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Drodzy mieszkańcy!

O

ddajemy w Wasze ręce
jubileuszowe dwudzieste
wakacyjne wydanie „Serca Podhala”!
W numerze znajdziecie m.in.
informacje o sukcesach naszych
dzieci i młodzieży, informacje
o inwestycjach realizowanych na
terenie Gminy Szaflary, zdjęcia
absolwentów szkół czy praktyczne porady zdrowotne.
Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary zapraszają serdecznie wszystkie dzieci
do udziału w organizowanych
w każdej miejscowości zajęciach
sportowo-rekrecyjno-ruchowych.

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Szczegółowy harmonogram znajduje się na plakacie dostępnym
w bieżącym wydaniu oraz na
Facebooku Placówki Wsparcia
Dziennego w Gminie Szaflary.
Zapraszamy także wszystkich mieszkańców na Wakacje
w Sercu Podhala. Jak co roku
będziemy się z Wami spotykać na
placu przy plebanii w Szaflarach
przez całe wakacje. Szczegółowe
terminy znajdziecie na plakacie
na ostatniej stronie.
W każdy piątek wakacji zapraszamy także na filmowe wieczory w plenerze. Pokazy filmowe będą się odbywały na boisku

LKS Szaflary (obok cmentarza
w Szaflarach). Harmonogram
seansów znajdziecie na okładce
numeru.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego 2020/2021 wszystkim uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom życzymy
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, zasłużonego
wypoczynku oraz szczęśliwego
powrotu do szkoły we wrześniu.
Wszystkim mieszkańcom oraz
turystom udanego wypoczynku
w gminie Szaflary.
Redakcja kwartalnika
„Serce Podhala”

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Nowe połączenie drogowe Maruszyna - Skrzypne
Zakończyły się prace przy budowie drogi gminnej wraz z kładką pieszo - jezdną na potoku
Mały Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna.

G

mina Szaflary na ten cel
pozyskała środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania wyniosła
797 314,00 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł
1 169 056,27 zł.

Zakres robót obejmował m.in.:
»» budowę drogi gminnej o podstawowej szerokości 3,50 m

»» budowę zabezpieczeń kładki za
pomocą narzutu kamiennego,
»» rozbudowę odwodnienia drogowego,
»» przebudowę sieci teletechnicznej,
»» montaż barier i oznakowania
pionowego.

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 5,70 m i łącznej długości ustroju nośnego
13,60 m,

Celem realizacji projektu
była poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

poprawa dostępności terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie
spójności dróg publicznych. Jest
to pierwszy etap działań łączący
Maruszynę i Skrzypne. W niedalekiej przyszłości planowane
jest wykonanie drogi asfaltowej
na całej jej długości.
Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska
102, 34-400 Nowy Targ.
Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SZAFLARY!

W

imieniu Wojewody Małopolskiego Łukasza
Kmity oraz własnym,
informuję mieszkańców
oraz turystów o możliwości
zaszczepienia się przeciwko
COVID-19 na terenie Gminy Szaflary.
Odpowiedzialna postawa
pozwoli nam wszystkim uniknąć
negatywnych skutków ewentualnej
kolejnej fali zachorowań i lockdownu.
Ja sam, w trosce o bezpieczeństwo własne
oraz moich bliskich, poddałem się szczepie-

niu. Jestem głęboko przekonany,
że szczepienia znacząco poprawią sytuację zdrowotną
Mieszkańców i dadzą nam
wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa oraz
będą szansą na powrót do
normalności.
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach wykonuje szczepienia od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy placówki, po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel 18 275-47-76
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Drugi termin
składania wniosków
o zwrot podatku
akcyzowego dla
rolników na 2021 rok

W

ójt Gminy Szaflary informuje, że od 2 sierpnia 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1
lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz
posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła
do wniosku poza fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego należy dołączyć także
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego,
w odniesieniu do każdej siedziby
stada tego producenta, w ostatnim
dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku
(za 2020 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie
Gminy Szaflary na dzienniku podawczym lub na stronie internetowej szaflary.pl w zakładce Podatki i opłaty.
Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. dostępne są na
stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Rozpoczyna się rozbudowa
drogi w Szaflarach na os. Nowe
i ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej
27 maja Gmina Szaflary podpisała umowę na realizację inwestycji
w Szaflarach oraz w Bańskiej Niżnej. Na ten cel gmina pozyskała 3,2 mln zł
dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

P

rojekt zakłada miejscowe
poszerzenia drogi oraz
budowę na długości 1,59
km (tj. od mostu do granicy
z Białym Dunajcem) chodnika,
ścieżki rowerowej i oświetlenia.
Wykonawcą robót jest firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k.
Kamienicy 1000.
Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2021 r.
oprac. r/

Rozpoczyna się budowa chodnika w Bańskiej Niżnej
Gmina Szaflary wspólnie z Powiatem Nowotarskim podpisała porozumienie dotyczące
rozbudowy chodnika w miejscowości Bańska Niżna, na odcinku od istniejącego chodnika
na ul. Palenice w Szaflarach do istniejącego chodnika na ul. Papieskiej w Bańskiej Niżnej.

W

skład inwestycji wchodzi
m.in.:
»» budowa lewostronnego
chodnika z przejściem na
prawo (chodnik lewostronny od Palenic do budynku nr
15a, następnie około 275m

chodnik prawostronny,
w tym przy skrzyżowaniu
z ulicami Migle/Kantorówka, a następnie lewostronny
do Bańskiej Niżnej),
»» rozbudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,

»» rozbudowa prawostronnego
pobocza drogowego,
»» budowa kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie
sieci elektroenergetycznej.
Koszt inwestycji to 3 284
105,03 zł, w tym środki Gminy
Szaflary w Kwocie 786 000 zł,
środki Powiatu Nowotarskiego
786 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w kwocie 1 768 383 zł.
Wykonawcą jest firma Robert Stachoń Firma Handlowo
- Usługowa „STACHOŃ”. Prace
rozpoczną się na początku lipca,
termin zakończenia to grudzień
Tekst: UG Szaflary
2021 r.
Zdjęcia GCKPiT Szaflary
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Wsparli pogorzelców z Nowej Białej
4 lipca w Jurgowie zorganizowany został Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
„Gramy dla Nowej Białej”, który wsparła gmina Szaflary.

T

urniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
w rozgrywkach wzięło
udział 16 drużyn piłkarskich.
Dla przybyłych, którzy chcieli
wesprzeć charytatywny cel wydarzenia przygotowano wiele
atrakcji. Była ścianka wspinaczkowa, na której najmłodsi mogli spróbować swoich sił, loteria
fantowa z cennymi nagrodami,
dmuchańce, malowanie twarzy,
występ grupy cheerleaders z Szaflar czy występ zespołu Jafer.
Celem Turnieju było zebranie
środków na wsparcie poszkodowanych w czerwcowym pożarze
w Nowej Białej.

Dzięki wielkiemu wsparciu
przybyłych oraz sponsorów udało
się zebrać 54 988,50 zł! Zebrana
kwota została przekazana na ręce
sołtys wsi Krystyny Węglarz.
Pomysłodawcami i organizatorami Charytatywnego Turnieju
Piłki Nożnej „Gramy dla Nowej
Białej” byli Mateusz Pluciński,
Tomasz Rabiasz i Mateusz Kłosowski.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Podhaleregion.pl. Turniej swoją osobą
firmował również znany muzyk
i wokalista Kordian.
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Maciej Zubek

Jubileusz 100-lecia urodzin
W dniu 24 marca 2021 roku piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła
mieszkanka Bańskiej Wyżnej - Pani Marianna Rusnak.

Z

tej okazji Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński,
oraz zastępca kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kowalczyk przekazali
na ręce Pani Marianny bukiet
kwiatów, upominek oraz życzenia:
„Z okazji jakże pięknego
jubileuszu 100 lat życia składam Szanownej Pani najserdeczniejsze gratulacje i życzę
zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęśliwych lat w gronie
najbliższych oraz błogosławieństwa Bożego na kolejne
lata życia.”
Zostały również przekazane
listy gratulacyjne od Prezesa
Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego i Wojewody
Małopolskiego Łukasza Kmity.
Pani Marianna wychowała 6
dzieci: 2 synów i 4 córki. Jubi-

latka doczekała się 18 wnucząt
i 42 prawnucząt. Cała rodzina
oczekuje narodzin 43 prawnuka. Pani Marianna mieszka

wraz z synem Władysławem
i jego rodziną.
Pani Mariannie gratulujemy
tego pięknego Jubileuszu, jed-
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nocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień
był radosny, pełen życzliwości
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Ochotnicza Straż Pożarna z Szaflar
Dzień 23 maja 2021, w Święto Zesłania Ducha Świętego, zapadnie nam
długo w pamięci w związku uroczystościami obchodów 135-lecia powstania
naszej jednostki OSP w Szaflarach oraz poświęcenia nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą którą
koncelebrował ks. biskup Robert Chrząszcz.

P

o mszy z udziałem zaproszonych gości oraz Pocztów
Sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz stowarzyszeń z naszej miejscowości
nastąpił uroczysty apel, który
rozpoczął się powitaniem przybyłych gości przez Prezesa OSP
w Szaflarach druha Krzysztofa
Galicy. Następnie Ministrowi
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Posłowi na Sejm RP,
a zarazem Prezesowi Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Małopolsce Panu Edwardowi Siarce został złożony meldunek przez dowódcę uroczystości
druha Mariusza Baranowskiego
o gotowości pododdziałów do
uroczystości strażackiej. Po złożonym meldunku Prezes poprosił
ks. biskupa Roberta Chrząszcza,
ks. kapelana powiatowego kanonika Jerzego Filka oraz proboszcza Szaflarzańskiej Parafii ks. Kazimierza Duraja, aby
w obecności chrzestnych nowego
pojazdu Pani Katarzyny Kalaty
Prezes ZP Ameryki Północnej
Koła 24 Szaflary oraz Pana Rafała Szkaradzińskiego Wójta
Gminy Szaflary, poświęcili nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy.
Następnie odczytany został Akt
przekazania samochodu pożarniczego. Po odczytaniu aktu Minister w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska, Poseł na Sejm RP

pomocnego przy prowadzeniu
akcji ratowniczo-gaśniczych.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1 214 010,00
zł brutto.

a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Małopolsce Pan Edward
Siarka wraz z Wójtem Gminy
Szaflary Panem Rafałem Szkaradzińskim przekazali na ręce
Naczelnika OSP w druha Józefa
Szlembarskiego kluczyki i dokumenty do nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, po którym nastąpiła prezentacja samochodu.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P410 wykonany
przez firmę Wawrzaszek. Samochód posiada zbiornik na wodę
o pojemności 8300 l oraz środka
pianotwórczego o pojemności
830 l, brygadową kabinę mieszcząca sześciu ratowników, napęd
6x6, a także sporo wyposażenia
m.in. sprzęt burzący, armaturę
wodno pianowa, pilarki spalinowe, oraz wiele innego sprzętu
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Samochód zakupiono dzięki pozyskanym środkom od:
– Komendy Głównej PSP – 550
000 zł
– Urzędu Gminy Szaflary –
466 666 zł (w tym 66 666,00
sprzedaż samochodu Jelcz)
– Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego - 30 000 zł
oraz darczyńcom:
– Polonii oraz ZP koło 24 Szaflary w USA – (15 600,00 $)
- 58 812 zł
– Firm i stowarzyszeń z Szaflar,
mieszkańców Szaflar i Boru
oraz środków własnych i druhów z OSP Szaflary ( 48 532 zł
+ 60 000 zł pożyczka z Gminy
Szaflary) - 107 532 zł
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świętuje 135-lecie powstania

Na uroczystości zostały wręczone następujące medale i odznaczenia:
»» Złotym Znakiem Związku
OSP RP odznaczony druh
Władysław Migiel,
»» Złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa odznaczeni:
druhna Maria Szlembarska
i druh Władysław Groński
»» Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni: druh Andrzej Jawor,
druh Andrzej Kalata, druh
Krzysztof Galica, druh Tomasz Cetera.
»» Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni: druh Andrzej Macioł, druh
Wojciech Budz, druh Andrzej
Mąka, druh, druh Krzysztof
Gałdyn.
»» Srebrnym Krzyżem Zasługi
Orderu Świętego Floriana
odznaczony Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński.
»» Medalem Honorowym „ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA ZIEMI NOWOTARSKIEJ” odznaczono: druha

Stanisława Komperdę, druha
Józefa Gacka i druha Józefa
Szlembarskiego.
»» Tytułem zasłużony dla Związku Podhalan odznaczono druha Władysława Migla oraz
OSP Szaflary,

–

Prezes OSP w Szaflarach podziękował przybyłym gościom
wręczając jednocześnie tablice
pamiątkowe z uroczystości na
wstępie podziękowania wszystkim, dzięki którym udało się
pozyskać te środki:
– Ministrowi w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska, Posłowi na Sejm RP a zarazem
Prezesowi Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
w Małopolsce Panu Edwardowi Siarce, który zaszczycił
nas swoją obecnością wraz
z małżonką,
– Komendantowi powiatowemu
PSP w Nowym Targu bryg.
Mariuszowi Łaciakowi jednocześnie składając podziękowania dla Komendanta
Głównego PSP nadbrygadiera

–

–

–

–
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Andrzeja Bartkowiaka oraz
Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP st. bryg.
Piotra Filipka za przyznane
dofinansowanie,
Wójtowi Gminy Szaflary Pana
Rafałowi Szkaradzińskiemu
oraz jego zastępcy Panu Sławomirowi Furcy wraz z pracownikami gminy oraz z Radą
Gminy, na czele której stoi
Pan Stanisław Wąsik za przyznane dofinansowanie,
Marszałkowi Województwa
Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu za przyznane dofinansowanie,
Mieszkańcom Szaflar i Boru
oraz przedsiębiorcom z naszej
miejscowości za przekazane
środki finansowe,
Pani Katarzynie Kalacie
Prezes koła nr 24 Szaflary Związku Podhalan wraz
z naszymi rodakami z Ameryki Północnej za wspieranie
naszej jednostki finansowo.
Parlamentarzystom, którzy
przyczynili się do zakupu tego
samochodu.

Pozostałe podziękowania skierowano do przybyłych gości:
»» Księdza biskupa Archidiecezji
Krakowskiej Roberta Chrząszcza,
»» Pana Łukasza Rutkowskiego
w zastępstwie Posła na Sejm
RP Pana Jana Dudy,
»» Senatora RP Pana Jana Hamerskiego,
»» Kapelana powiatowego ks.
kanonika Jerzego Filka,
»» Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Nowym Targu druha Jana
Kuczkowicza,
»» Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Szaflarach druha Stanisława
Bukowskiego,
»» Komendanta Gminnego
Związku OSP RP w Szaflarach
druha Józefa Szlembarskiego,
»» Komendanta Hufca Podhalańskiego Związku Harcerstwa Polskiego Radosława
Fiedlera,
»» Prezesa Zarządu Głównego
Związku Podhalan w Polsce
Pana Juliana Kowalczyka,
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»» Sekretarza Zarządu Głównego
Związku Podhalan w Polsce
Pana Kazimierza Bielaka,
»» Prezesa Oddziału Związku
Podhalan w Szaflarach Pani
Jadwigi Stanek wraz z Członkami oddziału,
»» Prezesa ZP Ameryki Północnej Koła 24 Szaflary Pani
Katarzyny Kalaty,
»» Koła Gospodyń Wiejskich na
czele z Panią Prezes Katarzyną Rzepką,

»» Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach Pani
Iwony Gal,
»» Pocztów sztandarowych.
»» Za obecność i przygotowanie
imprezy podziękowano:
»» Orkiestrze dętej z Gronkowa i chórowi parafialnemu
za obecność i oprawę naszej
uroczystości,
»» Szalarzańskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich, które wraz

Kwartalnik Gminy Szaflary

z naszymi druhnami i zaprzyjaźnionymi osobami przygotowały poczęstunek,
»» Proboszczowi ks. Kazimierzowi Durajowi za pomoc
przy organizacji i udostępnienie terenu pod uroczystość,
»» Księdzu wikaremu Dariuszowi Biernatowi naszemu
kapelanowi za wszelką pomoc oraz ks. Jerzemu Dębowskiemu,

»» Druhowi Krzysztofowi Kowalczykowi za pomoc w organizacji ceremonii,
»» Państwu Danucie i Andrzejowi Łaś za przygotowanie
ołtarza i podestu honorowego,
»» Pani Annie Dzierżędze za
przystrojenie poświęconego
samochodu,
»» Pani Natalii Romasz oraz
Panu Andrzejowi Fąfrowiczowi za wykonanie dokumentacji fotograficznej imprezy.
Podziękowania skierowano do
wszystkich druhen i druhów oraz
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu do tej uroczystości oraz
w przeszłości pomagali naszej
Ochotniczej Straży Pożarnej przez
okres jej długiej działalności.
Tekst: Zarząd OSP Szaflary
Zdjęcia: Natalia Romasz

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.

