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Szanowni Mieszkańcy!

P

rzedstawiamy Wam świąteczne wydanie kwartalnika „Serce Podhala”, w którym jak zawsze
znajdziecie ciekawe i praktyczne informacje.
Relacje z minionych wydarzeń, planowane,
trwające i zakończone inwestycje oraz podsumowanie sukcesów dzieci i młodzieży z naszej
gminy. Nie zabraknie również praktycznych porad
zdrowotnych.
Mamy nadzieję, że to wydanie będzie dla Państwa przyjemną lekturą na zimowe wieczory.

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Przypominamy także o naszym krzyżówkowym
konkursie!
Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia
spokoju, życzliwości, rodzinnych rozmów przy
wigilijnym stole i zapału do działania w nadchodzącym 2022 roku. Niech ten magiczny
czas wypełni atmosfera radości i pozytywnych
wrażeń.

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

2

nr 4(22)/2021

AKTUALNOŚCI

Obchody Dnia Niepodległości w Szaflarach
W podniosłej atmosferze w Szaflarach świętowano Obchody
103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

U

roczystości w gminie
Szaflary rozpoczęły się
od przemarszu delegacji
z pocztami sztandarowymi
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniów szkoły
w Szaflarach oraz harcerzy, do
kościoła parafialnego w Szaflarach, gdzie wszyscy zebrani
uczestniczyli we mszy świętej
w intencji Ojczyzny, koncelebrowanej przez ks. proboszcza
Kazimierza Duraja.
Po mszy świętej, na rynku
podniesiona została na maszt
biało czerwona flaga oraz
odśpiewany został „Mazurek
Dąbrowskiego”. Przed zebranymi Jadwiga Trebunia-Tutka
wyrecytowała wiersz Augu-

styna Suskiego „Piosenka
więzienna”.
Wiązanki i znicze pod pomnikiem Augustyna Suskiego złożyli:
przedstawiciele Rady Gminy Sza-

flary na czele z Wójtem Gminy
Rafałem Szkaradzińskim, przedstawiciele Związku Podhalan
oddział Szaflary, uczniowie oraz
nauczyciele szkoły podstawowej

w Szaflarach wraz z Panią Dyrektor Urszulą Krupą, Harcerze oraz
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szaflarach.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach

Góralski śpiew Skrzypnianek na krajowych
obchodach Dnia Niepodległości w Krakowie
Skrzypnianki uświetniły swoim śpiewem uroczyste
obchody Dnia Niepodległości, które odbyły się
11 listopada w budynku Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego ”Sokół” w Krakowie.

Z

espół Skrzypnianki pod
przewodnictwem Moniki Peciak, towarzyszył
delegacji z gminy Szaflary
na czele z wójtem Rafałem
Szkaradzińskim, radnym powiatowym Jackiem Królem,
radnymi gminy Joanną Palką,
Heleną Guśpiel i Januszem Gałem oraz skarbnikiem gminy
Anną Golonką.

W obchodach wzięli udział
przedstawiciele władz Państwa
m.in. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Premier Mateusz
Morawiecki, Wicemarszałek
Sejmu Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Senatu Marek Pęk,
Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, Wicepremier
i minister kultury i dziedzictwa
narodowego Piotr Gliński, Wi-

cepremier i minister aktywów
państwowych Jacek Sasin, Minister obrony narodowej Mariusz
Błaszczak, Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Posłowie
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na Sejm RP: Anna Paluch, Anna
Pieczarka, Wiesław Janczyk
i Arkadiusz Mularczyk, Senator
RP Jan Hamerski, Wojewoda
małopolski ŁukaszKmita oraz
Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Józef Gawron.
Koncert odbył się w zabytkowej sali sportowej „Sokoła”,
która powstała w 1890 roku,
gdzie Skrzypnianki wspólne
ze zgromadzonymi odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”.
W ich repertuarze znalazły się
również pieśni patriotyczne
i góralskie.
Tekst i zdjęcia: GCKPiT w Szaflarach
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Duży postęp prac przy budowie nowej wielofunkcyjnej hali
sportowo-rekreacyjnej wraz z siedzibami Gminnej Biblioteki oraz
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

Z

akończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał
2022 roku. Jednak już teraz
widać jak postępują prace i jak
pną się mury nowego budynku.
Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum Marek
Głowa Usługi Ogólnobudowlane oraz Stanisław Karpiel Firma Handlowo Usługowa EFER.
Wartość inwestycji wynosi ponad 10 mln zł, z czego
8 mln zł sfinansowane zostanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 w ramach projektu
pt. „Przebudowa istniejącej
sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą”, a 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zofia
Antoni
Zofia
Aleksandra
Amanda
Alicja
Maja
Oliwia
Zuzanna
Stanisław
Jan
Filip

02.09.2021 r.
06.09.2021 r.
10.09.2021 r.
13.09.2021 r.
14.09.2021 r.
14.09.2021 r.
14.09.2021 r.
14.09.2021 r.
16.09.2021 r.
22.09.2021 r.
22.09.2021 r.
23.09.2021 r.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Filip
Mikołaj
Joanna
Kacper
Hubert
Helena
Adam
Franciszek
Zofia
Marcelina
Zofia
Kacper

25.09.2021 r.
26.09.2021 r.
27.09.2021 r.
30.09.2021 r.
07.10.2021 r.
09.10.2021 r.
21.10.2021 r.
23.10.2021 r.
25.10.2021 r.
28.10.2021 r.
28.10.2021 r.
29.10.2021 r.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Anna
Laura
Liliana
Adam
Franciszek
Wojciech
Hanna
Julia
Łucja
Łucja
Antonina
Mikołaj
Tymoteusz

29.10.2021 r.
06.11.2021 r.
08.11.2021 r.
09.11.2021 r.
09.11.2021 r.
10.11.2021 r.
11.11.2021 r.
15.11.2021 r.
18.11.2021 r.
19.11.2021 r.
22.11.2021 r.
26.11.2021 r.
27.11.2021 r.
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Anna Mrowca nagrodzona za
działalność regionalną
Wieloletnia instruktorka kilku zespołów regionalnych działających
w gminie Szaflary, otrzymała od Wójta Gminy Rafała Szkaradzińskiego oraz
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach specjalne
wyróżnienie za liczne osiągnięcia w działalności regionalnej.

A

nna Mrowca jest instruktorem zespołów regionalnych Niźniobańscanie, Mali Skrzypnianie, Mali
Zaskalanie, Zyngierki oraz
Gminnego Młodzieżowego
Zespołu Regionalnego. Jej
uczniowie odnoszą wiele

sukcesów w konkursach zespołowych i indywidualnych,
zdobywając wysokie miejsca
na podium.
Wójt Gminy w imieniu
swoim, wszystkich uczniów
oraz ich rodziców, podziękował Annie Mrowcy za ogrom-

Cykl spotkań informacyjnych w ramach
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
30 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach
cyklu spotkań informacyjnych PP Czyste Powietrze,
które organizowane są co najmniej raz na kwartał.

P

odczas spotkania poruszono
podstawowe kwestie związane z PP „Czyste Powietrze”,
m.in.: korzyści płynące z udziału
w Programie, zasady uczestnictwa, procedurę wnioskowania
o dofinasowanie oraz o płatność,
najczęściej napotykane trudności podczas składania wniosków
oraz możliwości zapobiegania
ich powstawaniu.
Dodatkowo, w związku ze
sporym zainteresowaniem tematyką pomp ciepła główny
prelegent Paweł Żukowski Dyrektor Techniczny, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.
o oraz specjalista z zakresu

odnawialnych źródeł energii
(OZE), analizy kosztów energii oraz pomp ciepła w prosty
i bardzo przystępny sposób
przedstawił w jaki sposób funkcjonują tego typu urządzenia,
przybliżył szacowane koszty
eksploatacji oraz zwrócił uwagę
na różnego typu praktyki rynkowe, które wprowadzają konsumentów w błąd.
Całość spotkania była transmitowana na żywo na stronie
internetowej Gminy Szaflary,
bardzo dziękujemy za udział
w spotkaniu zarówno mieszkańcom, którzy przybyli do Urzędu
Gminy Szaflary jak i tym, którzy
uczestniczyli w spotkaniu online.

Zachęcamy do śledzenia
strony internetowej oraz portali
społecznościowych Gminy Szaflary, na których na bieżąco są
umieszczane komunikaty o nadchodzących spotkaniach.
Informacje na temat PP Czyste
Powietrze są udzielane w trybie
ciągłym przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Szaflary w związku z prowadzeniem
punktu konsultacyjnego dedykowanego do obsługi mieszkańców
zainteresowanych udziałem w ww.
programie, a także pod numerem
telefonu 18-26-123-41 oraz za pośrednictwem adresu mailowego
czystepowietrze@szaflary.pl.
Tekst i zdjęcie: Natalia Pańszczyk
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ny wkład pracy i zaangażowanie w prowadzenie zespołów.
Zaznaczył, iż działalność kulturalna i kulturotwórcza jest
wizytówką gminy Szaflary.
Życzył jej także niegasnącego
zapału w promowaniu dziedzictwa kulturowego.

Projektowanie
sieci kanalizacyjnej
w Borze
Gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Bór
oraz w obszarze ul. Polnej – Tewikiel i ul. Do
Barci w Szaflarach.

B

udowa nowej linii kanalizacji pozwoli na przyłączenie do sieci ok. 120
nowych budynków.
Wartość inwestycji to 329
763,00 zł. Wykonawcą projektu sieci kanalizacji jest firma P.P.U.H. „ADIR” z Kielc.
Planowane zakończenie projektowania przewidziane pod
koniec roku 2023. Bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i przychylność dla
projektantów podczas uzgodnień w terenie. Im szybciej
zgody będą uzyskane tym
szybciej będzie planowana
realizacja inwestycji.
Tekst: UG Szaflary
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Poznaj Polskę
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gminie
Szaflary udzielono wsparcia finansowego w wysokości 24.944,00 zł.

D

otacja została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie do 15 grudnia 2021 r. pięciu wycieczek szkolnych
związanych z priorytetowymi obszarami
edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra:
»» śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
»» śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
»» kultura i dziedzictwo narodowe,

»» największe osiągnięcia polskiej nauki.
W projekcie wzięły udział następujące
szkoły:
1. Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza
Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha
w Bańskiej Wyżnej

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”

W

3. Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola
Wojtyły w Zaskalu
Łączny koszt realizacji projektu:
31 180,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa:
24 944,00 zł
Wkład własny Gminy: 6 236,00 zł
Tekst: Marzena Stoch

wyniku pozytywnej oceny
wniosków Gminie Szaflary w ramach „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”
w 2021 r. przyznano na ten cel
dofinansowanie w łącznej kwocie 35.500,00 zł (całkowity koszt

wynosi 44.375,00 zł) z przeznaczeniem na zakup: książek, nowych elementów wyposażenia do
bibliotek placówek wychowania
przedszkolnego i szkół oraz na
realizację działań promujących
czytelnictwo.

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2021 r.:
Placówka

Wkład własny

Kwota wsparcia finansowego

Koszt całkowity

Gminne Przedszkole w Szaflarach

750,00

3.000,00

3.750,00

Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej – oddziały przedszkolne

625,00

2.500,00

3.125,00

Szkoła Podstawowa w Borze – oddziały przedszkolne

625,00

2.500,00

3.125,00

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej – oddział przedszkolny

375,00

1.500,00

1.875,00

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej – oddziały przedszkolne

625,00

2.500,00

3.125,00

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem – oddziały przedszkolne

625,00

2.500,00

3.125,00

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach – oddział przedszkolny

375,00

1.500,00

1.875,00

Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Zaskalu – oddział przedszkolny

375,00

1.500,00

1.875,00

Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2021 r.:
Placówka
Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej
Szkoła Podstawowa w Borze
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
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Wkład własny

Kwota wsparcia finansowego

Koszt całkowity

1.000,00

4.000,00

5.000,00

750,00

3.000,00

3.750,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00

750,00

3.000,00

3.750,00

1.000,00

4.000,00

5.000,00
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Zimowe
Utrzymanie
Dróg na terenie
Gminy Szaflary
w sezonie
2021/22

Nagrody Wójta dla dyrektorów,
nauczycieli i pracowników szkoły

Z
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy
Szaflary przyznał nagrody niżej wymienionym
dyrektorom szkół i przedszkola:
Jolanta Stolarczyk − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej
Maria Niedośpiał − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
Konrad Kuźmiński − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej
Brygida Strzęp − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzypnem
Urszula Krupa − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szaflarach
Renata Mozgowiec − Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaskalu
Katarzyna Pająk-Budz − Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Szaflarach

Wójt Gminy Szaflary przyznał nagrody niżej
wymienionym nauczycielom oraz pracownikom

niepedagogicznym szkół i przedszkola z Gminy
Szaflary:
»» Anna Krupa − Pracownik Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Niżnej
»» Małgorzata Kwatyra − Nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
»» Monika Szado − Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borze
»» Renata Zagól − Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
»» Grażyna Marusarz-Bieda − Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej
»» Iwona Zagól − Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem
»» Stanisław Kopiński − Pracownik Szkoły Podstawowej w Szaflarach
»» Stanisław Pietrzak − Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zaskalu
»» Anna Białońska − Nauczyciel Gminnego
Przedszkola w Szaflarach

Dzięki dodatkowym środkom ze zwiększonej rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej – 38.010,00 zł szkoły mogły sfinansować koszty
prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów.

W

oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
Zajęcia wspomagające miały
na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego oraz miały pozwolić
uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodo-

ODŚNIEŻANIE DRÓG
POWIATOWYCH
Firma HandlowoUsługowa „KAL-TRANS”
Sp. j. Kalata
Telefon 601 550 142,
18 27 545 73
Nadzorujący zadanie:
Marcin Ligas
tel. 18 26 628 88
ODŚNIEŻANIE
DRÓG GMINNYCH
• W miejscowościach:
SZAFLARY
oraz ZASKALE:
Firma TATRY-INWEST
Sp. z o.o. SP.K.
Telefon 794 498 147
oraz 600 755 664

Zajęcia wspomagające
ykorzystanie i organizacja zajęć wspomagających należała do decyzji
dyrektora danej szkoły, który
w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustalił przedmiot lub
przedmioty, które były realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę
potrzeby uczniów wszystkich

ODŚNIEŻANIE
DRÓG KRAJOWYCH
(„ZAKOPIANKA”)
Firma SAFEROAD
GRAWIL Sp. z o.o.
Punkt Obsługi Kontraktu –
Punkt ZUD
34-400 Nowy Targ os.
Buflak 24c
Nr tel. 539-778-010
(całodobowy)

wanych dezorganizacją procesu
nauczania w okresie pandemii
COVID-19.
Zajęcia wspomagające były
prowadzone w bezpośrednim
kontakcie z uczniami i nie mogły
być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Okres ich organizacji trwał do 22 grudnia br.
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• W miejscowościach
MARUSZYNA,
SKRZYPNE, BAŃSKA
WYŻNA, BAŃSKA
NIŻNA i BÓR:
Firma HandlowoUsługowa „KAL-TRANS”
Sp. j. Kalata
Telefon 601 550 142,
18 27 545 73
Nadzorujący zadanie:
Tomasz Buńda
tel. 18 261 23 17
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Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko
bywał w Sercu Podhala
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”
przez lata odwiedzał Szaflary. Odpoczywał zatrzymując
się w domu sióstr w Zgromadzeniu Najświętszego
Imienia Jezus tuż obok zabytkowego kościoła p.w. św.
Andrzeja Apostoła. Jego wieloletnie pobyty upamiętniono
w Szaflarach dokładnie w 37 rocznicę jego bestialskiego
mordu do którego doszło 19 października 1984 roku.
Tablicę pamiątkową wykonał znakomity artysta rzeźbiarz
Marek Szala, mieszkaniec Szaflar, a poświęcił ją
ks. proboszcz Kazimierz Duraj.

