowe, figurki

zwierząt oraz naczynia: miseczki,
kubeczki czy talerzyki.
Mamy nadzieje, że już niedługo wrócą czasy umożliwiające
nam spokojną pracę i realizację
podjętych zobowiązań.
Tekst i zdjęcia: Anna Królczyk

Nauczycielom - Za serce, uśmiech, dobre słowo…
14 października 2020 roku w Szkole Podstawowe im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

D

yrektor szkoły, Pani Maria Niedośpiał przywitała
wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Uczniowie
z klasy VIII pod kierunkiem

bezpiecznie obejrzeć przedstawienie. Wiele ciepłych i miłych
słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie
docenili i podkreślili swoją
wdzięczność za codzienny trud

nauczycielki Pani Renaty Jagody przygotowali program
artystyczny, który z powodu
pandemii został nagrany, dzięki temu uczniowie pozostałych
klas, nauczyciele i rodzice mogli
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pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność, troskę o dobro
wychowanków.
Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego złożyli życzenia
wszystkim pracownikom szkoły,
odśpiewali sto lat i podarowali
tort na osłodę.
Na zakończenie akademii głoś
zabrała Pani dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej
pracy nauczyciela. Podziękowała
za dotychczasowe zaangażowanie nauczycielom, życzyła wielu
sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Samorząd
Uczniowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców również
otrzymali od Pani dyrektor podziękowania za życzenia, kwiaty
i poczęstunek.
Tekst i zdjęcia: Samorząd
Uczniowski, oprac. r/
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Uczymy się „Na Teamsach”
Od 26 października 2020 uczniowie klas 4-8 przeszli na nauczanie zdalne.
9 listopada dołączyli do nich uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Wdrożeni
do pracy zdalnej na wiosnę, od razu przystąpiliśmy do działania. Tym bardziej,
że od pierwszego dnia nauki zdalnej pracowaliśmy na obcej nam platformie Microsoft
365. Teams, bo o tej aplikacji mowa, daje nam mnóstwo możliwości i różnorodnych
funkcji, dzięki czemu nauka zdalna staje się łatwa i atrakcyjna.

S

zkoła Podstawowa w Skrzypnem pozyskała licencję firmy Microsoft jeszcze przed
wakacjami, dlatego integracja
dziennika elektronicznego
z platformą do nauki zdalnej została dokonana na kilka tygodni
przed ogłoszeniem decyzji rządu
o przejściu uczniów starszych
klas szkoły podstawowej na
lekcje online.
Nasi nauczyciele – jak zwykle – sprostali wyzwaniu. Nie

czekając na szkolenie, które miało się odbyć w szkole
w ostatnich dniach października, sami przystąpili do zgłębiania tajników pracy „na Teamsach”. Regularnie, zgodnie
z planem zajęć obowiązującym
w naszej szkole, kontaktują się
z uczniami za pośrednictwem
platformy, ale też są otwarci
na inne formy komunikacji
(telefony, maile, komunikatory). Wspierają uczniów i ich

rodziców, a także nieustanie
wzbogacają swój warsztat pracy. Tutaj należy wspomnieć
również o nieocenionej pomocy ze strony rodziców naszych
uczniów – to oni zadbali o to,
by ich dzieci mogły przejść na
edukację zdalną. Dziękujemy
za pomoc przy przechodzeniu
z jednej platformy na drugą oraz
za koordynowanie przebiegu
nauczania z tej „drugiej strony” - z perspektywy domowej.

Paczuszka dla Maluszka
Szkoła Podstawowa w Skrzypnem przyłączyła się
do świątecznej zbiórki „Paczuszka dla Maluszka”
organizowanej przez Fundację Małych Stópek.

P

odczas akcji zbierano artykuły higieniczne, pieluszki
jednorazowe, chusteczki
nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły
dla mam.

Zgromadzone dary trafiły
do Domów Samotnej Matki
i Domów Dziecka w całej
Polsce.
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Joanna Palka
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Drodzy Rodzice, bez Waszego
wsparcia nasze wysiłki nie przyniosłyby żadnego efektu.
Edukacja zdalna to nie tylko
chwilowe rozwiązanie dotyczące realizacji zadań oświatowych
w dobie pandemii; to znak czasów i konieczność doskonalenia
swoich umiejętności przekazywania wiedzy w przestrzeni cyfrowej. Chcemy sięgać po nowe
technologie, by sprostać temu
wyzwaniu.
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Kredkobranie

Europejski Dzień Języków
24 i 25 września poszczególne klasy Szkoły Podstawowej
w Szaflarach świętowały Europejski Dzień Języków.
Dzień ten wprowadzono w 2001 r. z inicjatywy Rady Europy
i tradycyjnie dzień ten obchodzony jest 26 września.

Szkoła Podstawowa
w Szaflarach wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Kredkobranie, mającej na celu
pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających
na obszarze Kresów
dawnej Rzeczypospolitej.