Izabella

01.03.2021 r.

14.

Marcel

30.03.2021 r.

27.

Klemens

23.04.2021 r.

2.

Wiktor

03.03.2021 r.

15.

Zofia

02.04.2021 r.

3.

Stanisław

04.03.2021 r.

16.

Alicja

03.04.2021 r.

28.

Dawid

23.04.2021 r.

4.

Kalina

04.03.2021r.

17.

Franciszek

05.04.2021 r.

29.

Nikola

29.04.2021r.

5.

Anna

05.03.2021 r.

18.

Rafał

06.04.2021 r.

30.

Jakub

30.04.2021 r.

6.

Szymon

08.03.2021 r.

19.

Kamil

07.04.2021 r.

31.

Oliwia

04.05.2021 r.

7.

Kornelia

08.03.2021 r.

20.

Oskar

08.04.2021 r.

32.

Antonina

14.05.2021 r.

8.

Wojciech

09.03.2021 r.

21.

Wiktoria

12.04.2021 r.

33.

Anastazja

14.05.2021 r.

9.

Maciej

09.03.2021 r.

22.

Kacper

14.04.2021 r.

10.

Franciszek

19.03.2021 r.

23.

Stanisław

15.04.2021 r.

34.

Klemens

22.05.2021 r.

11.

Marcelina

22.03.2021 r.

24.

Izabela

17.04.2021 r.

35.

Leon

23.05.2021 r.

12.

Antoni

23.03.2021 r.

25.

Zofia

19.04.2021 r.

36.

Bartłomiej

26.05.2021 r.

13.

Szymon

23.03.2021 r.

26.

Gabriela

19.04.2021 r.

37.

Alina

26.05.2021 r.
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Obchody Święta
Konstytucji 3 Maja
w gminie Szaflary
Tegoroczne obchody
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
z powodu obostrzeń
pandemicznych, odbyły
się w skromniejszej
formie.

W

kościele parafialnym
w Szaflarach odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy św.,
na rynku pod pomnikiem Au-

gustyna Suskiego, Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński
wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Stanisławem Wąsikiem
i Radnym Bartłomiejem Fatlą

złożyli pod pomnikiem Augustyna Suskiego wiązanki kwiatów
i znicze.
W uroczystości brali także
udział przedstawiciele Związku

Podhalan oddział Szaflary , druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach oraz harcerze.
Zdjęcia: Jan Krzysztofek
i Andrzej Fąfrowicz

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 MARCA 2021 R. DO 31 MAJA 2021 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

16. Fąfrowicz Władysław

1928 r.

11.04.2021 r.

Maruszyna

17. Stopka Franciszek

1928 r.

11.04.2021 r.

Maruszyna

18. Kalata Józef

1927 r.

13.04.2021 r.

Szaflary

19. Mrugała Helena

1943 r.

21.04.2021 r.

Szaflary

1.

Szaflarska Zofia

1942 r.

03.03.2021 r.

Szaflary

2.

Gawron Helena

1931 r.

08.03.2021 r.

Skrzypne

3.

Kucharski Stanisław

1959 r.

08.03.2021 r.

Szaflary

20. Stanek Jan

1943 r.

24.04.2021 r.

Maruszyna

4.

Gacek Józef

1940 r.

11.03.2021 r.

Zaskale

21. Król Zofia

1924 r.

25.04.2021 r.

Bańska Wyżna

5.

Czubernat Stanisława

1944 r.

14.03.2021 r.

Zaskale

22. Kalata Robert

1980 r.

26.04.2021 r.

Szaflary

6.

Mąka Maria

1951 r.

18.03.2021 r.

Bór

7.

Szaflarska Krystyna

1956 r.

24.03.2021 r.

Szaflary

23. Wilkus Anna

1947 r.

29.04.2021 r.

Bańska Niżna

8.

Jarząbek Olga

1932 r.

29.03.2021 r.

Bańska Niżna

24. Borowicz Helena

1943 r.

03.05.2021 r.

Zaskale

9.

Bylina Maria

1931 r.

01.04.2021 r.

Maruszyna

25. Gawlik Alicja

1967 r.

05.05.2021 r.

Szaflary

10. Karpiel Ludwina

1930 r.

05.04.2021 r.

Bańska Wyżna

26. Gut Anna

1930 r.

07.05.2021 r.

Szaflary

11. Gil Andrzej

1964 r.

07.04.2021 r.

Bańska Wyżna

27. Walkosz Marianna

1924 r.

10.05.2021 r.

Szaflary

12. Chrobak Krzysztof

1976 r.

07.04.2021 r.

Szaflary

28. Ochotnicki Mieczysław

1932 r.

19.05.2021 r.

Bór

13. Chrobak Tomasz

1980 r.

07.04.2021 r.

Szaflary

29. Barnaś Władysław

1951 r.

23.05.2021 r.

Skrzypne

14. Stanek Bronisław

1932 r.

08.04.2021 r.

Szaflary

30. Szumal Mariusz

1985 r.

24.05.2021 r.

Zaskale

15. Barnaś Tadeusz

1964 r.

08.04.2021 r.

Bańska Wyżna

31. Dzierżęga Franciszek

1929 r.

27.05.2021 r.

Szaflary
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Wielka inwestycja
w Szaflarach rozpoczęta!
W czerwcu br. rozpoczęła się przebudowa sali gimnastycznej w Szaflarach

P

race budowlane mają trwać
do końca przyszłego roku.
Obecnie na placu budowy
trwają prace rozbiórkowe.
Teren budowy został zabezpieczony tak aby nie stwarzać
zagrożenia dla osób przebywających na terenie szkoły.
W wyniku prac powstanie
pełnowymiarowa wielofunkcyjna hala sportowa, siedziba
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki i siedziba
Gminnej Biblioteki Publicz-

nej, a także nowe sale lekcyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szaflarach.
Wartość robót została określona na poziomie 10 505
062,86 zł, jednakże w wysokości 8 247 355,16 zł inwestycja zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 20142020.

10

nr 2(20)/2021

AKTUALNOŚCI

Cykl spotkań kulinarnych za nami!
Zakończyła się realizacja operacji pn.: „Szaflarzańskie smaki – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń
Wiejskich Szaflary”, w ramach której wyposażono kuchnię w remizie OSP Szaflary w nowy, profesjonalny
sprzęt gastronomiczny oraz przeprowadzono warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodziców i dziadków.

K

oło Gospodyń Wiejskich Szaflary otrzymało w 2020 roku
dofinansowanie w wysokości 49 474,00 zł na wyposażenie
kuchni w remizie OSP Szaflary
w nowy, profesjonalny sprzęt gastronomiczny, który umożliwi
kultywowanie lokalnych tradycji
i sprawi, że praca gospodyń przy
organizacji wydarzeń kulturalnych będzie sprawna i efektywna.
W skład zakupionych przedmiotów weszły m.in.:
»» patelnia gazowa,
»» kuchnia gazowa 6-palnikowa,
»» piec konwekcyjno-parowy
wraz z wyposażeniem (pojemniki i pokrywy do przygotowywania potraw),
»» mikser planetarny,
»» szafy magazynowa i przelotowa oraz stół roboczy ze stali
nierdzewnej,
»» szafy chłodnicza i mroźnicza
do przechowywania półproduktów oraz gotowych dań,
»» profesjonalny ekspres do
kawy,
»» frytownica i gofrownica,
»» bemary i warniki.
W ramach przyznanej dotacji, oprócz zakupu wyposażenia
kuchni w remizie w Szaflarach,
członkinie z Koła Gospodyń
Wiejskich, przeprowadziły również bezpłatne warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziadków. Zajęcia były
podzielone na bloki tematyczne,
podczas których przygotowywano m.in. pasty śniadaniowe,
drożdżówki, chałki, naleśniki
z owocami i na słono, paszteciki z mięsem, mus waniliowy
z owocami, galaretki, sałatki oraz
uwielbianą przez dzieci pizzę.
Podczas zajęć prezentowano
także jak w odpowiedni sposób
przygotować nakrycie stołu czy
ułożenie dań i przekąsek na talerzach. Na wszystkich spotkaniach największa aktywnością
i zaangażowaniem wykazały
się dzieci, które dzielne dotrzymywały kroku Paniom z KGW
Szaflary, a miłym zakończeniem

każdego spotkania była wspólna
degustacja przygotowanych dań.
Podczas trwania warsztatów
zwrócono uwagę na żywność
niskoprzetworzoną i potrawy
przygotowywane ze świeżych
produktów lokalnych (nie wymagających wcześniej np. zamrażania/rozmrażania). Przygotowywane posiłków z lokalnych
świeżych produktów to nie tylko
promowanie lokalnych zasobów
ale również działanie sprzyjające ochronie środowiska i prze-

ciwdziałaniu zmianom klimatu,
dzięki oszczędności energii na
transport i obróbkę produktów
dostarczanych z innych regionów
czy zagranicy. Podczas warsztatów położono także nacisk na
ograniczenie marnowania żywności – proponując ciekawe pomysły na zrobienie smacznych
dań z wykorzystaniem na przykład resztek warzyw.
Warsztaty były prowadzone
przez Panie z KGW nieodpłatnie,
w ramach pracy własnej, również

produkty spożywcze niezbędne
do przygotowywania potraw
zostały zakupione ze środków
własnych KGW Szaflary.
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
wiejskich”.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Operacja pt. „Szaflarzańskie smaki – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich Szaflary” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji
„Wzrost aktywności i integracji mieszkańców poprzez organizację wydarzenia promującego lokalne produkty i usługi w Gminie Szaflary i zakup wyposażenia służącego
kultywowaniu lokalnych tradycji kulinarnych do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”. Przewidywane wyniki operacji: liczba szkoleń – 10, liczba osób przeszkolonych
– 150, liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1, liczba operacji
obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1, liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność – 1.
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Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 28 czerwca 2021 r. z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych
odbyły się 4 postępowania egzaminacyjne 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
ślubowanie odbyło się 8 lipca br.
podczas, którego akty mianowania
osobiście wręczył Wójt Gminy Rafał Szkaradziński: nauczycielowi
ze Szkoły Podstawowej im. Św.
Wojciecha w Bańskiej Wyżnej Pani
Joannie Czerwińskiej, nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej im.
Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem Pani Joannie Palka, nauczycielom z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach Panią Annie Luberda
i Agnieszce Ostachowskiej.
Wójt Gminy pogratulował
awansu nowo mianowanym nauczycielom, życzył im dalszych
sukcesów, rozwoju zawodowego
oraz nieustającej pasji do uczenia
i rozwijania zainteresowań podopiecznych.

Podziękowania dla hodowców z Gminy Szaflary
W Szczyrzycu (powiat limanowski), w dniu 29 czerwca
odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru Krajowego
Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.

W

zięli w nim udział także
hodowcy i członkowie
Związku z Gminy Szaflary Bogusława Gał z Bańskiej Niżnej oraz Wojciech
Gubała z Maruszyny, aktywnie
uczestniczący w wystawach
organizowanych na terenie
naszego kraju. Podczas wydarzenia Gminę Szaflary reprezentował także wójt Rafał
Szkaradziński, który wręczył
naszym hodowcom podziękowania za godne reprezentowanie Gminy Szaflary i promowanie rolnictwa.
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Obowiązek złożenia deklaracji
do CEEB – co to takiego?
Już od 1 lipca każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania
paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w ramach
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) stworzonej przez
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W

przypadku budynku mieszkalnego jest to formularz
A, natomiast w przypadku
budynków niemieszkalnych (np.
budynki usługowe) formularz B.
Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości
lub jej zarządcy.
Deklarację w formie papierowej należy przekazać do
Urzędu Gminy Szaflary. Można
również zrobić nie wychodząc
z domu, wypełniając formularz
elektroniczny na stronie Projektu
Zone klikając w zakładkę „złóż
deklarację”. Deklaracja zawiera
następujące informacje:
»» imię i nazwisko albo nazwa
właściciela lub zarządcy bu-

dynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub
siedziby;
»» adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane
jest źródło ciepła lub źródło
spalania paliw;
»» informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła
lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich
paliwach;
»» numer telefonu właściciela
lub zarządcy (opcjonalnie);
»» adres e-mail (opcjonalnie).
Celem stworzenia centralnej bazy Centralnej Ewidencji

Sukces Koła
Gospodyń
Wiejskich
Szaflary

Emisyjności Budynków jest
poprawa jakości powietrza –
likwidacja głównej przyczyny
zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.
CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę
starych kotłów grzewczych,
będzie również miejscem gdzie
dostępne będą informacje na
temat wszystkich programów
finansowania wymiany pieców.
Szczegółowe informacje na
temat CEEB znajdą Państwo
w materiałach informacyjnych
zamieszczonych poniżej oraz
na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Nie spisałeś się przez Internet?
Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!
Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni
spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie
poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

R

achmistrz może zadzwonić
do Ciebie z numeru 22 828
88 88 lub z numeru infolinii
spisowej tj. 22 279 99 99.
Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet
albo poprzez infolinię spisową,
nikt z GUS nie będzie dzwonić
do Ciebie w tej sprawie. Takie
kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Prawdziwy rachmistrz nie
zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu,
numer konta, PIN do karty czy
dane logowania do bankowości
internetowej. Takie pytania mogą
wskazywać na próbę wyłudze-

nia danych, co należy zgłosić na
policję.
Pamiętaj, że aż do odwołania
rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
»» Specjalnie przygotowaną
aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
»» Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz
1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, zadzwoni

do Ciebie rachmistrz – zgodnie
z ustawą nie możesz odmówić
przekazania danych rachmistrzowi.
Wszystkie dane przekazane
w spisie są objęte tajemnicą
statystyczną regulowaną przez
ustawę o statystyce publicznej
i służą wyłącznie zbiorczym
analizom statystycznym. Każda
osoba biorąca udział w spisie ma
zapewnioną pełną anonimowość.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za
jej niedotrzymanie grożą sankcje,
w tym kara pozbawienia wolności.
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W

dniu 10.07.2021r.
w Starym Sączu podczas Festiwalu Kół
Gospodyń Wiejskich „Polska
od Kuchni” Koło Gospodyń
Wiejskich Szaflary zostało
zwycięzcą i otrzymało I miejsce w konkursie w kategorii
nagroda publiczności i tym
samym zakwalifikowało się
do finału, który odbędzie się
na stadionie narodowym PGN
w Warszawie.
W imieniu KGW serdecznie dziękujemy za oddane
głosy oraz zachęcamy do
wspierania w Wielkim Finale
w Warszawie.
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Festiwal Regionalnych Zespołów
W niedzielę 4 lipca 2021 roku w remizie OSP Szaflary, odbył się I Festiwal
Regionalnych Zespołów Teatralnych w Sercu Podhala.