P

łaskorzeźba jest umiejscowiona nieprzypadkowo
w przedsionku kościoła,
gdzie sacrum spotyka profanum.
W miejscu, gdzie każdy może
wejść z ulicy w każdej chwili
bez zakłócania tego co święte.
Pod tablicą jest mniejsza to na
niej czytamy, że: bł. ks. Jerzy
Popiełuszko w Szaflarach bywał
na pewno w latach 1980 – 1984,
a być może i wcześniej, a gościły go siostry ze Zgromadzenia
Najświętszego Imienia Jezus.
Siostry niektóre tych pobytów

odnotowały w swej kronice
Domu w Szaflarach, niestety
nie wszystkie. Wówczas nikt
się nie spodziewał, że młody
chorowity ksiądz zostanie zamordowany i będzie po latach
beatyfikowany…
Jedna ze wzmianek pochodzi
z 3 lutego 1980 roku, gdy to
błogosławiony przyjechał do
sióstr z grupą 18 studentów,
głównie medycyny z Warszawy.
Szczególnie natomiast przejmujący jest wpis z ostatniego
pobytu z 1984 roku. Autorka

podaje w nim genezę znajomości ks. Jerzego Popiełuszki
ze Zgromadzeniem, czytamy
tam, że; „Znajomość nasza z ks.
Jerzym Popiełuszko datuje się
na 1968 rok, kiedy po powrocie
z wojska nie mógł w dalszym
ciągu kontynuować studiów
w Seminarium Duchownym
w Warszawie na skutek krańcowego wyczerpania fizycznego.
(…) Ks. Kardynał Wyszyński
zwrócił się do naszego Zgromadzenia z prośbą o przyjęcie do
naszego domu wypoczynkowego
w Krynicy Górskiej x. Alka (…)
X. Jerzy, wówczas jako kleryk
przez pół roku mieszkał z s.s.
pod jednym dachem w charakterze rekonwalescenta. Obopólne stosunki były bardzo miłe,
serdeczne i życzliwe. Święcenia kapłańskie x. Alek otrzymał
w 1972 roku i od tego czasu często spędzał urlopy wakacyjne
u nas w Krynicy Morskiej. (…)
Parę razy był w naszym Domu
w Szaflarach – przyjeżdżał na
narty.”.
W Szaflarach u sióstr czuł się
na tyle komfortowo, że zostawił
tu swój sprzęt narciarski. Już
po jego męczeńskiej śmierci
siostry przekazały go do muzeum ks. Jerzego Popiełuszki
w Warszawie, gdzie można go
oglądać do dziś. Zakonnice
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w swych archiwach ją też inny
cenny dokument - oświadczenie
byłej przełożonej siostry Danuty, która w nim informuje, iż
ks. Jerzy odprawiał mszę św.
w kaplicy domu Zgromadzenia. Siostry wciąż szukają jego
śladów w swym Zgromadzeniu.
- Z relacji siostry, która pochodzi z Szaflar wynika, że podczas
swych pobytów w naszym domu
prawdopodobnie mieszkał na
parterze w pokoju obok refektarza, bo tu był zawsze pokój
gościnny – tłumaczyła siostra
Kamila Borys, przełożona Zgromadzenia Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus.
Tę niezwykłą i nieznaną
większemu gremium historię
najstarszej na Podhalu królewskiej wsi postanowili przypomnieć mieszkańcy Szaflar, bo
- jak podkreśla ks. proboszcz
Kazimierz Duraj - leżało im
na sercu przypomnienie, że to
tu bywał wiele razy, mieszkał,
odprawiał msze św. spotykał się
z mieszkańcami przyszły męczennik i błogosławiony kapelan
„Solidarności” ks. Jerzy Popiełuszko. – Ks. Jerzy zostawił tu
narty, myślał o powrocie do Szaflar, to jego upamiętnienie jest
taką formą jego powrotu. Teraz
będzie obecny w życiu naszej całej wspólnoty parafialnej. Cechą
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współczesnych świętych, takich
jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
jest to, że żyli w naszym świecie,
w naszych realiach i przez to są
nam szczególnie bliscy – mówił
ks. proboszcz i przypomniał, że
upamiętnienia tej wielkiej postaci chcieli zgodnie wszyscy,
zarówno władze samorządowe,
jak i organizacje, stowarzyszenia, ale przede wszystkim sami
parafianie. – To był taki pomysł
synodalny wielu środowisk
w Szaflarach, którym leży na sercu, aby wydobyć wszelkie dobro
związane z tym miejscem, aby
przypomnieć o obecności ks. Jerzego Popiełuszki w Szaflarach.
Jest już taki plan byśmy sprowadzili do naszej parafii relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
mamy już nawet przygotowane
na nie specjalne miejsce - mówił
ks. proboszcz. Dodał, że mocno mobilizował wszystkich do
tego wybitny artysta rzeźbiarz
Marek Szala, twórca wielu dzieł
sakralnych w Polsce i na świecie oraz tych związanych ze św.
Janem Pawłem II - jak choćby monumentalnego pomnika
z granitu Papieża w Księżówce,
czy w Rabie Wyżnej, a także
jedynego pomnika z Polski
w Ogrodach Watykańskich z relikwiami z Polskiej Ziemi. Jako
mieszkaniec Szaflar interesuje

się bowiem od lat bogatą historią tej jednej z najstarszych na
Podhalu wsi i to dzięki niemu
najstarsza na Podhalu Madonna z Szaflar wróciła po latach
odrestaurowana przez niego

do kościoła p.w. św. Andrzeja
Apostoła, ma teraz tu swój ołtarz, nabożeństwo i jest czczona
przez mieszkańców.
- Kwestia upamiętnienia bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w Szaflarach

wydawała się na tyle istotna, że
należało ją zaakcentować w formie jakiegoś symbolu. Tak zrodziła się idea tablicy o charakterze
kommemoratywnym, a jednoczenie spełniającym element edukacyjny, bo to było ważne, aby
kolejnym pokoleniom przybliżać
tę postać – mówił Marek Szala.
Wyjaśnił, że sam relief zasadza
się na dwóch zabiegach rzeźbiarskich. - Po pierwsze w sensie
wizualnym przedstawia postać
księdza, w tym charakterystycznym utrwalonym dla zbiorowej
świadomości ornacie z inicjałem Maryi i godłem narodowym,
z dłonią triumfalnie wznoszącą
krzyż, po drugi w tle jest natomiast ta dramatyczna bardzo
brutalna przestrzeń, która jak
lawa, magma przypomina system
totalitarny, który dławił wszystkie
ludzkie uczucia prawdy i dobra –
wyjaśnia artysta i dodaje, że chodziło przede wszystkim o symboliczne przybliżenie mieszkańcom
Szaflar, ale i Podhala związku
kapelana „Solidarności” z Szaflarami, który przecież mimo
otaczającego go zła żył nadzieją.
Liczył też, że wróci do Szaflar,
zostawiając swe buty i narty. –
Był tu przecież jeszcze w roku
swej śmierci – przypomina artysta.
Tekst: Beata Szkaradzińska

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. DO 30 LISTOPADA 2021 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

12. Skupień Beata

1974 r.

13.10.2021 r.

Bańska Niżna

13. Gacek Anna

1940 r.

16.10.2021 r.

Zaskale

14. Jarząbek Anna

1931 r.

18.10.2021 r.

Szaflary

15. Gil Anna

1960 r.

18.10.2021 r.

Bańska Wyżna

16. Piętka Stanisław

1950 r.

27.10.2021 r.

Szaflary

17. Strama Jan

1964 r.

02.11.2021 r.

Maruszyna

1.

Staszel Krzysztof

1967 r.

03.09.2021 r.

Szaflary

2.

Zaliński Jan

1937 r.

15.09.2021 r.

Bańska Wyżna

3.

Stanek Marianna

1928 r.

18.09.2021 r.

Bańska Niżna

4.

Mrugała Stanisław

1935 r.

19.09.2021 r.

Szaflary

5.

Kalata Aniela

1927 r.

23.09.2021 r.

Zaskale

18. Jurczak Józef

1943 r.

14.11.2021 r.

Szaflary

6.

Manista Zofia

1934 r.

26.09.2021 r.

Szaflary

19. Bieda Władysław

1964 r.

15.11.2021 r.

Maruszyna

7.

Dziadkowiec Władysław

1946 r.

28.09.2021 r.

Bór

20. Wojdyła Stanisław

1938 r.

19.11.2021 r.

Skrzypne

8.

Stopka Zofia

1955 r.

02.10.2021 r.

Bańska Wyżna

21. Bafia Anna

1937 r.

22.11.2021 r.

Szaflary

9.

Bogdał Dawid

1989 r.

02.10.2021 r.

Bańska Niżna

22. Kluś Józef

1949 r.

22.11.2021 r.

Skrzypne

10. Strzęp Władysław

1933 r.

07.10.2021 r.

Bańska Wyżna

23. Woźniak Józef

1932 r.

26.11.2021 r.

Maruszyna

11. Dziadkowiec Mieczysław

1963 r.

11.10.2021 r.

Szaflary

24. Cetera Jan

1932 r.

26.11.2021 r.

Zaskale
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2022
BÓR, ZASKALE
Odpady segregowane
i zmieszane
Kolory worków

Data

STYCZEŃ

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE

13.01.2022
(czwartek)

27.01.2022
(czwartek)

LUTY

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE

10.02.2022
(czwartek)

24.02.2022
(czwartek)

MARZEC

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ZÓŁTE
ZIELONE

10.03.2022
(czwartek)

24.03.2022
(czwartek)

23.03.2022(środa)

WIELKOGABARYTY

25.03.2022 (piątek)

WIELKOGABARYTY

BÓR

ZASKALE

KWIECIEŃ

07.04.2022
(czwartek)

21.04.2022
(czwartek)

FOLIA ROLNICZA

29.04.2022 (piątek)

FOLIA ROLNICZA

ZASKALE

MAJ

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE

05.05.2022
(czwartek)

19.05.2022
(czwartek)

24.05.2022 (wtorek)
ZASKALE

SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

26.05.2022 (czwartek)
BÓR

SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

CZERWIEC

02.06.2022
(czwartek)

17.06.2022(piątek)
- zbiórka w piątek
po Bożym Ciele

30.06.2022
(czwartek)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2022
MARUSZYNA, SKRZYPNE
Odpady segregowane
i zmieszane
Kolory worków

Data

STYCZEŃ

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE

07.01.2022(piątek)

- zbiórka w piątek po
Święcie Trzech Króli

20.01.2022
(czwartek)

ZIELONE

LUTY

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE

03.02.2022
(czwartek)

17.02.2022
(czwartek)

NIEBIESKIE

MARZEC

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ZÓŁTE
ZIELONE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE

03.03.2022
(czwartek)

17.03.2022
(czwartek)

31.03.2022
(czwartek)

30.03.2022(środa)

WIELKOGABARYTY

MARUSZYNA

SKRZYPNE

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE

(czwartek)

28.04.2022
(czwartek)

MARUSZYNA
SKRZYPNE

FOLIA ROLNICZA
FOLIA ROLNICZA

(czwartek)

26.05.2022
(czwartek)

MARUSZYNA I SKRZYPNE

23.06.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE

SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

CZERWIEC
(czwartek)

21.07.2022
(czwartek)

SIERPIEŃ

04.08.2022
(czwartek)

18.08.2022
(czwartek)

WRZESIEŃ

01.09.2022
(czwartek)

15.09.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE
CZARNE

29.09.2022

ŻÓŁTE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK

13.10.2022
(czwartek)

27.10.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LISTOPAD

12.05.2022

09.06.2022

(czwartek)

MAJ

11.05.2022 (środa)

25.05.2022(środa)

07.07.2022

WIELKOGABARYTY

14.04.2022

06.05.2022 (piątek)

LIPIEC

(czwartek)

KWIECIEŃ

01.04.2022 (piątek)

Odpady segregowane
i zmieszane
Kolory worków

Data

10.11.2022
(czwartek)

BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE

24.11.2022
(czwartek)

GRUDZIEŃ

08.12.2022
(czwartek)

22.12.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz folia rolnicza po
sianokiszonkach zbiórka:
Maruszyna
- na skrzyżowaniu J.Pawła II i Os.Byliny plac (wszystkie zbiórki),
- na parkingu przed cmentarzem ul. J. Pawła II (wszystkie zbiórki),
- na działce przy skrzyżowaniu ulicy Kosy, Wspólnej i Ludźmierskiej (wielkogabaryty i folia
rolnicza),
Skrzypne - na placu przed remizą OSP ul. Kościelna 4 (wszystkie zbiórki)
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LIPIEC

14.07.2022
(czwartek)

28.07.2022
(czwartek)

SIERPIEŃ

11.08.2022
(czwartek)

25.08.2022
(czwartek)

WRZESIEŃ

08.09.2022
(czwartek)

22.09.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE
BRĄZOWE

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE

27.04.2022 (środa)
BÓR

Odpady segregowane
i zmieszane
Kolory worków

Data

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK

06.10.2022
(czwartek)

20.10.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LISTOPAD

03.11.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
ZIELONE

17.11.2022
(czwartek)

GRUDZIEŃ

01.12.2022
(czwartek)

15.12.2022
(czwartek)

29.12.2022
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE

CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE
CZARNE
ŻÓŁTE
NIEBIESKIE
CZARNE
ŻÓŁTE
BRĄZOWE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
ORAZ FOLIA ROLNICZA PO SIANOKISZONKACH ZBIÓRKA:
Bór
- na parkingu przed cmentarzem ul. Św. Józefa (wszystkie zbiórki),
Zaskale
- na placu przy przystanku autobusowym obok remizy OSP
ul. K. K. Wojtyły 67 (wszystkie zbiórki)
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Obchody 50-lecia powstania
Koła Nr 24 Szaflary w Chicago
13 listopada delegacja z Szaflar, na czele z Wójtem Gminy Rafałem Szkaradzińskim wzięła
udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Koła Nr 24 Szaflary w Ameryce Północnej.

O

bchody rozpoczęły się
uroczystą mszą święta
w kościele Ojców Cystersów „Na Górce”, następnie
odbył się bankiet dla zaproszonych gości w Domu Podhalan
w Chicago.
W trakcie wyjazdu odbyły
się liczne spotkania z mieszkańcami z Gminy Szaflary
mieszkającymi w USA. Wójt

uczestniczył również w audycji „Radia na Góralską Nutę”
prowadzonym przez Wojciecha
Dorulę pochodzącego z Gminy
Szaflary.
Społeczność Szaflar reprezentowali:
Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński z córką Julią
Rol-Szkaradzińską, wikary
parafii Szaflary ks. Dariusz

Biernat, pochodzący z Szaflar
ks. Rafał Kasperek, Prezes
OSP Szaflary Krzysztof Galica, Naczelnik OSP Szaflary Józef Szlembarski wraz
z żoną Marią Szlembarską,
Przedstawiciel Związku
Podhalan Oddział Szaflary
Andrzej Klimek oraz Renata Sichelska wraz z mężem
Krzysztofem Sichelskim.
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Członkowie delegacji składają podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację obchodów 50-lecia ZP
koła nr 24 Szaflary im Augustyna
Suskiego ZPPA, a przede wszystkim całemu zarządowi na czele
z Prezes Katarzyną Czubiak Kalatą za życzliwość i ciepłe przyjęcie oraz intensywnie spędzony
wspólny czas.  Zdjęcia: Ed Helegda

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Kwartalnik Gminy Szaflary

Ponad 13 mln złotych na inwestycje w gminie
Szaflary z Programu Polski Ład
Gmina Szaflary pozyskała kolejne środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zaskalu.
Kwota 13 205 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki otrzymanej dotacji
miejscowość Zaskale zostanie prawie w całości skanalizowana. Całkowita wartość inwestycji to
13 900 000,00 zł, pozostała część kwoty poza dotacją to wkład własny gminy.