S
Z

uwagi na obowiązujące
wymogi sanitarne w szkole,
EDJ miał charakter kameralny. W trakcie zajęć uczniowie poznawali fakty dotyczące
języków obcych oraz naszego
rodzimego języka polskiego.
Odkryli także, jak wiele jest odmian języka migowego. Obejrzeli alfabet międzynarodowego
języka znaków ‘International
Sign’, a bilingwalna uczennica
zaprezentowała swoim kolegom
i koleżankom z klasy angielski
alfabet migowy.

dromów (wyrażenie brzmiące
tak samo czytane od lewej do
prawej i od prawej do lewej).
Odkrywały tajniki odgłosów,
wydawanych przez zwierzęta
w różnych częściach Europy.
Poznały najdłuższe polskie słowo „konstantynopolitańczykowianeczka”.
Europejski Dzień Języków
upłynął na nauce, grach i ciekawych zagadkach, przy których
uczniowie świetnie się bawili,
a jednocześnie wzbogacili swoją
wiedzę i dostrzegli różnorodność
językową, tak ważną dla naszej
Europejskiej kultury.
Tekst i zdjęcia:
Renata Szewczyk, oprac. r/

Dzieci mogły zmierzyć
się z polskimi i angielskimi
łamańcami językowymi. Rywalizowały w rozpoznawaniu
przeróżnych języków obcych
usłyszanych na nagraniach.
Podawały przykłady palin-
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kala zainteresowania akcją pokazała, że uczniowie szkoły w Szaflarach
rozpoznają potrzebę dzielenia się dobrem z innymi, i że od najmłodszych
lat rodzice we współpracy
z nauczycielami wychowują
uczniów do wartości.
Zebrano około 20 kilogramów wszelkiego rodzaju
przyborów szkolnych i pomocy plastycznych. Dary przyniesione przez dzieci trafią
październiku do polskich
szkół i placówek, w których
uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie.
Serdecznie dziękujemy za
Waszą hojność.
Tekst i zdjęcia:
Renata Szewczyk, oprac. r/
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Uczymy pomagać

D

zieci ze Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem pod opieką nauczycielki Joanny Palki, podczas zajęć
świetlicowych rozwijając swoje talenty pomagają swojemu nauczycielowi,
który uległ poważnemu wypadkowi
i obecnie potrzebuje wsparcia.

Uczniowie malowali obrazy oraz
wykonali stroiki, które zostały przeznaczone na sprzedaż. Cały dochód
ze sprzedaży przekazano na cele charytatywne.
Tekst i zdjęcia: Joanna Palka, oprac. r/

Serdeczna karteczka
W oddziale przedszkolnym 3/4-latków Szkoły
Podstawowej w Borze realizowany jest
projekt „Serdeczna karteczka”. W ramach
tego projektu w piątek, 13 listopada
odwiedziła grupę przedszkolaków Pani
Renata – pielęgniarka.

N

a co dzień pracuje ona
w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach oraz sprawuje opiekę
zdrowotną nad dziećmi z tej szkoły, dlatego podczas wizyty dzieci
czuły się bardzo swobodnie i zadawały Pani Renacie pytania, na
które chętnie odpowiadała.
Na początku gość zaprosił
wszystkie dzieci do koła, aby
posłuchały o tym, czym zajmuje się pielęgniarka, gdzie pracuje oraz jaka powinna to być

osoba. Następnie Pani Renata
zaprosiła dzieci do stolika, aby
pokazać im przyniesione przez
siebie przedmioty, które wykorzystuje w swojej pracy. Było ich
naprawdę mnóstwo. Pielęgniarka
wzbudziła pełne zainteresowanie
wśród przedszkolaków. Pokazała jak należy bandażować rękę
w razie skręcenia, jak należy
prawidłowo założyć plaster oraz
przedstawiła etapy wykonywania
zastrzyków.

Każdy maluch otrzymał od
naszego gościa strzykawkę. Na
dokładkę Pani Renata podarowała nam wszystkie te drobiazgi,
które do nas przyniosła, mnóstwo
naklejek oraz najważniejsze - cukierki i batoniki w mega pakach.
Na zakończenie spotkania
dzieci odśpiewały piosenkę, któ-
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rej nauczyły się specjalnie na tę
okazję oraz wręczyły pielęgniarce
własnoręcznie wykonaną książkę
z serdecznymi karteczkami.
Bardzo dziękujemy Pani Renacie za poświęcony nam czas,
przygotowanie oraz słodycze.
Tekst i zdjęcia: Justyna Kurnat,
oprac. r/
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Szkolne remonty

Sukces ucznia
ze szkoły
podstawowej
w Szaflarach
Kolejny raz z okazji Dnia
Papieskiego uczniowie
szkoły w Szaflarach wzięli
udział w Festiwalu Papieskim organizowanym
przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu.