P
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

odczas Festiwalu zaprezentowało się 7 zespołów z terenu
powiatu nowotarskiego:
„Niźniobańscanie” z Bańskiej
Niżnej
„Watra” z Bańskiej Wyżnej
„Mali Skrzypnianie” ze
Skrzypnego
„Zyngierki” z Maruszyny
Dolnej
Gminny Młodzieżowy Zespół
Góralski z Szaflar
Zespół folklorystyczny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych
„GÓRALSKO BRAĆ”
z Łopusznej

Występy młodych artystów
oceniała Komisja w składzie:
Julian Kowalczyk – Prezes
Związku Podhalan w Polsce
(Przewodniczący Komisji),
Aniela Król – instruktor zespołów regionalnych, Maria Kukuc-Frączysta – instruktor zespołów
regionalnych, Józef Komperda
– Honorowy Członek Związku
Podhalan w Polsce oraz Iwona
Gal – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Komisja Festiwalu, zgodnie
z Regulaminem, oceniała prezentacje poszczególnych zespołów.
Przy ocenie uwagę zwracano
głównie na przygotowanie programu, tj.: w jakim stopniu był
on oparty na zwyczajach, obrzędach, obyczajach, ludowych
zabawach dziecięcych; na sposób
prezentacji śpiewu, tańca, muzyki czy strojów oraz ich dostoso-

śpiew, taniec), oraz ogólny wyraz
artystyczny (stroje, rekwizyty,
choreografia).
WYNIKI:
I MIEJSCE
i bon o wartości 900 zł otrzymuje zespół
»» „GÓRALSKO BRAĆ”
z Łopusznej

wanie do przedstawianej sceny,
a także na wykorzystanie rekwizytów. Dodatkowym atutem dla
zespołów było wykorzystanie
podczas przedstawienia innych
form wyrazu artystycznego, jak
np.: gawędy, opowiastki czy gra
na instrumentach przez młodych

instrumentalistów (skrzypcach,
basach, fujarce).
Podczas oceny Komisja zwracała uwagę zwłaszcza na dostosowanie programu do wieku
aktorów, oddanie autentyczności i wierność tradycji, poziom
wykonania (czystość gwary,
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II MIEJSCE
ex aequo i bony o wartości 700
zł otrzymują:
»» Zespół folklorystyczny
„Hajduki” z Łapsz Wyżnych
»» Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar
III MIEJSCE
i bon o wartości 500 zł otrzymuje zespół
»» „Mali Skrzypnianie” ze
Skrzypnego
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Teatralnych w Sercu Podhala
DODATKOWE
WYRÓŻNIENIA:
»» NAJLEPSZY WYSTĘP
INDYWIDUALNY
i bon o wartości 100 zł
otrzymuje
Magdalena Buńda
z zespołu „Zyngierki” za
lekkość w tańcu
»» NAJLEPSZY WYSTĘP
INDYWIDUALNY
i bon o wartości 150 zł
otrzymuje
Daniel Karwaczka
z zespołu „Zyngierki”
za piękny śpiew i taniec
oraz grę na instrumentach
pasterskich
»» Bony o wartości 250 zł
otrzymują:
1) zespół „Zyngierki” za
autentyczność podczas
przedstawienia zabawy, za lekkość w tańcu
i śpiew dwugłosowy
2) zespół „Niźniobańscanie”
za odpowiedni dobór
repertuaru, piękny śpiew
dziewcząt, wartościowy
przekaz treści
3) zespół „Watra” za bogactwo rekwizytów w odgrywanej scenie, za sprawne
prowadzenie tematycznej
narracji przez p. Małgorzatę Chodorowicz oraz
za kreatywność programu
Komisja wyraziła radość,
że pomimo zanikania gwary
w szkole i w domu, instruktorzy dbają o propagowanie gwary
w zespołach i pomimo drobnych

niedociągnięć, dzięki ich pracy
gwara góralska ma szansę na
przetrwanie u młodego pokolenia.
Komisja podkreśliła także autentyczność zachowań na scenie w przekazywaniu kultury
i tradycji góralskiej i zwróciła
uwagę na duży wkład instruktorów w rozwój tańca, śpiewu
i kultywowaniu zwyczaju.
Wszystkim uczestnikom Komisja składa podziękowania za
ich pracę, zaangażowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na
temat dziedzictwa kulturowego
swojego regionu, instruktorom
zaś za czas poświęcony na przygotowanie występów oraz pracę
na rzecz kultywowania tradycji,
zachęcanie dzieci do nauki tańca, śpiewu, gry na instrumentach
oraz pracy w zespole.
Przewodniczący oraz członkowie komisji dziękują także
organizatorom za przygotowanie
całego wydarzenia oraz umożliwienia tym młodszym i tym
starszym artystom działania na
rzecz rozwoju ich zainteresowań.
Festiwal Regionalnych Zespołów Teatralnych sfinansowany został ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury „EtnoPolska 2021”.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
Pełna galeria zdjęć oraz skróty filmowe
każdego z występów dostępne są na stronie
internetowej GCKPiT w Szaflarach.
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Pielgrzymi Sursum Corda 2021 przyjęci
w szkole w Maruszynie Górnej
Po ubiegłorocznym, symbolicznym charakterze, pielgrzymki Sursum Corda, w tym roku
pielgrzymi znów bardzo licznie ruszyli Szlakiem Papieskim. Trasa ich wiodła od Zakopanego przez
podhalańskie wsie aż do Sanktuarium w Ludźmierzu.

N

a trasie pielgrzymki znajduje się również Maruszyna. Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej tradycyjnie, jak co roku, przygotowała
strudzonym wielokilometrowym
marszem wędrowcom serdeczne
przyjęcie. Jest to miejsce gdzie
pielgrzymi mogli odpocząć i nabrać sił przed ostatnim etapem
wędrówki do Ludźmierza. Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze
częstowali ich wodą mineralną,
wodą ze słodkim sokiem oraz
ciepłymi napojami – kawą, herbatą z cytryną, oraz cappuccino.
Wielu uzupełniało również swoje zapasy picia na dalszą drogę
bo pogoda tego dnia sprawiała

wiele kaprysów
i chwile zimnych
podmuchów
podczas deszczu przeplatały
się z palącym
słońcem. Wielu
z pielgrzymów
witało się z nami
jak dobrzy znajomi pamiętając
poprzednie spotkania i wspominając swoje wielokrotne wizyty w naszej szkole.
Było nam bardzo miło gościć ich
znów w naszych progach i odbierać życzenia spotkania za rok.
Jako dyrektor szkoły składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przy-

czyniły się do organizacji tego
wydarzenia:
Nauczycielom: Danucie
Budzyk, Helenie Zapotocznej,
Grażynie Marusarz, Lucynie
i Tomaszowi Mazurom.
Uczniom: Martynie Cudzich,
Dawidowi Szewczykowi, Ga-
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brielowi Bartoszek,
Mateuszowi Wilkusowi, Tymoteuszowi Rzadkoszowi,
Zuzannie Bartoszek,
Julii Marusarz, Sebastianowi Stramie,
Szymonowi Rychtarczykowi.
Pracownikom
obsługi: Danucie
Gawron, Ryszardowi Moczarnemu, Krystynie Słodyczka oraz Gminnemu Centrum
Kultury Promocji i Turystyki
w Szaflarach za finansowanie
zakupu artykułów niezbędnych
do obsługi pielgrzymki.
Tekst i zdjęcia:
Konrad Kuźmiński
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Milion na rozbudowę 5,5 mln zł dofinansowania
kanalizacji w Zaskalu na inwestycje drogowe
w gminie Szaflary

Gmina Szaflary pozyskała 1 mln zł dofinansowania,
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla
gmin górskich, na rozbudowę kanalizacji w Zaskalu.

D

ofinansowanie pozwoli na
rozpoczęcie budowy drugiego etapu inwestycji.
W zeszłym roku został wykonany pierwszy etap, w ramach
którego podłączono pierwszych
70 budynków przy ul. Skałka,
ul. Sportowa, częściowo przy ul.
K.K Wojtyły i ul. Kościelnej oraz na os. Cisonie
w Maruszynie.

W ramach kolejnego etapu
planuje się podłączyć kolejne 70
budynków co stanowić będzie
już blisko 40% podłączonych
budynków do sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zaskale.
Tekst: Sławomir Furca
Z-ca Wójta Gminy Szaflary
Zdjęcie: UG Szaflary

W ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg,
trzy zadania z terenu
gminy Szaflary, uzyskały
dofinansowanie na łączną
kwotę 5,5 mln zł.

G

mina Szaflary pozyskała 3,2
mln zł dofinansowania na
rozbudowę drogi w Szaflarach na os. Nowe i ul. Cieplice
w Bańskiej Niżnej, natomiast
Powiat Nowotarski pozyskał
2,3 mln zł na rozbudowę drogi
powiatowej wzdłuż ul. Palenice w Szaflarach i ul. Papieskiej
w Bańskiej Niżnej. Inwestycja
prowadzona przez Gminę Szaflary na os. Nowe i ul. Cieplice
zakłada miejscowe poszerzenia
drogi oraz budowę na długości
1,59 km (tj. od mostu do granicy

z Białym Dunajcem) chodnika,
ścieżki rowerowej i oświetlenia.
Zadanie realizowane przez Powiat Nowotarski zakłada poszerzenie drogi i budowę chodnika
o dł. 1,34 km na brakującym odcinku wzdłuż ul. Palenice i ul.
Papieskiej.
Tekst: Sławomir Furca
Z-ca Wójta Gminy Szaflary

Sprzęt komputerowy trafił do szkół
16 laptopów, 24 komputery typu ALL In
ONE zakupione przez Urząd Gminy Szaflary
przekazano do szkół.

W

kwietniu br. zakupiono sprzęt komputerowy o wartości ponad
80.000,00 zł z czego dofinansowanie w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowy” wyniosło
ponad 74.000,00 zł.
W obecnej sytuacji w oświacie jakim jest przejście z z trady-

cyjnego stacjonarnego modelu
kształcenia na model zdalnego
nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe wymagana jest
pomoc nauczycielom, dyrektorom i uczniom. Wsparcie było
możliwe dzięki pozytywnej
weryfikacji wniosku w projekcie grantowym, którego
celem jest realizacja zajęć dydaktycznych w placówkach
systemu oświaty poprzez
zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne
nauczanie.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”
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Zdjęcie: UG Szaflary
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Ponad 3,7 miliona złotych na nowe inwestycje w Gminie Szaflary
Gmina Szaflary znalazła się w gronie
82 gmin górskich, które otrzymają
dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla
gmin górskich.

D

o Gminy Szaflary trafi 3 760 500,00 zł, które
zostaną przeznaczone na
przebudowę zabytkowej wikarówki w Szaflarach na pracownię
tradycji i dziedzictwa, budowę
2 boisk wielofunkcyjnych przy
Ośrodku Zdrowia w Szaflarach
oraz zwiększenie wkładu własnego gminy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szaflarach

sala gimnastyczna szaflary

o wielofunkcyjną halę sportową
i nowe lokale dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki.
Kwota dofinansowania
3 760 500,00 zł wynika ze średniej
pięcioletnich wydatków inwestycyjnych i stanowi 40% tej średniej. Jest to jeden z najwyższych
wskaźników, w przeliczeniu na

1 mieszkańca, wśród gmin górskich. Wyniki naboru przedstawili
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda

małopolski Łukasz Kmita wraz
z posłanką Anną Paluch.
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wizualizacje: źródło Urząd Gminy Szaflary

wikarówka – elewacja północna

wikarówka – elewacja południowa

wikarówka – elewacja wschodnia

wikarówka – elewacja zachodnia
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Oj dzieje się dzieje w Placówkach
Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary
Na zajęciach opiekuńczych w Placówce Wsparcia Dziennego w Zaskalu dzieciaki
wykonywały lilie wodne 3D i liście monstery z masy solnej oraz wiosenne jaskółki.

W

PWD w Szaflarach oraz
Skrzypnem dzieci pod
okiem wychowawców
wykonały pracę konkursową
pod tytułem ,,Koszyczek Wielkanocny”.
W Borze pracami wiosennymi
wykonanymi przez dzieci ozdobiono całą szkołę, posadzono także rzeżuchę.
A Placówkę w Bańskiej Wyżnej ozdobiono wiosennymi pracami plastycznymi dziećmi.

Wizyta s. Stanisławy w Bańskie Wyżnej
W zeszłym roku PWD w Bańskiej Wyżnej odwiedziła siostra Stanisława Urbaś,
która przebywa od ponad 26 lat na misjach w Afryce.

W

prezencie od dzieci z placówki
otrzymała długopisy dla swoich podopiecznych, za które nam podziękowała w sposób wyjątkowy. (Do oglądnięcia
na stronie FB PWD Szaflary).
Placówka w Bańskiej Wyżnej nadal
pamięta o siostrze Stanisławie i o obietnicy, którą jej daliśmy. Od grudnia mamy

przyszykowane zakupione zabawki dla
dzieci, jednak wysyłka jest na razie niemożliwa, gdyż poczta w Rwandzie jest od
dłuższego czasu zamknięta. W tym miejscu warto także podziękować wszystkim,
którzy włączyli się do naszej inicjatywy – szczególnie pani Dorocie Polak,
nauczycielce ze SP w Sierockiem oraz
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GCKPiT w Szaflarach. Z całego serca
dziękujemy. Jeśli ktoś ma ochotę dokupić
jeszcze lalkę, piłkę lub samochodzik to
jak najbardziej można, gdyż na razie
czekamy na wiadomość o otwarciu tamtejszej poczty.
Tekst: Katarzyna Rusnak
Wychowawca PWD

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Kwartalnik Gminy Szaflary

Dzień Mamy w PWD
Z okazji tak wspaniałego święta jakim jest Dzień Matki dzieci
ze wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego z Gminy Szaflary
intensywnie pracowały pod czujnym okiem swoich opiekunów,
by przygotować niespodziankę dla swoich mam.

W

raz z dziećmi chcemy złożyć wszystkim
mamom życzenia: by spełniły się marzenia,
by uśmiech nie schodził Wam z twarzy,
a pogoda ducha towarzyszyła Wam w każdym dniu.
„Z okazji Twojego dnia Mamo. Za wczoraj
i dziś... zawsze tak samo,

każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania”

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim
konkursie dla mieszkanki Bańskiej Wyżnej
Uczestnicy wsparcia opiekuńczego w Placówce Wsparcia Dziennego w Bańskiej Wyżnej
wzięli udział w konkursie pn. „Tak wygląda miłość w rodzinie” organizowanym przez
Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA”.

