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

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

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

Drodzy czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejne, dwudzieste 
pierwsze wydanie kwartalnika „Serce Podha-
la”. W najnowszym numerze znajdą Państwo 

m.in. bieżące informacje dot. działalności Urzędu 
Gminy, podsumowanie minionych wakacyjnych 
wydarzeń, sukcesy dzieci i młodzieży z naszej gmi-
ny, a także praktyczne porady zdrowotne Ośrodka 
Zdrowia.

Jak w każdym numerze, zachęcamy do udziału 
w naszym krzyżówkowym konkursie!

W nowym roku szkolnym 2021/2022 wszystkim 
Uczniom życzymy, aby zdobywanie wiedzy było 
fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej 
praw, rozwojem własnych uzdolnień i zaintereso-
wań, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom 
szkół życzymy, by był to rok spokojnej pracy, 
dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, 
Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny 
przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością 
ich dzieci. Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”
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W środę 18 sierpnia, na placu 
przy Szkole Podstawowej 
w Skrzypnem, spotkali 

się z nim parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, organizacji i mediów 
lokalnych i ogólnopolskich. 
W spotkaniu udział wzięli m.in. 
I Wicewojewoda Małopolski 
Józef Leśniak, Senator RP Jan 
Hamerski, Posłowie na Sejm RP 
Anna Paluch, Wiesław Janczyk, 
Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda 

oraz samorządowcy z sąsiednich 
gmin, radni powiatu nowotar-
skiego, radni Gminy Szaflary, 
sołtysi, dyrektorzy szkół, pra-
cownicy Urzędu Gminy Sza-
flary, przedstawiciele Koła 
Gospodyń Wiejskich z Szaflar 
i mieszkańcy.

Premier najpierw zwiedził 
budynek szkoły, w którym prze-
budowano pomieszczenia małej 
sali gimnastycznej wraz z całą 
infrastrukturą w celu stworzenia 

tam odpowiednio wyposażone-
go przedszkola oraz gdzie pod 
koniec 2018 roku oddano do 
użytku nową salę gimnastycz-
ną oraz boisko wielofunkcyjne. 
Następnie, na boisku sporto-
wym, odbył się briefing pra-
sowy dla mediów z udziałem 
mieszkańców.

- Jesteśmy w gminie Szaflary 
gdzie doskonale widać współpra-
cę między samorządem i rządem, 
gdzie te potrzeby, które zostały 

zgłoszone przez naszych parla-
mentarzystów, znalazły później 
swoje wykonanie. Dziękuję sa-
morządowcom oraz mieszkań-
com tej gminy za dobrą, owocną 
współpracę, identyfikację po-
trzeb i dobre gospodarowanie 
zasobami lokalnymi i samorzą-
dowymi. - zaznaczył premier.

Kolejnym przystaniem na 
trasie przejazdu premiera było 
Murzasichle i Poronin.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

Spotkanie z premierem Mateuszem 
Morawieckim w Skrzypnem

Jednym z przystanków premiera Mateusza Morawieckiego podczas wizyty na Podhalu była 
Gmina Szaflary. Premier przyjechał do Skrzypnego, gdzie zwiedził nowo powstałe przedszkole 
oraz salę gimnastyczną w szkole podstawowej, obie inwestycje zostały dofinansowane 
bezpośrednio z funduszy krajowych.
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W środę 28 lipca 2021 r., 
w hali sportowej szkoły 
w Skrzypnem spotkali 

się z nią mieszkańcy Gminy 
Szaflary, którym przedstawiła 
podstawowe założenia progra-
mu. Towarzyszyli jej również 
parlamentarzyści i samorzą-
dowcy: Wiceminister Środo-
wiska Edward Siarka, Senator 
RP Jan Hamerski, Posłanka na 
Sejm Anna Paluch, gospodarz 
spotkania Wójt Gminy Szaflary 
Rafał Szkaradziński oraz asy-
stent Posła na Sejm Jana Dudy 
Łukasz Rutkowski.

Główne założenia programu 
„Nowy Ład”, o których mówio-
no to: wyrównanie poziomu ży-
cia obywateli, nieopodatkowane 
emerytury do 2 500 złotych mie-
sięcznie, brak podatku docho-
dowego dla osób do 26. roku 
życia, pieniądze dla samorzą-
dów lokalnych, kompleksowe 
przebudowy dróg, ochrona po-
wietrza, ubezpieczenia dla rol-
ników i sadowników, skrócenie 
łańcucha dostaw, czy wsparcie 
małego przetwórstwa.

- Polska się zmienia, zmienia 
się życie nas wszystkich, i to jest 

efekt pracy nie tylko polityków, 
nie tylko polskiego rządu, ale 
przede wszystkim Was wszyst-
kich, bo to Wy Państwo te pol-
skie sprawy wspólnie z nami 
realizujecie to dzięki Waszemu 
zaangażowaniu, waszej energii, 
waszemu poświęceniu, Polska 
zmienia się na lepsze. Jesteśmy 
coraz silniejszym, piękniejszym 
i bogatszym krajem, i wierzę 
w to głęboko, że te kolejne lata, 
które przed nami są będą do-
kładnie takie same, a jeszcze 
szybszy wzrost gospodarczy po-

zwoli na to, żebyśmy szybciej te 
cele, które prze sobą stawiamy 
osiągnęli - powiedziała euro-
posłanka.

Beata Szydło zapowiedziała 
również dodatkowy program 
dla rolnictwa „Polski ład dla 
wsi” dedykowany rolnikom, 
który będzie również gwaran-
tował wsparcie dla rodzinnych 
gospodarstw. Warto również za-
znaczyć, że spotkanie odbyło 
w się nowej wielofunkcyjnej 
sali gimnastycznej, której bu-
dowę dofinansowano z Mi-

nisterstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości blisko 1,5 milio-
na złotych w ramach Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruk-
tury Sportowej, uzyskanego za 
czasów rządu premier Beaty 
Szydło.

Przed zebranymi wystąpił 
również zespół Skrzypnianki, 
któremu przygrywała kapela 
góralska.

Środowe spotkanie w Skrzyp-
nem poprzedzone było spotka-
niem wprowadzającym z cyklu 
Polski Ład, prowadzonym przez 
Posłankę na Sejm Annę Paluch, 
podczas którego omówiła ona 
zagadnienia związane z rządo-
wym programem Polski Ład 
oraz namawiała do składania 
wniosków inwestycyjnych w ra-
mach trwających naborów. Spo-
tkanie, w którym wzięli udział 
Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński, radny powiatowy 
Jacek Król, radni Gminy Sza-
flary, dyrektorzy Szkół, sołtysi 
oraz pracownicy Urzędu Gminy, 
odbyło się w poniedziałek 26 
lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy 
Szaflary.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

Beata Szydło z wizytą w Gminie Szaflary
Była premier a aktualnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło odwiedziła 
Gminę Szaflary. Podczas spotkania, które odbyło się w Szkole Podstawowej 
w Skrzypnem, promowała założenia Polskiego Ładu – nowego programu Prawa 
i Sprawiedliwości, który ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii.
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Zanim radni przystąpili do 
glosowania poznali stano-
wisko Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej, która pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budże-
tu. W podobny sposób oceniła 
prace wójta Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Szaflary. Lektura 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu pozwoliła radnym wycią-
gnąć wniosek, że budżet został 
wykonany zgodnie z dokony-
wanymi w ciągu roku zmiana-
mi, a najważniejsze budżetowe 
liczby nie tylko nie dają powodu 
do niepokoju, ale wręcz są do-
wodem pracy wysokiej jakości. 
Przykładowo, dochody o kilka 
milionów przekroczyły pier-

wotne plany, a zaprojektowane 
inwestycje zostały w większo-
ści zrealizowane. Co więcej, rok 
zamknął się 3 mln. nadwyżką 
budżetową, mimo zakładanego 
wcześniej deficytu.

Dziękując za zaufanie i po-
zytywną ocenę wójt Rafał Szka-
radziński zaznaczył, że dobre 
skutki pracy zawdzięcza zaan-
gażowaniu wielu ludzi. Obok 
radnych wymieniał m.in. sołty-
sów oraz pracowników Urzędu 
Gminy. Dodał również, że wyko-
nanie budżetu na takim poziomie 
jest wynikiem dobrej współpracy 
z parlamentarzystami i przedsta-
wicielami administracji publicz-
nej i samorządu województwa.

W niedzielę, 18 lipca, na 
placu przy plebanii 
w Szaflarach stanął na-

miot, w którym wszyscy zain-
teresowani mieszkańcy i turyści 
przebywających na terenie gmi-
ny Szaflary mogli skorzystać 
z możliwości zaszczepienia 
się jedno-dawkowym prepara-
tem Johnson & Johnson, bez 
konieczności wcześniejszej 
rejestracji.

Akcję szczepień koordyno-
wali druhowie z OSP Szaflary. 
W tym dniu z możliwości szcze-
pienia skorzystały 154 osoby.

Przypominamy, że Samo-
dzielny Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Sza-
flarach również wykonuje 
szczepienia od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy 
placówki, po wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej pod 
nr tel 18 275-47-76. Istnieje 
także możliwość zaszczepienia 

się w Punkcie Szczepień Po-
wszechnych zlokalizowanym 
przy Podhalańskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu ul. 

Szpitalna 14 oraz w budyn-
ku Starostwa Powiatowego 
w Nowym Targu ul. Bolesława 
Wstydliwego 14 (wejście od 
ul. Aleje Tysiąclecia).

Wójt Gminy Szaflary z absolutorium
Rada Gminy Szaflary jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi 
Rafałowi Szkaradzińskiemu za wykonanie budżetu za rok 2020.  
– To efekt zespołowej pracy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy nad tym 
budżetem pracowali – podkreślał Wójt Gminy Szaflary.

Akcja szczepień w Szaflarach
W ramach ogólnopolskiej akcji sczepień przeciwko COVID-19, również w gminie 
Szaflary zorganizowano mobilny punkt szczepień.
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W budynku powstały m.in. sale lekcyjne, 
szatnia, kuchnia z pełnym zapleczem 
oraz toaleta. Koszt inwestycji wyniósł 

559 004,94 zł i została ona prawie w cało-
ści sfinansowana z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

Wykonawcą była firma GM INVEST Ra-
fał Golonka Sp. J., ul. Droga na Antołówkę 
14, Zakopane.

Prace budowlane trwały od listopada 
2020 do czerwca 2021.

Zakup pieca był niezbęd-
ny, gdyż od września tego 
roku gminne przedszkole 

przygotowuje posiłki nie tylko 
dla swoich przedszkolaków ale 
także dla najmłodszych dzieci 
w przedszkolu w Skrzypnem 
i w Bańskiej Niżnej. Personel 
kuchenny został przeszkolony 
z obsługi pieca konwekcyjno 

– parowego, który umożliwia 
w krótkim czasie przygoto-
wanie pysznych i zdrowych 
posiłków. Bardzo dziękujemy 
Wójtowi Rafałowi Szkaradziń-
skiemu za podjęcie decyzji 
o zwiększeniu środków na za-
kup nowoczesnego i funkcjo-
nalnego wyposażenia kuchni 
przedszkolnej.

Wójt Gminy Szaflary Ra-
fał Szkaradziński oraz 
Przewodniczący Rady 

Gminy Stanisław Wąsik wrę-
czyli uczniom dyplomy za bar-
dzo dobre wyniki na egzaminie 
ósmoklasisty w roku szkolnym 
2020/2021, życząc im dalszych 
sukcesów. Uczniowie otrzymali 
również bony o wartości 300 zł 
na zakup artykułów związanych 
z szerokim pojęciem jakim jest 
Edukacja. Wśród najlepszych 

uczniów znaleźli się: Natalia To-
pór (Szkoła Podstawowa w Bań-
skiej Niżnej), Andrzej Jarząbek 
oraz Oliwia Rusnak (Szkoła 
Podstawowa w Bańskiej Wyż-
nej), Wiktoria Marusarz (Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem), 
Magdalena Kamińska (Szkoła 
Podstawowa w Szaflarach), 
Antonina Gacek (Szkoła Pod-
stawowa w Zaskalu).