P

lanowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji
sanitarnej o długości ok. 7,9
km, w tym 7 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 0,9 km kanalizacji
tłocznej oraz 4 przepompowni.
Zadanie jest kolejnym etapem
rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w tej miejscowości.
Otrzymana dotacja umożliwi
skanalizowanie tej miejscowość
praktycznie w całości. Realizacja

zadania obejmuje także odbudowę dróg w miejscach budowy
kanalizacji sanitarnej oraz budowę nowej drogi gminnej na os.
Kopaczyska, biegnącej w części
po trasie planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Nowa droga będzie wyposażona
w system kanalizacji deszczowej,
oświetlenie uliczne oraz kanał
technologiczny. Budowa nowej
drogi umożliwi połączenie ist-

niejących budynków z drogą
publiczną, usprawni dostęp
służbom ratowniczym oraz wpływie na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Całość zadania zagwarantuje podniesienie
standardów życia mieszkańców,
a także poprawę jakości środowiska naturalnego oraz warunków
estetycznych.
Konferencja prasowa podczas
której Senator RP Jan Hamerski

oraz Posłanka na Sejm RP Anna
Paluch przekazali informację
o wysokości dofinansowania dla
poszczególnych gmin podhalańskich odbyła się 25 października
2021 r. w biurze poselskim przy
ul. Kościelnej w Nowym Targu.
Parlamentarzystom towarzyszyli
samorządowcy, wśród nich Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.
Zdjęcia: Podhale 24

Spotkanie ws. budowy chodnika w ciągu „Zakopianki”
18 października 2021 r. w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami
Szaflar, podczas którego został zawiązany komitet społeczny budowy chodnika w ciągu DK47.

Z

adaniem komitetu będzie
stała współpraca z GDDKiA
przy realizacji dokumentacji
projektowej brakującego chodnika w ciągu “Zakopianki” na
odcinku od ronda na granicy
Szaflar i Nowego Targu do

skrzyżowania z ul. Augustyna
Suskiego.
Spośród mieszkańców wytypowano 7 przedstawicieli,
w tym Sołtysa Szaflar Władysława Migla, Radnego Rady
Gminy Szaflary Bartłomieja

Fatlę oraz członka Rady Sołeckiej Janusza Borowicza, którzy
będą uczestniczyć w kontakcie
z wyłonionym przez GDDKiA
projektantem w zakresie m.in.
uzgadniania rozwiązań projektowych, pomocy w uzyskiwa-
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niu niezbędnych zgód i rozmów
z właścicielami nieruchomości
przyległych do DK47. Wszyscy
obecni mieszkańcy potwierdzili
zasadność wykonania chodnika
na wskazanym odcinku DK47
oraz wolę współpracy.
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Remonty domów romskich
na osiedlu Zadział w 2021 roku

G

mina Szaflary pozyskała
dofinansowanie w formie
dotacji celowej w ramach:
„Programu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce

na lata 2021 – 2030” na realizację
zadania pn: „Remonty domów
romskich na osiedlu Zadział”.
Wysokość dotacji wynosi
284 016 zł. Jej celem jest do-

finansowanie remontów lokali
mieszkalnych rodzin romskich
w Szaflarach na osiedlu Zadział.
Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawcą robót

jest Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz z Nowego Targu.
Termin zakończenia całości
prac został zaplanowany na koniec grudnia 2021 r.
Efektem (rzeczowym) realizacji niniejszego projektu będzie
poprawa jakości życia rodzin
romskich.
Tekst: UG Szaflary

Wspólnie usuńmy azbest z Gminy Szaflary!
Nasza Gmina od 2019 r. realizuje projekt „Usuwanie azbestu z gospodarstw
domowych w Gminie Szaflary”, który jest dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

D

zięki niemu mieszkańcy
mają możliwość bezpłatnego pozbycia się ze swoich
nieruchomości szkodliwych
odpadów zawierających azbest
w sposób bezpieczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami.
Projekt wpisuje się w ogólnokrajowy plan wycofywania
z Polski wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia
2032 r.
Dlaczego konieczność
unieszkodliwienia wyrobów
azbestowych jest tak istotna?
Azbestem określa się materiały
krzemianowe tworzące włókna, które cechują się dużą wytrzymałością, są ogniotrwałe
oraz stanowią dobrą izolację.
Ich wadą jest duża szkodliwość
dla zdrowia powodując pylicę
azbestową, choroby układu oddechowego oraz nowotwory.
Wspomniane włókna podczas
kruszenia, obróbki czy uszkodzenia np. płyty azbestowej
są uwalniane, a trafiając do
układu oddechowego są przyczyną wspomnianych chorób.
Szczególnie groźne są najdrobniejsze cząsteczki, które
bez przeszkód trafiają do płuc,
a organizm nie ma możliwości
ich usunięcia.
Dotychczas z terenu naszej
Gminy w ramach wspomnianego projektu usunięto 574,78 ton
wyrobów zawierających azbest

ze 154 budynków. Warto zaznaczyć, że projekt uwzględnia
odbiór tego typu wyrobów zarówno złożonych na nieruchomości jak i demontaż z dachu.
Następnie odpady są unieszkodliwiane na składowisku odpadów niebezpiecznych, gdzie już
będą stanowiły zagrożenia dla
ludzi i środowiska.
Z projektu może skorzystać
każdy mieszkaniec Gminy Szaflary, będący właścicielem nieruchomości, na której znajdują

się wyroby zawierające azbest.
Pierwszym etapem jest złożenie
odpowiedniego wniosku, a pomocą przy jego wypełnieniu
będą służyć pracownicy Referatu Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych Urzędu
Gminy Szaflary. Następnie należy podpisać stosowną umowę
na odbiór wyrobów pomiędzy
właścicielem nieruchomości,
a Gminą Szaflary. Finalnym
działaniem jest odbiór odpadów azbestowych przez specja-
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listyczną firmę, co potwierdza
się protokołem.
Projekt realizujemy do
2022 r., a w jego ramach pozostała możliwa do obioru
ilość wyrobów azbestowych
wynosi 81 ton. Zachęcamy
mieszkańców chcących unieszkodliwić ze swojej nieruchomości wyroby azbestowe do
kontaktu z Urzędem Gminy
Szaflary (tel. 18 261 23 41) celem uzyskania szczegółowych
informacji.

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Kwartalnik Gminy Szaflary

Szanowni mieszkańcy Gminy Szaflary

W

projekcie Budżetu Gminy Szaflary
na 2022 rok zostały zaplanowane
inwestycje na poziomie ponad 93
mln zł. Mam nadzieję, iż dzięki naszym
wspólnym wysiłkom zrealizujemy wszystkie założone do realizacji inwestycje i już
dzisiaj Państwu z góry serdecznie dziękuję
za pomoc i wsparcie przy wykonywaniu

zaplanowanych zadań. Jestem przekonany,
iż wszystkie zadania wskazane poniżej
przyczynią się do poprawy życia mieszkańców w Naszej Gminie. Nowe chodniki, budowa odwiertu badawczo – eksploatacyjnego, budowa sieci kanalizacji,
przebudowa dróg z nowymi nakładkami
asfaltowymi, modernizacja remiz stra-

żackich, zakup samochodu pożarniczego
i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie
to jedne z wielu zadań, które są dla mnie
na ten rok priorytetem i wyznacznikiem
do dalszego działania.
Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

INWESTYCJE ZAPLANOWANE
W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZAFLARY NA 2022 ROK
LP. NAZWA - RODZAJ WYDATKU

LP. NAZWA - RODZAJ WYDATKU

1.

27. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji
wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych dla zadania budowa chodnika na
długości ok. 500mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 364809K - ul. Św. Wojciecha
do skrzyżowania z drogą nr 364800 K - ul. Skałka, Zaskale
28. Opracowanie projektu zjazdu publicznego z drogi gminnej 364791K - ul. Rola Galicowa
w Szaflarach do dz. ewid. nr 591 w Szaflarach stanowiącej własność Gminy Szaflary
29. Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej nr 364837K
(dz. Ewid. Nr 8245/1) wraz z budową odwodnienia w miejscowości Maruszyna
30. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa w Szaflarach

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Budowa sieci wodociągowej wody pitnej w ciągu ulic Boczna, Nadwodnia,
Władysława Orkana, Zakopiańska w Szaflarach
Projekt kanalizacji wsi Skrzypne
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bogdana Werona oraz K.K. Wojtyły
w miejscowości Zaskale, gm. Szaflary
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. “Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi
gminnej”
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynków w miejscowości Bańska Wyżna i Biały Dunajec
Wykonanie przyłącza do pompowni do kanalizacji w Zaskalu

31. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia w miejscowości Zaskale
32. Odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzje ZRiD os. Nowe w Szaflarach, os. Cieplice
w Bańskiej Niżnej oraz os. Kopaczyska w Zaskalu, droga za Cmentarzem w Borze
33. Prace modernizacyjne w mieszkaniach należących do zasobu gminnego oraz zakupy
nieruchomości
34. Zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych komputerów oraz serwerów używanych
w Urzędzie Gminy oraz prace modernizacyjne
35. Prace modernizacyjne w budynkach OSP na terenie gminy

8.

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Borze
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa
przejścia dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 47 w Szaflarach
oraz Bańskiej Niżnej
10. Wykonanie zasilania do doświetlenia przejścia dla pieszych DK47 w Bańskiej Niżnej
11. Wykonanie zasilania do doświetlenia przejścia dla pieszych przy DK47 w Szaflarach
9.

36. Dotacja dla OSP Bór na zakup samochodu pożarniczego
37. Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej
Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą w tym m.in.: wyposażenie GCKPiT
oraz wyposażenie Biblioteki oraz klasopracowni
38. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych na terenie Gminy

12. Projekt chodnika od remizy w stronę Bańskiej Niżnej oraz do kościoła w kierunku
Sierockiego
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb (budowa chodnika w miejscowości
Bańska Wyżna wraz z odwodnieniem
14. Przebudowa skrzyżowania ul. Papieskiej z ul. Kantorówka i ul. Migle w Bańskiej Niżnej

39. Wydatki na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

15. Nawierzchnia asfaltowa - Droga do Cieślów

40. Projektowanie, modernizacja i przebudowa oddziałów przedszkolnych na terenie gminy

16. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy drogi gminnej os. Gielatówka
w Bańskiej Wyżnej oraz uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
dla budowy drogi gminnej Kapłonówka w Bańskiej Wyżnej
17. Wykonanie chodników w Maruszynie

41. Projektowanie, modernizacja, przebudowa gminnych przedszkoli w Gminie Szaflary
42. Projektowanie, rozbudowa, budowa i modernizacja oświetleń ulicznych na terenie
Gminy Szaflary
43. Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów
wód termalnych w utworach eocenunumulitowego i mezozoicznych podłoża niecki
podhalańskiej, w obszarze górniczym “Podhale 1”
44. Umowa z PKP na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z umieszczeniem
i posadowieniem sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną , kanalizacji
deszczowej, komory ciepłowniczej, studni schładzającej
45. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. “Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary
w miejscowości Zaskale- prace projektowe
46. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania
pn. “Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości
Szaflary i Bańska Niżna - prace projektowe”
47. Modernizacja zabytkowej wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa

18. Regulacje prawne dróg i gruntów w Maruszynie
19. Modernizacja dróg w Sołectwie Maruszyna
20. Wykonanie oświetlenia parkingu w Skrzypnem
21. Budowa drogi gminnej za Cmentarzem w Borze
22. Projekt wykonawczy dla odwodnienia drogi gminnej ul. św. Józefa w miejscowości Skrzypne
23. Modernizacja mostu Osiedle Cisonie w Maruszynie
24. Przebudowa ul. St. Kostki w Maruszynie
25. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
umożliwiającej wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 330mb w ciągu drogi gminnej
dz. ew. 8488 w Szaflarach
26. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy: dróg gminnych przy
os. Zawodzie, ul. Leśna Bór; drogi gminnej zwanej “Drogą do cmentarza” Bór

48. Wykonanie wzmocnienia stropu w zabytkowym budynku przy ul. Zakopiańskiej 20
49. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach
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WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ORAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI
SOŁECTW NA 2022 ROK

LP.

SOŁECTWO

NAZWA ZADANIA

1.

BAŃSKA NIŻNA

Oświetlenie ulic

LP.

4.

BAŃSKA WYŻNA
BÓR

20.240,00 zł

Oświetlenie uliczne

35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w OSP w Maruszynie

12.000,00 zł

Wykonanie chodników w Maruszynie

49.956,30 zł

Dofinansowanie zakupu serca na zakrętki przy
Szkole Podstawowej

5.

SKRZYPNE

Dofinansowanie wykonania placu rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej

49.956,30 zł
1.700,00 zł
11.700,00 zł

Dofinansowanie Zespołu „Skrzypnianki”

7.000,00 zł

Działalność sportowa na rzecz wsi

5.000,00 zł

Oświetlenie uliczne

20.000,00 zł

22.000,00 zł

Dofinansowanie wykonania oświetlenia parkingu
przy kościele

10.000,00 zł

2.000,00 zł

Projekt oświetlenia ulicy Migle

3.000,00 zł

Odwodnienie ulicy Kantorówka

40.040,00 zł

Przebudowa skrzyżowania ulicy Papieskiej z ulicami
Kantorówka i Migle

49.956,30 zł

Oświetlenie uliczne

10.000,00 zł

Zakup kruszywa na drogi

10.000,00 zł

Projekt chodnika od remizy w stronę Bańskiej Niżnej
oraz do Kościoła w kierunku Sierockiego

20.000,00 zł

Modernizacja drogi Kapłonówka

13.640,00 zł

Renowacja dzwonnicy

10.000,00 zł

Razem 115.356,30 zł

6.

37.217,44 zł

Oświetlenie ulic

11.000,00 zł

Dopłata do MZK

19.000,00 zł

49.956,30 zł

Oświetlenie ulic

70.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój kultury fizycznej,
sportu i turystyki

90.000,00 zł

Działalność przeciwpożarowa, kulturalnooświatowa i rozrywkowa

10.000,00 zł
8.040,00 zł

Modernizacja Sali drewnianej w OSP Szaflary

28.900,00 zł

Razem 256.896,30 zł

49.956,30 zł

Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego

Dofinansowanie budowy wodociągu wody pitnej
w ciągu ulic Boczna - Nadwodnia, Władysława
Orkana, ul. Zakopiańska

Osiedle Romskie Zadział

5.000,00 zł

7.

Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej

49.956,30 zł

Dopłata do MZK

30.000,00 zł

Doposażenie OSP Zaskale

10.000,00 zł

Działalność sportowa - rozwój kultury fizycznej,
sportu i turystyki

31.680,00 zł

Oświetlenie uliczne

14.000,00 zł

Dofinansowanie budowy oświetlenia ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Kard. Karola Wojtyły
(od szkoły do PKP)

2.700,00 zł
Razem

Regulacje prawne dróg i gruntów

KWOTA

Konkurs „Kto tu rządzi?”

Remont dróg żwirowych

50.000,00 zł

Dofinansowanie projektu kanalizacji wsi Skrzypne

Razem 118.596,30 zł

3.

Modernizacja dróg w Sołectwie Maruszyna

10.000,00 zł

4.000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej – Droga do
Cieślów

KWOTA

Dofinansowanie inwestycji w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skrzypnem

Uzupełnienie sprzętu strażackiego

Remont drogi na Świerkowym Wierchu

NAZWA ZADANIA

Razem 167.196,30 zł

Razem 120.996,30 zł

2.