K

onkurs ten był ogłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami MIŁOŚCI w RODZINIE”,
polegał na przygotowaniu krótkiego filmu lub
słuchowiska pokazującego przykład miłości
w rodzinie.
Miło mi poinformować, że film przygotowany przez Panią Katarzynę Rusnak –

Wychowawcę z PWD w Bańskiej Wyżnej
zdobył I miejsce w konkursie. Wyrazy
uznania dla Pani Kasi i dzieci z PWD
należą się tym bardziej, że film był nagrywany w trakcie przerwy w zajęciach
spowodowanej pandemią.
Nagrodą za zaszczytne miejsce będzie
wspólna wycieczka do Ojcowa.
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GRATULACJE !!!”
Film można zobaczyć na profilu Facebookowym Placówki Wsparcia Dziennego
w Gminie Szaflary (https://fb.watch/5KZ40PAHti/)
Tekst: Katarzyna Sowa
Kierownik PWD w Gminie Szaflary
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Świadczenie „Dobry start” (300+) będzie
realizowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

I

nformuje się, że z dniem 1
lipca 2021r. wchodzą w życie
przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca
2021r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” (Dz.U.
z 2021r. poz. 1092), zmieniające zasady naboru wniosków do
programu „Dobry Start” na rok
szkolny 2021/2022.
Zapraszamy: termin
13.08.2021 r. godzina 9:00-13:00
Miejsce: Urząd Gminy
w Szaflarach
Dziennik Podawczy

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Szaflarach informuje mieszkańców Gminy
Szaflary, że od 1 lipca 2021 r.
wnioski o świadczenie „Dobry
start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Dlatego wszelkie
pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować
do ZUS.

będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie
gotówkowej i przekazem
pocztowym.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to
nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:
»» wnioski będzie można składać
wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS,
za pośrednictwem portalu
Emp@tia lub przez banko-

wość elektroniczną banków,
które udostępnią taką możliwość (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
»» wypłata świadczenia nastąpi
wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany
przez wnioskodawcę numer
rachunku bankowego. Nie

Nowotarski Oddział ZUS przy
ul. Królowej Jadwigi 10 czynny
jest codziennie w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 15.00,
a w poniedziałki do 18.00.
W siedzibie placówki od 1
lipca wyznaczone zostanie stanowisko dla wnioskodawców
z możliwością elektronicznego
złożenia wniosku. Ponadto pracownicy ZUS będą pomagać
wnioskodawcom przy składaniu
wniosku, a także w zakładaniu
konta w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Gdzie szukać informacji na
temat świadczenia „Dobry start”?
Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start”
należy szukać na stronach:
»» Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
»» Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY
OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

G

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
»» zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
»» świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy
2021/2022 można składać w następujących formach:
»» w wersji elektronicznej – od
dnia 1 lipca 2021 r.
»» w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia
2021 r.
Zachęcamy do składania
wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości
elektronicznej lub portal Empatia.

RODZAJ
ŚWIADCZENIA

ZASIŁEK
RODZINNY WRAZ
Z DODATKAMI

ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
TRADYCYJNIE
ELEKTRONICZNIE
(PAPIEROWO)

Od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021
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TERMIN REALIZACJI KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

Od 1 sierpnia 2021

• złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia
2021 r. - nastąpi do 30 listopada 2021 r.
• złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 31
października 2021 r. - nastąpi do 30 grudnia 2021 r.
• złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. - nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Od 1 sierpnia 2021

• złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia
2021 r. - nastąpi do 31 października 2021 r.
• złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 30
września 2021 r. - nastąpi do 30 listopada 2021 r.
• złożonych w okresie od 1 października 2021 r. do 31
października 2021 r. - nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
• złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30
listopada 2021 r. - nastąpi do 31 stycznia 2022 r.
• złożonych w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31
stycznia 2022 r. - nastąpi do 28 lutego 2022 r.
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Gminny konkurs wiedzy
„Jestem wolny, więc mam wybór”
28 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie
Dolnej odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień.

U

czestników konkursu oraz
nauczycieli powitała Pani
Katarzyna Sowa pełniącą
funkcję Pełnomocnika Wójta
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Szaflary.
Przebieg konkursu i sprawy
organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał
- członek GKRPA. Głównym
celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu
i narkomanii, w tym nowych
środków psychoaktywnych
oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów
z klas VII i VIII ze wszystkich
Szkół z terenu Gminy Szaflary.
Uczniowie rozwiązywali test
złożony z 27 zadań zamkniętych
i 5 zadań otwartych. Najlepsze
wyniki na konkursie uzyskały
uczennice:
»» Paulina Zapotoczna – SP
w Bańskiej Niżnej – I miejsce;
»» Martyna Łacek – SP w Bańskiej Niżnej – II miejsce;
»» Natalia Antoszek – SP
w Skrzypnem – III miejsce.

Laureatki otrzymały cenne
nagrody rzeczowe, natomiast
wszyscy uczniowie zdobyli
nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu
wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka.
Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały
ze środków Gminy Szaflary -

Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szaflarach
- organizatora tegoż konkursu. Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki przyznało
dodatkowe nagrody rzeczowe
za miejsca IV, V, VI.
Prace uczniów oceniała komisja, złożona z opiekunów
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uczniów oraz członków Komisji RPA.
Uroczystego podsumowania
konkursu oraz wręczenia nagród,
a także podziękowań opiekunom
za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa
Tekst: Maria Niedośpiał
Zdjęcia: Natalia Staszel
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Ważne zmiany w Ustawie
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szaflarach informuje,
że w dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie
ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

U

nych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania
Policja i Żandarmeria Wojskowa
mogą zastosować środki przymusu. Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca
przemocy narażony jest na karę
aresztu, ograniczenia wolności
lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań
przeprowadzanych na podstawie
Kodeksu wykroczeń.

Mikoszewo kolonia

W dniach 1-8 lipca dzieci i młodzież z Szaflar
oraz innych wsi naszej gminy odpoczywały na
kolonii zorganizowanie przez Parafię Szaflary
oraz Gminę Szaflary.

S

Telefon Zaufania Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szaflarach 533772439 czynny całą dobę;
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie tel. 18 26 123 39,
mail: gops@szaflary.pl

Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska
Linia” - infolinia
800 12 00 02 czynna całą dobę;

zagrożenie dla życia lub zdrowia
domowników. Nakaz lub zakaz
mogą być wydawane łączenie,
na okres 14 dni z natychmiastową
wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane
do systematycznej kontroli czy
sprawca przemocy stosuje się do
wydanych nakazu lub/i zakazu.
W sytuacji nieprzestrzegania
przez sprawcę przemocy nałożo-

tacjonowaliśmy w Mikoszewie wsi,
w której Wisła uchodzi do Bałtyku.
Poza atrakcjami nadmorskimi takimi jak plażowanie i kapiel w słonej
wodzie uczestnicy kolonii mieli możliwość zwiedzenia Gdańska, zamku
w Malborku czy muzeum, które
znajduje się w Sztutowie na terenie
dawnego obozu koncentracyjnego Stutthof. Atrakcji było co nie
miara o czym świadczą zadowolone twarze uczestników wyjazdu.
Jako organizator bardzo dziękuje

Policja - tel. alarmowy 112;

Punkt konsultacyjny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
- 18 26 123 29

Zdjęcie: Freepik.com

stawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie Postępowania Cywilnego, wprowadza
również zmiany między innymi
w Ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Ustawie
o Policji, Ustawie o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Zmiana ustawy daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy
przemocy w sytuacji, w której
przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest
stosowana. Izolacja ta nastąpi
w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień
do wydania sprawcy przemocy
nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub też zakazu zbliżania
się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub
zakaz będzie wydawany wobec
osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza

WAŻNE TELEFONY:

Gminie Szaflary oraz p. Wójtowi za
dofinansowanie wyjazdu dla dzieci
z terenu naszej gminy.
Tekst i zdjęcia:
ks. wikariusz Dariusz Biernat
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Telefon Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży
116 111 – czynny całą dobę;
Pozostałe dane kontaktowe
do instytucji i organizacji,
w których można uzyskać
wsparcie w sytuacji kryzysowej i zgłosić zdarzenia przemocy w rodzinie znajdują się
pod tym linkiem:
www.kampaniaprzemoc.pl

ABSOLWENCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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PRZEDSZKOLE IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W SZAFLARACH

Bartłomiej Lewiński, Fabian Fiedler, Fabian Majewski, Klemens Kasprzak-Kuros, Laura Gacek, Lena Makuch, Stanisław Gawlak-Mikuda
Wychowawca s. Agnieszka Padiasek
GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH

ASY: Zuzanna Antoł, Zuzanna Babiarz, Gabriel Barcellona, Adam Bylina, Daniel Chrobak, Aleksandra Galica, Emilia Gałdyn, Zuzanna Hanusiak,
Mikołaj Jarosz, Szymon Komperda, Jakub Kopieć, Wiktoria Kozak, Kacper Majerczyk, Apolonia Maternia, Justyna Pawlikowska, Jan Pańszczyk,
Marcel Piszczór, Karol Stołowski, Wojciech Strama, Hubert Twaróg, Bartłomiej Wąsik, Zuzanna Zarycka,
Wychowawcy: Władysława Szczechowicz, Katarzyna Kalata – Szczepaniec
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PRZEDSZKOLE Z WIDOKIEM W ZASKALU

Paulina Bandyk, Janusz Bąbol, Oliwia Borys, Mikołaj Byrnas, Mikołaj Gieniec, Julian Golonka, Michalina Ignaciak, Alicja Kopytko, Anna Kudasik, Fabian Lis,
Mikołaj Majewski, Michał Polak, Michał Rzadkosz, Katarzyna Strzęp, Jakub Suchecki, Wychowawca: Katarzyna Jarząbek
SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

Piotr Barnaś, Kinga Biernacka, Anna Kukuc, Martyna Łacek, Jan Migiel, Natalia Topór, Maksymilian Topór, Radosław Topór, Jakub Wilkus,
Paulina Zapotoczna, Wychowawca: Renata Chrobak
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŃSKIEJ WYŻNEJ

Justyna Barnaś , Andrzej Jarząbek, Natalia Madziar, Oliwia Rusnak, Karol Sikoń, Alicja Szostak, Łukasz Szostak, Kamil Trebunia
Wychowawca: Jan Ziętal
SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE

Krzysztof Golonka, Artur Chrobak, Patrycja Latocha, Piotr Chrobak
Wychowawca: Monika Mroszczak-Gąsior
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MARUSZYNIE DOLNEJ

Marta Bednarz, Ksawery Bylina, Zuzanna Bylina , Samuel Donga , Jakub Gil , Filip Gubała , Krystian Janik , Kamila Karkoszka, Hanna Marusarz,
Joanna Mucha, Stanisław Nawalaniec, Wiktoria Palenik, Klaudia Piszczór, Dagmara Soboń, Jakub Strama, Karolina Szczerba, Dominik Walkosz,
Dominika Wil, Sebastian Zapotoczny, Patrycja Zubek, Stanisław Zwierz, Amelia Zwijacz-Kozica, Wychowawca: Renata Jagoda
SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYPNEM

Ewelina Bafia, Piotr Gawron, Gabriela Gubała, Wiktoria Marusarz, Klaudia Mrugała, Dawid Mucha, Damian Parzątka, Kamila Pęksa, Seweryn Rutkowski,
Paweł Rzepka, Bartłomiej Stopka, Gabriela Szczechowicz, Łukasz Śmiałek
Wychowawca: Izabela Mierzyńska-Zaczyńska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAFLARACH – KLASA 8A

Kacper Cetera, Martyna Gal, Klemens Gąsienica-Makowski, Zuzanna Jachymiak, Oliwia Jasion, Michał Kalata, Magdalena Kamińska, Agnieszka Kasperek,
Szymon Klimczak, Oliwier Kobiałka, Sandra Koper, Grzegorz Leksander, Maria Lichaj, Michał Łukaszczyk, Marcin Olszewski, Karolina Rol, Justyna Sądelska,
Klaudia Skupień, Angelika Topór, Jakub Trebunia, Karol Walkosz
Wychowawca: Elżbieta Zając
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAFLARACH – KLASA 8B

Jacek Baule, Marcelina Ficka, Mariusz Gacek, Józef Gondzik, Jakub Jasek, Wojciech Kasperek, Julia Kopińska, Mateusz Król, Beata Łukaszczyk,
Kinga Łukaszczyk, Paweł Makuch, Szymon Mirga, Zuzanna Ochalik, Jakub Para, Krzysztof Strama, Wiktoria Topór, Jan Tylka, Julia Walkosz
Wychowawca: Katarzyna Fiedler
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZASKALU

Sandra Zagórska, Roksana Bandyk, Natalia Cetera, Martyna Cisoń, Julia Ścisłowicz, Marta Szczęch, Radosław Pyż, Maciej Kalata, Adam Gałdyn,
Zuzanna Nowak, Katarzyna Stańczak, Antonina Gacek, Martyna Jankowiak, Paweł Bzdyk, Wychowawca: Marta Bocheńska

Matematyczne święta
w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej
Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma
... swoje święto! 14 marca uczniowie ze
szkoły w Maruszynie Górnej obchodzili
Międzynarodowy Dzień Liczb Pi oraz
Międzynarodowy Dzień Matematyki.

W

tym dniu swoje urodziny
obchodzili również Albert Einstein oraz polski
matematyk Wacław Sierpiński.
Pierwsze obchody Dnia Liczby
Pi miały miejsce 14.03.1988 roku
w muzeum nauki Exploratorium
i od tego momentu wielbiciele
tej wyjątkowej liczby na różne
sposoby propagują ją na całym
świecie. Natomiast w dniu 25
listopada 2019 roku UNESCO

podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca również Międzynarodowym Dniem Matematyki. Obchody tych świat mają
stanowić zachętę do czerpania
radości z nauki matematyki oraz
do podejmowania przez uczniów
różnorakich działań na rzecz pogłębiania wiedzy matematycznej.
W naszej szkole oba święta
mają długą tradycję, ale po raz
pierwszy w całości odbyły się

w formie on-line. Uczniowie
klas 4-7 w czasie prezentowanych lekcji mieli okazje poznać
informacje i ciekawostki dotyczące liczby Pi oraz znakomitych matematyków. Poszukiwali
liczby Pi nie tylko w dowodach
matematycznych, ale również
w wierszach i muzyce.
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Dodatkowo najstarsi uczniowie samodzielnie próbowali
wyznaczali przybliżoną wartość
liczbę Pi. Natomiast młodsi koledzy przygotowali kreatywne
prace na temat „Moja liczba Pi”
doskonale bawiąc się matematyką.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska
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Ewakuacja w Maruszynie
Ćwiczenia Straży Pożarnej w Szkole Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki.

W

godzinach porannych, 16
czerwca, w Szkole Podstawowej w Maruszynie
Górnej doszło do groźnego zadymienia na korytarzach budynku. Dym rozprzestrzeniał się po
wszystkich ciągach komunikacyjnych.
O godz 9:09 ogłoszono alarm
przeciwpożarowy oraz ewakuowano uczniów i pracowników.
Jednocześnie na miejsce przybyli dwoma wozami bojowymi
strażacy OSP w Maruszynie.
Przystąpiono do akcji gaśniczo
– ratowniczej. Okazało się, że do
budynku powróciła, mimo ewakuacji, jedna osoba. Nie wyszła
potem z budynku i prawdopodobnie pod wpływem nagromadzonego w szkole dymu straciła
przytomność. Strażacy szybko
opanowali sytuację, ewakuowali
poszkodowanego i udzielili mu
pierwszej pomocy. Nikomu nic
się nie stało. Na szczęście były
to tylko ćwiczenia służb ratowniczych. Wszystko po to, aby
w przypadku prawdziwego pożaru strażacy, pracownicy i uczniowie byli właściwie przygotowani oraz aby sprawdzić system
powiadamiania o konieczności
ewakuacji. Przedmiotem oceny
była też reakcja osób w budynku
na alarm pożarowy i przeprowadzenie doskonalenia procedur.
Kolejnym elementem wizyty
strażaków z OSP było przeprowadzenie prezentacji sprzętu
ratowniczo – gaśniczego oraz
przypomnienie młodzieży

i pracownikom zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy
uczeń mógł z bliska zapoznać się
z wyposażeniem, dzięki któremu
nasi strażacy z Maruszyny niosą
pomoc i ratują życie. Zarówno
starsi jak i najmłodsi uczniowie
aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a na zakończenie mogli
włączyć się do zabawy w pia-

nie gaśniczej i obejrzeć na żywo
efekt użycia gaśnicy.
Dziękujemy Zarządowi
OSP Maruszyna – Prezesowi:
Krzysztofowi Kowalczykowi,
Wiceprezesowi Naczelnikowi:
Mateuszowi Kukulakowi oraz
Zastępcy Naczelnika: Pawłowi Zychowi za realizację tego
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przedsięwzięcia i osobisty
udział w ćwiczeniach. Składamy również serdeczne podziękowania pozostałym strażakom
OSP Maruszyna niosącym potrzebującym bezinteresowną
pomoc.
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński
Dyrektor SP Maruszyna Górna
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Kontynuujemy realizację
projektów eTwinning
Uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej na lekcjach języka angielskiego
realizują międzynarodowe projekty eTwinning.