Test: Marzena Stoch
Zdjęcia: Natalia Staszel

W wyniku postępowań konkur-
sowych oraz powierzenia sta-
nowiska dyrektora po zasię-

gnięciu opinii Kuratorium Oświaty 
dyrektorami szkół i przedszkola od 
1 września br. zostali: p.o. dyrektora 
Renata Jagoda – Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Wyżnej, p.o. dyrektora 
Monika Mroszczak-Gąsior – Szkoła 
Podstawowa w Borze, p.o. dyrektora 
Maria Niedośpiał – Szkoła Podstawo-
wa w Maruszynie Dolnej, dyrektor 
Brygida Strzęp – Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem, dyrektor Urszula Kru-
pa – Szkoła Podstawowa w Szafla-
rach, dyrektor Katarzyna Pająk-Budz 
– Gminne Przedszkole w Szaflarach.

Wszystkim dyrektorom gratuluje-
my i życzymy wielu sukcesów oraz 
wszelkiej pomyślności.

Dyrektorom, którzy swoje kaden-
cje zakończyli składamy podziękowa-
nia za zaangażowanie i ciężką pracę, 
które przełożyły się na osiągnięcia pla-
cówek kierowanych przez Państwa.

Nowi dyrektorzy 
szkół

Nowy sprzęt kuchenny w gminnym 
przedszkolu w Szaflarach

W czasie wakacji kuchnia Gminnego Przedszkola 
w Szaflarach została doposażona w nowo zakupiony piec 
konwekcyjno – parowy wraz z potrzebnym osprzętem. 

Nagrody dla uczniów
W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Szaflary 
uroczyście wyróżniono sześciu uczniów z najlepszymi 
wynikami z egzaminu kończącego szkołę podstawową.

Nowe przedszkole 
w Skrzypnem

Przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem zakończyła się przebudowa 
pomieszczeń małej sali gimnastycznej wraz z całą infrastrukturą 
w celu stworzenia tam odpowiednio wyposażonego przedszkola.
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Już od 1 lipca każdy budynek, 
który posiada źródło ciepła 
lub spalania paliw należy 

zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację w ramach Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) stworzonej przez 
Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego. Obowiązkiem właścicie-
la bądź zarządcy nieruchomości 
jest wskazanie, z jakich źródeł 
ciepła korzysta i dotyczy to za-
równo budynków mieszkalnych 
jak i przedsiębiorstw czy budyn-
ków użyteczności publicznej.

Celem stworzenia centralnej 
bazy Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków jest poprawa 
jakości powietrza – likwidacja 
głównej przyczyny zanieczysz-
czeń – emisji substancji powo-
dujących smog.

W przypadku województwa 
Małopolskiego pozwoli to na 
sprawniejszą wymianę wspo-

mnianych „kopciuchów”, któ-
rych termin wymiany zbliża się 
wielkimi krokami. Dodatkowo 
do końca 2021 r. należy do-
konać inwentaryzacji sposobu 
ogrzewania minimum 70% bu-
dynków w każdej gminie woje-
wództwa, dlatego do tego czasu 
każdy właściciel bądź zarządca 
nieruchomości musi złożyć de-
klarację CEEB. W przypadku 
zmiany sposobu ogrzewania, 
deklarację trzeba przekazać 
w terminie 14 dni.

Jak złożyć deklarację? W for-
mie papierowej należy przekazać 
do Urzędu Gminy Szaflary oso-
biście lub przesłać pocztą. Moż-
na wykonać ten obowiązek nie 
wychodząc z domu, wypełnia-
jąc formularz elektroniczny na 
stronie zone.gunb.gov.pl klikając 
w zakładkę „złóż deklarację”. 
Istnieją dwa typu deklaracji: typ 
A dla budynków zamieszkałych 

i typ B dla 
budynków 
niezamieszka-
łych np. przedsiębior-
stwa. Pierwszy z nich został 
dołączony do obecnego eg-
zemplarza Kwartalnika. De-
klaracja zawiera następujące 
informacje:
1. Imię i nazwisko albo nazwę 

właściciela lub zarządcy bu-
dynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub 
siedziby.

2. Adres nieruchomości, w ob-
rębie której eksploatowane 
jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw.

3. Informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich 
paliwach.

4. Numer tele-
fonu właściciela 

lub zarządcy (opcjo-
nalnie).

5. Adres e-mail (opcjonalnie).
W treści deklaracji należy za-

znaczyć jakie źródło ogrzewania 
jest zamontowane w budynku 
i ile źródeł jest użytkowanych, 
a także do czego służy (CO i/
lub CWU). Do wskazanych źró-
deł i urządzeń zaliczano m.in. 
sieć ciepłowniczą (geotermalną) 
kotły na paliwa stałe z ręcznym 
i automatycznym podawaniem 
paliwa, piece kaflowe, kominki, 
piecokuchnie, kotły gazowe itd.

UWAGA!
Właściciele, którzy nie zgło-

szą źródła ciepła swojej nieru-
chomości mogą otrzymać karę 
grzywny w kwocie do 500 zł. 
Jeżeli sprawa trafi do sądu kwo-
ta grzywny może wzrosnąć do 
5000 zł.

ODESZLI OD NAS 
W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2021 R. DO 31 SIERPNIA 2021 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1. Bukowska Ludwina 1929 r. 01.06.2021 r. Maruszyna

2. Jarosz Marianna 1931 r. 01.06.2021 r. Bańska Wyżna

3. Szaflarski Wojciech 1927 r. 08.06.2021 r. Szaflary

4. Łukaszczyk Krzysztof 1982 r. 12.06.2021 r. Szaflary

5. Gacek Roman 1969 r. 17.06.2021 r. Zaskale

6. Rusnak Jan 1969 r. 17.06.2021 r. Bór

7. Gacek Aniela 1942 r. 20.06.2021 r. Szaflary

8. Cudzich Marianna 1928 r. 21.06.2021 r. Skrzypne

9. Zarębczan Stanisław 1931 r. 24.06.2021 r. Bór

10. Topór Jan 1950 r. 24.06.2021 r. Bańska Niżna

11. Moczarna Anna 1931 r. 25.06.2021 r. Maruszyna

12. Budzyk Andrzej 1945 r. 25.06.2021 r. Szaflary

13. Topór Józef 1943 r. 26.06.2021 r. Bańska Niżna

14.
Krzysztofiak 
Władysław

1952 r. 28.06.2021 r. Maruszyna

15. Majerczyk Zofia 1963 r. 18.07.2021 r. Szaflary

16. Zaliński Stanisław 1964 r. 25.07.2021 r. Bańska Wyżna

17. Chrobak Helena 1927 r. 26.07.2021 r. Bór

18. Murzydło Ludwina 1933 r. 29.07.2021 r. Szaflary

19. Gałdyn Zofia 1952 r. 07.08.2021 r. Szaflary

20. Rol Stanisław 1933 r. 16.08.2021 r. Maruszyna

21. Mąka Helena 1941 r. 18.08.2021 r. Szaflary

22. Strusiński Bożena 1956 r. 22.08.2021 r. Szaflary

23. Strzęp Ludwina 1926 r. 28.08.2021 r. Bańska Wyżna

Złóż deklarację 
CEEB już dziś!

Masz czas do końca roku.
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Lp. Imię dziecka Data urodzenia

1. Antonina 01.06.2021 r.

2. Olgierd 01.06.2021 r.

3. Maria 01.06.2021 r.

4. Jakub 02.06.2021 r.

5. Tomasz 15.06.2021 r.

6. Filip 16.06.2021 r.

7. Bartłomiej 17.06.2021 r.

8. Oliwia 21.06.2021 r.

9. Henryk 23.06.2021 r.

10. Oliwia 30.06.2021 r.

11. Marcelina 06.07.2021 r.

12. Michał 09.07.2021 r.

13. Milena 09.07.2021 r.

14. Franciszek 09.07.2021 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

15. Hanna 09.07.2021 r.

16. Mikołaj 09.07.2021 r.

17. Michalina 11.07.2021 r.

18. Wiktoria 13.07.2021 r.

19. Maksymilian 15.07.2021 r.

20. Anna 16.07.2021 r.

21. Aleksander 23.07.2021 r.

22. Bartłomiej 26.07.2021 r.

23. Gabriel 03.08.2021 r.

24. Maria 06.08.2021 r.

25. Kewin 06.08.2021 r.

26. Adam 08.08.2021 r.

27. Rozalia 09.08.2021 r.

28. Patrycja 10.08.2021 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

29. Nadia 11.08.2021 r.

30. Antoni 12.08.2021 r.

31. Adam 14.08.2021 r.

32. Maria 16.08.2021 r.

33. Adrian 19.08.2021 r.

34. Krystian 20.08.2021 r.

35. Dominik 23.08.2021 r.

36. Kornelia 23.08.2021 r.

37. Florian 24.08.2021 r.

38. Franciszek 24.08.2021 r.

39. Julia 27.08.2021 r.

40. Wiktor 31.08.2021 r.

Wykaz dzieci urodzonych 
w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

zameldowanych na terenie gminy Szaflary

Przypomnijmy, że w lip-
cu br w Starym Sączu 
podczas Festiwalu 

Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska od Kuchni” Koło 
Gospodyń Wiejskich Sza-
flary otrzymało I miejsce 
w konkursie w kategorii 
nagroda publiczności, tym 

samym kwalifikując się do 
wrześniowego finału.

Celem Festiwalu było 
szerzenie dziedzictwa 
kulinarnego, promowa-
nie zdrowego stylu życia, 
edukacji ekologicznej oraz 
pielęgnację polskiej kultury 
i tradycji.

Możliwość występu w Finale, 
gospodynie otrzymały za popiso-
we danie „Baran z Serca Podhala”.

Jest to kolejny sukces Koła, 
które aktywnie angażuje się 
w wiele wydarzeń kulturalnych 
i społecznych.

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: KGW Szaflary

Gospodynie podbijają stolicę
We wrześniu gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary wzięły udział w Wielkim Finale 
Festiwalu Polska od Kuchni, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
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Rozebrano już budynek ist-
niejącej sali gimnastycznej 
i wykonano całość funda-

mentów pod obiekt. Obecnie wy-
konywane są żelbetowe elementy 
konstrukcji budynku (słupy, ścia-
ny, szyb windowy) oraz ściany 
murowane. Teren budowy został 
zabezpieczony w taki sposób, 
aby nie stwarzać zagrożenia dla 
osób przebywających na terenie 
szkoły.

W wyniku prowadzonych 
prac Szaflary zyskają przede 
wszystkim nową, wielofunk-
cyjną halę sportową z widow-
nią na ok. 300 osób, a budynek 
szkoły – dodatkowe sale lek-
cyjne dla uczniów szkoły pod-
stawowej. Dwa lokale przezna-
czone zostaną także na nowe 
siedziby dla Gminnej Bibliote-
ki Publicznej oraz Gminnego 
Centrum Kultury Promocji 

Pną się mury 
nowej hali 
wielofunkcyjnej 
w Szaflarach!

i Turystyki. Dzięki windom, 
pochylniom oraz odpowiednim 
parametrom pomieszczeń - oso-
by z niepełnosprawnościami 
będą mogły korzystać z obiek-
tu bez przeszkód. Inwestycja 
będzie gotowa pod koniec roku 
2022. Wykonawcą robót budow-
lanych jest konsorcjum Marek 
Głowa Usługi Ogólnobudowla-
ne oraz Stanisław Karpiel Firma 
Handlowo Usługowa EFER.