SOŁECTWO
MARUSZYNA

zadań wskazanych przez mieszkańców jest dla mnie wskazówką w jakim kierunku inwestycyjnym mamy iść aby spełnić
ich oczekiwania. Tak naprawdę
to każde sołectwo wie najlepiej jaka droga jest konieczna
do remontu czy przebudowy,
gdzie jest potrzebne dodatkowe
oświetlenie, chodniki czy też
gdzie są wymagane jeszcze inne
remonty.
Szanowni mieszkańcy chciałem Wam również serdecznie
podziękować za uczestnictwo
w zebraniach wiejskich i już dzisiaj zapraszam Was na kolejne
zebrania przy jeszcze większej
frekwencji.
Rafał Szkaradziński

SZAFLARY

a 2022 rok planowana łączna kwota do dyspozycji
sołectw to 990.595,24 zł.
W ramach tej kwoty wyodrębnione są środki pochodzące
z funduszu sołeckiego w kwocie 336.955,24 zł oraz środki
do dyspozycji sołectwa w kwocie 653.640,00 zł które zostały
przekazane sołectwu zgodnie
z przeliczeniem na liczbę mieszkańców w danym sołectwie (tj.
kwota 60 zł na każdego mieszkańca). Dzięki takiemu funduszowi każde sołectwo ma
możliwość wyboru zadania do
realizacji, które według mieszkańców jest najbardziej oczekiwanym zadaniem. Ponadto
wyodrębnienie poszczególnych

ZASKALE

N

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

6.000,00 zł

Razem 141.636,30 zł

69.917,44 zł
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Gmina Szaflary w transgranicznym mikroprojekcie
Od lutego 2020 r. do października 2021 r. Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach we współpracy z Obec Podbiel
realizowało transgraniczny mikroprojekt indywidualny pt. „Wspólnie
poznajemy i chronimy to, co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy
– nasze dziedzictwo”, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W

artość mikroprojektu to
19 557,00 EUR, w tym
zatwierdzone dofinansowanie z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosi 16
623,45 EUR, co stanowi 85%
wartości kosztów kwalifikowalnych w mikroprojekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa
Rzeczpospolitej Polskiej wynosi
977,85 EUR.
Głównym celem projektu
była wspólna ochrona, kultywowanie i upowszechnianie
przeszłości Gminy Szaflary
i Obec Podbiel jako fundamentu dziedzictwa historycznego
i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego.
Cele szczegółowe:
»» zachowanie i udokumentowanie materialnych i niematerialnych świadectw historii
Gminy Szaflary i Obec Podbiel z okresu I wojny światowej
»» upowszechnienie wśród
mieszkańców i turystów
dziedzictwa historycznego

i kulturowego obu podtatrzańskich miejscowości
Dzięki realizacji działań
mikroprojektu, mieszkańcy
gminy Szaflary i obec Podbiel
otrzymali możliwość przypomnienia historycznych wydarzeń z okresu I wojny światowej, w których uczestniczyli
ich przodkowie. Aby udokumentować dzieje obu miejscowości w okresie I wojny
światowej, wydano polsko-sło-

wacką publikację pt. „Mieszkańcy gminy Szaflary i obec
Podbiel na frontach I wojny
światowej”, w której znalazły
się m.in. archiwalne fotografie i dokumenty udostępnione
przez mieszkańców. Nagrano
także płytę z pieśniami patriotycznymi, z udziałem zespołów działających na terenie
gminy Szaflary i obec Podbiel.
Polska młodzież miała również
możliwość odwiedzić słowackich sąsiadów, poznać dzieje
tej gminy oraz jej
zabytki i atrakcje.
Wszystkie te działania, choć dotyczą
małych podtatrzańskich miejscowości,
to w kontekście wydarzeń I wojny światowej i odchodzącego
w przeszłość świadectwa materialnego tych
czasów są istotnym
spoiwem polsko-słowackich relacji. Poszukiwanie archiwalnych
fotografii i materiałów,
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a następnie możliwość ich
zachowania w formie publikacji i nagrania płyty CD
z pieśniami historycznymi
z pewnością spowodowała zwiększenie docenienia
historii i kultury regionu,
w którym żyjemy i wpłynie
pozytywnie na integrację
społeczną mieszkańców obu
miejscowości.
Uzyskane efekty:
»» lepsze poznanie dziedzictwa historycznego obu partnerów, a przez to zbliżenie
społeczności lokalnych i ich
integracja,
»» docenienie przez mieszkańców obu gmin partnerskich
wzajemnych podobieństw
i poszerzenie wiedzy na temat przeszłości obszarów po
drugiej stronie granicy,
»» lepsze zrozumienie przeszłości obu miejscowości,
wydarzeń historycznych,
w których uczestniczyli ich
dawni mieszkańcy, udokumentowania materiałów fotograficznych i pieśni,
»» zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania
dziedzictwa historycznego
i kulturowego przez mieszkańców tych dwóch podtatrzańskich miejscowości oraz
turystów odwiedzających ten
transgraniczny region.
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Święty Mikołaj
w Gminie Szaflary
I znowu Mikołaj miał dużo pracy,
napracował się, podobnie jak
w zeszłym roku, napracował…

W

szystko to z troski o bezpieczeństwo naszych dzieci i ich opiekunów, bowiem oprócz tego, że chciał
ucieszyć dzieci prezentami, musiał też zadbać o odpowiednie
i higieniczne warunki, dostosowane do wymogów sanitarnych,
w związku z panującą pandemią
koronawirusa.
6 grudnia br. Świętego Mikołaja gościła Remiza OSP
w Zaskalu, gdzie zaproszono na
wyznaczone godziny dzieci i ich
rodziców. Swoim przybyciem
Święty uszczęśliwił 90 dzieci
z terenu gminy. Niektóre z nich
nie mogły osobiście odebrać
prezentu z uwagi na chorobę,
dlatego też w ich imieniu zrobili to rodzice. Okazało się, że
wszystkie dzieci były w tym roku
bardzo grzeczne, dlatego też nasz

Diabełek w przeciwieństwie do
Mikołaja się nie napracował :).
Również Wójt nie miał wątpliwości że wszystkie dzieci były
grzeczne i z pewnością zasłużyły
na swój prezent.
Zaangażowanym osobom,
przede wszystkim członkom
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(którzy także byli bardzo grzeczni) za pracę nie tylko podczas
imprezy Mikołajowej, ale całoroczny trud włożony w wykonywanie zadań, a także naszym
dobrym „duszkom” Bernadetcie
Czernik i Grażynie Pawlikowskiej za pomoc w udekorowaniu
sali bardzo dziękujemy.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Sowa
Pełnomocnik Wójta ds. RPA,
oprac. r/
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Kampania „No Promil – No Problem”
w Urzędzie Gminy Szaflary
Już po raz siódmy Gmina Szaflary włączyła się aktywnie w realizację Kampanii Społecznej
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” przy
współpracy Województwa Małopolskiego pn. „No Promil – No Problem”.

G

łównym celem kampanii
jest propagowanie rozsądnego spożywania alkoholu, a przede wszystkim znaczące
ograniczenie liczby kierowców,
którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu oraz
zmiana społecznego nastawienia
wobec nietrzeźwych kierowców
- wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
W bieżącym roku do działań
przystąpiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Szaflary, realizując

różne programy i założenia,
biorąc udział w konkursach,
organizując marsze, pogadanki
w klasach, lekcje wychowawcze, czy realizując wspólne
działania z Komendą Powiatową
Policji w Nowym Targu.
Również pracownicy Urzędu
Gminy w Szaflarach oraz Radni
Gminy Szaflary przyłączyli się
do akcji „No Promilowej” podpisując deklarację odpowiedzialnego świadka/pasażera, której
treść brzmi:
„Mam świadomość, że kierowca jadący pod wpływem

alkoholu, stanowi zagrożenie
dla siebie, pasażerów i innych
użytkowników drogi, w tym
dzieci. Może zabić albo okaleczyć niewinną osobę – również
kogoś kogo kocham, na kim mi
zależy…
Dlatego deklaruję: Jeżeli będę
świadkiem sytuacji, w której nietrzeźwy kierowca zechce wsia-

dać do pojazdu, podejmę działania, aby powstrzymać go przed
jazdą. Zwłaszcza wówczas, gdy
kierowcą będzie ktoś mi bliski”.
Deklaracje oraz materiały informacyjne dotyczące kampanii
wręczyły pracownikom Urzędu
i radnym uczennice ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie
Górnej, które wraz z dyrektorem
Konradem Kuźmińskim przyjechały do Urzędu, za co w imieniu
organizatorów składam serdeczne podziękowania.
Tekst: Katarzyna Sowa, Pełnomocnik Wójta ds. RPA, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Staszel

dowania postawę, która w pełni
wpisuje się w założenia ww.
Kampanii, a mianowicie za obywatelskie zatrzymanie na terenie
naszej Gminy, w miejscowości
Bańska Niżna nietrzeźwego kierowcy w dniu 10 października
2021 r.

Życie ludzkie jest największą wartością, a Pan swoją
postawą i profesjonalizmem
zasłużył, aby być wzorem dla
każdego z nas.. Dzięki Pana
spostrzegawczości, refleksowi i szybkiemu i sprawnemu
działaniu, udało się zapobiec
być może kolejnej tragedii na
drodze.
W imieniu własnym jak
i władz Gminy Szaflary życzę
Panu wielu sukcesów w życiu
osobistym i zawodowym, spełnienia planów i marzeń, wytrwałości i zapału w osiąganiu
zamierzonych celów, a przede
wszystkim zwykłej ludzkiej
życzliwości od wszystkich otaczających Pana ludzi.
Z wyrazami szacunku

P O D Z I Ę K OWA N I E
Szanowny Pan
Łukasz Romańczuk
Bezpieczeństwo naszych
mieszkańców stanowi jedną z najważniejszych działań
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarach. Dlatego też każde wsparcie jest bardzo cenne,
szczególnie gdy dotyczy tak
ważnej sprawy jak trzeźwość
na drodze.
Gmina Szaflary już od 7 lat
aktywnie uczestniczy w Kampanii Społecznej zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Solny Gwarek”

przy współpracy Województwa
Małopolskiego pn. „No Promil
– No Problem”, której głównym celem jest propagowanie
rozsądnego spożywania alkoholu, a przede wszystkim znaczące
ograniczenie liczby kierowców,
którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu oraz
zmiana społecznego nastawienia
wobec nietrzeźwych kierowców
- wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów,
których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
Proszę przyjąć serdeczne
podziękowania za godną naśla-
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Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Gminie Szaflary
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

J

ego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą. Nauka umiejętności
lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń,
to małe kroki ku głębszej relacji,
dającej zadowolenie, poczucie
wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi
opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:
Wychowywać to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego
porozumiewania się w rodzinie
program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi
między rodzicami a dziećmi, co
sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co
budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Program Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców w Gminie Szaflary był realizowany w formie 10
warsztatów psychologicznych (40

godzin dydaktycznych). Zakwalifikowanych do udziału zostało 12
osób, (10 kobiet i 2 mężczyzn), program ukończyło 8 osób (7 kobiet i 1
mężczyzna). Zajęcia zawierały krótkie omówienia tematów, a przede
wszystkim ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego
dzieciństwa. Cennym elementem
edukującym była również wymiana
doświadczeń rodzicielskich między
uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie
w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.
Program składał się z trzech
części tematycznych:
Cześć I dotyczyła relacji dorosły – dziecko.
Tematyka zajęć obejmowała:
naukę umiejętności rozpoznawania
i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań,
zachęcania dzieci do współpracy,
wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów
i konfliktów. Kolejne tematy pozwalały poznać sposoby uczenia
dzieci samodyscypliny, uwalnianie
od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich
poczucia własnej wartości.

Część II uczyła budowania
relacji między dziećmi (rodzeństwem).
Tematyka zajęć obejmowała:
naukę radzenia sobie z trudnymi
uczuciami dzieci (np. zazdrością
między rodzeństwem) i sposobów
interwencji w sytuacjach kłótni
i konfliktów między dziećmi.
Rodzice doskonalili umiejętności
wzbudzania ducha współpracy
zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.
Część III była skierowana do
rodziców i wychowawców nastolatków.
Zajęcia poszerzały wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju
emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów
wieku dorastania (m.in. potrzeba
akceptacji i decydowania o sobie).
Rodzice dowiedzieli się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie
adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym
młodzieży. Uczestnicząc w programie rodzice dowiedzieli się
i nauczyli, jak wykorzystywać
w rodzicielskiej praktyce własne
możliwości, których wcześniej nie
dostrzegali. Proces ten często wy-

maga od uczestników warsztatów
wewnętrznego przeżycia treści zajęć oraz otwarcia się na inne osoby
w grupie.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Programie Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców osoby
biorące w nim udział nabyły szereg
nowych umiejętności w radzeniu
sobie w codziennych kontaktach
z dziećmi, nawiązywaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji
z nimi. Program ten wspiera rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę
więzi emocjonalnych, budowanie
klimatu zaspokajającego potrzeby
miłości, bezpieczeństwa i akceptacji, dlatego tak ważne jest kontynuowanie go na przyszłość.

Tekst: Katarzyna Sowa

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
10 listopada w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej oraz w Bańskiej
Wyżnej odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą „DEBATA”.

W

warsztatach udział wzięło
łącznie 42 uczniów z klasy
VII i VIII. Program zrealizowała Firma: PRACOWNIA
EDUKACJI KAROL KOŁBYK.
Program ten jest adresowany
do uczniów starszych klas szkół
podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa.
Ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży,
uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków
psychoaktywnych. Program jest
rekomendowany przez PARPA,
KBPN, IPiN oraz ORE.
Celem ogólnym programu jest
wzmocnienie postaw pro-absty-

nenckich u nastolatków stojących
przed progiem inicjacji alkoholowej.
Cele szczegółowe:
»» wzrost wiedzy o możliwościach
rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana
błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm
środowiskowych),
»» klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu
życia,
»» wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji
nacisków środowiskowych –
osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

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

celem jest zmiana stereotypów
oraz zweryfikowanie mitów
związanych z alkoholem,
proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
zabawy dydaktyczne,
promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)
praca grup nad „tym co nas
może chronić”
osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego
abstynenta
sesja odpowiedzi na ewentualne
pytania
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa,
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
oprac. r/
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Dzień pluszowego Misia
„Miś pluszowy, miś kudłaty, biały, czarny lub łaciaty.
Wszystkie misie My kochamy, bo ich święto dzisiaj mamy”.

D

zień Pluszowego Misia jest
obchodzony na całym świecie. Szczególnie tam, gdzie
pojawiają się dzieci, 25 listopada
następuje prawdziwa celebracja
tego sympatycznego święta.
Z okazji Dnia Pluszowego
Misia dzieci z PWD w Bańskiej
Wyżnej, Bańskiej Niżnej, Szaflar oraz Boru przygotowywały szereg różnych atrakcji począwszy od piosenek, poprzez
samodzielne wykonanie różnych
wizerunków Misia, fotobudki jak
i przepyszne kanapki w kształcie
tego sympatycznego stworzonka.

Warsztaty rodzinne w PWD w Bańskiej Niżnej
14 października w Placówce Wsparcia
Dziennego w Bańskiej Niżnej odbyły się
warsztaty jesienne.