K

olejny z nich powstał we współpracy ze szkołą
partnerską we Francji. W ramach projektu
„Portret mojego kolegi/koleżanki z Francji” uczniowie pisali listy prywatne, w których
przedstawili najważniejsze informacje na swój
temat. Opisali swój wygląd i podali ciekawostki
na swój temat. Podobne listy otrzymali od swoich
rówieśników z Francji. Na podstawie otrzymanych listów, uczniowie obu szkół sporządzali

portrety swoich kolegów/koleżanek. Powstały
bardzo ciekawe listy i przepiękne portrety.
Projekt miał na celu stworzenie szansy na
interakcję z innymi użytkownikami języka angielskiego, uświadomienie przydatności języka
obcego oraz kształtowanie postawy ciekawości
i otwartości wobec innych kultur.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Fiedor - Sulka

Nowa nawierzchnia przy szkole w Bańskiej Wyżnej

W

maju na terenie przyszkolnym wykonano prace ziemne polegające na częściowej wymianie i położeniu nowej nawierzchni.
W miejscu dotychczasowych płyt przy wejściu do szkoły położono nową kostkę brukową. Wybrukowano także teren, który dotychczas
był wysypany żwirem, tj. część parkingu oraz plac przed szkołą.
Przed przystąpieniem do brukowania zostały wykonane prace ziemne - zbudowano kanalizację opadową odprowadzającą wody opadowe
z dachu budynku do sieci kanalizacji deszczowej.
Podczas prac ziemnych wymieniono także rury wodociągowe.
Koszt całej inwestycji to ponad 200 tyś zł sfinansowany częściowo
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tekst: Urszula Krupa, Dyrektor SP w Bańskiej Wyżnej
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Dzień Sportu Szkolnego w szkole w Szaflarach
Dnia 1 czerwca 2021 w Szkole Podstawowej w Szaflarach został
zorganizowany Dzień Sportu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka.

N

auczyciele wychowania
fizycznego ustawili sześć
stanowisk do gier i zabaw.
W zabawach uczestniczyły klasy IV - VIII, dzieci brały udział
w grach i zabawach w tych samych grupach klasowych, jak na
lekcji wf. Nauczyciele zwracali
uwagę na to, aby grupy dzieci nie
mieszały się. Stadion jest duży
i nowoczesny, więc z łatwością
pomieścił wszystkich chętnych.
Nad bezpieczeństwem dzieci
czuwała pielęgniarka szkolna

Niebieskie Motyle w Bańskiej Niżnej
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy trzeciej i ósmej
ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej
Niżnej w dniach 19 – 24 maja 2021 r. wzięły udział w akcji wspierającej
dzieci dotknięte autyzmem.

N

iebieski jest kolorem pełnym symboliki; kojarzy
nam się z uduchowieniem,
pokojem, wodą, czystością
i chłodem. To kolor przyjaźni
i inspiracji.
2 kwietnia Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła
Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. „Na niebiesko dla
autyzmu” - to ogólnoświatowa
inicjatywa, ponieważ problem autyzmu pojawia się coraz częściej.
Celem akcji było poszerzenie
świadomości na temat autyzmu
i przekazanie iskierki przyjaźni
osobom z autyzmem i ich rodzinom. Przyświecało nam hasło

przewodnie: „Jesteśmy z Wami
Niebieskimi Motylami”. Uczestnicy akcji, aby solidaryzować się
z „Niebieskimi Motylami” ubrali
się na niebiesko oraz wykonali
prace plastyczne symbolizujące
motyle. Najmłodsze dzieci przygotowały taniec zatytułowany
„Przebudzenie Motyla”.
Dzieci z entuzjazmem podjęły się tego zadania. Działania te
obudziły w nich wrażliwość oraz
chęć pomagania innym. Uświadomiły im, że jesteśmy różni,
ale równi.
Tekst: Dorota Rokicka , oprac. r/
Zdjęcia: Dorota Rokicka,
Renata Chrobak, Irena Topór
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oraz nauczyciele, którzy we
wcześniejszej pogadance poinstruowali dzieci o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
Pogoda była bardzo sprzyjająca, więc udało się wszystko
zorganizować zgodnie z planem.
Dzieci były zachwycone i szczęśliwe. Młodsze dzieci uczestniczyły w grach i zabawach zorganizowanych przez nauczycieli
klas I - III.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Wojnarska-Marduła
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Dzień Dziecka w Borze

1 czerwca Szkoła Podstawowa w Borze tradycyjnie świętowała Międzynarodowy
Dzień Dziecka organizując dla uczniów różne atrakcje.

J

edną z nich było przedstawienie „Kot w butach”
przygotowane przez kl.
III pod opieką Pani Haliny Gacek. Młodzi aktorzy
świetnie wcielili się w postacie z bajki, a piękna dekoracja i rekwizyty pomogły
widzom przenieść się na
chwilę w świat fantazji.
Kolejnym punktem
programu były gry
i zabawy przeprowadzane w klasach przez
wychowawców, które
dostarczyły dużo emocji i wrażeń, jednak najbardziej wyczekiwanym
momentem przez dzieci były lody zakupione
przez rodziców.

W tym dniu na terenie szkoły
została również przeprowadzona Kampania Społeczna „NO
PROMIL – NO PROBLEM”
w ramach, której nasi uczniowie po krótkich pogadankach
na temat szkodliwości spożywania alkoholu wykonali prace
plastyczne nt.”Aktywnie spędzam czas z rodziną”. Dzięki
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach każdy uczestnik
z kl. 0 - III otrzymał nagrodę
rzeczową.
Bardzo dziękujemy naszym
rodzicom i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szaflarach za pomoc w organizacji
tego dnia.
Tekst i zdjęcia: Wioletta Luberda

Kochamy Was całym sercem
Ostatnie tygodnie maja w Gminnym
Przedszkolu były bardzo pracowite, a to
wszystko dla najważniejszych osób w życiu
każdego człowieka zarówno tego dużego
jak i tego małego, Mamy i Taty.

D

zieci z dużym zaangażowaniem uczyły się wierszyków, piosenek, tańców,
a wszystko po to, by przygotować przedstawienie z okazji Dnia
Mamy i Taty.
Na tę okoliczność powstało
również bardzo dużo prac plastycznych. Dzieci z ogromnym

zaangażowaniem wykonywały każde zadanie,
by podczas uroczystości
w dniach 25-26 maja uczcić to
wyjątkowe Święto.
W związku z panującą w kraju
sytuacją epidemiczną rodzice nie
mogli uczestniczyć na żywo w tym
wydarzeniu. Nauczycielki przy-

gotowały filmiki i zdjęcia, które
rodzice otrzymali do obejrzenia.
Dzieci przygotowały także
prezenty dla swoich rodziców,
które wykonały z pomocą nauczycielek.
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Wszystkim Mamusiom i Tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia
i radości.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Kalata- Szczepaniec
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Dzień Dziecka w Zaskalu

1 czerwca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaskalu wspólnie z nauczycielami
przygotowali różne atrakcje w klasach, odbyły się rozgrywki sportowe w sali gimnastycznej.

W

iele radości sprawili nam
nasi strażacy, którzy przyjechali pod szkołę wozem
bojowym. Pogadankę o bezpieczeństwie, umundurowaniu
strażaków i ich pracy w różnych
akcjach ratowniczych wygłosił
do zebranych uczniów prezes
Jacek Król.
Potem druhowie zaprezentowali zawartość wozu bojowego
oraz pokaz akcji gaśniczej. Każdy mógł sobie wykonać fotografię w hełmie i wozie strażackim.
Pragniemy serdecznie podziękować Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla dzieci. Z serca
dziękujemy także druhom w OSP
w Zaskalu, w większości naszym
absolwentom z Panem Prezesem
Jackiem Królem za ufundowanie
słodkiego poczęstunku.
Międzynarodowy Dzień
Dziecka obchodzony jest od
1954 roku, został ustanowiony
przez ONZ w celu upowszechnienia ideałów dotyczących praw
dziecka.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/

Dzień Dziecka w Bańskiej Niżnej
W dniu 1 czerwca 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Niżnej świętowali Dzień Dziecka.

D

zieci z oddziału przedszkolnego oraz 1-3 mieli zorganizowane zajęcia rozrywkowe ze swoimi wychowawcami.
W tym roku każda klasa 4-8
mogła zdecydować, jak spędzić
ten dzień. Większość wybrała się
na wspólne ognisko lub spacer.

O poranku przedstawiciele Rady Rodziców zaskoczyli nas uroczą niespodzianką.
Każdy uczeń otrzymał soczek,
baton i loda. Następnie pod
opieką nauczycieli wyruszyliśmy w zaplanowane miejsca.
Tego dnia oprócz dobrych hu-

morów, dopisywała również
pogoda.
Kilka dni wcześniej Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs fotograficzny,
którego rozstrzygnięcie odbyło się 1 czerwca. Zwycięzcy, wyróżnieni oraz
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uczestnicy otrzymali nagrody
i dyplomy.
Według nas ten dzień był pełen pozytywnych wrażeń. Dziękujemy rodzicom za pamięć
i słodkości, a nauczycielom za
opiekę i mile spędzony czas.
Tekst i zdjęcia: Uczniowie klasy VIII
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Konkurs plastyczny
Matka w oczach dziecka
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzypnem brali udział
w 45 Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży
„Matka w oczach dziecka” pod Patronatem Starosty Nowotarskiego.

O

rganizatorem tego konkursu jest Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury,
również w Nowym Targu.
W tym roku na konkurs wpłynęło 620 prac. Jury przyznało
56 nagród i 62 wyróżnienia. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzypnem.
Nagrody otrzymali:
Szymon Piszczór kl. I
Wiktoria Zadora kl. I
Oliwia Sikoń kl. IV
Anita Sikora kl. V

Wyróżniono prace:
Anetki Jamrych z OP
Szymona Bartoszka z kl. I
Natalii Szostak z kl. VII

Wykonane prace były bardzo ładne i reprezentowały bardzo
wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność zastosowanych
technik, co zostało podkreślone przez Jury konkursu.
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Dzień Polskiej Niezapominajki i Supertajny Projekt
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
Dnia 13 i 14 maja 2021 r. wspólnie z Małym Misiem przedszkolaki wykonały
ostatnie zadanie z VI modułu ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury” pod hasłem „Mały Miś i supertajny projekt”.

W

tych dniach obchodziliśmy Święto Polskiej Niezapominajki, które dzięki
temu modułowi ma uzmysławiać
dzieciom rolę bohaterów/autorytetów w ich życiu. Zachęca do
pielęgnowania życzliwości i pa-

mięci o bliskich, do dostrzeżenia
osób wyjątkowych, o dobrym
sercu w najbliższym otoczeniu
dziecka. „Supertajny projekt...”
ma uczyć postawy wdzięczności,
otwartości i serdeczności i popularyzuje piękną polską przyrodę.

Ten dzień był okazją do znakomitej zabawy, ale też do zdobycia nowej wiedzy o środowisku
naturalnym i jego ochronie. Panie
przybliżyły dzieciom znaczenie
Święta Polskiej Niezapominajki
i jaki sens mają jego obchody.

Dzieci słuchały wiersza o niezapominajkach, bawiły się i tańczyły przy piosence oraz układały
i przeliczały wzór kwiatu niezapominajki o różnej ilości płatków.
Wyczarowały również niespodziankę dla wybranego przez
siebie super bohatera – kartkę
z motywem tego niepozornego
kwiatka, którą wręczyły na znak,
że nigdy o nich nie zapomną.
Tekst i zdjęcia:
Anna Białońska, oprac. r/

Bajkowy Dzień Dziecka w przedszkolu w Maruszynie Górnej
Bajkowy dzień dziecka zaczął się od śniadania, na które dzieci
przyszły już przebrane za ulubione postacie z bajek.

P

otem rozpoczął się wielki bal
i inne zabawy, na które dzieci miały ochotę. Pod koniec
dnia każde dziecko otrzymało
prezenty, za które dzieci bardzo
dziękują: Radzie Rodziców oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tekst i zdjęcia:
Grażyna Marusarz-Bieda,
Helena Zapotoczna
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Harcerze i zuchy z Maruszyny
rozwijają się twórczo
„Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we
wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań”.

T

ak brzmi misja Hufca
Podhalańskiego, do którego
należą Drużyna harcerska
„Callidus” i Gromada zuchowa
„Bractwo Słońca” z Maruszyny.
Działalność harcerzy i zuchów
równie mocno wspiera Stowarzyszenie Czuj!Czuwaj! z Maruszyny.
Stowarzyszenie rozpisało
duży projekt w ramach oferty
publicznej finansowanej przez
Urząd Gminy w Szaflarach.
Kwota 8 700zł jest przeznaczona nie tylko na wsparcie
działalności drużyn w tym
roku, ale również na zajęcia
umożliwiające dzieciom rozwój artystyczny. Pierwszy etap

projektu stanowią zajęcia twórczo-kreatywne. W tym momencie jesteśmy prawie na finiszu.
Mimo przeszkód w postaci
obostrzeń covidowych udało
nam się przeprowadzić około
20 godzin zajęć. W ramach zajęć harcerze i zuchy ozdabiali
elementy drewniane techniką
decoupage - harcerze: szkatułki, zakładki i jajka wielkanocne, natomiast zuchy: jajka
wielkanocne, ramki na zdjęcia,
serduszka i piękne kwiaty na
dzień mamy i taty.
Kolejnym działaniem było
nabycie umiejętności malowania na tkaninach. W ramach
tych zajęć dzieci pomalowa-

ły serwetki z płótna lnianego
w zaprojektowane przez siebie
wzory. Największym jednak
wyzwaniem dla harcerzy było
zaprojektowanie loga każdego
zastępu i namalowanie go na koszulkach w kolorach wybranych
przez zastępy. Zadanie zostało
wykonane wzorowo. Koszulki
wyszły wspaniale.
Cieszy fakt, że dzieci są zaangażowane i chętnie wykonują
wszystkie powierzone im zadania. Zuchy ozdabiały kartki
do kroniki, w której będą zapisywane i dokumentowane najważniejsze wydarzenia z życia
Gromady (chciało by się rzec
jak za starych dobrych czasów).
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Mamy świadomość wkraczania do naszego codziennego
życia cywilizacji w postaci telefonów, komputerów czy innych
nowinek cyfrowych, wszechobecnego kiczu, sztamp i innych
udogodnień rozleniwiających
nasze ciała i umysły, dlatego
chcemy pokazać dzieciom że
wiele ciekawych i oryginalnych
rzeczy można wykonać samemu
i to niewielkim nakładem własnej pracy.
Będziemy na bieżąco relacjonować realizację kolejnych
etapów projektu.
Tekst i zdjęcia:
Drużynowa Anna Królczyk
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Dzień Mamy
i Taty w szkole
w Maruszynie Dolnej
Oddział przedszkolny oraz klasy
1-3 szkoły podstawowej dla swoich
ukochanych rodziców przygotowały
cudowne prezenty.

M

ama i tata to wielkie słowa, które są synonimem
miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia.
Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka.
Dla każdego dziecka rodzice to najważniejsze osoby
w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem. Dlatego
też w szkole w Maruszynie Dolnej, dzieci starają się
wyrazić miłość do rodziców przygotowując wspaniałe
upominki.
oprac. r/
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Foki w Zaskalu
Na lekcję do uczniów klasy II szkoły podstawowej na zaproszenie wychowawczyni
Bogusławy Czyż, przyszła Pani Grażyna
Stachurska – Mędoń, która przyniosła
i zaprezentowała uczniom narty skittoury.