W

tegorocznej XXVII
edycji odbywającej
się pod hasłem TOTUS TUUS jury oceniało 80
prac w kategorii literackiej
oraz 307 prac plastycznych
nadesłanych nie tylko z różnych stron Polski, ale również
z zagranicy.
Cieszymy się, że wśród
laureatów znalazł się nasz
uczeń - Franciszek Fiedler,
który otrzymał Nagrodę Specjalną dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury za wiersz
„Podziękowanie”.
Tekst: Jolanta Kustra, oprac. r/

W okresie wakacji w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej dokonano
generalnego remontu łazienki na parterze
przeznaczonej dla uczniów klas młodszych.
Koszt modernizacji to 63 tys zł.

P

odczas remontu wymieniono
grzejniki, wszystkie sanitariaty, dokonano przebudowy
toalet, co pozwoliło na zwiększenie liczby dostępnych sanitariatów. Zamontowano również

nowe drzwi. Ściany wykończono
płytkami. Jest to kolejna modernizacja dopełniająca kompleksowy remont szkoły.
Tekst i zdjęcia: Urszula Krupa
Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej

Święto pieczonego ziemniaka w Maruszynie
W słoneczny październikowy dzień uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej wraz z wychowawcą, Panią
Joanną Niźnik- Topór, zorganizowali Święto Pieczonego Ziemniaka.

U

czniowie najpierw w klasie
zapoznali się z „historią
ziemniaka”. Dowiedzieli
się skąd pochodzi, jak nazywa
się w różnych regionach Polski,
z jakich części się składa, oraz
jakie potrawy można z niego
przygotować. Po zajęciach
zapalili ognisko w lesie nad
szkołą.
Zajęcia zorganizowane
na świeżym powietrzu były
doskonałą okazją do aktywnego, zdrowego spędzenia
czasu, integracji i dostarczyły
uczestnikom wielu wrażeń.

Dzieci zajadały się smaczną
kiełbaską i pysznymi pieczonymi ziemniakami. Pogoda
dopisała, a relaks na świeżym
powietrzu był odskocznią od
szkolnej codzienności. Nikt,

by się nie spodziewał, że tyle
radości sprawi dzieciom tradycyjny ziemniak.
Tekst i zdjęcia:
Samorząd Uczniowski
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Świętujemy Niepodległość
Świętujemy
niepodległość
w szkole
w Szaflarach
6 listopada uczniowie
klas 0-III, przez szkolny
radiowęzeł wzięli udział
w słuchowisku poświęconym 102 rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Był to
ostatni dzień stacjonarnej nauki dzieci.

S

łuchowisko zatytułowane
„Jak postawiono w Szaflarach krzyż grunwaldzki?”
przedstawia, jak na przestrzeni 8 lat (1910-18) doszło do
pojawienia się na wzgórzu
Ranisberg krzyża grunwaldzkiego i w jaki sposób krzyż
był świadkiem odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W słuchowisku, którego
autorami są Katarzyna Fiedler
i Jarosław Szlęk (tekst) oraz
Agnieszka Zając (nagranie)
udział wzięli: Patrycja Strama – narrator, ksiądz Maurycy Rottermund - Szymon
Klimczak, Maciej Łukaszczyk spod Lubelek - Jan Tylka, Bartłomiej Jarząbek spod
Buka - Jakub Para, syn Maćka
Wojtek - Kacper Komperda,
kolega Wojtusia Jasiek - Andrzej Gałdyn Józef Rajski,
burmistrz Nowego Targu Piotr Handzel.
Dzięki temu słuchowisku
uczniowie mogli poznać ważne wydarzenia z historii Szaflar na tle wydarzeń z historii
Polski.
Tekst: Jarosław Szlęk, oprac. r/

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla
wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli,
Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku obchodzimy
nasze święto narodowe – Święto Niepodległości.

W

tym roku 10 listopada, dzieci z oddziału
przedszkolnego w Maruszynie Dolnej wzięły udział
w ogólnopolskiej akcji „Szkoła
do hymnu”. Dokładnie o 11.11
wspólnie odśpiewały pieśń Mazurka Dąbrowskiego przyłączając się tym samym do placówek oświatowych z całej
Polski w rocznicę odzyskania
Niepodległości.
Również 13 listopada
wszystkie dzieci uroczyście
świętowały ten wyjątkowy dla
Nas Polaków dzień. Głównym
celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury
i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.
Chociaż podczas przedstawienia
nie mogli brać udziału rodzice,

nauczyciele i uczniowie to i tak
słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym,
symbolom walki o wolność

i zwycięstwo oraz miłość do
Ojczyzny.
Tekst i zdjęcia: Aneta Kęsek,
oprac. r/

W hołdzie Bohaterom
10 listopada 2020 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej wzięły udział w ogólnopolskiej akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła do hymnu”.

W

ramach tej akcji, dzieci
odświętnie ubrane, punktualnie o godz. 11:11 uroczyście odśpiewały „Mazurka
Dąbrowskiego”.
W tym dniu odbyły się również zajęcia poświęcone historii
naszego kraju.