D

zieci wraz z rodzicami
przygotowały przecudne jesienne skrzyneczki.
Było mnóstwo zabawy i radosnych okrzyków podczas
malowania i odciskania listków na kuferkach, a później
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chwila skupienia i kreatywności, gdy uczestnicy tworzyli
kolorowe kompozycje. Jak
donoszą anonimowe źródła
stroiki wykonane na warsztatach zostały ozdobą kuchni
lub salonu.
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Warsztaty rodzinne w PWD w Bańskiej Wyżnej
Okrągły, podłużny, z chrupiącą skórką albo w formie płaskiego placka.
Chleb niejedną ma formę i doczekał się nawet swojego święta.
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października został
w 1997 roku ogłoszony Światowym Dniem
Chleba. Dlatego to najlepsza
okazja, by wykonać go w gronie
bliskich i znajomych osób. Z tej
okazji skorzystała PWD z Bańskiej Wyżnej łącząc warsztaty
jesienne z wypiekami chleba,
którego niesamowity zapach
rozprzestrzeniał się po szkole w Bańskiej Wyżnej, głównie dzięki Pani Irenie Molek,
która przyniosła na warsztaty
wypiekacz do chleba. Pokazała również dzieciom i ich
rodzicom jakich składników
należy użyć aby przygotować
do niego odpowiednie ciasto.
W międzyczasie można było
spróbować różnego rodzaju
chlebów wykonanych w domu
przez Panią Irenę oraz opiekuna
PWD w Bańskiej Wyżnej, Panią

Kasię. Wszyscy mogli napić
się przy tym ciepłej herbaty.
Każdy z młodych uczestników
warsztatów mógł wykonać swój
własny chlebek pod bacznym
okiem Pani Ireny.
Podczas warsztatów plastycznych dzieci wspólnie z rodzicami
stworzyli ze słoików przepiękne lampiony. Efekty ich pracy
można podziwiać na załączonych
zdjęciach. Dziękuję wszystkim
przybyłym za wspólnie spędzony czas w miłej i sympatycznej
atmosferze. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Ireny
Molek, która z uśmiechem na
twarzy przedstawiła proces domowego wypieku chleba oraz
nadzorowała jego produkcję na
naszych warsztatach.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Rusnak
– Wychowawca PWD
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Warsztaty rodzinne w PWD w Borze
„Jesień – paleta farb rozrzucona
pośród kwiatu przyrody.
Błyszcząca w promieniach słońca,
złocistymi barwami świata.
Tonąca w kroplach deszczu,
ukrywająca się w porannej mgle.
Znikająca w pochmurnych nocach jesieni.
Walcząca z wiatrami – pokonana
wtula się w ramiona matki ziemi”

K

olejny warsztat rodzinny za nami, tym razem
odbył się w Placówce Wsparcia Dziennego na
Borze. Było mnóstwo kreatywnych zajęć, dużo
uśmiechu i rodzinnej atmosfery.
Tekst i zdjęcia: Monika Szado – Wychowawca PWD

Warsztaty rodzinne w PWD w Skrzypnem
28 października 2021 r.
w Placówce Wsparcia
Dziennego w Skrzypnem
odbyły się rodzinne
warsztaty jesienne.

K

reatywność dzieci i pomoc
rodziców nie zna granic, jak
widać na zdjęciach ozdoby
są przepiękne.
Rodzice wraz ze swoimi pociechami mieli okazję poćwiczyć zdolności manualne oraz
pomysłowość tworząc stroiki na
cmentarz.
Sądząc po zadowolonych
minach uczestników oraz ilości
wykonanych prac, warsztaty bardzo się udały.
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Warsztaty rodzinne w PWD w Szaflarach
„Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych,
szczerozłotych”.

W

Placówce Wsparcia Dziennego w Szaflarach odbyły się rodzinne warsztaty,
których tematem przewodnim
była właśnie jesień i jej przepiękne barwy. Dzieci wraz ze
swoimi rodzicami i opiekunami
wykonały wspaniałe ozdoby, ale
i tak najważniejsze było wspólne
spędzenie czasu i świetna zabawa
Tekst: Katarzyna Sowa Kierownik PWD
Zdjęcia: Maria Gąsienica Kamińska
– Wychowawca PWD
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Posiady góralskie w PWD w Bańskiej Wyżnej
29 września dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego z Bańskiej Wyżnej uczestniczyły w zajęciach
regionalnych pt. „Posiady góralskie”, prowadzonych przez Małgorzatę Chodorowicz.

P

odczas spotkania zostały
omówione elementy stroju
góralskiego, dzieci dowiedziały się m.in. skąd się wzięli
górale na Podhalu oraz jak wyglądała biała i czarna izba. Pani
Małgorzata przekazała dzieciom
wiele ciekawych informacji na
temat życia górali w XIX wieku. Dużą wiedzą w tej dziedzinie wykazał się uczeń Szymon
Jarząbek, który znał odpowiedzi
na większość zadawanych pytań.
Zajęcia były tak prowadzone,
by dzieci mogły czynnie w nich
uczestniczyć. Ubrane w stroje
góralskie odgrywały różnorodne role. Było bardzo ciekawie
i wesoło.

Serdecznie dziękujemy Pani
Małgorzacie za przyjęcie naszego zaproszenia i przekazanie
w sposób ciekawy i kreatywny
swojej wiedzy dotyczącej edukacji regionalnej.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rusnak,
Wychowawca PWD
oprac. r/

Posiady góralskie w PDW w Szaflarach
24 listopada w Placówce Wsparcia Dziennego w Szaflarach odbył się dzień regionalny
prowadzony przez Jadwigę i Jana Trebuniów - Tutków.

T

ematem spotkania była
gwara, strój oraz instrumenty regionalne. Dzieci
wykazały duże zainteresowanie
i były zachwycone prezentacją.
Składamy wielkie podziękowanie dla Państwa Trebuniów Tutków za zaangażowanie, prezentację i mile spędzony czas.
Tekst i zdjęcia :
Maria Gąsienica Kamińska,
Wychowawca PWD
oprac. r/
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Warsztaty rodzinne w PWD w Zaskalu
15 października w Placówce Wsparcia Dziennego w Zaskalu odbyły się rodzinne warsztaty jesienne.

N

ajpierw Maja z Marysią
pięknie zaśpiewały piosenkę o jesieni, a potem przy
różnych jesiennych melodiach
szukaliśmy barw jesieni. Powstały obrazy-witraże. Kolejnym wyzwaniem było ułożenie
jesiennego bukietu, zwierzątek
i postaci, a co nam wyszło to
sami zobaczcie! Nie zapomnieliśmy o Naszym Patronie Janie
Pawle II i o godz.15 zaśpiewaliśmy dla niego “Nie zastąpi
Ciebie nikt”.
Tekst i zdjęcia:
Elżbieta Kolusz – Wychowawca PWD

„Żywe obrazy”
Projekt zapoczątkowany
i w całości zrealizowany przez
Katarzynę Rusnak - wychowawcę
Placówki Wsparcia Dziennego
w Bańskiej Wyżnej.

G

łównym celem projektu było
stworzenie żywych obrazów,
czyli rekonstrukcji dzieł
malarskich przy udziale dzieci
(uczniów, wychowanków PWD),
które swoją postawą, ubiorem
i mimiką przedstawiały daną
scenę z autentycznych obrazów.
Udział w projekcie był dobrowolny, ale chętnych nie brakowało.
Powstały 43 piękne prace,
które można oglądać na załączonych zdjęciach. Obecnie

wystawę prac można
oglądać w budynku
Urzędu Gminy Szaflary.
Wszystkim dzieciom, ich rodzicom
oraz zaangażowanym osobom w realizację tego dzieła
serdecznie dziękuję. Jednakże
największe podziękowania kieruję dla Pani Katarzyny Rusnak
za pomysł, realizację, a przede

wszystkim za cierpliwość w wykonaniu tego projektu.
Tekst: Katarzyna Sowa,
kierownik PWD
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11 listopada w Placówkach
Wsparcia Dziennego
Uczestnicy wsparcia z Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary na
różne sposoby uczcili Święto Odzyskania Niepodległości.

D

zieci z PWD w Bańskiej
Wyżnej pięknie udekorowały salę, ubrani odświętnie zaśpiewali wzruszającą pieśń
patriotyczną, z PWD z Zaskala
wzięły udział w Marszu Niepodległości. Z Flagą, z Godłem
Polskim i chorągiewkami przemaszerowali przez Zaskale,
śpiewając patriotyczne piosenki.
Udali się do nestorki, działaczki
społecznej, założycielki zespołu
„Mali Zaskalanie”, Pani Anieli Król, gdzie podziwiali zdjęcie legionistów z 12 września
1918 roku z Niagara Camp Canada - Batalionu Błękitnej Armii, na którym jest dziadek pani
Anieli - Szczepan Gacek.
Dzieci z PWD w Bańskiej
Niżnej natomiast poznawały
różne ciekawostki związane

z tym świętem, rozwiązywały
quizy i zagadki o Polsce, malowały i kalkowały listki w barwach ojczystych oraz śpiewały
patriotyczne pieśni. Świętowanie Odzyskania Niepodległości
uwieńczyli wykonaniem pysznych, biało-czerwonych gofrów.
W PWD w Skrzypnem natomiast dzieci wykonały kilka
prac, które przesłane zostaną
do organizatorów akcji: „Dzieci rysują dla obrońców naszych
granic” podczas której zostanie
stworzona wspólna galeria dla
uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego
oraz Policji, którzy z oddaniem
pełnią Służbę i bronią Polskiej
Granicy.
Wszystkie działania zasługują
na wielkie uznanie.
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Skrzypnianki podczas Eskadrylli Niepodległej
Rzeczypospolitej w Muzeum Lotnictwa w Krakowie
29 października 2021 r. po raz drugi
zespół „Skrzypnianki” został zaproszony na
obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę oraz Eskadrylla Niepodległej
Rzeczypospolitej.

P

odczas obchodów Skrzypnianki zaprezentowały wiązankę pieśni góralskich,
taniec solowy w wykonaniu Jakuba Luberdy i Iwonki Szostak
oraz kilka pieśni patriotycznych
przy akompaniamencie kapeli
góralskiej w składzie: Joanna Cudzich, Mateusz Mucha, Krystian
Hreśka i Przemek Lassak.
Uroczyste obchody 103.
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i powstania
Eskadrylli Niepodległej Rzeczpospolitej są organizowane
przez Muzeum Lotnictwa Pol-

skiego, Szkołę Podstawową
nr 129 im. K. Makuszyńskiego
w Krakowie i Radę Dzielnicy
XVII. w Krakowie od wielu lat.
To tutaj, na terenie obecnego
Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie nocą z 30 na 31
października 1918 roku polska załoga pod dowództwem płk.
pil. Romana Florera wyzwoliła
lotnisko z rąk okupantów austriackich.
Dzięki życzliwości Organizatorów, nasi uczniowie mieli
możliwość zwiedzenia Muzeum Lotnictwa w Krakowie

oraz wzięcia udziału w lekcji
muzealnej w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, co dostarczyło im niezapomnianych
wrażeń.
„Eskadrylla Niepodległej
Rzeczypospolitej” to szeroko
zakrojony projekt mający na

celu wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu uniwersalnych wartości, jakimi są
prawda, dobro i piękno oraz
budzenie refleksji nad dziejami
ojczyzny.
Tekst i zdjęcia:
Monika Peciak, oprac.r/

Dzień Niepodległości w Zaskalu

C

ała społeczność szkolna Szkoły
Podstawowej w Zaskalu włączyła się w uroczyste obchody
Dnia Niepodległości. Montaż słowno
- muzyczny przypomniał zebranym
tragiczną historię I wojny światowej
kiedy „brat zabijał brata”. W drugiej
części uroczystości odbył się koncert
pieśni legionowych.
Tekst i zdjęcia: Kinga Jagła, oprac. r/
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Skrzypnianie świętują
103. rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Skrzypnem rozpoczęto uroczystą mszą
św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił
ks. proboszcz Adam Biłka, a oprawę muzyczną
sprawował zespół „Skrzypnianki”.

W

e mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skrzypnem i Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem oraz uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy
Skrzypnego. Na zakończenie
mszy św. wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśń „Boże coś
Polskę” oraz hymn państwowy.
Następnie odbył się koncert
pieśni patriotycznych „RAZEM
ŚPIEWAJMY DLA NIEPODLEGŁEJ” w wykonaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych z zespołu
wokalnego „Skrzypnianki” oraz
wszystkich obecnych. Śpiewającym towarzyszyła kapela góralska w składzie: Mateusz Kowal-

Biblioteka szkolna a patriotyzm
Z okazji Święta Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Zaskalu, nauczyciel bibliotekarz
– Bogusława Czyż zilustrowała książkę autorstwa
Joanny Olech i Edgara Bąka „Kto ty jesteś?”.

L

ektura ta w piękny sposób
mówi o tym, poprzez jakie
działania podejmowane przez
nas na co dzień możemy wyrazić
swoją miłość do ojczyzny i być
patriotami.
Oto kilka przykładów: „Patriotyzm nie ma koloru. Uczę
się. Jestem patriotą. Kasuję bilet
w autobusie. Jestem patriotką.
Pomagam Jestem patriotką...”

Tekst tej książki przedstawili uczniowie klasy III podczas
akademii z okazji 11 Listopada,
a ilustracje zawisły na gazetce
obok biblioteki szkolnej, gdzie
społeczność szkolna mogła się
zapoznać a twórczością Joanny
Olech.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż,
oprac. r/
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czyk, Łukasz Murzański,
Kamil Topór, Adam Dziadkowiec i Stanisław Wyroba.
Tak więc poprzez wspólną
modlitwę, śpiew, wywieszone
flagi biało-czerwone Skrzypnianie oddali hołd Tym wszystkim,
którzy walczyli i umierali za Ojczyznę, byśmy teraz mogli żyć
w WOLNEJ POLSCE.
Tekst: Monika Peciak
Zdjęcia: Natalia Staszel
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Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została uczczona w Szkole Podstawowej w Szaflarach
w postaci akademii dla uczniów oraz w formie wieczornicy patriotycznej dla zaproszonych gości.

A

kademia powstała
w oparciu o autorski
scenariusz nauczycieli,
Katarzyny Fiedler oraz Jarosława Szlęka, w którym
przedstawiona została lokalna
historia sprzed 100 lat.
Na podstawie dokumentów zawartych w monografii
Szaflar autorstwa M. Adamczyka wiemy, że kobiety z Szaflar
- Ludwina Kalatówna i Agnieszka Kopińska w obliczu końca
I wojny światowej i rychłego
odzyskania niepodległości postanowiły działać…, wykonując
kokardy narodowe dla całej wsi.
Ten przekaz stał się więc kanwą
tegorocznej akademii. Ucznio-

wie grający owe postacie oraz
członków ich rodziny i sąsiadów
zebrali się w izbie u Kopińskich
i zaczęli przy robieniu owych kotylionów, wspominać stare czasy. Na podstawie „wspomnień”
starego Jędrzeja mogliśmy więc
poznać działania z I połowy XIX
w. – zryw w Chochołowie, do
którego też sposobili się Szaflarzanie a kolejno pozytywistyczną

„pracę u podstaw” we wsi, której
namacalnym faktem było powstanie Kółka Rolniczego oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Poszczególne sceny akademii
zostały okraszone pięknymi a zarazem nostalgicznymi pieśniami
ludowymi popularnymi wówczas w latach niewoli narodowej.
Oprawę muzyczną opracowała
nauczycielka muzyki Agniesz-

ka Zając, a pieśni wykonał nasz
szkolny zespół wokalny „Kabatinki”.
W akademii udział wzięli
uczniowie z klas: 8c – Wiktoria
Kalata jako Agnieszka Kopińska,
Paulina Jarząbek – córka Hania,
Emilia Zielonka - Ludwina Kalatówna, Gabriela Gal – córka Helcia, Patrycja Strama - narrator,
z 7b – Bartłomiej Topór - Jasiek
mąż Agnieszki i Kacper Świder
jako Józek mąż Ludwiny oraz
z klasy 4b – Szymon Stopka jako
sąsiad sędziwy Jędrzej Kalata
i Marysia Gał-Zagórska – jako
najmłodsza córka Kopińskich.
Podczas Wieczornicy wystąpił szkolny zespół „Kabatinki”
z repertuarem przygotowanym na
konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!”, w którym zajął
III miejsce oraz wyróżnienie.
Zwieńczeniem uroczystości
był wspólny śpiew pieśni patriotycznych przez wszystkich
zgromadzonych.
Tekst Katarzyna Fiedler
Zdjęcia Agnieszka Zając
oprac. r/

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca przypadającą w tym roku 103 rocznicę.