Wartość inwestycji wynosi 
ponad 10 mln zł, jednakże aż 
8 mln zł sfinansowane zosta-
nie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach projektu 
pt. „Przebudowa istniejącej sali 
gimnastycznej i rozbudowa 
o halę wielofunkcyjną Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Szafla-
rach wraz z infrastrukturą”, a 200 
tys. zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

W czerwcu br. rozpoczęły się prace nad przebudową 
istniejącej sali gimnastycznej w budynku szkoły 
w Szaflarach i jej rozbudową o halę wielofunkcyjną. 
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Zajęcia odbywały się w remi-
zie OSP Szaflary, a udział 
w nich wzięły zarówno dzie-

ci jak i ich rodzice i dziadkowie.
Warsztaty prowadziły Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich Sza-
flary, które przekazywały swoją 
wiedzę i umiejętności uczestni-
kom, jak również oceniały ich 
pracę podczas zajęć. Podczas 
potyczek uczestnicy przyglądali 
się pracy gospodyń jak również 
samodzielnie przygotowywali 
posiłki. Na zakończenie cyklu 
zajęć wybrano najlepszą dru-
żynę, zaś wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe puchary 
i nagrody.

Dofinansowanie na organi-
zację warsztatów kulinarnych 

zostało przyznane w ramach 
działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-

rowanego 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. „Podhalańska Bitwa Smaków” 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 
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez organizację lokalnych inicjatyw promujących walory kulturalne 

i kulinarne do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”.

Znamy Podhalańskich MASTERCHEFÓW!
W ramach realizacji operacji pn.: „Podhalańska Bitwa Smaków”, 
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary zorganizowało cykl warsztatów 
kulinarnych pn. „Podhalańskie Potyczki Kulinarne MASTERCHEF”. 
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Podczas spotkania Wójt Rafał 
Szkaradziński złożył jubila-
tom życzenia i wręczył me-

dale od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.

Życzenia osobom, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim złożyli również, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Szaflary Stanisław Wąsik, 
Ksiądz proboszcz z Parafii św. 
Andrzej Apostoła w Szaflarach 
- Kazimierz Duraj oraz Z-ca Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilne-
go Barbara Kowalczyk. Jubilaci 
otrzymali okolicznościowe dy-
plomy, kwiaty i upominki.

Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie zostali od-
znaczeni:

Maria i Andrzej Bedna-
rzowie zam. Bańska Wyżna, 
Maria i Jan Łasiowie zam. 
Bańska Niżna, Maria i Jan 
Kwakowie, Stefania i Andrzej 
Pęksowie zam. Skrzypne, Ma-
ria i Władysław Chrobakowie, 
Danuta i Józef Forendowie, 
Maria i Stanisław Jarząbko-
wie, Krystyna i Bogdan Woj-
narscy zam. Szaflary, Helena 
i Stanisław Borkowscy, Maria 
i Józef Bukowscy, zam. Maru-
szyna, Helena i Stanisław Ga-

lowie zam. Maruszyna, Helena 
i Stanisław Stramowie, Maria 
i Władysław Warpechowie 
zam. Maruszyna, Krystyna 
i Marian Stankowie, Zofia i Jan 
Wilczkowie zam. Zaskale.

W ubiegłym roku obchodzili 
60 – tą rocznicę (Diamentowe 
Gody) ślubu a są to:

Helena i Stanisław Komper-
dowie zam. Bór, Maria i Woj-
ciech Lassakowie zam. Bańska 
Niżna, Maria i Stanisław Za-
potoczni , Maria i Franciszek 
Zubkowie zam. Maruszyna 
Władysława i Edward Wal-
koszowie zam. Zaskale

Jubilaci wysłuchali Marsza 
Mendelssohna, nie zabrakło tak-
że toastu i poczęstunku.

Wójt oraz Przewodniczący 
Rady Gminy wraz z Z-cą Kie-
rownika USC osobiście odwie-
dzili w domach Jubilatów, którzy 
nie mogli uczestniczyć w uro-
czystościach.

Na wspólny poczęstunek 
zostali też zaproszeni Jubilaci, 
którzy obchodzili swój jubi-
leusz w 2019 r., i ze względu 
na panujące w ubiegłym roku 
obostrzenia nie zorganizowano 
uroczystości.

Składamy serdeczne podzię-
kowania parom za przyjęcie za-
proszenia i wspólne świętowanie 
tego szczególnego jubileuszu.

Wszystkim Szanownym Jubila-
tom życzymy trwania w tej pięknej 
miłości i wyrażamy głęboki sza-
cunek za pokonanie trudów jakie 
życie przynosi każdej rodzinie.

W dniu 28 września 2021 r. w Restauracji „Borowy Dwór” 
w Bańskiej Niżnej odbyła się uroczystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, 
które zawarły związek małżeński w 1970 r.

Złote i Żelazne Gody

W jego skład weszli: 
Krzysztof Gacek – Pre-
zes, Paweł Kwak – Wi-

ceprezes, Wojciech Murzań-
ski – Komendant Gminny, 
Stanisław Sikoń – Zastępca 

Komendanta Gminnego, Ma-
rian Barnaś – Skarbnik, Jan 
Hadowski – Członek Prezy-
dium.

Ustępującemu zarządo-
wi składamy serdecznie po-

dziękowania za ich pracę na 
rzecz społeczności Gminy 
Szaflary, zaś nowym członkom 
zarządu życzymy wytrwałej 
służby, owocnej pracy i wielu 

sukcesów w pełnieniu obowiąz-
ków na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy 

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcie: archiwum OSP Maruszyna

Nowy zarząd w gminnym OSP
Podczas walnego zebrania sprawozdawczo- 
wyborczego Gminnego Oddziału Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szaflarach, 
w dniu 11 września 2021 r., powołano nowy zarząd.
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Dzięki pozyskanym środkom 
na inwestycję w Bańskiej 
Niżnej na ul. Cieplice 

i Szaflarach naos. Nowe, moż-
liwe będzie wykonanie robót 
obejmujących miejscowe po-
szerzenie drogi oraz budowę na 
długości 1,59 km (tj. od mostu 
do granicy z Białym Dunajcem) 

chodnika, ścieżki rowerowej 
i oświetlenia.

Wartość dofinansowania na 
rozbudowę drogi gminnej w Sza-
flarach to 1 933 058 zł, natomiast 
dofinansowanie na rozbudowę 
drogi gminnej w miejscowości 
Bańska Niżna to 535 854 zł. Pod-
pisanie umowy dotacji odbyło się 

w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Zakopanem, uczestniczyli 
w nim m.in. I Wicewojewoda 
Małopolski Józef Leśniak, Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziń-
ski oraz Skarbnik Gminy Anna 
Golonka. Podczas wydarzenia 
obecna była także posłanka Anna 
Paluch oraz przedstawiciele są-
siednich samorządów, które rów-
nież otrzymały dofinansowania.

Wartość całej inwestycji 
w Bańskiej Niżnej i Szaflarach 
to 4 239 401,93 zł, z czego 
2 468 912,00 zł to dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, pozostała 
kwota zostanie pokryta z budżetu 
Gminy Szaflary i z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki

Prawie 2,5 mln złotych na drogowe 
inwestycje w Gminie Szaflary

Gmina Szaflary pozyskała prawie 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej w Bańskiej Niżnej i Szaflarach.

Trwają prace przy rozbudowie drogi w Szaflarach 
na os. Nowe i ul. Cieplice w Bańskiej Niżnej

W maju br. 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.

Projekt zakłada miejscowe po-
szerzenia drogi oraz budowę 
na długości 1,59 km (tj. od 

mostu do granicy z Białym Du-
najcem) chodnika, ścieżki rowe-
rowej i oświetlenia.

Wykonawcąrobót jest firma 
ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamie-
nicy 1000. Planowany termin za-
kończenia prac to grudzień 2021 r.

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

Gmina Szaflary wspólnie 
z Powiatem Nowotarskim 
podpisała porozumienie 

dotyczące rozbudowy chod-
nika w miejscowości Bańska 
Niżna, na odcinku od istnieją-
cego 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 lewostron-
ny od Palenic do budynku nr 
15a, następnie około 275m 
chodnik prawostronny, 
w tym przy skrzyżowaniu 
z ulicami Migle/Kantorów-
ka, a następnie lewostronny 
do Bańskiej Niżnej),

 » rozbudowa jezdni o na-
wierzchni bitumicznej,

 » rozbudowa prawostronne-
go pobocza drogowego,

 » budowa kanalizacji desz-
czowej oraz zabezpiecze-
nie sieci elektroenerge-
tycznej.
Koszt inwestycji to 3 284 

105,03 zł , w tym z Budżetu 
Gminy Szaflary kwota 786 tys 
zł, z Powiatu Nowotarskie-
go 786 tys zł oraz pozostałe 
środki pozyskane przez Po-
wiat  w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą jest firma Ro-
bert Stachoń Firma Handlo-
wo - Usługowa „STACHOŃ”. 
Prace przy budowie chodnika 
już trwają, planowanytermin 
zakończenia to grudzień 
2021 r.

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcia GCKPiT Szaflary

Trwają prace 
przy budowie 
chodnika 
w Bańskiej 
Niżnej
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Dzięki pozyskanym środkom 
na inwestycje możliwe bę-
dzie wykonanie robót po-

legających na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ul. Bogdana Werona oraz K.K. 
Wojtyły w miejscowości Zaska-
le. Całościowy koszt inwestycji 
szacowany jest na ok. 3,7 mln 
zł, w tym wartość dofinanso-
wania z PROW to 1 882 016 
zł. Przetarg na zadanie ma być 
ogłoszony jeszcze w tym roku 
a realizacja przewidziana na 
rok 2022.

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcie: UMWM

Zebrania trwały od 22 do 30 
września. Celem spotkań 
było omówienie zrealizo-

wanych w każdym sołectwie 
zadań w roku 2021 jak również 
zaprezentowanie mieszkańcom 
planów inwestycyjnych i kul-
turalno-społecznych na rok 

2022. Ponadto na zebraniach 
były rozdysponowywane środ-
ki każdego sołectwa w ramach 
funduszu sołeckiego na przy-
szły rok. Każda miejscowość 
wskazała do realizacji w ra-
mach tego funduszu jedno za-
danie. Pozostałe środki, które 

są do dyspozycji sołectwa rów-
nież zostały podzielone według 
woli zebranych mieszkańców. 
Zgromadzone osoby miały też 
możliwość zadawania pytań 
na poruszane w trakcie spotkań 
tematy, jak również zgłaszania 
własnych wniosków i uwag.

Wszystkim przybyłym na 
zebrania mieszkańcom serdecz-
nie dziękujemy za uczestnictwo 
oraz poświęcony czas i już dzisiaj 
gorąco zapraszamy na kolejne 
zebrania, które będą w okresie 
wiosennym.

Zdjęcie: Archiwum UG z 2019 roku

Jesienne Zebrania Wiejskie
Zebrania wiejskie to coroczne spotkania mieszkańców wszystkich sołectw gminy Szaflary. 
To dobra okazja do rozmowy wójta i jego współpracowników z sołtysami i mieszkańcami na 
temat spraw bieżących i rozwoju gminy.

Blisko 2 mln zł na inwestycje 
kanalizacyjne w Gminie Szaflary

Gmina Szaflary otrzymała prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zaskalu.

nr 3(21)/2021 DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Komisja konkursowa w składzie: 
 » Małgorzata Budzyk (przewodnicząca Ko-

misji) – pracownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu, 

 » Joanna Palka – przedstawicielka Rady 
Gminy Szaflary,

 » Iwona Gal – Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,
odwiedziła ogrody dwukrotnie – w czerw-

cu oraz w sierpniu. Podczas oceny brano 
pod uwagę estetykę ogrodów, nakład pracy 
w jego utrzymaniu, różnorodność prezento-
wanych roślin, zagospodarowanie zielenią 
oraz ogólne wrażenie. 