Przedszkolaki poznały
symbole narodowe, oglądały
film edukacyjny, uczyły się
piosenki pt. „Co to jest niepodległość” i wykonały prace
plastyczną – wyklejając kontury polskiej flagi. Wszystkim
przedszkolakom udzielił się
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tego dnia uroczysty, patriotyczny nastrój.
Uczniowie szkoły podstawowej przystąpili do akcji i wspólnie z nauczycielami odśpiewali
hymn, komunikując się na platformie Teams.
Tekst i zdjęcia:
Dominika Schlegel - Żółtek
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Dyktando niepodległościowe w Bańskiej Wyżnej
1 października 2020 roku w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej odbyło się VIII Ogólnopolskie
Dyktando Niepodległościowe ,,Po polsku
o historii”. W etapie szkolnym wzięli udział
uczniowie klas IV – VI oraz VII – VIII.

U

czniowie rozpoczęli rywalizację o godzinie 13.00. Każdy z uczestników ubrany był
w strój galowy, a na lewej piersi
przypięty miał biało-czerwony
kotylion. Podniosłą atmosferę
wydarzenia podkreślały również
patriotyczne dekoracje w salach,
flagi biało-czerwone, okolicznościowe plakaty. Uczniowie klas
IV – VI zmierzyli się z niełatwym
dyktandem zatytułowanym „Gawęda o twórcach harcerstwa”.
Natomiast starsza grupa wieko-

Szkoła do hymnu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze przyjęli
zaproszenie do Ogólnopolskiej akcji Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”.

10

listopada 2020 r. dokładnie o godz. 11:11 dzieci
będące w szkole, czyli
oddział przedszkolny 3/4 latków
i oddział przedszkolny 5/6 latków, a także uczniowie starszych
klas łączący się przez aplikację
Teams odśpiewali wspólnie 4
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Za udział w akcji szkoła
otrzymała podziękowanie.
Udział w tej akcji, to nie jedyny sposób, w jaki uczczono
102 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W piątek 6 listopada
uczniowie klas młodszych i oddziału przedszkolnego uczestniczyli w akademii przygotowanej
przez trzecią klasę. Wszyscy
uczniowie przyszli w tym dniu
ubrani na galowo, z samodzielnie
wykonanymi flagami. Uczniowie
dowiedzieli się o niewoli, w jakiej Polska była przez 123 lata
i o tym jak społeczeństwo polskie
podjęło walkę z wrogiem i skutecznie przeciwstawiło się wynarodowieniu. Przeczytano arty-

kuł, który ukazał się 11 listopada
1918 r. w Gońcu Warszawskim.
Następnie uczniowie przenieśli
się online do Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie niedaleko Kościerzyny, do dworku
gdzie urodził się Józef Wybicki – autor słów naszego hymnu
i wspólnie odśpiewali „Mazurek
Dąbrowskiego”, „Wojenko, wojenko” oraz „Białe róże”.
W oddziałach przedszkolnych
3/4 latków i 5/6 latków został
zorganizowany Dzień Małego Patrioty. Z tej okazji dzieci
przyszły do szkoły w strojach
galowych, a dodatkowo zostały przystrojone przez wychowawczynie biało-czerwonymi
dodatkami, aby spotęgować
ważność tego dnia. Całe zajęcia
zostały utrzymane w tematyce
patriotycznej. Jak przystało na
prawdziwych Polaków, dzieci
wykonały samodzielnie kotyliony, które zostały przyczepione na ich prawej piersi. Dzieci
z zaciekawieniem obejrzały film

przypominający polskie symbole
narodowe: hymn, godło i flagę
oraz wiersz, „Kto ty jesteś”, Władysława Bełzy. Towarzyszył im
śpiew patriotycznych piosenek
pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”
oraz „Co to jest Niepodległość”.
Tekst i zdjęcia: Halina Gacek,
Anna Kalata, Justyna Kurnat,
oprac. r/
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wała zmagała się z zawiłościami
ortograficznymi „O zdrową Rzeczpospolitą”. Do konkursu przystąpiło ośmioro uczniów z klas IV
– VI oraz czworo z klas VII – VIII.
Dyktando Niepodległościowe
,,Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny, w ramach
którego rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie staje się okazją
do uczenia się historii i refleksji
nad językiem ojczystym.
Tekst: Andrzej Jarząbek kl. VIII
Zdjęcia: Agnieszka Fiedor - Sulka
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Bańskiej Wyżnej
W dniu 14 października 2020 roku, przestrzegając obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie, po którym zostali
pasowani na pełnoprawnych uczniów szkoły. W uroczystości uczestniczyli pierwszoklasiści,
rodzice, poczet sztandarowy szkoły, dyrekcja oraz wychowawczyni.

D

yrektor szkoły Urszula
Krupa powitała gości i rozpoczęła uroczystość, zaś
sami pierwszoklasiści musieli
sprostać oczekiwaniom, które
stawiała przed nimi ich wychowawczyni. Poradzili sobie znakomicie i wykazali się wieloma
umiejętnościami: recytatorskimi, wokalnymi, a także wiedzą
o Ojczyźnie, o Patronie szkoły
i o obowiązkach ucznia. Nikt
nie wątpił, że mogą być przyjęci
do grona uczniów. W podniosłej
atmosferze, przed sztandarem
szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Dyrektor szkoły symbolicznym piórem dokonała aktu
pasowania na uczniów, a wychowawczyni wręczyła pamiątki Ślubowania oraz pierwsze
szkolne legitymacje.