O

mówiła technikę wchodzenia pod górę na nartach, zaprezentowała zakładanie oraz sposób działania fok. Przybliżyła dzieciom zjawisko tarcia i zachęciła do spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Tekst i zdjęcia: Bogusława Czyż

Dzień Strażaka w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach
We wtorek 4 maja 2021 r. w związku z obchodami Dnia Strażaka przedszkolaki z naszego przedszkola
wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach.

S

trażacy przygotowali swój
sprzęt i samochody, aby
dzieci mogły je obejrzeć
i zapoznać się bliżej z ich pracą.
Panowie z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, a także
sprzęty niezbędne podczas akcji
ratunkowych tj. nożyce hydrauliczne, węże strażackie, sprzęt

medyczny i inne. Dużą radość
sprawiło dzieciom oglądanie
działania sikawki z różnego rodzaju strumieniem wody. Każdy przedszkolak mógł wejść do
środka samochodu i poczuć się
jak prawdziwy strażak. Za miłe

spotkanie dzieci podziękowały
strażakom wręczając im własnoręcznie wykonane upominki.
Z wycieczki przedszkolaki
wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wiedzy na temat
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zagrożeń płynących z kontaktu
z ogniem. Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Gałdynowi
oraz Panu Maciejowi Szlembarskiemu za miłe przyjęcie oraz
życzymy bezpiecznych powrotów do domu!
Tekst i zdjęcia. Anna Luberda
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Góra grosza
Szkoła Podstawowa im. A. Suskiego w Szaflarach w roku szkolnym 2020/21
brała udział w akcji GÓRA GROSZA.

M

imo utrudnieniom, jakie niosła nauka zdalna
trwająca od października,
udało nam się zebrać kwotę 700
zł. Celem na który zbierane były
drobne monety, jest pomoc dzie-

ciom, które wychowują się poza
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Pośrednim, ale najważniejszym
celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie uczniom,

zwłaszcza tym najmłodszym,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne
działanie dla dobra potrzebujących. Dziękujemy wszystkim
przedszkolakom, uczniom, ro-

dzicom i nauczycielom, którzy
brali aktywny udział w akcji,
oraz uczennicom klasy 7c za sumienne policzenie wszystkich
monet.
Tekst: Renata Szewczyk

Poznajemy świat przez zmysły
Dzieci z grupy III - „Smyki” z Gminnego Przedszkola w Szaflarach podczas zajęć
dydaktycznych, miały okazję doskonalić umiejętność spostrzegania świata za pomocą
zmysłów: wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku. Dzieci z wielką radością na nowo
odkrywały swoje zmysły poprzez różnego rodzaju doświadczenia i zabawy.

Z

mysł dotyku ćwiczony był
za pomocą ścieżki sensorycznej ułożonej w formie
toru przeszkód, „magicznej
sowy”, w której ukryte zostały
różnego rodzaju przedmioty,
w tym także woreczki sensoryczne. Dzieci poprzez dotyk
miały za zadanie rozpoznać
przedmiot bądź określić jego
fakturę. Największą zabawą
jednak było tworzenie piasku
z wykorzystaniem artykułów
spożywczych tj. mąki i oleju.
Zmysł słuchu rozwijany był poprzez rozpoznawanie dźwięków
z otoczenia oraz dobieranie par
tak samo brzmiących dźwięków z wykorzystaniem pudełek
dźwiękowych. Dzięki kubeczkom zapachowym dzieci próbowały odgadnąć dany zapach

i określić czy jest on przyjemny
czy też nie. Wspólnie została
również wykonana mapa mentalna pt. „Zapachy w naszym

otoczeniu”. Zabawa badawcza
polegająca na rozpoznawaniu
smaków: słodkiego, słonego,
gorzkiego i kwaśnego sprawiła
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dzieciom mnóstwo uśmiechu.
Dzieci prawidłowo rozpoznały
każdy smak, jaki znajdował się
na talerzyku. Przedszkolaki jednogłośnie stwierdziły, że poznajemy świat przez zmysły. Dzięki
nim odczuwamy przyjemność
z jedzenia, wąchania kwiatów,
oglądania bajek, słuchania piosenek czy przytulania z najbliższymi. Dzieci jednak nie zapomniały także o tym, że o zmysły
trzeba dbać oraz że w niektórych
sytuacjach ostrzegają nas przed
niebezpieczeństwem.
Tekst i zdjęcia:
Marzena Chowaniec-Szczotka,
oprac. r/
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Dzień dziecka w szkole
w Maruszynie Górnej
Tegoroczny Dzień Dziecka w szkole podstawowej w Maruszynie Górnej
upłynął pod hasłem „Dzieci z różnych stron świata”.

U

czniowie wszystkich klas
przez tydzień przygotowywali się do zmagań
kulinarno-podróżniczych. Ich
zadaniem było skomponowanie
tradycyjnych potraw związanych
z wylosowanym krajem. Dzieci
pod opieką wychowawców sporządzili nie tylko pyszne dania,
ale zadbały również o wystrój
sal lekcyjnych, czy wykonanie
pomysłowych przebrań.
Szkolny projekt kulinarno-podróżniczy był świetną okazją,
aby poznać tradycje, symbole

i potrawy wybranych krajów, ale
również dawał możliwość odkrywania nowych smaków oraz
rozwijania swoich kulinarnych
talentów.
Klasa I wybrała się do Stanów
Zjednoczonych, by spróbować
pysznych pancakesów, hot-dogów i poczuć prawdziwy klimat
Dzikiego Zachodu. W klasie II
królowała apetyczna pizza i spaghetti prosto z Włoch, a uczniowie klasy III wpadli na pyszny
poczęstunek do Wielkiej Brytanii. Uczniowie klasy IV witali od

progu gości greckim językiem
oraz pysznymi tradycyjnymi
daniami z greckich stołów: souvlaki, śródziemnomorską sałatką oraz deserem z sezamem.
Prawdziwy klimat francuskiej
restauracji natomiast zaprezentowała klasa V, gdzie serwowano sałatkę nicejską, przepyszne
francuskie rogaliki, a o każdego
gościa dbał wytworny kelner.
Miłośnicy kuchni belgijskiej mogli zajrzeć do klasy VI na słodkie
owocowe gofry. Zaś uczniowie
klasy VII zawędrowali do Ame-
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ryki Północnej, gdzie przygotowali meksykańskie burrito pełne
dodatków i aromatów.
Po zakończeniu kulinarnych
prezentacji wszyscy przenieśli
się na boisko szkolne by skorzystać z ruchu na świeżym powietrzu przy sprzyjającej pogodzie.
Serdecznie dziękujemy za
upominki przygotowane przez
Radę Rodziców oraz przekazane
przez GKRPA, a uczniom gratulujemy pomysłowości.
Tekst i zdjęcia:
Elżbieta Kuźmińska, oprac. r/
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Kochamy Was
– Święto Mamy i Taty
w Bańskiej Niżnej
7 czerwca 2021 r. był szczególnym dniem
w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza
Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej.
Świętowano Dzień Mamy i Taty.

D

zieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III przygotowały pod kierunkiem swoich
wychowawców uroczystość pod
hasłem „Kochamy Was”. Następnie nagrano i udostępniono tę
wyjątkową niespodziankę dla
Mamy i Taty na profilu facebookowym szkoły.
Każdego roku Święto Mamy
i Taty obchodzone jest w na-

szej szkole bardzo uroczyście.
W tym roku szkolnym dzieci nie
mogły na żywo wystąpić dla rodziców, ze względu na pandemię
koronawirusa. Wcześniej systematycznie i wytrwale uczyły
się śpiewać piosenki, recytować
wierszyki i układały życzenia.
Przygotowywały elementy świątecznej, pięknej i kolorowej dekoracji.

W pięknie udekorowanej
sali; na tle kwitnącej łąki dzieciaki z kolejnych klas ze wzruszeniem kierowały czułe słowa
pod adresem rodziców. Były to
wiersze, piosenki okolicznościowe i oczywiście płynące
z dziecięcych serc życzenia dla
Mamy i Taty.
Na pewno ten dzień na
długo pozostanie w pamię-
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ci rodziców. Wiemy, że był
dla nich miłą i sympatyczną
niespodzianką, a przekazane gorące całusy, życzenia
i podziękowania bardzo ich
ucieszyły. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku szkolnym
spotkamy się w szkole.
Tekst i zdjęcia:
Uczniowie klas 0-III
z wychowawcami
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Lekcje biblioteczne
Czy znasz tę bajkę? Czy Brzydkie Kaczątko
rzeczywiście było dzieckiem Mamy
Kaczki? Śledztwo w szkolnej bibliotece
w Maruszynie Górnej.

T

o tytuły spotkań w szkolnej
bibliotece z uczniami oraz
seria lekcji bibliotecznych.
Pierwszoklasiści zapoznali się
z „kodeksem dobrego czytelnika”, pracą bibliotekarza oraz bogatym księgozbiorem biblioteki.
W drugiej części spotkania
poznali baśnie i bajki popularne w różnych częściach świata,
rozwiązywali rebusy i zagadki,
na koniec każdy mógł wybrać
bajkowego bohatera i wykonać
piękną kolorowankę. Było wesoło i odkrywczo, gdyż okazało
się, że znamy bardzo dużo bajek.
Uczniowie z klasy II zostali
detektywami, by dowiedzieć się
jak najwięcej o pracy biblioteki,
tajemnicach jakie mogą skrywać
książki oraz gdzie i jak szukać
informacji. Zajęcia były okazją
do tego, by zachęcić dzieciaki
do wypożyczania książek i odbywania samodzielnych przygód
czytelniczych. Zatem.. z licencją
- bibliotecznego detektywa - od
dziś tropimy ciekawe książki!

W świat baśni Andersena
przeniosła nas historia „Brzydkiego Kaczątka”. Podczas spotkania, dzieciaki wysłuchały
pięknej historii o Brzydkim
Kaczątku, rozwiązywały rebusy i zagadki. Nie zabrakło też
zabaw plastycznych - dzieci
kolorowały i zrobiły własnego
pięknego łabędzia. Na koniec
wszyscy mogli poszperać po
półkach i wypożyczyć książkę. Zapraszamy do Biblioteki
szkolnej.
Tekst i zdjęcia: Marta Bryniarska

Dzień Matki i Ojca
w Maruszynie Górnej
„Mamo, Tato co Ci dam to
serduszko, które mam...”

26

maja w oddziałach przedszkolnych odbyły się nagrania przedstawień z okazji
Dnia Matki i Ojca. Z racji obostrzeń
dzieci nie mogły zaprosić swoich rodziców do
szkoły, dlatego wspólnie z wychowawczyniami nagrały filmik ze swoich występów, które
rodzice mogli oglądać na swoich grupach facebookowych. W domu złożyli życzenia i wręczyli wcześniej przygotowane prezenty: laurki,
kwiaty, syrop z Mniszka Lekarskiego i dżemik
dla osłody.
Tekst i zdjęcia: Helena Zapotoczna,
Grażyna Marusarz- Bieda
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Ognisko!
W dniu 11 maja, dzieci z oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Maruszynie
Dolnej, wraz z wychowawcami
uczestniczyły w ognisku szkolnym.

P

ieszo wybraliśmy się na pobliską polanę i tradycyjnie
piekliśmy kiełbaskę. Pogoda
była przepiękna, więc bardzo
mile spędziliśmy czas na wspólnej zabawie. Był to również czas
na podziwianie budzącej się do
życia przyrody. Widoki naprawdę
przepiękne. Jesteśmy przekonani,
że nie było to ostatnie ognisko!
Tekst i zdjęcia:
Aneta Kęsek, oprac. r/

Miej serce i patrzaj w serce!
„Miej serce i patrzaj w serce!” ten cytat wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza wydaje się być
odzwierciedleniem działań podejmowanych w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej.

N

asza szkoła ciągle się rozwija, zarówno pod względem dydaktycznym, jak też
technologicznym. Dyrekcja oraz
nauczyciele wymyślają lub zachęcają uczniów do udziału w różnorodnych projektach edukacyjnych
oraz konkursach. Technologia
umożliwia coraz to nowsze i ciekawsze rozwiązania i sposoby nauki, jednak w całym tym pędzie
ku nowoczesności nie zapomnieliśmy o podstawach, o jednym
z najważniejszych miejsc naszej
szkoły, o jej „sercu – bibliotece”.
Społeczność szkolna w Bańskiej
Niżnej wie, że biblioteka to nadal

podstawowe źródło informacji,
zawiera książki będące pokładami fantazji i pasji. To tutaj organizowane są konkursy i akcje
promujące czytelnictwo np. kon-

kurs dla najmłodszych „Praktyka
czyni Mistrza!”, kiermasz książki
„Z książką na wakacje”.
W marcu przeprowadzony
został gruntowny remont biblio-
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teki. Wymagało to ogromnego
nakładu pracy w przenoszeniu
i układaniu na nowo księgozbioru, ale było warto. Nowe
pomieszczenie, nowe regały
spowodowały, że stała się ona
jasna i przejrzysta, a u dzieci
wywołała efekt „Wow, ale tu
pięknie!”. Już widać, że nowe
miejsce zachęca do czytania, bo
dzieci częściej i chętniej odwiedzają bibliotekę, a pani bibliotekarz od rana z uśmiechem wita
wszystkich wchodzących do
szkoły i zaprasza do zaczarowanego świata książek.
Tekst i zdjęcia: Anna Krupa
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Dzień Flagi i Święto
Konstytucji 3 Maja
Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest poczucie
przynależności do grupy społecznej, najbliższej rodziny, kraju,
w którym żyjemy. Miesiąc maj dostarcza nam możliwości do
kształtowania postaw szacunku do historii naszego kraju,
symboli narodowych, rozbudzania tożsamości narodowej.

„Kochamy Polskę jesteśmy patriotami”
– obchody Święta Konstytucji 3-go maja
Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I i III Szkoły Podstawowej
w Borze świętowali obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Z

tej okazji dzieci przyszły do
szkoły ubrane na galowo.
Jedni uczniowie wykonywali kotyliony i przyozdabiali nimi
koszulki, inni robili flagi biało
- czerwone. Przez cały dzień
słychać było śpiew patriotycznych pieśni. Dzieci z pomocą
wychowawców przypomniały
sobie najważniejsze fakty związane z tym świętem. Między
innymi, co to jest konstytucja
i dlaczego jest taka ważna dla
wszystkich Polaków. Również
uzyskali wiadomości na temat
symboli narodowych: flagi,
godła i hymnu. Był to bardzo
ważny dzień dla wszystkich.
Tekst i zdjęcia:
Anna Kalata , oprac. r/
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5

maja dzieci z oddziału przedszkolnego
w Maruszynie Dolnej uczciły te wyjątkowe dla każdego Polaka Święta, przygotowały krótką prezentację artystyczną. Święta
Majowe są szczególnym czasem dla każdego
Polaka. Dalego również uczniowie starszych
klas uczcili te wyjątkowe dni śpiewem i wierszami.
Tekst i zdjęcia: Aneta Kęsek
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Poczytaj mi
koleżanko, kolego
W Szkole Podstawowej w Zaskalu
przeprowadzona została akcja czytelnicza
„Poczytaj mi koleżanko, kolego”.

Z

ostały nią objęte dzieci sześcioletnie z oddziału przedszkolnego w SP w Zaskalu.
Literaturę dla dzieci przybliżyli im uczniowie z klasy I i II.
Niejednokrotnie jest to pierwszy kontakt dzieci z literaturą.