WYNIKI KONKURSU

Posesje jednorodzinne:
 » I miejsce: Ewa Zarycka (Bańska Wyżna)
 » II miejsce ex aequo: Małgorzata Jarosz 

Gubała (Maruszyna) i Anna Budzyk 
(Szaflary)

 » III miejsce: Halina Hadowska (Bańska 
Niżna)

Posesje zagrodowe/rolnicze: 
 » I miejsce: Aniela Aleksa (Zaskale)
 » II miejsce: Aniela Król (Zaskale)
 » III miejsce: Zofia Kałafut (Szaflary)

Wszystkim właścicielom ogrodów ser-
decznie dziękujemy za udział w konkursie 
i gratulujemy zdobytych miejsc.

Laureaci otrzymali nagrody w postaci 
bonów o wartości: 
 » I miejsce – 500zł
 » II miejsce – 400zł
 » III miejsce – 300zł. 

Nagrody sfinansowane zostały z budżetu 
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Szaflarach.

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

Najpiękniejsze ogrody Gminy Szaflary 
można zobaczyć na Facebooku GCKPiT 
Szaflary oraz Serce Podhala – Gmina Sza-
flary, a także na stronie internetowej www.
gckpit.szaflary.pl

Tekst i zdjęcia:  
GCKPiT w Szaflarach

VII edycja Konkursu 
„Ogrody gminy Szaflary” 
rozstrzygnięta

W sierpniu br. rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy 
ogród naszej gminy. W tegorocznej, siódmej edycji, 
udział wzięło 7 ogrodów z miejscowości Gminy Szaflary.

Małgorzata Jarosz Gubała

Halina Hadowska

Ewa Zarycka

Anna Budzyk

Aniela Król Zofia Kałafut

Aniela Aleksa
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Wakacje w Sercu Podhala
Już po raz trzeci wakacje w Gminie Szaflary były pełne atrakcji. Na placu przy plebanii 
w Szaflarach organizowane były zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców, pod hasłem Wakacje 
w Sercu Podhala. Po raz trzeci zorganizowano również filmowe piątki w Sercu Podhala.

W poniedziałki, środy 
i piątki prowadzo-
no zajęcia dla dzieci 

i młodzieży, podczas których 
mogli skorzystać z trampoliny 
4-stanowiskowej Eurobungee, 
organizowano także zabawy 
tj. bitwa na balony wodne! 
W każdy wtorek i czwartek 
wakacji dla rodziców, prowa-
dzone były zajęcia fitness, które 
i w tym roku cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony 
mam. Trenowały one pod okiem 
trenerki Marii Hajnos-Małeckiej.

Seanse plenerowe w ramach 
filmowych piątków w Sercu 
Podhala odbywały się na boisku 
LKS Szaflary w każdy piątek wa-
kacji i cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Komedia, 
akcja, fantastyka – każdy widz 

mógł znaleźć gatunek odpowied-
ni dla siebie.

Wszystkie wydarzenia były 
dla uczestników bezpłatne i mo-
gli w nich brać udział mieszkań-
cy gminy Szaflary jak również 
turyści odwiedzający w tym 
czasie naszą gminę.

Organizatorem wydarzeń była 
Gmina Szaflary i Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Szaflarach.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach
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Obóz profilaktyczny w Ustroniu Morskim
W dniach od 08.07.2021 r. do 18.07.2021 r. przebywaliśmy na obozie profilaktyczno – 
wypoczynkowym nad morzem. Przez dziesięć dni, w przepięknej miejscowości Ustronie 
Morskie tworzyliśmy wspólnotę obozową pod nazwą „Podhalańska Wiara”. 

W czasie pobytu realizo-
waliśmy program rekre-
acyjno - wychowawczy. 

Nadrzędnym celem obozu był 
wypoczynek, a ponadto wzbu-
dzenie zainteresowania regionem 
Pomorza z uwzględnieniem jego 
walorów historycznych, kultu-
rowych, turystycznych i rekre-
acyjnych.

Po długiej podróży autoka-
rem, dotarliśmy do pięknego 
miejsca Ustronie Morskie gdzie 
zatrzymaliśmy się w ośrodku 

kolonijnym „Janina”. Mimo 
zmęczenia poszliśmy przy-
witać się z morzem. Już na-
stępnego dnia, po uroczystym 
apelu porannym, byliśmy go-
towi poznawać nowe miejsca 
i oczywiście siebie nawza-
jem. Nie obyłoby się bez 
zwiedzenia pięknego mia-
sta Kołobrzeg. Tu mieliśmy 
wspaniałą wycieczkę stat-
kiem wycieczkowym „Wi-
king”. Trochę nas pohuśtały 
fale, ale to tylko zwiększy-

ło emocje (choć niektórzy 
z nas trochę popanikowali, 
co udzieliło się nawet części 
naszej kadry). Następnego 
ranka przywitała nas pięk-
na pogoda i musieliśmy to 
oczywiście wykorzystać na 
plażowanie, mnóstwo gier 
i zabaw i kąpiel w morzu. 
I już sobota, czas tak szybo 
leci, sobota to sobota i bez 
imprezy by się nie obyło. 
Wszyscy świetnie się bawili 
na dyskotece! A następnego 
dnia plażowanie, znów ką-
piel, oczywiście pod okiem 
ratowników i naszych wy-

chowawców oraz zabawy i wy-
głupy na piasku. Całą niedziele 
spędziliśmy na plaży, nie zapo-
minając o wieczornej mszy św. 
w kościele.

Kolejny dzień to wspaniała 
wycieczka do Gdańska. Miejsce 
cudowne! Zobaczyliśmy wie-
le fajnych i ciekawych miejsc 
m.in. byliśmy zobaczyć słynne 
oliwskie organy w Archikatedrze 
Oliwskiej, spacerowaliśmy po 
przepięknych ogrodach Opactwa 
Cystersów, zawędrowaliśmy na-
wet do Groty szeptów i wsłuchi-
waliśmy się w szum Oliwskiego 
Potoku. No i oczywiście nie oby-
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ło się bez wspólnej fotki przy 
fontannie Neptuna oraz kupowa-
nia pamiątek na Długim Targu. 

Byliśmy oczywiście również 
na Westerplatte - miejscu sym-
bolu odwagi, honoru, odpowie-
dzialności i bohaterstwa Polaków 
podczas II wojny Światowej.

Kolejny dzień to oczywiście 
plaża, zabawy, kąpiel w morzu. 
Tego dnia zorganizowaliśmy 
również tor przeszkód na boisku 
przy naszym ośrodku. Było przy 
tym wiele radości. A wie-
czorem spacer, oczywiście 
brzegiem morza i zdjęcia. 
Kolejna wycieczka  to po-
dróż do Gdyni, gdzie cze-
kały nas kolejne atrakcje do 
zwiedzania: okręt muzeum 
ORP „Błyskawica”, Statek 
Szkolny „Dar Pomorza”, 
podziwialiśmy malownicze 
widoki na morze i port z Ka-
miennej Góry - wzgórza na 
które musieliśmy wejść wie-
loma schodami. Było super! 
Na koniec naszego pobytu 
w Gdyni zwiedziliśmy Mu-
zeum Emigracji, które zorga-
nizowane zostało w dawnym 
Dworcu Morskim, z którego 
odpływały w szeroki świat 
całe pokolenia naszych roda-
ków – także z Galicji i Podha-
la. Spotkanie w Muzeum było 
wspaniałą lekcją historii, na-
szych trudnych dziejów.

W kolejnym dniu znaleź-
liśmy też czas na ognisko, 
pieczenie przepysznych 
kiełbasek, śpiewanie z gitarą, 
i oczywiście wszyscy uczest-
nicy obozu otrzymali nagrody 
za różne konkursy, które od-
były się podczas obozu m. in. 
rzeźba z piasku, konkursy wie-
dzy, czystości i rozgrywki sporto-
we. Ostatniego dnia pan kierow-
nik przygotował dla nas pyszną 
niespodziankę, a mianowicie 
gofry z mnóstwem bitej śmieta-
ny. Były pyszońskie i owocaśne, 
taka miła, słodka „niespodzian-
ka” (bo stali bywalcy obozu wie-
dzieli, że to już taka tradycja pana 
kierownika) na koniec obozu. 
Potem przyszedł czas na pako-
wanie, ostatnie wspólne zabawy 
i rozmowy z wychowawcami, 
nowymi przyjaciółmi, wymiana 
adresów, telefonów. Znaleźliśmy 
czas na ostatnie spotkanie i  poże-
gnanie z morzem oraz wieczorną 
sobotnią mszę świętą (bo mieli-

śmy przecież podróżować całą 
niedzielę).  

Niestety w niedzielny pora-
nek, tuż po śniadaniu musieliśmy 
wyjeżdżać, bo wszystko co dobre 
kiedyś musi się skończyć. W cza-
sie podróży pan kierownik zrobił 
nam kolejną „niespodziankę” – 
zasiedliśmy do wystawnej uczty 
w Mc Donaldzie.

W czasie powrotnej podróży 
mieliśmy też w jednym miejscu 
trochę strachu i dodatkowych 
wrażeń – doszło do awarii auto-
karu i musieliśmy się błyska-
wicznie ewakuować. Ale, jak się 
okazało, na obozie staliśmy się 
zwartą i zdyscyplinowaną gru-
pą, a więc wszystko przebiegło 
bardzo sprawnie i nasi wycho-

wawcy bardzo nas chwalili. Pan 
kierownik błyskawicznie poro-
zumiał się z panem przewoźni-
kiem i bardzo szybko podjechał 
autobus zastępczy. Ale wrażeń 
mieliśmy co niemiara. 

Po długiej, trochę męczącej 
i pełnej wrażeń podróży, przy-
witaliśmy naszych stęsknionych 
bliskich i rozjechaliśmy się do 
swoich domów. Mamy jednak 
nadzieję, że spotkamy się znów...

Obóz w Ustroniu Morskim 
dostarczył wszystkim wiele ra-
dości i niezapomnianych wrażeń. 
Fajne wspomnienia i cudowne 
chwile, zostaną z nami na wiele 
dni. Dodatkowym atutem była 
fantastyczna pogoda, która to-
warzyszyła nam przez cały okres 

pobytu nad morzem. Wróciliśmy 
do domu wypoczęci, opaleni i za-
dowoleni, pełni niezapomnia-
nych wrażeń i radości ze wspól-
nie spędzonych chwil.

Bardzo dziękujemy Pani Ka-
tarzynie Sowa - Pełnomocnik 
Wójta ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gmi-
nie Szaflary za przygotowanie 
nam wakacyjnego wypoczynku. 
Serdecznie dziękujemy naszej 
kadrze – p. Teresie Jagodzie, p. 
Karolinie Zapotocznej, p. Brygi-
dzie Strzęp, p. Izabeli Szelidze, 
p. Łucji Leśnickiej i p. Henry-
kowi Chrobakowi za atrakcyjne 
i ciekawe zorganizowanie obozu 
„Podhalańska Wiara”.

Praca grupowa uczestników obozu
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W Ojcowskim Parku Narodowym

Warsztaty te miały na celu 
m.in. integrację rodzin 
i grupy oraz poprawienie 

relacji, rozbudzenie zaintereso-
wań, poszukiwanie pasji, naukę 
wspólnego spędzania czasu 
zorganizowanych we współpra-
cy z Instytutem Wspomagają-
cym Wychowanie „Archezja” 
(http://archezja.com). Również 
i te wyjazdy zostały podzielo-
ne na cztery dni (od 09.07.2021 
do 14.07.2021) z uwagi na dużą 
liczbę uczestników.

Wspólne przemierzanie 
szlaków dostarczyło wszystkim 
uczestnikom mnóstwo niezapo-
mnianych wrażeń. Zwiedzono 
Kaplicę na wodzie, Jonaszówkę, 
Grotę Łokietka, w końcu prze-
chodząc przez Bramę Krakow-
ską, rozwiązując quizy, wsłu-
chując się w cudowne opowieści 
przewodniczki Magdy, z których 
nie mam cienia wątpliwości, każ-
dy wyniósł coś dla siebie.