Po części oficjalnej nastąpił czas życzeń i wręczania
upominków od rodziców, ale
najpierw uczniowie musieli
wykazać się nie lada odwagą.
Rodzice przygotowali zadanie,
które polegało na wypiciu atramentu z kałamarza i zjedzeniu
kawałka kredy. Jak się okazało
atrament był pysznym sokiem

jagodowym, a kreda to smakowita czekolada. Radości i śmiechu nie było końca. Uczniowie
za to zadanie otrzymali medal
za odwagę. Życzenia sukcesów
na wszystkich etapach edukacji w imieniu społeczności całej
szkoły złożyła pierwszoklasistom pani dyrektor. Po uroczystości przedstawiciele z klasy

Pamiętamy!
Zwykle 8 listopada społeczność Szkoły
Podstawowej w Szaflarach uroczyście obchodziła
rocznicę urodzin Patrona Augustyna Suskiego.

W

tym roku z powodu ograniczeń związanych z pandemią I nauczaniem zdalnym w klasach 4-8 musieli oni
zrezygnować z ogólnoszkolnej
uroczystości, ale nie zapomnieli
o wielkim szaflarzaninie, który
poświęcił życie sprawom Ojczyzny. 6 listopada pod pomnik

Patrona udała się delegacja przedstawicieli klasy 3a z opiekunką
Samorządu Uczniowskiego
i w imieniu całej społeczności
szkolnej, złożyła wiązankę kwiatów jako symbol szacunku i pamięci.
Tekst: Anna Lenart
Dyrektor SP w Szaflarach
oprac. r/
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drugiej i trzeciej obdarowali
pierwszoklasistów symbolicznymi upominkami. Był też czas
na pamiątkowe zdjęcia, oraz poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Słowa podziękowań należą się
rodzicom, którzy bardzo dobrze
współpracowali z wychowawczynią przy przygotowywaniu
uroczystości oraz Katarzynie
Rusnak za fotorelację.
To był niewątpliwie wzruszający dzień dla pierwszaków
o czym świadczą słowa jednego
z uczniów Szymona W.: „Proszę
pani, to był najpiękniejszy dzień
w moim życiu”.
Tekst : Dorota Graca
Wychowawczyni klasy pierwszej,
oprac. r/
Zdjęcia: Katarzyna Rusnak
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Borze
14 października uczniowie klasy pierwszej: Krzysztof Cisoń, Anna Domagała, Krzysztof Łaś, Daria
Majdanik, Marta Majdanik, Aleksandra Mąka, Karolina Mąka, Dominik Pawlikowski, Wojciech Sarna
i Klaudia Zubrzycka zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Borze.

P

ierwszoklasiści w obecności
kl. III, przedstawicieli klas
IV-VIII i rodziców zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym „Ja i moja
szkoła”, następnie ślubowali „…
działać na rzecz swojej szkoły,
być uprzejmym i wesołym”.
Zgodnie z tradycją szkoły
każdy pierwszak otrzymał z rąk

Dyrektor szkoły pamiątkowy
dyplom oraz legitymację szkolną, natomiast rodzice zakupili
dla swoich pociech piękne książeczki.
Tak ważna chwila w życiu
każdego dziecka z pewnością
pozostanie długo w pamięci.
Tekst i zdjęcia: Wioletta Luberda,
oprac. r/

Pasowanie pierwszoklasistów
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej
im. św. Kazimierza Jagiellończyka
w Bańskiej Niżnej są już pełnoprawnymi
uczniami. Uroczyste ślubowanie odbyło się
14 października 2020 roku.

T

egoroczna uroczystość
miała nietypowy charakter
ze względu na obostrzenia
sanitarne. Mimo stresu dzieci doskonale poradziły sobie
z mikrofonem i występem
przed publicznością, która
w tym roku składała się z nauczycieli i rodziców. Dzieci
recytowały wiersze, śpiewały
piosenki oraz wykonały taniec
z flagami. Za co publiczność
nagrodziła ich gromkimi bra-
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wami. Uczniowie swoją postawą udowodnili, że są gotowi
do nauki i obowiązków szkolnych. Po wzruszającej przysiędze rodzice obdarowali swoje
pociechy licznymi prezentami
.Na zakończenie przyszła pora
na pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy rodzicom za pomoc
i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
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Rocznica setnych
urodzin
Św. Jana Pawła II
W roku 2020, 18 maja przeżywaliśmy
100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
Z powodu zdalnego nauczania obchody
tej ważnej rocznicy dla wszystkich
Polaków w Szkole Podstawowej w Borze
zostały przeniesione na październik.