J

est to dzień szczególny, przypominający nam nie tylko radość z odzyskanej wolności,
ale też tę powszechną prawdę, że
wolność nie jest czymś trwałym
danym raz na zawsze.
Montaż słowno-muzyczny
przygotowali uczniowie z klas
IV-VIII. Ze względów epidemiologicznych nagranie zostało
wykonane dwa dni wcześniej.
Przygotowaną akademię każda
klasa miała okazję zobaczyć
z nagrania.
Akademia była dla uczniów
nie tylko wspaniałą lekcją historii, ale też okazją do wysłuchania
wielu znanych każdemu Polakowi pieśni patriotycznych. W uro-

czystości wzięli udział wszyscy
uczniowie szkoły z opiekunami.
Z nieukrywanym zainteresowaniem obserwowali oni patriotyczne, słowno-muzyczne widowisko.
Uczniowie również wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji
„Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 we wszystkich klasach
rozbrzmiał uroczyście odśpiewany hymn.
Mamy nadzieję, że przygotowana akademia znacznie
przyczyniła się do tego, że każdy z jej uczestników świadomie i godnie uczcił Narodowe
Święto Niepodległości.
Tekst i zdjęcia: Aneta Buras
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Wojewódzkie i powiatowe
sukcesy szkolnego
zespołu „Kabatinki”
Zespół wokalny „Kabatinki” działający w Szkole
Podstawowej w Szaflarach pod kierunkiem
nauczycielki Agnieszki Zając, w październiku
i listopadzie wziął udział w dwóch konkursach,
w których zdobył czołowe miejsca.

P

ierwszym sukcesem było
przystąpienie do IV edycji
Konkursu zaŚPIEWAJ I TY
NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy
Bohaterom: od Marszałka Józefa
Piłsudskiego do Ojca Świętego
Jana Pawła II”.
Konkurs zorganizowany
został przez Wojewodę Małopolski Łukasza Kmitę i Prezesa
Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
Pawła Nowaka. Przedsięwzięciu
partnerowali Małopolski Kurator
Oświaty Barbara Nowak oraz
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski.
Udział w konkursie wymagał
przygotowania śpiewu, dobrania
odpowiednich strojów, a następnie wykonania nagrań w studio
nagraniowym oraz w odpowiedniej scenerii.
Występy uczniów szaflarzańskiej szkoły zyskały uznanie Komisji konkursowej. „Kabatinki”
zgłosiły do współzawodnictwa
3 utwory, zdobywając III miejsce za wykonanie piosenki Hej
Panienki jak i zaszczytne wyróżnienie piosenką Pod Tatrami
jest mój Kraj.

Warto zaznaczyć, że w Konkursie wzięło udział 317 wykonawców.
Do tradycji konkursu „ZaŚPIEWAJ i TY NIEPODLEGŁEJ” należy podziemny
koncert galowy w Kopalni Soli
„Wieliczka”, który odbył się 28
października 2021 r. Koncert
laureatów był uroczysty i podniosły, niewątpliwie na długo
pozostanie w pamięci obecnych
tam uczniów i nauczycieli. Na
koncercie wystąpił także zespół
„Kabatinki”. Uczniowie otrzymali gratulacje oraz nagrody
i pamiątkowe dyplomy.
W dniu 9 listopada „Kabatinki” odniosły kolejny sukces,
zajmując II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa
Gwiżdża w Odrowążu.
Komisja Konkursowa przesłuchała 239 uczestników z 32
szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych. Uczniowie szkoły
w Szaflarach wystąpili w kategorii zespoły klasy IV – VIII.
Tekst: Urszula Krupa,
Dyrektor SP w Szaflarach
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Narodowe Święto Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
W dniu 10 listopada 2021 r. społeczność naszej Szkoły spotkała się na
akademii z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość ta poświęcona była Ojczyźnie i wolności. 11 listopada to ważna
data, to symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

K

lasa trzecia wraz z wychowawczynią Marią Święs-Trzebunią zaprosiła wszystkich w podróż przez wydarzenia,
które przez lata budowały naszą
narodową tożsamość. Cementowały wiarę w to, że wolna Ojczyzna to najpiękniejszy dar,
o który trzeba troszczyć się
i dbać, bo wolność nigdy nie
jest dana raz na zawsze. Wzruszająca wymowa wierszy, pieśni patriotycznych i pantomimy
,,Pisk Białego Orła”, wspólnie
zaśpiewane trzy zwrotki Hymnu Polski pozwoliła nawet tym
najmniejszym widzom uczyć
się tego, czym jest patriotyzm
i dlaczego należy szanować to,
że żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Przepiękna dekoracja podkreśliła patriotyczną symbolikę tej
uroczystości.

Dyrektor szkoły, Renata Jagoda podsumowując szkolną
uroczystość obchodów 103.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stwierdziła,
że wolność daje szacunek człowieka do człowieka. A wolność
nie jest dana nam raz na zawsze. Trzeba dbać o tę wolność
nie tylko od święta, ale także
na co dzień. Jeśli będziemy się
nieustannie edukować, uczyć
się odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka,
kultywować tradycję i pamiętać o przodkach, to będziemy
wtedy ludźmi wolnymi. Nasza
wolność nie będzie też zagrożona wtedy, kiedy wzajemnie będziemy sobie pomagać
i wspierać się, a także wówczas, gdy pielęgnować będziemy naszą różnorodność i uczyć

się „pięknie różnić” oraz być
w tej różnorodności jednością,
o czym nieustannie i wytrwale
nauczał nas Jan Paweł II. Kiedy będziemy ludźmi dobrymi,
staniemy się też dobrymi Polakami.
Pani dyrektor podziękowała wychowawcom i rodzicom,
którzy wspólnie codziennie
działają dla dobra dzieci, ucząc
ich, że Polska i szkoła jest naszym wspólnym domem, w którym wszyscy powinniśmy czuć
się dobrze i bezpiecznie.
W przygotowanie tej akademii chętnie włączyli się rodzice
uczniów. Szczególnie podziękowania należą się Pani Alinie
Krzeptowskiej za zaśpiewanie
z uczennicami klasy 3 wzruszającej pieśni ,,Nie idź kochany
na wojnę”.

Lekcja regionalna
W klasie III Szkoły Podstawowej w Zaskalu dzieci
miał okazję uczestniczyć w lekcji regionalnej.

U

czniowie dowiedzieli się
czym charakteryzuje się architektura i sztuka Podhala.
Został dokładnie omówiony strój
góralski. Uatrakcyjnieniem lekcji były uczennice, które w tym
dniu przyszły do szkoły ubrane

w stroje regionalne lub stylizowane. Zaprezentowały również
taniec góralski. Taka lekcja na
pewno zapadnie dzieciom w pamięci.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż, oprac. r/
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Dziękuję również rodzicom
za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu dekoracji.
Pani Małgorzacie Chodorowicz, która zadbała o materiały,
elementy dekoracyjne i wraz
z paniami: Beatą Barnaś, Anną
Gubałą, Małgorzatą Jopek
upięły dekorację. Paniom, Alinie Krzeptowskiej, Karolinie
Dziedzic, Katarzynie Topór,
Danucie Zwijacz oraz Helenie
Zwijacz, które zadbały o zdjęcie dekoracji po akademii. Natomiast Pani Katarzynie Rusnak, dziękuję za uwiecznienie
na zdjęciach naszej wspaniałej
uroczystości.
Tekst: Maria Święs-Trzebunia
Zdjęcia: Katarzyna Rusnak
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze wraz z dyrekcją
i nauczycielami obchodzili święto Edukacji Narodowej. Jest to dzień
wyjątkowy, w którym podopieczni mogą podziękować nauczycielom oraz
pracownikom szkoły za trud włożony w proces edukacyjny i wychowawczy.

U

czniowie klasy ósmej
i siódmej przygotowali
z tej okazji trawestację
(parafrazę utworu literackiego)
„Dziadów cz.II” Adama Mickiewicza pt. „Dziady anno domini,
czyli koszmarny sen znękanego
nauczyciela” – przedstawienie
odnoszące się do ludowego
zwyczaju wywoływania dusz
zmarłych, na okazję święta nauczycieli, zostało zmienione
w humorystyczną wersję wywoływania podczas obrzędu
dusz uczniów będących zmorą
belfrów, wagarowicza, lenia
i szkolnych modniś. Aktorzy

doskonale wcieli się w postacie
dramatu Mickiewicza, a chór
wprowadził mroczny klimat
obrzędu. Nie obyło się bez pouczeń dla osób zmierzających
niewłaściwą drogą i zamykających sobie drogę do odniesienia
sukcesu edukacyjnego.
Po przedstawieniu samorząd
szkolny w imieniu społeczności
uczniowskiej podziękował dyrekcji, nauczycielom i obsłudze
za pomoc w zdobywaniu wiedzy oraz wręczył własnoręcznie
przygotowane upominki.
Tekst i zdjęcia:
Dominika Sięka-Guzda, oprac. r/

Dzień Komisji
Edukacji Narodowej
w Maruszynie Dolnej
Dzień Nauczyciela, corocznie w naszej szkole, obchodzony był bardzo uroczyście.
Ze względu na obostrzenia covidowe i zachowanie bezpieczeństwa w tym roku
w nieco zmodyfikowanej formie. Uczniowie przygotowali piękną akademię,
w której podziękowali za pracę nauczycielom i pracownikom obsługi.

A

kademia została nagrana dzień wcześniej
i odtworzona w dniu święta. Każda klasa
wraz z wychowawcą, mogła zobaczyć
akademię.
Uczniowie przygotowali i wręczyli wszystkim nauczycielom wykonane przez siebie
prezenty. Następnym punktem dnia były
zajęcia czytelnicze realizowane w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie czytali wybrane fragmenty
bajek i tekstów dotyczących dobrego
wychowania. Wykonali również prace
plastyczne pod hasłem „Mój ulubiony
nauczyciel” oraz portrety swoich wychowawców – nauczycieli.
Tekst i zdjęcia: Aneta Buras
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Nauczycielka z pasją nagrodzona
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Anna Królczyk jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki
w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej. Od wielu lat związana jest
z ZHP, w którym pełni funkcję podharcmistrza, jednocześnie zajmuje
stanowisko wiceprezesa w Stowarzyszeniu „Czuj! Czuwaj!” w Maruszynie.

N

a wniosek komendanta Hufca Podhalańskiego złożony
do Ministerstwa Edukacji
i Nauki – Pani Anna Królczyk
otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją wieloletnią pracę oraz za wybitne
osiągnięcia na płaszczyźnie zawodowej jak również instruktorskiej. Uroczyste wręczenie
nagrody odbyło się w dniu 12
października – z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej –

na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przez Kuratora Małopolskiego Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
Tekst i zdjęcia: Maria Niedośpiał

Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szaflarach
nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
W dniu 12 października 2021 r. w Auli Głównej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie odbyła się gala wręczenia Medali
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania. Wśród nagrodzonych była Grażyna ChowaniecLejczyk nauczycielka biologii i chemii ze Szkoły Podstawowej
im. Augustyna Suskiego w Szaflarach.

P

ani Grażyna jest nauczycielem dyplomowanym,
w szkole w Szaflarach pracuje od 2001 roku.
Od 2013 roku jest prezesem
Ligi Ochrony Przyrody Oddziału Zakopane. Organizuje
różne konkursy: Podhalański
Rajd Ekologiczny, konkursy

wiedzy, konkursy multimedialne,
konkurs fotografii przyrodniczej,
w których licznie uczestniczą dzieci
i młodzież z powiatu tatrzańskiego
i nowotarskiego. Nauczycielka pozyskuje sponsorów na nagrody. Od
lat współpracuje z Nadleśnictwem
Nowy Targ, Urzędem Miasta Zakopane, Starostwem Tatrzańskim,
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Tatrzańskim
Parkiem Narodowymi
innymi organizacjami. Prowadzi swoje szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody,
z którym realizuje liczne projekty.
Tekst: Urszula Krupa,
Dyrektor SP w Szaflarach
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Już jestem uczniem!
Dziewięcioro uczniów klasy I Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej 20 października br. zostało
przyjętych do szkolnej społeczności.

N

a wstępie nowi uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności, wiadomości oraz uzdolnienia w czasie
pierwszego szkolnego egzaminu. Mimo stresu związanego
z pierwszym publicznym występem dzieci świetnie poradziły
sobie z mikrofonem oraz rekwizytami użytymi w programie.
Udowodnili, że są gotowi stać
się stuprocentowymi uczniami,
a obecność rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych
dodała dodatkowej wagi tej
uroczystości.

Dyrektor szkoły Maria Niedośpiał dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym piórkiem
i wypowiadając słowa: Pasuję
Cię na ucznia klasy pierwszej.
Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak
najbardziej wzruszeni byli rodzice swoich pociech. Na zakończenie nie mogło zabraknąć
pamiątkowych zdjęć, upominków i słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez rodziców pierwszoklasistów.
Tekst i zdjęcia: Aneta Buras

Ślubowanie klasy pierwszej w szkole w Bańskiej Wyżnej
14 października 2021 roku, o godz. 9.00 uczniowie klasy pierwszej przystąpili do grona społeczności
szkolnej, Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej.
narodowych, przepisów ruchu drogowego,
pięknie zaśpiewane
piosenki, przyjaźń
i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to
dowód, że dzieci są
gotowe do sumiennej
pracy w szkole. Po
odśpiewaniu hymnu
państwowego w podniosłej atmosferze
przed pocztem
sztandarowym
pierwszoklasiści
ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym
zachowaniem
i nauką sprawiać
radość rodzicom
i nauczycielom.
Zgodnie z tradycją
po złożeniu ślubowania Pani dyrektor dokonała
symbolicznego pasowania na
ucznia - dotykając piórem ramion
swych podopiecznych.

U

czniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku
szkolnego. Uczyli się dzielnie piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Wychowawczyni klasy pierwszej
Krystyna Jarosz przywitała
wszystkich zebranych na
tej uroczystości, a następnie
głos zabrała dyrektor szkoły
Renata Jagoda.
Po przemówieniu dzieci
zaprezentowały swoje umie-

jętności. Ubrani w świąteczny strój galowy w biretach na
głowach, na tle przepięknej
dekoracji pierwszaki błysnęły
talentem. Znajomość symboli
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Wychowawczyni wręczyła
dzieciom dyplomy oraz legitymacje szkolne. Następnie reprezentanci klasy drugiej i trzeciej złożyli swym młodszym
kolegom życzenia. Życząc im
sukcesów w nauce oraz zapewnili o opiece i pomocy nad nimi
w szkole. Przygotowali małe
upominki w postaci ołówków
i linijek. Również rodzice pamiętali o święcie swoich dzieci.
Chętnie uczestniczyli w przygotowaniu całej uroczystości. Pomagali w wykonaniu dekoracji
na sali gimnastycznej. Zakończyli całą uroczystość wręczając
swoim pociechom pamiątkowe
upominki.
Ten dzień na długo zostanie
pierwszakom w pamięci. Cieszymy się, że powiększyło się
uczniowskie grono naszej szkoły
i życzymy naszym uczniom przeżywania samych pięknych chwil
w naszej szkole oraz sukcesów
w nauce.
Tekst i zdjęcia: Krystyna Jarosz,
wychowawczyni klasy
oprac. r/
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„Jesteśmy już uczniami”
Ślubowanie uczniów klasy I w Szkole Podstawowej w Borze
„Gdy wrzos fioletem już zakwita,
To znak, że szkoła dzieci wita”

P

odczas uroczystości ślubowania w szkole podstawowej w Borze, uczniowie
pierwszej klasy zaprezentowali
przedstawienie pt. ”Jesteśmy już
uczniami”. Każde dziecko pięknie
opanowało na pamięć swoją rolę.