Kolejnym działaniem zorganizowanym w ramach integracji 
rodzin był wyjazd do przepięknego Ojcowskiego Parku 
Narodowego, gdzie uczestnicy Placówek Wsparcia Dziennego 
wraz z rodzicami brali udział w warsztatach rodzinnych pn. 
Cyberdetox – rodzinna gra terenowa”, nawiązująca do historii 
i przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, w trakcie której 
uczestnicy nie używali nowoczesnych technologii.
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Przez całe wakacje na terenie 
Gminy Szaflary w ramach 
wsparcia rodzin, dla uczestni-

ków wsparcia opiekuńczego i ich 
rodzin ze wszystkich Placówek 
Wsparcia Dziennego z terenu 
Gminy Szaflary organizowane 
były zajęcia wakacyjne, które 
swoim programem obejmowa-
ły takie atrakcje jak: zajęcia 
sportowo-rekreacyjno-ruchowe 
dla dzieci do lat 6 na dmucha-
nym placu zabaw, dla dzieci 
powyżej 6 lat na dmuchanej 

pneumatycznej zjeżdżalni, gry 
zespołowe, konkursy, zabawy 
z chustą animacyjną, tunelami 
animacyjnymi, wykonywanie 
tatuaży brokatowych, warsztaty, 
a na zakończenie w każdą sobotę 
minifestyn z poczęstunkiem.

Wszystkie zajęcia cieszyły 
się dużą popularnością, dzie-
ciaki bardzo chętnie korzysta-
ły z przygotowanych atrakcji, 
które oprócz samej zabawy do-
starczyły też masę pozytywnej 
energii, rodziny miały możli-

wość spędzenia wspólnie czasu 
wolnego, co pozwoliło na ich 
lepszą integrację, wszak nie od 
dzisiaj wiadomo, że wspólna za-
bawa daje poczucie wspólnoty, 
przynależności, bezpieczeństwa 
i budowania bezpiecznej więzi.

Cel jakim było wzmocnienie 
więzi rodzinnych, przyjaciel-
skich, poprawa kondycji fizycz-
nej jak również mile spędzony 
czas został osiągnięty.

Podsumowanie zajęć sportowo – rekreacyjno 
– ruchowych w Gminie Szaflary

Pod koniec wędrówki każda 
grupa mogła odpocząć i nabrać 
sił podczas ogniska i poczęstunku 
zorganizowanego przez prowa-
dzących warsztaty w osadzie „Ar-
chezja”. Po posiłku młodzi oddali 
się beztroskiej zabawie na łonie 
natury, (swoich sił w strzelaniu 
z łuku próbowali także rodzice) 
natomiast starsi mogli porozma-
wiać ze sobą lub przyglądać się 
harcom swoich pociech.

Zarówno dzieci jak i dorośli 
mogli oprócz zwiedzania i po-
znania historii Ojcowa pogłębić 
takie swoje wartości jak dobro, 
prawdomówność, męstwo, prze-
konać się, że tak naprawdę nie-
wiele trzeba, by te więzi które 
mamy w rodzinie i najbliższym 
otoczeniu podtrzymać lub je pie-
lęgnować.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa
Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
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Pogoda była wspaniała podob-
nie jak humor uczestników, 
który towarzyszył zarówno 

podczas spływu, wspinaczki jak 
i w drodze powrotnej do domu. 
W autobusie odkryto wiele no-
wych talentów muzycznych i to 
nie tylko wśród dzieci. Okazało 
się że nasz przewodnik i opie-
kunka Pani Ela mają wspaniałe 
głosy. Droga powrotna upłynęła 
w bardzo wesołej i rozśpiewanej 
atmosferze.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa, 
Kierownik PWD

Kolejny Park Narodowy zdobyty
Tym razem dzieci ze wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego z Gminy Szaflary wraz z opiekunami 
gościły w Pienińskim Parku, zaczynając od spływu Przełomem Dunajca, a następnie maszerując pięknym 
Wąwozem Homole, by zakończyć wycieczkę zjazdem wyciągiem krzesełkowym.
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Atrakcji było co niemia-
ra, dzieciaki korzystały 
z takich zajęć jak: nauka 

pływania na basenie miejskim, 
wspinaczka na ściance, wyciecz-
ka do Schroniska na Starych 
Wierchach, wyjście do Jump 
Planet na trampoliny w Nowym 
Targu, wyjazd do Aqua Parku 
w Zakopanem, rejs statkiem po 

zalewie Czorsztyńskim, zwie-
dzanie Niedzicy, a także innych 
zajęć rozwijających oraz rucho-
wych. Każdy uczestnik – nawet 
najbardziej wybredny - znalazł 
coś dla siebie.

Głównym celem organizowa-
nia półkolonii było zapewnienie 
dzieciom ciekawego, aktywnego 
i bezpiecznego wypoczynku pod-

czas wakacji. Wykwalifikowana 
kadra składająca się z trenerów 
i instruktorów sportu, rekreacji 
i animacji kulturalno - oświatowej 
dbała o bezpieczeństwo uczestni-
ków oraz o różnorodność zajęć, 
pobudzała i rozwijała aktywność 
fizyczną, doskonaliła umiejętności 
i zainteresowania, a także pobu-
dzała do zainteresowania dzieci 

najbliższym otoczeniem. Czas 
półkolonii był dla nich okazją do 
wzajemnych spotkań, wspólnych 
zabaw, integracji, a także dosko-
nałą lekcją bezpieczeństwa i kole-
żeństwa. Każdego dnia uczestnicy 
robili coś ciekawego i niepowta-
rzalnego.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa
Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego

W wakacje nie ma nudy!
Na przełomie czerwca i lipca br. dla uczestników PWD z Gminy Szaflary 
zostały zorganizowane półkolonie, zrealizowane przez Akademię 
Aktywności Ruchowej z Nowego Targu.
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Pierwszą z nich było wyjście 
dzieci z rodzicami do Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, 

a konkretnie do Doliny Strąży-
skiej oraz w tych dniach, na które 
pozwoliły warunki pogodowe na 
Sarnią Skałę. Z uwagi na dużą 
liczbę uczestników rozłożono 
czas wycieczek na cztery dni 
(od 30.06.2021 do 02.07.2021 
oraz 06.07.2021). Pogoda była 
bardzo zmienna, dla części grup 
deszczowa, dla innych słonecz-

na, za to pogoda „ducha” była 
niezmiennie dla wszystkich 
wspaniała. Znakomitym uzu-
pełnieniem było towarzystwo 
przewodnika tatrzańskiego Pana 
Szymona Tatara, który w inte-
resujący sposób przedstawił 
historię i niektóre ciekawostki 
dotyczące tego szlaku.

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

też dosyć trudną trasę na Sarnią 
Skałę, rodzice mieli czas pobyć 
ze swoimi dziećmi. Cel, którym 
było zintegrowanie rodzin, or-
ganizacja cza-
su wolnego 
dzieciom i ich 
opiekunom, 
poznanie przy-
rody TPN, 
a ponadto 
promowanie 
form aktyw-

nego, rodzinnego spędzania cza-
su wolnego został zrealizowany.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa
Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego

Górskie wycieczki do Doliny 
Strążyskiej i na Sarnią Skałę

Ważnym elementem pracy z dziećmi w Placówkach Wsparcia Dziennego jest wsparcie 
całej rodziny, które w tym roku również odbywało się w ramach wspólnych wycieczek.
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Dyrektor szkoły, Pan Konrad 
Kuźmiński odczytał list 
Ministra Edukacji i Na-

uki i wygłosił przemówienie 
m.in przekazując informacje 
na temat szczepień i profilak-
tyki chorób zakaźnych. Kla-
sa V przygotowała powitalną 
część artystyczną pod opieką 
Pani Elżbiety Kuźmińskiej. 
Dekoracje zawdzięczamy Panu 
Tomaszowi Mazurowi zaś Pan 
Grzegorz Gil przygotował in-
formacje o wybuchu II Wojny 
Światowej.

Oczywiście nowy rok szkol-
ny to i trochę nowości w szko-
le. Dzięki współpracy z Gminą 
i Radą Sołecką przebudowie 
uległy nasze sale oddziałów 
przedszkolnych. Wyburzenie 
ścian działowych pozwoliło 
rozszerzyć przestrzeń dostępną 
dla dzieci i obecnie przezna-
czamy na prace przedszkola 4 
pomieszczenia o łącznej po-

wierzchni 120 metrów kwa-
dratowych.

Druga z nowości to doku-
ment elektroniczny - m Le-
gitymacja. Jesteśmy jedną 
nielicznych szkół oferujących 
tą usługę. Wszyscy chętni do 
uzyskania takiej formy potwier-
dzenia swojego uczęszczania 
do naszej szkoły mogą ją teraz 
bez problemu uzyskać. Warun-
kiem jest dostarczenie wniosku 
i elektronicznej wersji swojej 
fotografii (lub zeskanowanie 
już posiadanej) oraz, oczywi-

ście, posiadanie telefonu z apli-
kacją mObywatel.

Z zapałem ruszamy do pracy!
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Górnej

Podczas prac modernizacyjnych 
dokonano przebudowy łazienki, 
wymieniono umywalki, miski ustę-

powe oraz baterie. Zamontowano nowe 
drzwi i oświetlenie uruchamiane czujni-
kiem ruchu. Wymieniono również insta-
lacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
oraz instalację centralnego ogrzewania. 
Świeży blask zyskały ściany oraz pod-

łoga, na których wyłożono nowe płytki. 
Przebudowa łazienki jest zwieńczeniem 
kompleksowego remontu szkoły, któ-
ry realizowany był sukcesywnie przez 
kilka lat. Szkoła w Bańskiej Wyżnej 
została w pełni wyremontowana i dosto-
sowana do obowiązujących warunków 
sanitarnych, zapewniających bezpiecz-
ne warunki nauki i pracy.

Ostatni etap generalnego remontu 
szkoły w Bańskiej Wyżnej

W okresie wakacji w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 
odbywała się generalna przebudowa łazienki na pierwszym 
piętrze wraz z całkowitą wymianą instalacji elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Witajcie w Nowym Roku 
Szkolnym w Szkole 
w Maruszynie Górnej!

Uśmiechnięci, opaleni powróciliśmy 
po wakacjach do szkoły, aby powitać 
rok szkolny 2021/2022.
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Utwór będący, pełną dra-
matyzmu analizą ludzkiej 
duszy. Piętnujący obłudę 

i zakłamanie obnażający niedo-
skonałość ludzkiej natury, którą 
rządzą pragnienia, namiętności, 
pycha, dwulicowość oraz kłam-
stwo. Autorka nazwała swój 

utwór tragifarsą, której głów-
nym zadaniem, obok bawienia 
odbiorcy, było zmuszenie go do 
przemyśleń, refleksji.

W piątek, 3 września 2021 r. 
Szkoła Podstawowa w Bańskiej 
Wyżnej włączyła się w akcję 
„Narodowe Czytanie”, nad 

którą patronat 

objęła Para Prezydencka. Jest to 
społeczna kampania promująca 
czytelnictwo oraz zachęcająca 
do poznawania sztandarowych 
pozycji literatury polskiej.

Do wspólnej lektury wybit-
nego dzieła polskiego zapro-
siły młodzież klas siódmych 
i ósmych nauczycielki; języka 

polskiego – Małgorzata Kwaty-
ra, która przygotowała uczenni-
ce do czytania utworu z podzia-
łem na role oraz bibliotekarka 
Dominika Sięka-Guzda, która 
zrobiła gazetkę tematyczną do-
tyczącą autorki oraz jej dzieła. 
Do wspólnego czytania ucznio-
wie zaprosili również dyrektor 
szkoły Renatę Jagodę.

Mamy nadzieję, że ta ini-
cjatywa zachęci w przyszłości 
uczniów do przeczytania dra-
matu w całości.

Cieszymy się, że pomimo 
tegorocznych ograniczeń, 
podjęliśmy się uczestnictwa 
w „Narodowym Czytaniu”.