Chcemy zachęcić rodziców lub
starsze rodzeństwo do czytania
najmłodszym. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały plakietkę z hasłem akcji.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż, oprac. r/

Profilaktyczny Dzień Dziecka w Bańskiej Niżnej
Każdego roku z niecierpliwością dzieci wyczekują swojego święta. Trudno się dziwić,
w tym dniu dostają prezenty i czeka ich wiele różnych atrakcji.

T

akie też było tegoroczne
święto - pełne niespodzianek. Ze względu na obostrzenia i ograniczenia pandemiczne charakter tego dnia był
nietypowy, gdyż nie mogliśmy
spędzać go wspólnie. Każda
klasa świętowała oddzielnie
według wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Dzieci
z oddziału przedszkolnego
i klas 1-3 w ramach kampanii
,,No promil, no problem” pod
hasłem przewodnim ,,Profilaktyczny Dzień Dziecka” wykonywały różne zadania. Były rozmowy na temat zdrowego stylu
życia, filmiki profilaktyczne,
prezentacja multimedialna. Na
podstawie zdobytych informacji i własnych obserwacji dzieci
wykonały plakaty pod tytułem
,,Jesteśmy szczęśliwi”. Prace
przedstawiały wspólne zabawy

i różne formy spędzania wolnego czasu w gronie rodziny oraz
rówieśników. W takim dniu nie
mogło zabraknąć zabaw ruchowych i różnych konkursów. Na
zakończenie wszyscy wzięli
udział w happeningu. Celem
kampanii ,,No promil, no problem” jest ograniczanie liczby
osób pod wpływem środków

psychotropowych oraz zmiana
społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.
Dzieci opuściły szkołę zadowolone i uśmiechnięte, ponieważ
każde otrzymało nagrodę (gry
planszowe, puzzle, artykuły
sportowe i książki) ufundowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szaflarach. Rada
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Rodziców naszej szkoły obdarowała dzieci słodkościami.
Upominki oraz słodycze umiliły dzieciom ten wyjątkowy dla
nich dzień i z niecierpliwością
będą czekać na koleje święto.
Tekst i zdjęcia:
Dorota Rokicka, Anna Sichelska,
Urszula Grochulska-Kolasa,
Irena Topór, oprac. r/
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Święto Patrona w SP w Szaflarach
Co roku, w Święto Patrona, w Szkole Podstawowej w Szaflarach odbywa się Gminny Konkurs
Recytatorski im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Przyjeżdżają zaproszeni goście oraz dzieci
i młodzież z Podhala, Spiszu i Orawy, by zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie.

W

ubiegłym roku, w związku
z pandemią, szkoły były
zamknięte i tylko wspominaliśmy naszego patrona
w czasie zdalnego nauczania.
W bieżącym roku, o uczczenie
tej postaci zadbały dzieci z klas
I-III, które uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych. Scenariusze tego dnia były zróżnicowane – każda klasa zrobiła to „po
swojemu”. I tak: klasy pierwsze,
które dopiero poznają postać Augustyna Suskiego, spacerowały
po szkole, słuchając opowieści
wychowawcy i oglądając zdjęcia
i obrazy mu poświęcone. Potem
był czas czytania wierszy i gadek
góralskich.
Klasy drugie i trzecie oglądały
film dokumentalny „Augustyn
Suski” z cyklu: „Niezłomni
Podhala”, zapisały w zeszytach
krótką notatkę biograficzną oraz

przeprowadziły Klasowe Konkursy Czytania lub Recytowania poezji i prozy w kategorii
literackiej lub gwarowej. Przeprowadzono również konkurs
wiedzy o Polsce z elementami
wiedzy o Augustynie Suskim.
Każdy uczeń wybrał sobie kategorię, w której czuł się najlepiej. Tym sposobem, każdy wziął
udział w tym przedsięwzięciu.
Uczniowie, którzy okazali się
najlepsi w danej kategorii zostali
nagrodzeni oklaskami kolegów
oraz bardzo dobrymi ocenami.
W niektórych oddziałach były
też dyplomy i skromne nagrody.
Z powodu deszczowej pogody,
musieliśmy zmienić plany i zamiast na szaflarski Rynek udaliśmy się pod szkolną tablicę
Patrona Szkoły, by zapalić tam
znicze i uczcić Jego pamięć minutą ciszy.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie żadnych
przeszkód i zgodnie z tradycją
odbędzie się w tym dniu kolejny Gminny Konkurs Recyta-

torski im. Augustyna Suskiego
„Strofy o Ojczyźnie”.
Tekst: Wychowawcy klas I-III
Zdjęcia: B. Jagoda, M. Grońska

Tradycyjny sad
Obok Szkoły Podstawowej w Szaflarach rosną już
pierwsze drzewka czereśni posadzone w strugach
deszczu w ramach projektu „Tradycyjny sad”.

D

ziesięcioosobowa ekipa
wraz z opiekunami zdobyła
grant na ich zakup, tworząc
wieloetapowy projekt - m. in.
kosztorys, Księgę sadu. Ponadto
zorganizowano prelekcje, videokonferencje, prezentacje, które
miały szeroki wymiar edukacyjny.
W kolejnym etapie uczniowie zmierzą się z promocją idei
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wśród mieszkańców Szaflar oraz
stworzeniem zaplecza na terenie
przyszkolnego sadu. Zachęcamy
wszystkich do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych!
Tekst i zdjęcia:
Anna Wójcik-Wojeńska,
Grażyna Chowaniec-Lejczyk,
Marzena Kozik
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Święto Patrona w szkole w Bańskiej Wyżnej
Dzień 23 kwietnia jest dla społeczności szkolnej w Bańskiej Wyżnej ważną datą w roku.
Obchodzimy bowiem święto Patrona Szkoły. Na 2021 rok przypada 110 lat istnienia szkoły.

W

związku z pandemią,
zrezygnowano z tradycyjnych szkolnych uroczystości. Mimo nauczania
zdalnego uczniowie pod opieką
wychowawców bardzo chętnie
przystąpili do świętowania.
Uczniowie klasy VI przygotowania rozpoczęli kilka dni
wcześniej od przypomnienia
sylwetki świętego Wojciecha
i poznania historii szkoły. Następnie uczennice Gabriela Sądelska i Anna Repa przygotowały klasowy konkurs wiedzy
o świętym Wojciechu i historii
naszej szkoły.
W piątek 23 kwietnia 2021 r.
świętowanie rozpoczęli od wspólnego odśpiewania hymnu szkoły.
Uroczysty charakter podkreślał
odświętny strój uczniów. Następnie uczennice przeprowadziły

klasowy konkurs. Weronika Zachemska wykazała się największą
wiedzą o Patronie Szkoły i historii
szkoły.
Z kolei uczniowie rozmawiali o wartościach, które mogą
czerpać od Patrona. Choć żył
w odległych czasach, jego przesłanie pozostaje wciąż aktualne.
Uczniowie, stwierdzili, że od
świętego Wojciecha mogą dzisiaj
nauczyć się – odwagi, pokory,
dobroci i szacunku do innych.
To wartości, które są nieprzemijające.
Z okazji 110-lecia szkoły na
świetlicy został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „110
LAT SZKOŁY”. Wszystkie prace były przepiękne i ciekawe.
Każdy z uczestników otrzymał
dyplom i nagrodę.
Tekst: Małgorzata Kwatyra
Zdjęcia: Katarzyna Rusnak

Światowy dzień zespołu downa
Jest to święto ustanowione w 2005 roku
z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia
Zespołu Downa. Jest obchodzone 21 marca.

W

tym dniu pamiętamy
o wszystkich osobach dotkniętych tą chorobą. Przejawia się to między innymi poprzez założenie dwóch różnych
skarpetek i kolorowych ubrań.
Przedszkolaki Szkoły Podstawowej w Borze wraz z wychowawczynią Anną Kalata założyły
dwie różne skarpetki. Miały one

przypominać o tym, że wśród nas
żyją również osoby, które, na co
dzień zmagają się z poczuciem
odrębności i niedopasowania.
Dzieci w tym dniu przypomniały
sobie o potrzebie szacunku wobec innych, chorych, słabszych.
Również o obowiązku otaczania
takich osób troską i pomocą.
Tekst i zdjęcia: Anna Kalata
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Wspomnienia z Malborka
Maciej Pańszczyk, uczeń Szkoły Podstawowej
w Zaskalu wraz z rodziną spędzał wakacje
w Malborku.

P

odczas lekcji historii dzielił się swoimi wrażeniami
z kolegami i koleżankami, przyniósł do szkoły także
pamiątki zakupione podczas

Ziemia czysta to nasz dom
2 kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach
myślą przewodnią stał się cytat:
„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu”. (Derek Bailey)

Z

okazji Międzynarodowego
Dnia Ziemi przedszkolaki
utrwaliły sobie wiadomości
o roli przyrody w życiu ludzi,
zwierząt i roślin, jej pielęgnacji
i ochronie. Przypomniały sobie
również o potrzebie sprzątania i segregacji śmieci. Dzieci
wzięły udział w kilku zabawach,
które sprawiły im wiele radości i przybliżyły informacje jak
dbać o nasze środowisko. W tym
szczególnym dniu towarzyszył
dzieciom zielony kolor.
Po krótkich zajęciach dzieci
wyruszyły ulicami Szaflar i roz-

poczęło się Wielkie Sprzątanie
Ziemi. Zaopatrzeni w rękawiczki
i worki dzieci z ogromnym zaangażowaniem zbierały śmieci na
poboczu drogi wiedząc, że robią
to dla Ziemi i dla siebie, gdyż
jest to nasze miejsce spacerów
i zabaw. Zebrane śmieci wrzuciły
do odpowiednich pojemników.
Działania tego dnia z pewnością pomogły wszystkim naszym
przedszkolakom utrwalić nawyki
dbania o środowisko, w którym
żyją.
Tekst i zdjęcia:
Władysława Szczechowicz
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podróży. Idealnie wpisał się
w tematykę dotyczącą bitwy
pod Grunwaldem.
Tekst: Kinga Jagła – Tokarska
Zdjęcia: Justyna Cisoń
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Majowe śpiewanie dla Matki Bożej w Skrzypnem
W kościele parafialnym w Skrzypnem, 16 maja 2021 r., odbył się piękny koncert pieśni maryjnych pt. „Majowe
śpiewanie dla Matki Bożej” zorganizowany przez zespół wokalny „Skrzypnianki” pod opieką Moniki Peciak
z udziałem kapeli góralskiej w składzie: Czesław Joniak, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Murzański i Stanisław Wyroba.

P

odczas koncertu wystąpiły
najmłodsze „Skrzypnianki”
z klasy „0”, troszkę starsze
od kl. I do kl. VIII oraz absolwentki, jak również mamy, które poszerzyły najstarszą grupę
„Skrzypnianek”. Jak wiadomo muzyka i śpiew łączy pokolenia.
Ludzie zgromadzeni w kościele mieli możliwość usłyszeć stare, mniej znane i przede
wszystkim góralskie pieśni maryjne oraz wspólnie mogli zaśpiewać z zespołem pieśni znane
i lubiane, m. in.: „Po górach,

W Szaflarach znaleziono macewę
– żydowską płytę nagrobną
Na jednej z prywatnych działek w Szaflarach,
znaleziono, zachowany w niemal idealnym
stanie, żydowski nagrobek – macewę. Znalazł ją,
pochodzący z Zaskala, Julian Buroń, różdżkarz, który
podczas szukania wody, zauważył leżącą na ziemi,
odwróconą płytę kamienną.

M

acewa składa się z trzech
części, wg napisu na
płycie, grób należał do
Cwi Hirsz Sztillera, zmarłego
w 1903 roku. Korona umieszczona na nagrobnej macewie,
może świadczyć o tym że mógł
być członkiem zamożnej rodziny, a nawet uczonym w piśmie.
Cała treść napisu na płycie brzmi:
„Cwi Hirsz Sztiller, syn pana Dawida Sztillera błogosławionej
pamięci, zm. W wieku 51 lat,
26 miesiąca Aw 663 wg małej
rachuby”.
Dzięki gościnności właścicielki działki, na której znaleziono nagrobek, Magdaleny
Gałdyn, macewę udało się
przenieść na cmentarz żydowski w Nowym Targu. Zajęli
się tym członkowie Podhalań-

skiej Grupy Eksploatacyjnej,
na czele z Adamem Berychem
i Dariuszem Popielą. Członkiem tej grupy jest także, Julian Buroń, który odnalazł nagrobek.
Dalsze losy macewy z grobu
Cwi Hirsza Sztillera, można śledzić na profilu facebookowym
Ludzie, Nie Liczby – projektu,
którego autorem jest Dariusz
Popiela, i przez który udało
się odnowić kilka żydowskich
cmentarzy.
Podhalańska Grupa Eksploatacyjna współpracuje z różnymi
instytucjami i grupami, poszukującymi żydowskich pamiątek
i apeluje o przekazywanie im
informacji na temat podobnych
znalezisk.


Zdjęcia: Dariusz Popiela

50

dolinach...”, „Czarna Madonna”. W czasie trwania koncertu odbyła się również zbiórka
pieniędzy „do kapelusza”, które
zostały przekazane Zespołowi
Charytatywnemu działającemu
w parafii.
Warto wspomnieć, że zespół
„Skrzypnianki” śpiewa w czasie
różnych lokalnych uroczystości,
śpiewa także w kościele podczas
wszystkich ważnych uroczystości religijnych, dlatego często
jest nazywany scholą.
Tekst i zdjęcia: Monika Peciak
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Osiągnięcia dzieci
i młodzieży z Gminy Szaflary
na Duchowych Nutach

KATEGORIA DZIECIĘCA – ZESPOŁY ŚPIEWACZE
»» I miejsce – „Niźniobańscanie” z Bańskiej Niżnej
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA – ZESPOŁY ŚPIEWACZE
»» Wyróżnienie – ,,Skrzypnianki” ze Skrzypnego oraz „Mali Zaskalanie” z Zaskala
KATEGORIA DOROSŁA – ZESPOŁY ŚPIEWACZE
»» Wyróżnienie – „Skrzypnianki” ze Skrzypnego

XXXVI „Muzykowania na Duchową Nutę”
odbyły się 16 i 17 kwietnia 2021 roku
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

N

a scenie wystąpiło ponad
300 uczestników prezentujących m.in. śpiewki
i nuty, które grał i tworzył Andrzej Knapczyk-Duch z Cichego. Uczestników oceniało Jury
w składzie: Anna Trebunia-

KATEGORIA DZIECIĘCA – ŚPIEWACY SOLIŚCI
»» III miejsce – Maria Gał-Zagórska z zespołu ,,Mali Zaskalanie”
z Zaskala oraz Anna Gał również z zespołu,,Mali Zaskalanie”
z Zaskala.
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA – ŚPIEWACY SOLIŚCI
»» Wyróżnienie – Izabela Szeliga ze Skrzypnego

Wyrostek, Tadeusz Watycha,
Aleksander Smaga i Krzysztof
Czech.
Podczas konkursu zaprezentowali się także reprezentanci
Gminy Szaflary, którzy zajęli
następujące miejsca:

KATEGORIA MISTRZ/UCZEŃ
»» Wyróżnienie – mistrz: Bartłomiej Fatla, uczeń: Marcin Fąfrowicz
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: CKiP Czarny Dunajec

Pierwsze miejsce zespołu Niźniobańscanie na Papieskiej Majówce!
XVII Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej „Papieska Majówka” odbył się w niedzielę
23 maja na Bachledówce. Na konkurs przybyły zespoły regionalne z różnych stron
Podhala i Orawy. W ich gronie znaleźli się również reprezentanci z gminy Szaflary.