N

asze obchody zaczęły się
od przygotowania i wysłania prac plastycznych
na XXVII Festiwal Papieski
pt. „Totus Tuus”. Konkurs ten
zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Białym
Dunajcu.
Szkołę w Borze reprezentowało siedem prac uczniów z klas
od I do VI. Ponieważ w tym roku
wysyłamy tylko zdjęcia wykona-

nasz papież” – 100 lecie urodzin
Jana Pawła II. Nauczyły się też
nowej piosenki poświęconej osobie Świętego Papieża pt : „Nie
zastąpi Ciebie nikt”.
Na podsumowanie obchodów
100-lecia urodzin Karola Wojtyły
uczniowie napisali Quiz o Św.
Janie Pawle II. Piszący test musieli wiedzieć np., „Kto udzielił Karolowi Wojtyle święceń
kapłańskich?”, „Ilu świętych
ogłosił św. Jan Paweł II?”, „Czy
papież odwiedził synagogę?”
i wiele innych. Z każdej klasy
została nagrodzona jedna osoba,
która uzyskała największą ilość
punktów. Nagrody ufundował
ks. Proboszcz.
Dziękuję dzieciom za zaangażowanie i gratuluję wiedzy.

nych prac, najlepsze z nich zostały wyeksponowane na gazetce
okolicznościowej i można je podziwiać na korytarzu szkolnym.
Uczniowie w klasach od I do
VIII mieli przeprowadzoną katechezę na temat znaczenia hasła
„Totus Tuus” w życiu Świętego.
Dzieci starsze dodatkowo obejrzały film biograficzny przygotowany z racji tej wyjątkowej
rocznicy pt „Karol Wojtyła –
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Tekst i zdjęcia: Siostra Renata
Janeczko, oprac. r/
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Śpieszmy się
kochać ludzi,
tak szybko
odchodzą...
Jak co roku przed dniem Wszystkich Świętych oraz Zadusznym uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Maruszynie Dolnej wraz z wychowawcami odwiedzili lokalny cmentarz.

P

omogli tam uprzątnąć opuszczone groby oraz zapalili na
nich znicze. W trakcie prac
rozmawiali o tym jak ważna jest
pamięć o zmarłych i szacunek do
ich czynów. Poruszali temat ludzi,
którzy już odeszli z tego świata
lecz za życia walczyli o lepsze
jutro Polski, a także poznawali
historię cmentarza w Maruszynie.
Po wizycie na cmentarzu
uczniowie klasy III i VIII złożyli kwiaty oraz zapalili znicze
pod obeliskiem upamiętniającym
przejazd Św. Jana Pawła II przez
Maruszynę.

Dzień postaci z bajek
Na marzenia i fantazje nigdy nie jest za późno,
a już na pewno, jeśli chodzi o dzieci. Dlatego
uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze nie
mogli pominąć tak ważnego wydarzenia
przedszkolnego, jak Dzień Postaci z Bajek.

D

zieci na wieść o tym, iż będą
mogły przyjść do przedszkola przebrane w swoją
ulubioną postać z bajki, już się
ekscytowały, a ich zaangażowanie podczas zajęć można sobie
tylko wyobrazić. Sala maluchów
zamieniła się całkowicie w tym
dniu w baśń, a wyobraźnia dzieci
pracowała nieustannie.
Dzięki takim akcjom, można
zwrócić uwagę na indywidualizm wychowanka i poznać go

bliżej. Wszystkie stroje okazały
się unikatowe.
Tekst i zdjęcia: Justyna Kurnat,
oprac. r/
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Wyjście na cmentarz poprzedzały lekcje poruszające kwestię
dnia Wszystkich Świętych oraz
refleksji z nim związanych. Dzieci dowiedziały się skąd wywodzi
się ta tradycja i jak ważne jest
pielęgnowanie pamięci o zmarłych tak, aby ich czyny przetrwały wieki. Uczniowie z Oddziału
Przedszkolnego oraz Edukacji
Wczesnoszkolnej przynieśli znicze, które później zapalono na
wcześniej wspomnianych opuszczonych grobach.
Tekst i zdjęcia:
Samorząd Uczniowski
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Kabaret „Marusynianki” z nominacją na
ogólnopolski festiwal w Tarnogrodzie
27 września w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się 35. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, podczas którego Kabaret
„Marusynianki” zdobył nominację na ogólnopolski festiwal w Tarnogrodzie.

P

odczas przeglądu w Domu
Ludowym na scenie zaprezentowano się 5 zespołów
z małopolski, wśród nich Grupa
Teatralna „Marusynianki” z Maruszyny.
Tegoroczny przegląd z powodu panującej pandemii odbywał
się w nieco zmienionej formie.
Widownia mogła obejrzeć spektakle podczas transmisji online,
na stronie Domu Ludowego
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Jak podkreślił przewodniczący jury, Andrzej Róg podczas
ogłaszania werdyktu „teatry
wiejskie nie tylko przywracają
pamięć o zwyczajach i obrzędach ludowych, ale też komentują współczesną rzeczywistość,
zachowując przy tym język regionalny, co jest szczególnie
cenne dla ciągłości dziedzictwa
kulturowego”.
„Marusynianki” za spektakl
„Dobrze jest se zaplanować”
w reżyserii zespołu, otrzymały
nominacje na wyjazd do Tarnogrodu na 37. Sejmik Teatrów
Wsi Polskiej, który miał się odbyć w dniach od 16 do 18 października br. Niestety z powodu