Tekst i zdjęcia: 
Dominika Sięka-Guzda, oprac. r/

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas tegorocznej, dziesiątej 
odsłony spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

10. edycja Narodowego Czytania  
– Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej”

Garncarstwo wyma-
ga ciągłych ćwiczeń 
i szlifu, żeby osiągnąć 

w miarę zamierzone efek-
ty swojej pracy. Uczniowie 
w dalszym ciągu doskonalą 
warsztat rzeźbiarski. Reali-
zację projekty rozpoczęli-
śmy w czasie wakacji. Dzieci 
wykonywały obrazki waka-
cyjne z wykonanych przez 
siebie muszelek, doskona-
liły wyrób naczyń, postaci 
zwierząt oraz robiły naszyjniki 
z wymyślnych elementów wyko-
nanych z gliny. Część wytworów 
już mamy wypalonych na biskwit 
(po pierwszym wypaleniu). Teraz 
pozostało szkliwienie i końcowe 
wypalanie. Jak widać efekty pra-
cy nie są natychmiastowe i wy-
maga to od dzieci wytrwałości 
i cierpliwości w oczekiwaniu na 

efekt końcowy. W większo-
ści zajęć uczestniczyły dzieci 
romskie oraz zuchy i harcerze 
z naszej szkoły.

Przed nami jeszcze dużo 
ciekawych przygód z tworze-
niem ceramiki min. warszta-
ty w pracowni garncarskiej 
z tworzenia i wypalania 
metodą Raku.

Tekst i zdjęcia: Anna Królczyk

Ginące zawody – garncarstwo
Warsztaty z garncarstwa i ceramiki są kontynuacją zajęć prowadzonych już od 2018 roku w ramach projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie. Sam projekt jest realizowany w ramach 
Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.
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W naszej szkole przygo-
dę z lekturą X edycji 
Narodowego Czytania 

rozpoczęliśmy 6 września od 
przygotowania gazetki ściennej 
promującej tą akcję. Na gazetce 
umieszczone zostały najważniej-
sze informacje z życia Gabrieli 
Zapolskiej oraz krótki opis utwo-
ru pt. „Moralność pani Dulskiej” 
a uczennice klas I-III zadbały 
o jej wystrój, z zapałem kolorując 
portrety i atrybuty dostojnych 
dam. Kolejnym etapem przygo-

dy z rodziną Dulskich jest czy-
tanie przez uczniów klas IV-VI 
wybranych fragmentów lektury 
oraz nagranie na ich podstawie 
krótkich inscenizacji. Natomiast 
dzieci z klas najmłodszych 
przygotowują rodzinne portre-
ty bohaterów „Moralności pani 
Dulskiej”, Uwieńczeniem tego-
rocznej edycji akcji Narodowe 
Czytanie będzie zamieszczenie 
prace uczniów na szkolnym pro-
filu Facebook.

Tekst i zdjęcia: Anna Krupa

Jubileuszowe 
Narodowe  
Czytanie w Szkole  
w Bańskiej Niżnej

Społeczność Szkoły Podstawowej w Bańskiej 
Niżnej już po raz dziesiąty włącza się do 
ogólnopolskiej akcji organizowanej przez 
Prezydenta RP. Narodowe Czytanie ma na celu 
promowanie czytelnictwa polskiej literatury.

Obecnie w starej części budynku 
trwają prace modernizacyjne 
celem dostosowania budynku 

do otwarcia nowego przedszkola. 
Pierwotnie przedszkole miało zostać 
otwarte od września tego roku, jednak 
w trakcie prac budowlanych wynikły 
roboty dodatkowe oraz problemy for-
malno – prawne, co wiązało się z ko-
niecznością wydłużenia terminu 
realizacji dla wykonawcy. Dzięki 
dobrej organizacji pracy, Pani Dyrek-
tor Jolanta Stolarczyk przygotowała 
dodatkowe sale w budynku szkoły 
i dzięki temu przedszkolaki mają 
możliwość uczęszczać na zajęcia. 

Grupa 3 – 4 latków nazwana „Motyl-
kami” liczy obecnie 24 dzieci. Pierwszy 
dzień działania placówki był okazją do 
wzajemnego poznania się oraz czasem 
wspólnej zabawy. Wyposażenie Od-
działu Przedszkolnego, które docelowo 
zostało zakupione jako wyposażenia 
nowego przedszkola sfinansowano 
w całości ze środków Gminy Szaflary.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przy 
Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej tymczasowo 
został otwarty nowy oddział przedszkolny.

Nowy Oddział Przedszkolny w Bańskiej Niżnej
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Pod opieką pani Moniki Jędrol 
zainteresowani uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach 

warsztatowych „BADAM, 
ODKRYWAM”. Zajęcia te od-
bywały się w ramach realizacji 
„Programu Integracji Społecznej 
i Obywatelskiej Romów w Pol-
sce na lata 2021-2030.” Fundu-
sze z Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie na realizację pro-
gramu otrzymało Stowarzyszenie 
Czuj!Czuwaj! w Maruszynie.

Zapaleni do zdobywania 
wiedzy „naukowcy” prowadzi-
li i dokumentowali obserwacje 

przyrodnicze z wykorzystaniem 
lup, mikroskopów, lornetek oraz 
atlasów do oznaczania organi-
zmów. Uczniowie wykonywali 
zielniki z kolekcją liści drzew 
rosnących w najbliższej okoli-
cy, oznaczali gatunki porostów 
i motyli, prowadzili hodowlę 
owadów – patyczaka, świersz-
cza i szarańczy a na zakończenie 
wakacyjnych zajęć warsztato-
wych produkowali gliceryno-
we mydełka. Zajęcia cieszyły 
się zainteresowaniem i dużym 
zaangażowaniem uczestników.

Tekst i zdjęcia: Monika Jędrol

Klaudia Japoł, Roksana Król 
oraz Martyna Mrugała po-
dzieliły się swoimi doświad-

czeniami ze szkoły średniej. 
Wspominały naukę w swojej 

byłej placówce. Podkreślały jak 
ważne są więzi międzyludzkie 
zwłaszcza w czasach pandemii.

Tekst i zdjęcia:  
Kinga Jagło-Tokarska

Pod koniec roku szkolnego mury Szkoły 
Podstawowej w Zaskalu odwiedziły absolwentki 
szkoły - byłe gimnazjalistki.

Odwiedziny absolwentów

Twórcze wakacje w szkole w Maruszynie
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej 
w okresie wakacji nie była pusta – gościła 
miłośników przedmiotów przyrodniczych.
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Piękna pogoda skłoniła nas do 
opuszczenia murów szkoły 
i zdobywania wiedzy w tere-

nie, dostarczając przy tym nieza-
pomnianych przeżyć. Uczniowie 
klas piątej i szóstej pod opieką 
wychowawców i przewodnika 
TPN uczestniczyli w ramach 
godzin wychowania regional-
nego w wyprawie w Tatry. Tym 
razem główną atrakcją programu 
wycieczki był przejazd kolejką 
linową na Kasprowy Wierch, 
co dostarczyło wielu emocji, 
jedni przypomnieli sobie swoje 
wcześniejsze wyprawy w góry, 
inni mogli po raz pierwszy po-
czuć klimat Tatr. „Kolekcjone-
rzy” tatrzańskich wierzchołków 
mogą do listy dopisać też Beskid 
- najdalej wysunięty na wschód 
szczyt Tatr Zachodnich. Każdy 

był pod wrażeniem pięknych gór-
skich widoków, imponujących 
szczytów gór na tle bezchmurne-
go nieba. W czasie odpoczynku 
uczniowie poznali historię Ko-
lejki linowej i nazwy Kaspro-
wy, dowiedzieli się i wskazali 
gdzie jest majestatyczna Świnica, 
gdzie Hala Gąsienicowa i co to 
są Czerwone Wierchy, co zna-
czy słowo grań, turnia i hala. Kto 
nie był wcześniej na Słowacji, 
miał okazję to zmienić jednym 
krokiem, ponieważ wspomnia-
ny Beskid znajduje się w grani 
głównej, którą biegnie granica 
słowacko-polska.

Droga powrotna również 
zaczęła się od atrakcji, a o tym, 
że Kasprowy Wierch jest miej-
scem kultowym przekonali się 
nasi uczniowie, bo spotkali na 

szlaku ekipę filmową i znanego 
aktora, z którym mogli zrobić 
sobie zdjęcie! Kolejnym etapem 
był zjazd kolejką do Kuźnic, skąd 
przeszliśmy, co jakiś czas zatrzy-
mując się, by albo wysłuchać 
kolejnej ciekawej opowiastki 
o przyrodzie Tatr, albo podzi-
wiać pełzającą leniwie żmiję, 
albo robić zdjęcia malownicze-
mu krajobrazowi, albo żeby tak 
po prostu „załapać oddech” i się 
zachwycić. Na koniec odwiedzi-
liśmy pustelnię św. Brata Alberta 
na Kalatówkach, historia jego 
życia i maleńki pokoik, w którym 
mieszkał tam zakonnik skłonił do 
refleksji co jest nam potrzebne 
w życiu? Może „nasze góry”….?

Każdy wyjazd to wielka przy-
goda, z której dzieci wyciągają 
jak najwięcej. Z każdej wę-

drówki przywożą coś cennego: 
wiedzę na temat miejsca, które 
odwiedziły. Taka wycieczka to 
jednocześnie lekcja przyrody, 
historii, literatury, ponieważ 
dzieciaki poznawali historię 
regionu podhalańskiego, podzi-
wiali walory krajobrazu górskie-
go, uwrażliwiali się na piękno 
przyrody oraz zamiłowania do 
turystyki górskiej, a okazji ku 
temu nie brakowało.

Najlepszym podsumowaniem 
tej wycieczki były radość dzieci, 
aktywność i ciekawość świata 
w pytaniach, komentarzach i roz-
mowach. Z przymrużeniem oka 
można przytoczyć pewną rozmo-
wę:„Wartało dać tyle piniendzy” 
- trudno odmówić dzieciom racji, 
bo „ wartało”!

Tekst i zdjęcia: Marta Bryniarska

Wycieczka na Kasprowy Wierch
Początek września w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej to nie tylko 
sprawy organizacyjne, ale też wiele wrażeń i radości, bo uczniowie już po kilku 
dniach nauki mogli cieszyć się pierwszą po długiej przerwie wycieczką!
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W uroczystości udział 
wzięli Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkara-

dziński, dyrektor szkoły Bry-
gida Strzęp, rodzice, przed-
szkolaki i nauczyciele oraz ks. 
proboszcz Adam Biłka, który  
poświęcił nowo otwarte po-
mieszczenia. O wyjątkowy 
klimat uroczystości zadbały 
przedszkolaki, które zapre-
zentowały występ artystyczny. 

Placówka przedszkolna liczy 
dwa oddziały, w której znajdu-
ją się w pełni wyposażone sale 
w tym łazienki, zaplecze ku-
chenne, stołówka oraz szatnia. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim osobom, które przyczyniły 
się do powstania tego nowocze-
snego obiektu.

Tekst: Joanna Palka
Zdjęcia: Anna Waluś

Uroczyste otwarcie 
przedszkola 
w Skrzypnem

Przedszkole to miejsce szczególne. To właśnie 
do tego miejsca, spod troskliwych objęć 
rodzica, wyrusza w wielką podróż zwaną 
edukacją, mały człowiek. Pierwszego 
września w Szkole Podstawowej w Skrzypnem 
odbyła się radosna i niecodzienna uroczystość 
jaką było oficjalne otwarcie przedszkola.

28

Kwartalnik Gminy SzaflaryHISTORIA I EDUKACJA



Młodzi zaskalanie, musieli 
nauczyć się podstawowych 
przepisów ruchu drogowe-

go oraz obsługi roweru. Podczas 
spotkania z Panią sierżant Patrycją 
Adamowską dowiedzieli się m.in. 
jak wezwać pierwszą pomoc. Po-
licjantka podkreśliła jak ważne jest 

jeżdżenie w kasku i zakładanie 
opasek odblaskowych zwłasz-
cza w zacienionych leśnych 
miejscach. Potem opowiedzia-
ła o swojej codziennej pracy 
w policji.