M

łodych artystów oceniało
Jury w składzie: Anna Jakubiec, Anna Malacina-Karpiel i Piotr Bednarczyk, i po przesłuchaniu 60 prezentacji (ok. 400
uczestników) postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia
dla reprezentantów naszej gminy:
KAT. I – DZIECIĘCA
Grupy śpiewacze
»» I miejsce– „Niźniobańscanie”
z Bańskiej Niżnej
Śpiewacy soliści
»» III miejsce– Daniel Karwaczka
– ,,Zyngierki” z Maruszyny
Dolnej
»» Wyróżnienia – Wiktor Milaniak – ,,Borzanie” z Boru

KAT. II – MŁODZIEŻOWA
Duety śpiewacze
»» II miejsce – Bartłomiej Stopka
i Jakub Budzyk – Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar
Celem konkursu jest propagowanie góralskiej pieśni religijnej oraz zapomnianych pieśni
Maryjnych, a także utworów poświęconych Świętemu Janowi
Pawłowi II. To również sposób
na prezentację twórczości poetów góralskich i pokazanie
odrębności występujących w poszczególnych częściach regionu.
Serdecznie gratulujemy
wszystkich laureatom!
Zdjęcia: Anna Mrowca
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Pierwsze miejsce gminnego zespołu góralskiego
na festiwalu Dziecko w Folklorze!
XXVII Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości
Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze”odbył się w dniach
19–20 czerwca 2021 roku w Baranowie Sandomierskim.

M

iło nam poinformować,
że w kategorii grup śpiewaczych I miejsce zdobył

Gminny Młodzieżowy Zespół
Góralski z Szaflar, natomiast
w kategorii solistów śpiewaków

II miejsce zajął Daniel Karwaczka z zespołu „Zyngierki” z Maruszyny!
Wykonawców oceniało Jury
w składzie: prof. dr hab. Jan
Adamowski – językoznawca,
folklorysta, badacz kultury regionalnej, Uniwersytet Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie,
dr Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz mgr Jolanta
Dragan – etnograf i muzyk, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwracając

w głównej mierze uwagę na
dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz biorąc pod
uwagę wartości etnograficzne,
wykonawcze i artystyczne.
Gratulujemy!

„Skrzypnianki” znów mogą pośpiewać
Po długim czasie panujących obostrzeń, związanych z pandemią, które nie pozwalały spotykać
się w większych grupach i swobodnie pośpiewać, grupa śpiewacza „Skrzypnianki” w różnych
składach, w różnych grupach wiekowych, zaczęła ponownie występować przed publicznością.

„S

krzypnianki” wzięły udział
m.in.: w „Muzykowaniu na Duchową Nutę”
w Czarnym Dunajcu, Papieskiej Majówce na Bachledówce, w „Przednówku w Polanach”
w Kościelisku oraz w I Konkursie Śpiewaków Góralskich
„Góralskie Śpiewanie”, gdzie
zajęły II miejsce i tym samym
otrzymały nominację do udziału
w przeglądzie regionalnym, który z kolei wyłoni reprezentantów
na Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Nie zabrakło też śpiewu
„Skrzypnianek” i dźwięków
muzyki góralskiej podczas uroczystości Bożego Ciała, jak i na
Odpuście Parafialnym w Skrzypnem.
Obecnie w zespole są dziewczynki od klasy „0” do klasy
VIII, absolwentki młodsze,
starsze i najstarsze:). Nie ma
ograniczeń wiekowych.
I znów można usłyszeć muzykę i śpiew w Skrzypnem, oby ten
czas trwał jak najdłużej.
Tekst i zdjęcia: Monika Peciak
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Zakończył się cykl warsztatów
rękodzieła w Szaflarach!
W ramach projektu „Warsztaty Rękodzieła w Szaflarach” realizowanego przez
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach, w maju br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach
obył się cykl warsztatów poświęconych rękodziełu.

U

czestniczki warsztatów
miały możliwość wyboru
między trzema tematami zajęć: przyprawianie strzępek, wyszywanie gorsetów i malowanie
chustek. Każdy z kursów podzielony był na 4 bloki po 4 godziny
każdy. Dzięki udziale w całym
cyklu zajęć, Panie, po ostatnim
spotkaniu, mogły wyjść z prawie

gotowymi chustkami i gorsetami, a tym którym nie udało się
skończyć pracy, poznane tajniki
z pewnością pozwolą na dokończenie ich w domu. Udział
w warsztatach był bezpłatny.
Zajęcia prowadzone były
przez znanych w swoim fachu rękodzielników, warsztaty
przyprawiania strzępek prowa-

dziła Pani Krystyna Zarycka
ze Skrzypnego, tajniki wyszywania gorsetów przed Paniami
odkrywał góralski versace Pan
Andrzej Siekierka ze Suchego,
zaś malowanie chustek prowadziła Pani Joanna Galica-Dorula z Poronina, laureatka m.in.
międzynarodowego konkursu hafciarstwa artystycznego
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„Hand & Lock Prize for Embroidery”.
Projekt „Warsztaty Rękodzieła w Szaflarach” dofinansowano
ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska
2021”. 
Tekst: Natalia Staszel,
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Gmina Szaflary na trasie 59. MWG
W niedzielę, 6 czerwca ulicami gminy Szaflary przejechał 59. Małopolski
Wyścig Górski, jeden z najstarszych i najtrudniejszych wyścigów, którego
organizatorem jest Małopolski Związek Kolarski.

N

a liczącej 123 kilometry
trasie, ostatniego etapu
wyścigu, wyznaczone były
trzy górskie premie – na Przełęczy Knurowskiej, w Czarnym

sprinty w Czarnym Dunajcu,
Maruszynie i Łącku. Łącznie,
w peletonie 59. Małopolskiego
Wyścigu Górskiego wystartowało 180 kolarzy z 30 grup

Potoku oraz na szczycie Przehyby, bardzo wymagającego
podjazdu na końcu którego wyznaczona była meta. Na dokładkę do rozegrania były trzy lotne

Folk Cheer
Szaflary na
Skarżyskim
Turnieju Tańca
Sportowego

kolarskich, reprezentujących
5 kontynentów i 21 krajów.
Patronat honorowy nad
Małopolskim Wyścigiem Górskim objął Witold Kozłowski
– Marszałek Województwa
Małopolskiego. Partnerem
głównym było Województwo
Małopolskie.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel

Dziewczynki z grupy Folk Cheer Szaflary,
w dniu 19 czerwca 2021 r., wzięły
udział w I Skarżyskim Turnieju Tańca
Sportowego. Był to pierwszy turniej po
roku ćwiczeń w pandemii.

17

dziewczynek w wieku od 6 do 12 lat
rywalizowało w swojej kategorii wiekowej z 6 doświadczonymi polskimi
zespołami, które tańczą niemal na każdych zawodach. Zespół Folk Cheer Szaflary z Turnieju
wrócił z wyróżnieniem i medalami.
Tekst i zdjęcia: Izabela Szczerbowska, oprac. r/
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie
rozlosowane 2 deskorolki!
Kupon należy wrzucić do skrzynki
na listy znajdującej się obok
drzwi wejściowych GCKPiT
do 15 sierpnia 2021 roku.
Losowanie nagrody odbędzie się na
żywo na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/
gckpitszaflary/
16 sierpnia 2021 roku.
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Zaproszenie na szczepienie
przeciwko SARS-CoV-2
Od początku roku w Polsce i na świecie doszło do wielu chorób i zgonów
spowodowanych zakażeniem nowym typem wirusa koronowego SARS-CoV-2
Dlatego powstał program szczepień przeciw SARS-CoV-2, którego celem jest
zapewnienie mieszkańcom ochrony przed chorobą Covid-19.
Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne.

A

by mieszkańcy Gminy
Szaflary mogli skorzystać
z możliwości otrzymania
szczepionki oraz aby mieli łatwiejszy dostęp do szczepień
utworzyliśmy punkt szczepień
w Samodzielnym Publicznym
Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Szaflarach.
Osoby zainteresowane
szczepieniami przeciwko
SARS-CoV-2 serdecznie
zapraszamy do skorzystania z jednej z poniższych
możliwości, aby szybko
i sprawnie zapisać się na
szczepienie:
»» zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu
Szczepień: 989
»» skontaktować się z wybranym
punktem szczepień telefon 18
27-547-76 lub 18 26-113-10

»» zapisać się, wysyłając SMS
na numer 664 908 556 lub
880 333 333 o treści: SzczepimySie
»» zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl
Do zapisu wystarczy numer
PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale
jeśli go podasz, otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia
wizyty na szczepienie. W ten
sposób możesz zarejestrować
swoich dziadków lub rodziców.
Wystarczy, że rozpocznie się etap
szczepień i będziesz miał numer
PESEL bliskiej osoby.
Pacjencie dbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z szansy, aby
uchronić się przed COVID-19
dzięki szczepieniu!

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA!
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Godziny przyjęć lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach
GABINET
LEKARSKI

POKÓJ
PIĘTRO

1
piętro

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

1
parter

Gabinet
ginekologiczny

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

Poniedziałek
Wtorek
Szczepienia
Środa
Czwartek
Szczepienia
Piątek

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

13.00-15.35
10.25-13.00

Lek. med. Marzena
Janusz
spec. chorób
wewnętrznych

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

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

10.25-13.00
13.00-15.35

Lek. med. Marek Król
specjalista ginekologpołożnik

Poniedziałek
Czwartek
Piątek

13.00-17.00
7.30-11.30
7.30-11.30

LEKARZ

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

WIZYTY
DOMOWE

POKÓJ
PIĘTRO

13.00-15.35
13.00-15.35

Nowy sprzęt medyczny
w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach

W

miesiącu czerwcu
zakupiono do Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach nowy autoklaw
B CLASSIC w celu zapewnienia jeszcze większej dbałości o sterylizację narzędzi
medycznych.
Zakupiony sprzęt pracuje
szybciej, zapewnia znakomitą
wydajność, posiada przyjazny
dla użytkownika interfejs i pozwala na pełną identyfikację
każdego cyklu sterylizacji.
Wyposażony w zaawansowany wielostopniowy system
próżniowy do całkowitego
usunięcia powietrza, nawet
z materiałów wydrążonych
(jak np. końcówki stomato-

logiczne itp), materiałów porowatych.
System wytwarza nia pary jest wydajnym
układem hydraulicznym
z wyrafinowanym sterowaniem elektronicznym
(z czujnikami o wysokiej
precyzji) zapewnia wykonanie z dużą szybkością
procesu sterylizacji i doskonałą stabilność parametrów termodynamicznych.
Ponadto Proces systemowy
zapewnia stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym
wszystkich „kluczowych”
parametrów urządzenia, co
zapewnia absolutne bezpieczeństwo i doskonałe rezultaty sterylizacyjne.
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LEKARZ

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

2
parter

Gabinet
Lek. stom. Tymoteusz
stomatologiczny Derebas

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

4
parter

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

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

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

4
parter

Gabinet lekarski

Lek. Alicja ZwijaczZawada

1 I 3 piątek m-c

13.00-17.00

14
piętro

Gabinet lekarski

Lek. med. Renata
Kuchta
spec. radiologii
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c

16.00-18.00

10.25-13.00

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00

GABINET
LEKARSKI

WIZYTY
DOMOWE

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

INFORMATOR

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
Przewodniczący
Stanisław Wąsik
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: katarzyna.machaj@
szaflary.pl
»» Skarbnik Gminy
pokój nr 2.5.1
Anna Golonka
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
»» Wydział finansowy
pokój nr 2.5, tel: 18 26-123-19
Karolina Magiera/ Barbara Topór/
Dorota Stolarczyk
pokój nr 2.6, tel: 18 26-123-18
Natalia Bylina/ Aneta Trzoniec/
Janina Zabawa
pokój nr 2.7 tel. 18 26-123-19
Małgorzata Kowalska/ Renata
Starmach

»» Ewidencja Ludności
pokój nr 1.3
Wioletta Stelmach
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
»» Referat planowania
przestrzennego
i infrastruktury
pokój nr 2.3.1
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarnecka-grzybala@
szaflary.pl
pokój nr 2.2, tel: 18 26-123-20
Anna Urbaniak/
Sylwia Kowalczyk
pokój nr 2.3 tel: 18 26-123-40
Wioleta Pawlak /Agnieszka
Stopiak/ Zuzanna Śmiałkowska
»» Referat Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
pokój nr 2.1.1
Kierownik
Monika Holuk-Augustyn
18 26-123-42
e-mail: monika.holuk-augustyn@
szaflary.pl
Zamówienia publiczne
pokój nr 2.1
Jakub Gasik/ Bartłomiej Bednarz/
Paulina Napieralska-Wojtas/
Katarzyna Gacek/ 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

»» 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/Anna Szewczyk
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
»» Zespół Utrzymania
Infrastruktury
pokój nr 1.9
Tomasz Buńda
tel. 18-26-126-17
e-mail: tomasz.bunda@szaflary.pl
Andrzej Król/Grzegorz Urbaś
tel. 18-26-123-31

»»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

»» Kasa
pokój nr 1.4
Małgorzata Gąsior
tel. 18 26-123-24,
e-mail: kasa@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16 :00
wtorek-czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-14:00
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pokój nr 1.8/
Pracownicy Socjalni: Andrzej Serafin/
Agnieszka Tylka/ Anna
Dzięciołowska
tel. 18-26-123-39
»» Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne
pokój nr 1.6 Anna Kalata
tel: 18-26-123-28
»» Świadczenia rodzinne
pokój nr 1.6 Anna Floryn/
Agnieszka Mucha/Teresa Kalata
tel: 18-26-123-28
»» Świadczenia wychowawcze
i fundusz alimentacyjny
pokój nr 1.7
Emilia Piekarz/ 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

nr 2(20)/2021

Godziny otwarcia: pon-pt:
7:30–19:00
Godziny przyjęć lekarzy
na str. 45
Rejestracja
18 26-113-10; 18 27-547-76
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:

INFORMATOR

pon. - pt. 8:00 - 20:00,
sob. 8:00 - 18:00

»»GABINETY LEKARSKIE
»» Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska
Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 182754728
»» Prywatny Gabinet Lekarski
lek. med. Henryk Matusiak
Pediatra
Orkana 46 a
34-242 Szaflary
tel.: 606 235 437,
Placówka przyjmuje tylko dzieci.
»» Matusiak-Hełmecka
Katarzyna Gabinet
Stomatologiczny
tel.: 691 515 293
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary
»» Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary

»»SZKOŁY

»» Szkoła Podstawowa
w Szaflarach
Dyrektor Anna Lenart
tel.: 18 27-547-26
»» Szkoła Podstawowa w Borze
tel.: 18 27-544-43
Dyrektor Dorota Sikoń
»» Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Niżnej
tel.: 18 27-548-21
Dyrektor Jolanta Stolarczyk
»» Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
tel.: 18 27-548-98
Dyrektor Urszula Krupa
»» Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
tel.: 18 27-558-76
Dyrektor Brygida Strzęp
»» Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej
tel.: 18 27-562-27
Dyrektor Konrad Kuźmiński
»» Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej
tel.: 18 27-548-28
Dyrektor Maria Niedośpiał
»» Szkoła Podstawowa w Zaskalu
tel.: 18 27-555-05
Dyrektor Renata Mozgowiec

»»PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI

»» Gminne Przedszkole
w Szaflarach
tel.: 18 27-547-77
Dyrektor Katarzyna Pająk-Budz
»» Przedszkole im. Aniołów
Stróżów Zgromadzenia
Służebnic Matki Dobrego
Pasterza w Szaflarach
tel.: 18 27-549-43
kom. 506 139 503
Dyrektor s. Agnieszka Dunaj

»» Przedszkole z Widokiem
w Zaskalu
tel.: 18 275-53-87
kom.: 604 151 447
Dyrektor Elżbieta Poniedziałek
»» Opieka dzienna „Kraina
Przygód” w Szaflarach
kom. 728-318-951
»» Hotel dla psów „Kudłata
Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602 232 625

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)