Uczniowie przekonywali nas,
że już bardzo dużo umieją: potrafią głoskować, piszą w zeszycie
literki, wiedzą co to Bałtyk, że
o przyrodę trzeba dbać, znają
swoje obowiązki, wiedzą jak
zachować się w szkole. Pięknie zatańczyli także do piosenek: „Wesoło nam” i „Hej, ho
pierwsza klasa”, zaś w piosence

„W drodze do szkoły” przekonywali nas, że w drodze do szkoły
nie spotka ich nic złego, bo znają
przepisy ruchu drogowego.
Gdy ślubowania nadszedł czas
uczniowie w obecności dyrektor
szkoły, rodziców oraz zaproszonych kolegów z klasy II wraz
z wychowawczynią, przyrzekali,
że bardzo się postarają by „pilnie

świat poznawać, dobry przykład
innym dawać, być pomocnym
w domu w szkole i wypełniać
ucznia rolę”. Uczniowie pięknie zdali swój pierwszy egzamin. Dyrektor szkoły Monika
Mroszczak - Gąsior pasowała
ich na pełnoprawnych uczniów
i wręczała pamiątkowe dyplomy,
zaś rodzice przygotowali słodki
poczęstunek.
Dzieciom z całego serca życzymy, aby ich entuzjazm i zapał
do nauki trwał jak najdłużej.
Tekst i zdjęcia:
Halina Gacek, oprac. r/

Ślubowanie klas Pierwszych
14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Szaflarach
odbyło się ślubowanie uczniów klasy 1a i 1b, do którego
dzieci przygotowywały się od pierwszego dnia w szkole.

W

uroczystości wzięli udział
zaproszeni wcześniej rodzice, Dyrekcja Szkoły,
nauczyciele uczący w tych klasach oraz uczniowie klasy 4b,
a także gość specjalny Dobra
Wróżka, która miała pomóc
dzieciom pokonać stres w tym
szczególnym dla nich dniu.
Nadszedł moment rozpoczęcia.
Urszula Krupa, dyrektor szkoły
powitała zaproszonych i oddała
głos prowadzącym. Wszyscy
głośnymi oklaskami powitali
odświętnie ubranych wchodzących na scenę pierwszoklasistów
prowadzonych przez swoje wychowawczynie.
Podczas powitania uczniów
przez Dobrą Wróżkę nieoczekiwanie pojawiła się na uroczystości rozgniewana brakiem zaproszenia Zła Wróżka. Wydawało się,
że uroczystość zostanie odwołana. Na szczęście Dobra Wróżka
znalazła rozwiązanie. Z pomocą
uczniów klasy czwartej pierwszo-

klasiści odwiedzili
cztery krainy: Krainę Śpiewu, Krainę
Pracy, Krainę Miłości, Krainę Mądrości, gdzie spacerując przez te krainy
musieli wykazać się
wieloma talentami
i umiejętnościami.
Znajomość przepisów ruchu drogowego, rozpoznawanie symboli
narodowych, rozwiązywanie
zagadek, pięknie zaśpiewane piosenki, aktorskie
wykonanie wierszy z życia
szkoły były dowodem, że
dzieci są gotowe, aby zdjąć
z nich złe zaklęcie i przyjąć je
do grona społeczności szkolnej.
Po burzy oklasków, wszyscy powstali. W niezwykle podniosłej
atmosferze, przed sztandarem
szkoły pierwszacy ślubowali
być dobrymi Polakami, godnie
reprezentować swoją szkołę,

swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor, Urszula Krupa
dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na
ucznia Szkoły Podstawowej im.
Augustyna Suskiego w Szafla-

35

rach” – mówiła, dotykając
ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich
podopiecznych.
Na zakończenie wychowawczynie grup Pani Bogumiła i Pani Małgorzata
rozdały każdemu dziecku
pamiątkowe medale oraz kolorowe kredki wypełnione łakociami. Ten dzień na długo zostanie
pierwszakom w pamięci.
Tekst: Małgorzata Strama,
Bogumiła Jagoda
Zdjęcia: Kinga Krzysztofek
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Pasowanie w Oddziale
Przeszklonym
w Bańskiej Niżnej
„My jesteśmy przedszkolaki, Motylki kochane,
Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie”

T

ymi słowami zaczęło się
święto najmłodszych przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego w Bańskiej Niżnej.
W tym uroczystym dla nich dniu
nie mogło zabraknąć naszej Pani
Dyrektor, która pasowała każde-

go na honorowego przedszkolaka. Dzieci były zachwycone,
a finał imprezy zakończył się dla
każdego przedszkolaka rożkiem
obfitości.
Tekst i zdjęcia:
Halina Kalata, oprac. r/

Pasowanie na
przedszkolaka w Borze
W szkole podstawowej w Borze w dniu 28 października
odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka.
Okres adaptacji się zakończył i nadszedł czas,
by oficjalnie przyjąć dzieci w poczet pełnoprawnych
przedszkolaków. Uroczystość ślubowania, to bardzo
ważne wydarzenie w życiu maluszków.

D

yrektor szkoły Monika Mroszczak-Gąsior powitała licznie przybyłych rodziców, wychowawców,
i przede wszystkim przedszkolaków.
Dzieci przedstawiły program artystyczny, dając tym samym dowód tego, jak
dużo już potrafią. Po części artystycznej,
dzieci złożyły obietnice by: zgodnie
się bawić, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem, słuchać nauczycieli i pomagać kolegom oraz by być dzielnym
przedszkolakiem. Następnie dokona-

ło się uroczyste pasowanie każdego
dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy
z nich otrzymał dyplom pasowania
oraz medal.
Składamy wielkie gratulacje dzieciom oraz ich rodzicom i życzymy
samych radosnych i szczęśliwych
chwil w murach Szkoły Podstawowej w Borze.
Tekst i zdjęcia:
Weronika Kołodziej, oprac. r/
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Jestem przedszkolakiem
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa
uroczystość, która w przedszkolu w Skrzypnem
odbyła się 26 października 2021 r.

U

roczystość rozpoczęły występy dzieci. Mali artyści zaprezentowali przygotowane
piosenki, tańce oraz wierszyki.
Dla większości był to pierwszy,
bardzo ważny występ. Po części
artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia
każdego przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor

Brygidę Strzęp. Po uroczystości
maluchy otrzymały prezenty oraz
dyplomy. Na końcu tego ważnego
dnia odbyła się zabawa taneczna oraz pyszny poczęstunek. Dla
dzieci było to wielkie przeżycie,
a dla rodziców powód do dumy
i zadowolenia ze swoich pociech.
Zdjęcia: archiwum szkoły
oprac. r/

Międzynarodowy Dzień
Kropki w Maruszynie Górnej
15 września obchodzimy International Dot Day,
czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to
święto kreatywności, odwagi i zabawy.

A

merykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds
w 2003 roku wydał książeczkę
pod tytułem “The Dot” czyli
“Kropka”. Jej bohaterką jest
mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej,
mądrej nauczycielce plastyki
uwierzyła w swoje możliwości.
Pomysł obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kropki
ma na celu pobudzać kreatywność i pomysłowość uczniów
oraz zachęcać ich do tworzenia.
Uczniowie klas naszej szkoły
poznali oczywiście historię
małej Vashti. To od maleńkiej
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kropki zaczyna się najpiękniejsza przygoda-odkrywanie siebie
i swoich talentów. Podjęliśmy
więc wiele kreatywnych działań i zabaw, w których królowała oczywiście KROPKA.
Zadbaliśmy także o to, by na
elementach garderoby pojawiły się kropki. Bo w końcu był
to dzień z KROPKĄ w roli
głównej! Podczas zabawy nie
zabrakło prac plastycznych
oraz gier logicznych. Świętowali wszyscy od najmłodszych
do najstarszych. Zapraszamy do
obejrzenia zdjęć. To był wspaniały dzień dla nas wszystkich!

Tekst: M. Cisoń
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SP Maruszyna Górna - Tu nie
Po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła do współpracy z Fundacją im. Adama
Worwy w ramach kampanii “Pola Nadziei”. Symbolem akcji jest ŻONKIL.
Cebulka żonkila zasadzona jesienią na wiosnę odradza się i rozkwita jako
piękny kwiat, który od wieków uznawany jest za znak nadziei.

„POLA NADZIEI”
to ogólnopolska akcja, której
przyświecają trzy główne cele:
»» propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego
człowieka.
»» edukacja społeczeństwa,
szczególnie ludzi młodych
w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej
»» pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad ciężko
chorymi.
W ramach szkolnej akcji “Pola
Nadziei” członkowie Szkolnego
Wolontariatu w dniach od 14 do
23 wrześniazbierali środki finansowe. Przekazującym dobrowolny datek wręczano cebulkę żonkila, który jest symbolem akcji.
Udało się zebrać łącznie 1.196.20
zł. Kwota została przekazana do
siedziby fundacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak hojnie wsparli organizowaną na terenie szkoły akcję.
Zespoły uczniowskie włączając
się do akcji miały okazję zdobyć
tytuł ,,Żonkilowej klasy’’.

WYCIECZKOWY
CZAS!
Uczniowie klas I-III odwiedzili ostatnio podziemia Sukiennic i Kopalnię Soli w Wieliczce.
Podziemne trasy w kopalni i podziemiach Sukiennic wywołały
ogromne przeżycia i dostarczyływielu wrażeń małym turystom.
Natomiast w święto Komisji
Edukacji Narodowej, uczniowie klas VII i VIII brali udział
w wycieczce do Wadowic - miasta urodzin Karola Wojtyły oraz
do Oświęcimia - do Muzeum
Auschwitz - Birkenau. Byłego
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady. Jeśli pierwszy etap wycieczki przysporzył wiele radości,
bo oprócz zwiedzania Bazyliki,
gdzie został ochrzczony Karol
Wojtyła, późniejszy papież, poszliśmy do staromodnej kawiarni
na słynne “papieskie”kremówki.
To druga część dnia to już refleksja i edukacja w autentycznej
przestrzeni obozu, to spotkanie
z historią obozu zagłady, historią ludobójstwa, cierpienia
i okrucieństwa wojny. Program
zwiedzania został dostosowany do poziomu emocjonalnego
oraz podstawy programowej
nauczania historii.
Serdecznie podziękowania składamy przewodnikowi Tomaszowi
Pieleszowi, który dzięki
pasji i ogromnej wiedzy
skolnił nas do zadumy
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ma czasu na nudę!
nad uniwersalnym przesłaniem
historii z Auschwitz - Birkenau.
Również 14 października obchodziliśmy
ROCZNICĘ POWSTANIA
KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ
– pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła
się reformowaniem szkolnictwa
w Polsce.
Z racji tego święta, jak co
roku uczniowie klasy I złożyli
ślubowanie i zostali pasowani
na uczniów. Część artystyczną
przygotowali uczniowie klasy VI
pod kierunkiem nauczycieli Beaty Serwatowicz oraz Tomasza
Mazura. Na zakończenie akademii przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego złożyli życzenia
w imieniu wszystkich uczniów.
26 października nasza szkoła
po raz pierwszy miała przyjemność współorganizować z Nadleśnictwem Nowy Targ etap
rejonowy konkursu
„POZNAJMY NASZE
LASY I OJCZYSTĄ
PRZYRODĘ”.
W remizie OSP Maruszyna spotkali się reprezentanci
z 5 szkół podstawowych z:
Bańskiej Niżnej, Szaflar, Rogoźnika, Czerwiennego oraz
z Maruszyny Górnej. Konkurs
przeprowadził leśniczy Krzysztof Przybyła, który podzielił się
również z uczniami olbrzymią
wiedzą przyrodniczą.
Konkurs odbył się na tle tematycznej dekoracji przygotowanej przez jednego z nauczycieli
Tomasza Mazura. W organizację dzisiejszego wydarzenia ak-
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tywnie włączyli się uczniowie
klasy 8. Serdecznie dziękujemy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Maruszynie, Dyrektorowi
Szkoły w Maruszynie Górnej
oraz wszystkim zaangażowanym
nauczycielom i uczniom.
29 października, w naszej
szkole odbył się drugi
WIECZÓR FILMOWY
Samorząd Uczniowski, który
był głównym organizatorem wydarzenia postarał się, by wszyscy
przybyli uczniowie dobrze się
bawili. Podczas wieczoru przedstawiona została prezentacja na
temat historii firmy motoryzacyjnej De Lorean oraz jej jedynego
modelu DMC-12. Następnie
obejrzeliśmy „Powrót do Przyszłości - część 2”. Frekwencja
była bardzo wysoka, a humory
znakomite. Tym bardziej, że czas
upływał w fajnym towarzystwie
oraz przy zamówionej pizzy.
Wszystkim przybyłym oraz
organizatorom bardzo dziękujemy.
Do zobaczenia wkrótce na
BTTF3!
NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Na dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, o symbolicznej godzinie
11:11 zaśpiewaliśmy „Mazurka
Dąbrowskiego”. Bardzo dziękujemy naszej szkolnej Młodzieży za udział w tym przedsięwzięciu. Było nam bardzo
miło widzieć naszych Uczniów
przygotowanych tak odświętnie
i uroczyście.
Teksty i zdjęcia:
Elżbieta Kuźminska,
Tomasz Mazur,
Marta Bryniarska,
Konrad Kuźmiński,
Danuta Budzyk,
oprac. r/
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„Motylki” z SP w Bańskiej Niżnej odkrywają piękno natury
Listopad to miesiąc w którym grupa „Motylki” z Oddziału Przedszkolnego w Bańskiej Niżnej wzięła
udział w programie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Swojaków”, którego celem było ukazanie
piękna polskiej przyrody oraz zachęcenie dzieci do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.

W

raz ze Swojakami dzieci odkryły piękno natury
oraz gatunki zagrożonych
zwierząt. Na koniec „Motylki”
zaprezentowały zdobytą podczas
zajęć wiedzę piosenką pt. „Mały
jeżyk”. Teraz pozostaje trzymać
kciuki, gdyż wykonany przez
nasze przedszkolaki utwór bierze
udział w konkursie w ramach
realizacji programu.
Tekst i zdjęcia:
Weronika Jamróz - Gałdyn

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia
w SP Maruszyna Górna
Już kolejny rok, więc staje się to
tradycją, że na początku października
razem z dziećmi i młodzieżą z całego
świata świętujemy
Dzień Tabliczki
Mnożenia.