Tekst i zdjęcia:  
Kinga Jagła – Tokarska

W Szkole Podstawowej w Zaskalu, w czerwcu odbył 
się egzamin na kartę rowerową.

Spotkanie z policjantką 
w SP Zaskalu

„Myślę, więc nie śmiecę”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej sprzątają świat!

„Sprzątanie Świata” to co-
roczna akcja, w której 
biorą udział wszyscy, 

którym nie jest obojętny los 
i wygląd najbliższej okolicy. 
Tegoroczna 28 edycja odby-
wa się pod hasłem: „Myślę, 
więc nie śmiecę” i ma przede 
wszystkim charakter eduka-
cyjny. Uczy poszanowania 
środowiska naturalnego, 
promuje postawy i zachowa-
nia proekologiczne, a także 
uświadamia, że stan środo-
wiska, w którym żyjemy za-
leży w dużej mierze od nas 
samych.

W dniu 9 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Górnej włączyli się 
w tegoroczną akcję „Sprzątanie 
świata”. Korzystając z pięknej 
pogody zaopatrzeni w rękawicz-
ki i worki na śmieci przemierzyli 
ulice Maruszyny. W akcji wzięło 
udział przeszło 70 uczniów z klas 
I- VIII pod opieką wychowaw-
ców. Najmłodsi podopieczni 
sprzątali teren w pobliżu szkoły 
oraz cmentarza, natomiast starsi 
uczniowie udali się na dłuższe 
wyprawy ulicami: Ludźmier-
ską, św. Stanisława Kostki, Pod 
Górą oraz ulicą Kosy. Dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu ze-
brano kilkanaście worków od-
padów, a chodniki, przydrożne 
rowy i łąki stały się czystsze. 
Mamy nadzieję, że nasza praca 
nie pójdzie na marne i taki stan 
pozostanie na dłużej, a w przy-
szłości znacząco zmniejszy 
się ilości śmieci porzucanych 
w przestrzeni publicznej.

Dopełnieniem akcji terenowej 
była również szkolna kampania 
informacyjna na temat zasad 
segregowania śmieci w gminie 
Szaflary oraz konieczności dba-
nia o naszą Planetę.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska
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Zespół powstał ponad 20 lat 
temu i od 2000 roku działa 
przy Szkole Podstawowej 

w Maruszynie Dolnej. Członko-
wie pod okiem obecnych instruk-
torów, Andrzeja i Aleksandry 
Mirgi uczą się nowych układów 
choreograficznych, ciągle dosko-
naląc swoje umiejętności. Uczą 
się także śpiewu, jednocześnie 
podtrzymujący tożsamość kul-
turową i etniczną Romów.

Od stycznia 2018 roku zespół 
romski działa pod opieką Gmin-
nego Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach. 

Zdjęcia: Aleksandra Mirga

Zespół romski Terne ćhawe
W Szaflarach, na terenie Osiedla Zadział, 
graniczącego ze wsią Maruszyna 
zamieszkuje społeczność romska, tworząca 
zespół romski Terne Ćhawe.
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Pierwsze miejsce oraz Dużą 
Spinkę Góralską w konkur-
sie gawędziarzy, w kategorii 

dorosłej zdobył Andrzej Sza-
flarski z Szaflar, wraz z dodat-
kową nagrodą specjalną imienia 
Franciszka Hodorowicza-Sew-
cowego, w postaci dyplomu za 
interpretację oraz wyjątkowe 
walory poznawcze i edukacyjne 
zaprezentowanej gawędy.

Drugie miejsce w tej samej 
kategorii gawędziarzy zdobyła 
Dorota Adamczyk z Szaflar.

Drugie miejsce w konkursie 
śpiewu grupowego w kategorii 
dziecięcej otrzymała dziewczęca 
grupa śpiewacza „Niźniobańsca-
nie” z Bańskiej Niżnej.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom!

Zdjęcia: Bukowiańskie Centrum Kultury 
„Dom Ludowy” i Anna Mrowca

Jury w składzie: Anna Bo-
rucka-Szotkowska (prze-
wodnicząca), Zbigniew 

Wałach, Aleksander Smaga, 
Przemysław Ficek, Krzysztof 
Trebunia-Tutka, Katarzyna 
Pach-Sznepka (sekretarz) wy-
słuchało 146 prezentacji muzy-
ku ludowej, w tym: 26 kapel, 45 
grup śpiewaczych, 11 mistrzów 

instrumentalistów z ucznia-
mi, 10 mistrzów śpiewaków 
z uczniami, 26 solistów 
śpiewaków, 24 solistów in-
strumentalistów i 4 solistów 
multiinstrumentalistów 
oraz przyznała nagrody 
i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach kon-
kursowych.

Miło nam poinformować, że 
grupa śpiewacza SKRZYP-
NIANKI ze Skrzypnego zajęła 

drugie miejsce w kategorii grup 
śpiewaczych.

Serdecznie gratulujemy!
Zdjęcie: Monika Peciak

II miejsce Skrzypnianek na 52. Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich w Żywcu!

Na żywieckim rynku już po raz 52 odbył się 
Festiwal Folkloru Górali Polskich – konkurs 
zespołów, kapel, grup śpiewaczych, 
śpiewaków ludowych, instrumentalistów, 
multiinstrumentalistów, a także mistrzów 
uczących śpiewu i gry na instrumentach.

Kolejne sukcesy na Sabałowych Bajaniach 
w Bukowinie Tatrzańskiej!

Podczas odbywających się w sierpniu 
55. Sabałowych Bajaniach reprezentanci z gminy 
Szaflary zdobyli aż trzy wysokie miejsca!
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Podczas XII Europejskich 
Targów Produktów Regio-
nalnych, odbywających się 

w sierpniu na Górnej Równi 
Krupowej w Zakopanem, wy-
stąpiły na scenie plenerowej 
dwa zespoły regionalne z gminy 
Szaflary: Gminny Młodzieżowy 
Zespół Góralski z Szaflar, który 
zaprezentował program „Przy 
grabieniu” przedstawiający typo-

we prace polowe przy gospo-
darstwie w okresie w okresie 
letnim oraz zespół „Niźnio-
bańscanie” z Bańskiej Niż-
nej z programem „Na Matke 
Boskom Zielnom”.

Obydwa zespoły zostały 
ciepło przyjęte przez licznie 
zgromadzoną publiczność 
uczestniczącą w Targach.

Tekst i zdjęcia: Anna Mrowca

Przed zebraną publicznością 
zaśpiewał chór Kanto z Bia-
łego Dunajca pod dyrekcją 

Pani Marii Krawczyk-Ziółkow-
skiej, w akompaniamencie Mar-
cina Polańskiego, Ady Przybyły, 
Bartłomieja Fatli, Marcina Fatli 
i Wojciecha Fatli. Pieśni prze-
platane były narracjami, które 
przygotowali Pan Jarosław Szlęk 
i Pani Katarzyna Fiedler z Szaflar 
wraz z młodzieżą, a przedsta-
wiające relacje świadków pożaru 

w Szaflarach w 1932 roku 
oraz nawiązujące do tragicz-
nego wydarzenia w Nowej 
Białej.

Koncert zorganizowano 
z inicjatywy mieszkanki Sza-
flar, Pani Haliny Pary, współ-
organizatorami byli Parafia 

Św. Andrzeja Apostoła w Szafla-
rach, Gmina Szaflary, Związek 
Podhalan Oddział Szaflary, Koło 
Gospodyń Wiejskich Szaflary, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Sza-
flar, Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach, Gminny Ośrodek Kultury 
w Białym Dunajcu oraz spo-
łeczność Gliczarowa Dolnego.

Podczas koncertu obecna 
była także sołtys Nowej Bia-

łej, Pani Krystyna Węglarz która 
podziękowała organizatorom za 
wspaniały występ zaś darczyń-
com za wsparcie mieszkańców 
Nowej Białej w potrzebie, a te są 
ogromne. Niszczycielski ogień 
objął dwadzieścia dwa budynki 
mieszkalne i kilkanaście budyn-
ków gospodarczych, i pozbawił 
części mieszkańców dobytku 
i dachu nad głową.

W ramach wydarzenia odbyła 
się także loteria fantowa i kier-
masz ciast. Wszystkie zebrane 
środki organizatorzy przekazali 
na ręce Pani sołtys.

Dziękujemy za Wasze otwarte 
serca i złożone datki!
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

Szaflary i Biały Dunajec dla Nowej Białej
W kościele parafialnym w Szaflarach, 
15 sierpnia, odbył się koncert charytatywny 
na rzecz pogorzelców z Nowej Białej.

Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar oraz Niźniobańscanie 
na Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem
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Małopolska Tatra Road Race w gminie Szaflary
W sobotę 11 września, do gminy Szaflary, po raz kolejny zawitali kolarze Tatra Road 
Race. Na starcie dwuetapowego wyścigu pojawiło się około 1000 zawodników z Polski 
i z zagranicy. Start i meta wyścigu w tej edycji znajdowały na Gubałówce.

Organizatorzy przygotowa-
li dwa dystanse – HARD 
(54,4 km i 1590 m przewyż-

szenia) oraz HELL (119,8 km 
i 3300 m przewyższenia). Trasa 
wyścigu zawsze prowadzi przez 
malownicze zakątki Podhala. 
W tegorocznej edycji wyścig 
w gminie Szaflary zaliczył po 
raz kolejny słynny podjazd pod 
Pitoniówkę, gdzie zlokalizowana 
została Premia Górska oraz trasę 
przez Maruszynę i podjazd na 
Osiedlu Bukowa.

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

Tatra Road Race to jeden 
z najtrudniejszych wyścigów 
dla kolarzy amatorów w Pol-
sce, którego organizatorem jest 
Cezary Szafraniec z Tatra Cyc-
ling Events, pasjonat kolarstwa, 
kiedyś czynny zawodnik, później 
amator startujący w licznych za-
wodach szosowych i mtb w Pol-
sce i Europie.

Wszystkim Mieszkańcom 
gminy Szaflary dziękujemy 
za wyrozumiałość z powo-
du utrudnień jakie wystąpiły 
w tym dniu oraz za doping za-
wodników.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

33

nr 3(21)/2021 SPORT



Młodzi skoczkowie 
trenują cały rok

Młodzi wychowankowie Klubu Sportowego 
RUTKOW-SKI, założonego przez pochodzącego 
ze Skrzypnego skoczka Łukasza Rutkowskiego, 
trenują wytrwale przez cały rok i zdobywają 
kolejne sukcesy w skokach narciarskich. 

Zawodnicy ćwiczą pod okiem 
trenerów Łukasza Rutkow-
skiego i Andrzeja Gąsienicy, 

regularnie startują w zawodach 
organizowanych na szczeblu 
ogólnopolskim i z każdych wy-
chodzą z wysokimi miejscami.

SUKCESY ZAWODNIKÓW
KLUBU SPORTOWEGO
RUTKOW-SKI 
W SEZONIE LETNIM 2021

lotos cuP szczyrk  
– 19-20.06.2021
 » Dawid Dzioboń podczas oby-

dwu dni zawodów zdobywa 
I miejsce, plasując się tym sa-
mym na pierwszym miejscu 
klasyfikacji generalnej.

Puchar Wakacji chochołóW 
– 26.06.2021
 » Rafał Luberda wygrywa za-

wody w swojej kategorii

tatra cuP ski jumPing 
zakoPane – 07.07.2021  
(zawody na otwarcie kompleksu 
skoczni w Zakopanem)
 » Rafał Luberda zajął 3 miejsce 

w swojej kategorii
 » Mateusz Ustupski zajął 3 

miejsce w swojej kategorii

 » Jan Malczewski zajął 3 miej-
sce w swojej kategorii

 » Wojciech Bobak zajął 4 miej-
sce w swojej kategorii

Puchar Wakacji chochołóW 
– 24.07.2021

W tym dniu zawodnicy klu-
bu sportowego RUTKOW-SKI 
zdominowali zawody w każdej 
kategorii. Była druga edycja Pu-
charu Wakacji.