sytuacji epidemicznej w kraju
Sejmik w tradycyjnej formie
został odwołany.
Alternatywnym pomysłem
Organizatorów w Tarnogrodzie
była możliwość przesłania przez
zakwalifikowane Grupy Teatralne nagrań swoich występów, które 16 listopada zostały ocenione
przez Radę Artystyczną.
Grupa Teatralna „Marusynianki” za oryginalną propozycję współczesnego, zespołowego
teatru wiejskiego, znajdującego
inspirację w lokalnej tradycji
gwary i śpiewu, otrzymała nagrodę w wysokości 2 tys. zł oraz
Nagrodę Starosty Biłgorajskiego.
Przypomnijmy że, dziewczyny z Kabaretu za spektakl „Dobrze jest se zaplanować” otrzymały główną nagrodę - Grand
Prix Posiadów Teatralnych podczas 8. Małopolskich Spotkań
Teatrów Amatorskich na Orawie,
które odbyły się marcu w Jabłonce. Pokonały wówczas 20 grup
z 9 powiatów z województwa
małopolskiego.
Gratulujemy kolejnego sukcesu!
Tekst: Natalia Romasz
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowane dwoje sanek!
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się
obok drzwi wejściowych GCKPiT do 15 stycznia 2021 roku.
Losowanie nagrody odbędzie się na żywo na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/gckpitszaflary/ 18 stycznia 2021 roku.
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Poziomo
1. Dzielimy się nim
podczas Wigilii
2. Świąteczne drzewko
3. Na nim wigilijne
potrawy
4. Mędrcy ze Wschodu
5. … in excelsis Deo
6. Ofiarował Dzieciątku
złoto, symbol władzy
królewskiej
7. Imię jednego z Trzech
Króli
8. Tradycyjna
wieczerza spożywana
w przeddzień święta
Bożego Narodzenia
9. Śpiewamy je przy
wigilijnym stole
10. Cicha …
11. Zwiastował Maryi
radosną nowinę
12. Ozdabiamy nimi
choinkę
13. „Chwała na wysokości
Bogu” w języku
łacińskim to „Gloria ...”
14. Składamy je sobie
dzieląc się opłatkiem
Pionowo
15. Ile potraw wg tradycji
powinno znaleźć się na
wigilijnym stole
16. „Do szopy, hej ….!”
17. Z uszkami na
wigilijnym stole
18. Miejsce narodzin Jezusa
19. „Mędrcy świata,
……………...”
20. „Ach, ………. żłobie”
21. i Boży, i Człowieczy
22. Odpowiedzialny za rzeź
niewiniątek, król Judei
23. Obok mirry i złota
24. Msza odprawiana w noc
Bożego Narodzenia
25. Pod choinką

OŚRODEK ZDROWIA
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Drodzy Pacjenci!
Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach jest cały czas
otwarty dla wszystkich
Pacjentów.
W Ośrodku Zdrowia nieprzerwanie działają wszystkie poradnie:
»» poradnia POZ
»» poradnia pediatryczna
»» poradnia ginekologiczno-położnicza
»» poradnia stomatologiczna
»» poradnia diabetologiczna
»» poradnia USG
»» gabinet zabiegowy
»» gabinet kardilogiczny

»» W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia – należy zasłonić twarz,
a następnie zdezynfekować dłonie.