„nadzieje Beskidzkie”  
Wisła – 07.08.2021
 » Rafał Luberda wygrał zawody 

w swojej kategorii
 » Wojciech Bobak zajął 2 miej-

sce w swojej kategorii

lotos cuP szczyrk  
– 20-21.08.2021
 » Mateusz Ustupski dwa razy 

zajął 2 miejsce w swojej ka-
tegorii

 » Dawid Dzioboń dwa razy za-
jął 3 miejsce w swojej kate-
gorii i po 4 konkursach nadal 
był na najwyższym podium 
w klasyfikacji generalnej

 » Seweryn Rutkowski zajął 10 
i 19 miejsce w swojej kate-
gorii

Klub Sportowy RUTKO-
W-SKI został utworzony 
w 2017 roku z myślą o kształ-
ceniu i trenowaniu dzieci 
i młodzieży w skokach nar-
ciarskich. Celem Klubu jest 
propagowanie aktywności 
i kultury fizycznej oraz pro-
mowanie sportu i zdrowego 
stylu życia. W tym roku w lip-
cu zawodnicy KS RUTKOW-
-SKI odbyli także zgrupowanie 
szkoleniowo-przygotowawcze 

nad morzem, gdzie realizowali 
trening ogólnorozwojowy i kon-
dycyjny podnoszący umiejętno-
ści zawodników.
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Łukasz jest m.in. prezesem 
Fundacji „Szukamy Talen-
tów” Erasmus+ oraz wice-

prezesem Fundacji Edukacyjno-
-Europejskiej. Obydwie fundacje 
zajmują się pozyskiwaniem 
środków unijnych na organizację 
szkoleń dla młodzieży międzyna-
rodowej, w różnorodnych dzie-
dzinach, tj.: przedsiębiorczość, 
sport, kultura, ekologia, itd.

Projekty realizowane przez 
obydwie fundacje odbywają się 
nie tylko na terenie Polski ale 
również w Państwach biorących 

udział w danym projekcie. Or-
ganizowano już m.in. projekty 
i spotkania w Gruzji w 2019 r.

W maju 2021 r., w Armenii, 
Łukasz Rutkowski wspólnie 
z fundacją „Szukamy Talentów” 
Erasmus+ organizował projekt 
pt.,,Utalentowane ręce”, gdzie 
młodzież namalowała mural na 
ścianie jednego z budynków, udo-
stępnionego przez władze miasta 
Dilijan.

Ostatni projekt jaki udało 
mu się zrealizować, w czerwcu 
br. w Zakopanem, to projekt pt. 

,,Poznajmy rynek pracy’’. Uczest-
niczyła w nim młodzież z Polski 
(w tym z Gminy Szaflary i po-
wiatów nowotarskiego i tatrzań-
skiego), Grecji, Włoch i Bułgarii. 
Podczas zajęć uczestnicy dowie-
dzieli się jak prowadzić biznes, 
marketing, poddawali swoje 
działania ewaluacji, wzajemnie 
wymieniali się wiedzą i doświad-
czeniem, a nawet realizowali grę 
miejską gdzie mieli do rozwiąza-
nie konkretne zadania. Uczestnicy 
projektu mieli także możliwość 
zwiedzenia Zakopanego, Doliny 

Chochołowskiej, Doliny Strąży-
skiej oraz Morskiego Oka. Na 
wrzesień i październik tego roku 
zaplanowano już kolejne projekty.

„Bardzo się cieszę ze oprócz 
Klubu gdzie mam dzieciaki, 
mogę zajmować się również 
młodzieżą i ich edukować. Mają 
szanse, aby mogli się rozwijać.” 
- zaznacza Łukasz Rutkowski.

Szczegóły dot. realizowanych 
projektów można śledzić na Fa-
cebooku i Instagramie „Szukamy 
Talentów” oraz „Fundacja Edu-
kacyjno-Europejska”. oprac. r/

Łukasz Rutkowski, były polski skoczek narciarski, olimpijczyk z Vancouver, 
reprezentant Polski oraz założyciel Klubu Sportowego RUTKOW-SKI, oprócz pracy z dziećmi, 
zajmuje się także edukowaniem młodzieży z Polski i z zagranicy.

Szukając talentów 
nie tylko sportowych

Młodzież, w urzędzie 
przywitał Wójt Rafał 
Szkaradziński, wicewójt 

Sławomir Furca wraz z Dy-
rektorem Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
Iwoną Gal oraz Natalia Staszel 
z GCKPiT.

Spotkanie możliwe było 
dzięki współpracy z Fundacją 
Szukamy Talentów, która zaj-
muje się programem Erasmus+. 

Natalia Staszel opowiedziała 
uczestnikom o działaniach 
kulturalnych i sportowych po-
dejmowanych dla młodzieży 
i dzieci z terenu gminy Szaflary. 

Na zakończenie młodzież 
podzieliła się swoimi wrażenia 
z pobytu w Polsce, i była miło 
zaskoczona upominkami przy-
gotowanymi przez GCKPiT. 

oprac. r/
Zdjęcia: Łukasz Rutkowski

W Urzędzie Gminy Szaflary spotkali się uczestnicy 
programu Erasmus +, którzy przyjechali do Polski 
w ramach międzynarodowej wymiany.

Uczestnicy Erasmusa z wizytą w Szaflarach
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W dniach (tj. sobota) 4 
września 2021 r. oraz 
25 września 2021 r. 

w godzinach od 9:00 do 
12:00 zostały przeprowa-
dzone szczepienia przeciw 
SARS-CoV-2.

Na zaproszenie Wojewody 
Małopolskiego Łukasz Kmita, 
Wójta Gminy Szaflary Rafała 
Szkaradzińskiego oraz Kie-
rownika Ośrodka Zdrowia 
w Szaflarach Tymoteusza 
Derebasa każdy mieszkaniec 
gminy oraz turyści przeby-

wający na terenie Gminy 
Szaflary mogli skorzystać 
i zaszczepić się szczepionką 
Pfizer lub Johnson&Johnson.

Zgłosić się mógł każdy 
chętny – bez konieczności 
wcześniejszego zapisywania 
się.

Szczepienia były wy-
konywane przez personel 
medyczny w budynku Sa-
modzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Szaflarach. Wykonano 80 
szczepień.

Oprócz organizowanych 
weekendowych ak-
cji szczepień przeciw 

SARS-CoV-2 wszystkie 
osoby, które są zaintere-
sowane szczepieniem ser-
decznie zapraszamy do 
Ośrodka Zdrowia w Sza-
flarach, aby skorzystać 
z jednej z poniższych 
możliwości, aby szybko 
i sprawnie zapisać się na 
szczepienia wykonywane 
w Punkcie Szczepień:
 » zadzwonić na bezpłatną 

infolinię Narodowego 
Programu Szczepień: 989

 » skontaktować się z wybra-
nym 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 tre-
ści: SzczepimySie

 » zapisać się poprzez e-reje-
strację dostępną na stronie 
głównej pacjent.gov.pl

Do zapisu wystarczy nu-
mer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wy-
magany, ale jeśli go podasz, 
otrzymasz SMS z potwier-
dzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie. W ten sposób 
możesz zarejestrować swo-
ich 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 CO-
VID-19 dzięki szczepieniu!

ZAPRASZAMY DO 
SKORZYSTANIA!

Weekendowa akcja szczepienie 
przeciw Sars-CoV-2 w Ośrodku 
Zdrowia w Szaflarach

Zaproszenie na szczepienie 
w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostaną rozlosowane  
2 leżaki z logo Serce Podhala!

Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej  
się obok drzwi wejściowych GCKPiT 
do 24 października 2021 roku.

Losowanie nagrody odbędzie się  
na żywo na fanpage’u GCKPiT  

www.facebook.com/gckpitszaflary/ 
25 października 2021 roku.

Poziomo
 1. Inaczej semestr
 2. Między lekcjami
 3. Najlepsza ocena
 4. Poprzedza pierwszą klasę 

podstawówki
 5. Nosimy w nim książki
 6. Sprawdzana na początku lekcji
 7. Podstawowa lub średnia
 8. Dłuższy od kartkówki
 9. Kieruje szkołą
 10. Przedmiot kojarzony z globusem 

i mapami

 11. Zaczyna i kończy przerwę
 12. Przyrząd do rysowania kółek
 13. Zapisywany na początku lekcji
 14. Zebranie z rodzicami

Pionowo
 15. ….. domowa – zadawana przez 

nauczyciela
 16. W nim przybory szkolne
 17. Polonista lub matematyk
 18. Sportowe zmagania
 19. Typowo szkolny mebel
 20. Przedmiot opowiadający nasze dzieje

 21. Trwają 45 minut
 22. Wpisywana w dzienniku
 23. Uczymy się o nich na chemii
 24. W nim wpisuje się obecności 

 i oceny
 25. Uroczysty z wprowadzeniem 

sztandaru szkoły
 26. Piszemy nią po tablicy
 27. Sprawdzian wiedzy 

(np. jednokrotnego wyboru)
 28. Może być niezapowiedziana
 29. Figura geometryczna o czterech 

równych bokach

19.

1.

2.

16. 21. 29.

2.

9.

25. 27.

10.

3.

4. 23. 5.

8.

18.

12.

6.

13.

7.

6.

24.

17. 20. 28.

15.

8.

3.

9.

5.

10.

11.

22. 26.

11.

12.

4.

13.

1.

14.

14. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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informator
 »Urząd Gminy Szaflary

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

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

 » Wójt Gminy  
Rafał Szkaradziński

pokój nr 2.4.1
tel: 18 26-123-38
e-mail: sekretariat@szaflary.pl

 » Zastępca Wójta Gminy
pokój nr 2.4.2
Sławomir Furca
tel: 18 26-123-38
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/Justyna Buroń
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 
/Sara Fryźlewicz 
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

 » 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

 » 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

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
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Bańska Niżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32

Bańska Wyżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

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

Bór
» Sklep wielobranżowy

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

Maruszyna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Maciejewska Agnieszka
ul. Kosy 29

Skrzypne
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

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

Szaflary
» Sklep  

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

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

» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale
» Sklep  

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

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

Tu nas znajdziesz

Godziny otwarcia: pon-pt: 
7:30–19:00
Godziny przyjęć lekarzy  
na str. 45
Rejestracja 
tel.: 18 26-113-10; 18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny
tel.: 18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej
tel.: 18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-
położniczy i położnej
tel.: 18 26-113-17
Nocną i świąteczną opiekę 
całodobową pełni
Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła 
II w Nowym Targu, 
ul. Szpitalna 14
tel. 18 26-337-64

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

 » Apteka Prywatna Długa 27, 
Nowy Targ
 » APTEKI
 » Apteka „Remedium”

tel.: 18 27-544-03 
ul. Orkana 37 d, 34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:

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

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

ul. Zakopiańska 43,  
34-424 Szaflary
tel.: 601-086-351, 18 27-547-28 

 » 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 Urszula Krupa
tel.: 18 27-547-26
 » Szkoła Podstawowa w Borze

tel.: 18 27-544-43
p.o. Dyrektora Monika 
Mroszczak-Gąsior
 » Szkoła Podstawowa 
w Bańskiej Niżnej 

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

tel.: 18 27-548-98
p.o. Dyrektora Renata Jagoda
 » 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 
p.o. Dyrektora 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

 » Żłobek Wesołe Misie
ul. Na Brzegu 32,  
34-424 Bańska Niżna  
tel.: 780-151-384,  
Właściciel Karolina Janczak

 » Hotel dla psów  
„Kudłata Banda”

ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602-232-625
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