PRZYPOMINAMY 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 WYZNACZONĄ 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 wcześniejszym ustaleniu na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ
• STOMATOLOGIA – w/g ŚCIŚLE WYZNACZONEJ GODZINY po wcześniejszej rejestracji.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEJ WIZYTY
PACJENTA W OŚRODKU ZDROWIA
»» Należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.
»» Na wizytę należy przyjść 5 minut przed wyznaczonym terminem
– nie ma potrzeby przybycia wcześniej.
»» Po wejściu do Ośrodka Zdrowia należy zdjąć odzież wierzchnią i zostawić ją we wskazanym miejscu. Rzeczy zbędne - takie jak torby,
plecaki, zakupy itp. należy zostawić w domu lub w samochodzie.
»» Należy zaraz po wejściu do Ośrodka Zdrowia zdezynfekować ręce.
»» Należy używać maseczki ochronnej.
»» Należy wypełnić ankietę otrzymaną od personelu medycznego.
»» Należy podczas rejestracji zachować bezpieczny dystans - minimum 1,5-2 m.
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ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W OŚRODKU
ZDROWIA
»» Należy przemyśleć wcześniej problemy zdrowotne, których
będzie dotyczyła teleporada.
»» Należy zadbać, aby w zasięgu były dostępne: opakowania stosowanych leków, karty leczenia szpitalnego, wyniki pomiarów
wykonywanych w domu (np. ciśnienia, glukozy),kartka i długopis.
»» Należy prowadzić rozmowę w miejscu umożliwiającym wzajemne
dobre słyszenie się z lekarzem.
»» Należy uprzedzić lekarza o kłopotach ze słuchem (jeśli takie
występują).
»» Lekarz udzielający teleporady poinformuje o przepisanych lekach,
wydanych skierowaniach i zleceniach jeśli zajdzie taka potrzeba
oraz poinstruuje o sposobie ich realizacji.
Jeżeli charakter problemu zdrowotnego uniemożliwi udzielenie
świadczenia zdrowotnego w formie teleporady wówczas lekarz
poinformuje o konieczności udzielenia świadczenia i zaprosi na
wizytę w gabinecie lekarskim.
Podczas pobytu Pacjentów w ośrodku zdrowia personel medyczny
dokłada wszelkich starań, aby udzielone świadczenie medyczne było
fachowe i zgodne z obowiązującymi standardami.
Pomimo wielu trudności związanych z panującą epidemią SARS-COV- 2 dokładamy wszelkich starań, aby Pacjent czuł się u nas
komfortowo, a także otrzymywał potrzebną pomoc lekarską.
Nasz zespół to lekarze rodzinni, pediatra i specjaliści, których
priorytetem było i jest profesjonalne, rzetelne wykonanie swojej
pracy.
Każdy nasz Pacjent traktowany jest indywidualnie.
Wiedza naszych lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników
rejestracji pozwala na udzielenie profesjonalnej pomocy każdemu
Pacjentowi, który jej potrzebuje.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich
najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie troszcząc się o swoje
zdrowie i naszych najbliższych.
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Drodzy Pacjenci i Mieszkańcy
Gminy Szaflary!
W tą Wigilijną Noc w imieniu wszystkich Lekarzy, Pielęgniarek i Położnej oraz
Personelu Pomocniczego, pragnę Państwu podziękować za zaufanie jakim nas
obdarzyliście!
Życzymy Państwu zdrowia i pogody
ducha. Niech atmosfera, którą doświadczyliśmy przy Wigilijnym stole trwa jak
najdłużej w nadchodzącym Nowym Roku
2021, który niech będzie dla nas wszystkich
rokiem pełnym nadziei na lepsze jutro.
Dziękuję również wszystkim Lekarzom,
Pielęgniarkom, Położnej i Personelowi
Pomocniczemu za Wasze zaangażowanie
i wysiłek, który wkładacie w służbę naszym
Pacjentom. To dzięki Wam Przychodnia się
rozwija i mimo trudności wspólnie podnosimy poziom świadczonych przez nas usług.
Wesołych Świąt!
Kierownik i personel Samodzielnego
Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

Wymiana pieca
w ośrodku zdrowia

W

związku z panującą epidemią w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Pacjentów oraz pracującego
w Ośrodku Zdrowia personelu medycznego zakupiono
dodatkowe nowoczesne lampy bakteriobójcze emitujące
wiązki promieniowania UV.
Jak pokazują liczne badania
sanitarne, ten sposób sterylizacji jest jedną z najskuteczniejszych i najprostszych
sposobów zapewniających
skuteczną dezynfekcję obszarów medycznych. Promieniowanie ultrafioletowe
posiada najbardziej efektywne działanie bakteriobójcze.
Skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy,
pleśnie i grzyby i eliminuje
konieczność stosowania środków chemicznych.

D

bając o dobro naszych Pacjentów, polepszenie warunków
w udzielaniu oferowanych usług medycznych oraz mając
na uwadze dbanie o środowisko Samodzielny Publiczny
Gminny Ośrodek w Szaflarach wychodząc naprzeciw nowoczesnym i ekologicznym technologiom grzewczym wymienił
stary kocioł grzewczy na nowoczesny kocioł opalany ekogroszkiem klasy 5.
Dalszy rozwój nowoczesnych i przyszłościowych technologii grzewczych nie pozostał jednak obojętny dlatego
też, Ośrodek Zdrowia złożył deklarację możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej Gminy Szaflary przyłączając się do przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę
Szaflary, które jest związane z odwiertem geotermalnym.
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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.sarneckagrzybala@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.holukaugustyn@szaflary.pl
Zamówienia publiczne
pokój nr 2.1
Jakub Gasik/ Bartłomiej
Bednarz/ Paulina NapieralskaWojtas/ 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
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»» 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/
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

Kwartalnik Gminy Szaflary

»» 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

nr 4(18)/2020

Gabinet stomatologiczny
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej
18 26-113-14
Gabinet ginekologicznopołożniczy 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

»»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
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»»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

Tu nas znajdziesz
Bańska Niżna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121
» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32
Bańska Wyżna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77
(remiza OSP)

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

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

Skrzypne
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

» Sklep spożywczoprzemysłowy
Taras Wojciech
ul. Św. Jadwigi
Królowej 82
Szaflary
» Sklep
ogólnospożywczy
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84
» Sklep
spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
» Sklep spożywczo-monopolowy
„BEATA”
ul. Orkana 44B
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» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
» Sklep
spożywczo-przemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(obok remizy OSP)