O

d samego rana
uczniowie klas
4-6 sprawdzali
bystrość, szybkość
i umiejętności rachunkowe szukając
na terenie szkoły działań z przypisanymi im sylabami. Wyniki
układali w kolejności rosnącej
i poznawali postacie sławnych
matematyków takich jak Albert
Einstein, Carl Friedrich Gauss
i Rene Descartes. Nie zabrakło
też łamigłówek dla klas 7-8.
Na każdej przerwie uczniowie
testowali swoje umiejętności
w mnożeniu, rozwiązując losy,
zdobywając odznaki i drobne
upominki.
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W finale XI Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia doszło do
„starcia gigantów” czyli najlepszych uczniów, którzy w eliminacjach klasowych, w rozgrywkach
na czas rozwiązali najwięcej
przykładów korzystają ze strony
internetowej Matzoo.
W tym roku zwycięzcą i zdobywcą statuetki Mistrza Tabliczki
Mnożenia został: Marcin Zubek
z klasy 7 (ponad 80 przykładów
w 2 min. - imponujący wynik!).
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i dziękujemy za
zaangażowanie. Trenujcie tabliczkę mnożenia do rozgrywek
za rok.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska
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Na pustyni i na morzu.
Opowieści o życiu w Azji
W szkole w Maruszynie Dolnej, 17 Listopada
odbyło się spotkanie z Anną Jaklewicz
– podróżniczką, archeolożką i eko aktywistką.

A

nna Jaklewicz jest autorką
książek o Chinach i Indonezji. Organizatorką wypraw
do Azji i pilot wyjazdów tram-

pingowych. Relacje z podróży publikuje m.in. w National
Geographic TRAVELER.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że wielu Azjatów
mieszka w dużych miastach, podobnie do nas. Inni żyją w skrajnie odmiennych warunkach: na
pustyni lub na morzu - z dala od
stałego lądu. Tych pierwszych
poznaliśmy w Mongolii, na Gobi,
drugiej największej pustyni świata. Podczas pokazu odwiedziliśmy jurtę̨ - typowy mongolski
dom, poznamy zwierzęta żyją-

ce na Gobi dziś
i przed milionami
lat: dwugarbne
wielbłądy i tajemnicze dinozaury.
W Indonezji natomiast poznaliśmy
mieszkających
na morzu Badżo.
W ich wioskach zamiast ulic są
pomosty, a domy wsparte na palach wystają tylko nieznacznie
nad powierzchnię wody. Słyną oni z unikatowych technik
łowienia ryb, nurkowania bez

Drzewa w Puszczy
Białowieskiej
W październiku uczniowie klasy 2 ze
Szkoły Podstawowej w Zaskalu, podczas zajęć
zapoznali się z ciekawym tekstem Adama Wajraka
,,Tam gdzie rosną rekordziści’’.

D

zieci dowiedziały się, jak funkcjonuje przyroda w ekosystemie jakim jest puszcza. Na zajęciach plastycznych,
wykonały ciekawą pracę z zastosowaniem kilku technik
plastycznych.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Krzystyniak, oprac. r/
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specjalistycznego sprzętu, a legendy głoszą, że ich przodkowie
zamiast płuc mieli skrzela.”
Tekst i zdjęcia:
Aneta Buras/ Anna Jaklewicz
oprac. r/
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Szkolny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski w Bańskiej Wyżnej
17 listopada 2021 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorsko–Gawędziarski
im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona.

P

rzesłuchania młodych recytatorów i gawędziarzy miały na
celu wyłonienie najlepszych,
którzy będą reprezentowali szkołę w gminnej odsłonie tegoż konkursu w Skrzypnem.
„Święto Gwary” rozpoczęła
Pani dyrektor Renata Jagoda,
która przywitała zgromadzonych uczestników, rodziców oraz
członków komisji konkursowej.
Życzyła wszystkim młodym recytatorom udanych występów
i sukcesów w propagowaniu
i kultywowaniu tradycji i gwary
podhalańskiej.
Do konkursu przystąpiło 31
uczestników w trzech grupach

wiekowych w dwóch kategoriach: recytacja i gawęda.
Konkurs prowadziły uczennice: Ewelina Urbaś, Ewelina Jarząbek, Gabriela Sądelska i Anna
Repa, które czuwały nad przebiegiem uroczystości oraz w przerwach prezentowały swój talent
wokalny. Komisja konkursowa
w składzie: Barbara Zalińska-Sikoń, Danuta Zwijacz, Dominika Sięka-Guzda i Małgorzata
Kwatyra, oceniała uczestników
według następujących kryteriów:
opanowanie pamięciowe, dobór
tekstu do wieku uczestnika, interpretacja utworu, poprawność
gwarowa.

Po wysłuchaniu wszystkich
występów członkowie komisji
konkursowej zwrócili uwagę na
wysoki poziom recytacji, opanowanie pamięciowe tekstów
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Przyznano następujące miejsca:
Pierwsza grupa wiekowa
- uczniowie kl. I-III:
»» Kategoria recytacja:
I miejsce - Maria Krzeptowska
kl. III
II miejsce - Weronika Zwijacz
kl. III, Marcin Jarosz kl. III
III miejsce - Karolina Chodorowicz kl. III, Marta Urbaś kl. I

Wyróżnienia: Krzysztof Krzeptowski kl. I, Marcin Wyrostek kl.
II, Karolina Sieńko kl. I, Antoni
Stopka kl. II i Julia Piczura kl. II
»» Kategoria gawęda:
I miejsce - Jakub Kopieć kl. I
II miejsce - Weronika Waliczek
kl. III
Wyróżnienia: Anna Moczarna
kl. II, Jan Zaliński kl. II
Druga grupa wiekowa
- uczniowie kl. IV-VI:
»» Kategoria recytacja:
I miejsce - Katarzyna Trebunia
kl. V
II miejsce - Ewelina Jarząbek
kl. V
III miejsce - Bartłomiej Dziedzic kl. VI
Wyróżnienia: Martyna Łapsa
kl. IV, Julia Sikoń kl. V, Martyna
Wyrostek kl. V, Krystian Strzęp
kl. VI
»» Kategoria gawęda:
I miejsce - Ewelina Urbaś kl. V
II miejsce - Kacper Sieńko kl. VI
III miejsce - Klaudia Jaśkiewicz
kl. IV

42

nr 4(22)/2021

HISTORIA I EDUKACJA

Trzecia grupa wiekowa
uczniowie kl. VII-VIII:
»» Kategoria recytacja:
I miejsce - Nikola Sikoń kl. VIII
II miejsce - Zuzanna Gąsienica-Laskowy kl. VII
Wyróżnienia: Gabriela Sądelska
kl. VII, Łucja Cachro kl. VIII
»» Kategoria gawęda:
I miejsce - Weronika Zachemska
kl. VII
II miejsce - Anna Repa kl. VII
III miejsce - Laura Strzęp kl.
VIII
Wyróżnienie: Łukasz Żukowski
kl. VIII
Uczestnicy przesłuchań
otrzymali dyplomy przygotowane przez Panią Katarzynę
Rusnak. Ponadto każdy otrzy-

mał słodkie upominki, które
zostały zakupione z funduszy
Rady Rodziców.
Bardzo dziękuję wszystkim
rodzicom za współpracę i docenienie uczniów. Laureatki i laureaci konkursu reprezentowali
szkołę podczas XXIX Gminnego
Konkursu Recytatorsko-Gawędziarskiego w Skrzypnem. Przy-

gotowanie konkursu wymagało
zaangażowania nauczycieli i rodziców.
Bardzo dziękujemy organizatorom konkursu Pani Małgorzacie Kwatyrze oraz Pani Dominice
Sięka- Guzda za przygotowanie
scenografii oraz dokumentów
potrzebnych do zrealizowania
przedsięwzięcia. Baner z tytułem

Nowe formy pomocy psychologiczno pedagogicznej w SP Maruszyna Górna
Nauka poprzez zabawę to chyba najlepszy sposób aby dzieci
lepiej przyswajały wiedzę. Karty Grabowskiego są rewelacyjną
pomocą w nauce matematyki oraz logicznego myślenia.
“Dodawanie i odejmowanie” pomagają
klasie I w doskonaleniu umiejętności
liczenia, natomiast “gry logiczne” są
rewelacyjną zabawką także dla młodszych dzieci uczęszczających na świetlicę. Karty Grabowskiego to również
rewelacyjna pomoc podczas nauki
tabliczki mnożenia. Korzystają z nich
dzieci starsze na zajęciach edukacyjnych
jak i na świetlicy. Idealne połączenie
dobrej zabawy i nauki w jednym. Bardzo duża różnorodność oraz spora liczba
wariantów gry sprawia, iż dzieci nie są
szybko nimi znudzone. Doskonałe jest
również to, że niektóre gry posiadają
wariant łatwiejszy i trudniejszy, dzięki
temu można stopniowo podnosić
poprzeczkę, a karty będą rosły
wraz z dzieckiem.
System edukacji PUS ( pomyśl
- ułóż - sprawdź) to uniwersalna
forma nauki połączonej z zabawą
i samokontrolą. Stanowi skuteczną pomoc w nauce, jak i terapii
pedagogicznej. Zabawa polega
na rozwiązaniu zadań zawartych

w książeczkach
i jednoczesnym
układaniu klocków
w zestawie kontrolnym. Dzieci bardzo
je lubią!
Gry rozwijają
umiejętność rozpoznawania i nazywania podstawowych
emocji: radości, złości, smutku i lęku oraz
doskonalą umiejętność
nazywania i konstruktywnego wyrażania
tych emocji.
Tekst i zdjęcia: Danuta Budzyk,
Lucyna Leśniak-Mazur
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konkursu zaprojektowała i bezpłatnie podarowała szkole Pani
Dominika Sięka-Guzda.
Do zmagań konkursowych
przygotowały uczniów Panie
Krystyna Jarosz, Dorota Graca,
Maria Święs-Trzebunia oraz Pani
Małgorzata Kwatyra. Dziękujemy za wybór repertuaru oraz
przygotowanie uczniów. Pani
Zuzannie Wielkiewicz dziękujemy za przygotowanie filmów
z nagraniem recytatorów.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują paniom za pracę w komisji i poświęcony czas.
Recytacji i gawęd wysłuchały
Panie: Barbara Zalińska-Sikoń
i Danuta Zwijacz.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom wspaniałych występów!
Samorząd Uczniowski
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Śniadanie daje moc
W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
„Śniadanie Daje Moc” dzieci z klas 0-III ze Szkoły
Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka
wspólnie z nauczycielami przygotowywały
śniadanie w klasie. W formie zabawy poznawały
zasady zdrowego odżywiania.

C

elem zajęć było zachęcenie
uczniów do zdrowego odżywiania się. Dzieci, które
jedzą pożywne i zdrowe śniadanie, lepiej pracują na lekcjach
– popełniają mniej błędów, są
bardziej skupione na zajęciach,
mają więcej pomysłów i uzyskują lepsze wyniki w nauce.
Zdrowe śniadanie to gwarancja
dobrego samopoczucia.
Uczniowie wykazali się wielką fantazją w komponowaniu
kanapek. Z owoców, warzyw

Dodatkowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży romskiej
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie
Dolnej w ramach: „Programu integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”
otrzymała dotacje celową, która została przeznaczona na
realizację zadania pn: „Dodatkowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży romskiej”.

W

ysokość dotacji wynosi
30 000,00 zł. Realizując
zadanie szkoła zwraca
szczególną uwagę, aby zniwelować podziały jakie istnieją
między dziećmi i młodzieżą
romską, a społecznością lokalną. Na zajęciach dodat-

kowych dzieci mają okazję
wykazać się w działaniach
plastycznych, technicznych
oraz doskonalą umiejętności
językowe pod czujnym okiem
logopedy.
Tekst: Justyna Stoch
Zdjęcia: Alicja Drożdż
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i ziół „wyczarowali” biedronki,
jeżyki, uśmiechnięte buźki itp.
oraz przygotowali sałatki. Dzieci
chętnie chrupały czerwone rzodkiewki, żółte papryczki i zieloną
sałatę. Słuchały piosenki o witaminkach podśpiewując refren:
„Bo warzywa i owoce dają nam
niezwykłe moce – siłę, urok
i myśl bystrą – zjadaj je ze smakiem szybko”.
Tekst: Irena Topór
Zdjęcia:Irena Topór, Anna Sichelska,
Urszula Grochulska – Kolasa

nr 4(22)/2021

HISTORIA I EDUKACJA

Pomagamy innym
Dzieci ze świetlicy z Placówki Wsparcia
Dziennego w Zaskalu, biorą udział
w charytatywnej aukcji na rzecz
poszkodowanego w wypadku Kamila.

P

aulina Bandyk, Marysia Mucha, Maja Cisoń i Joanna Gacek
namalowały przepiękne obrazy, które były licytowane podczas „1 Balu na Lodzie” organizowanego przez Parafię św
Katarzyny w Nowym Targu, 20 listopada 2021 roku.
W akcję włączyła się także nauczycielka Jolanta Krzystyniak
przeznaczając na akcję namalowaną przez siebie akwarelę.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kolusz

„Pola nadziei” po raz
czwarty w Borze
W październiku uczniowie ze szkoły podstawowej w Borze
zakończyli akcję „Pola Nadziei”. To już czwarty raz kiedy
szkoła ta stara się pomagać ludziom nieuleczalnie chorym,
włączając się w akcję organizowaną przez Fundację
im. Adama Worwy z Nowego Targu.

W

yrazem ich solidarności
z chorymi było złożenie dowolnego datku
na rzecz Fundacji. Wszyscy
ofiarodawcy w podziękowaniu otrzymali cebulkę żonkila,
kwiatu, który jest symbolem

nadziei dla potrzebujących
leczenia.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za włączenie się w tą akcję.
Tekst i zdjęcia:
s. Renata Janeczko, oprac. r/

Portrety z warzyw i owoców
W październiku dzieci z klasy 2 z Zaskala realizowały cykl
tematów o zdrowym odżywianiu.

P

odczas realizacji tematu
„Ciekawe portrety” uczniowie poznali sylwetkę malarza Giuseppe Arcimboldo

malującego portrety ludzi
z warzyw i owoców. Na zajęciach plastycznych wykonali
oni zabawne portrety z warzyw
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i owoców wykazując się przy
tym dużą pomysłowością i kreatywnością.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Krzystyniak
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Wycieczka do Wrocławia
W dniach 21 i 22 października 2021 roku
uczniowie z klas od IV do VIII Szkoły Podstawowej
w Szaflarach, udali się na dwudniową wycieczkę
do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.

S

pod szkoły wyjechaliśmy
około godz. 6:45, a we Wrocławiu byliśmy o 12:30.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
obejrzenia Panoramy Racławickiej, jednej z atrakcji tego dnia.
Jest to muzeum, umieszczone
w okrągłym budynku, zwanym
rotundą, w której na płaszczyźnie
ścian rozpościera się niesamowite dzieło malarskie Wojciecha
Kossaka i Jana Styki „Bitwa
pod Racławicami”, która miała
miejsce w 1794 roku. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawego komentarza, dotyczącego
powstania dzieła i jego losów
na przestrzeni kilkudziesięciu
lat. Obraz jest monumentalnych
rozmiarów, a przedstawiony jest
w tak realistyczny sposób, że
przeciętny widz nie wie, gdzie
zaczyna się płótno, bo wspaniale
wykonana makieta u dołu obrazu
wydłuża cała scenę. Dzieło to
wywarło na nas ogromne wrażenie. Byliśmy nim zachwyceni.
Po obejrzeniu Panoramy udaliśmy się na spotkanie z przewodnikiem, który oprowadził nas
po Starym Mieście. Przepiękna
Starówka, późnogotycki Ratusz
i kamieniczki wokół niego, wyglądały jak domki z piernika i zachwyciły nas swoim urokiem.
Podziwialiśmy Piwnicę Świdnic-

ką, Plac Solny, Dawne Więzienie
Miejskie, Star Jatki, kamieniczki
Jaś i Małgosia. Potem przewodnik oprowadzał nas po najstarszej
dzielnicy Wrocławia – Ostowie
Tumskim – urokliwej wrocławskiej wyspie. Tam widzieliśmy
piękną Archikatedrę Św. Jana
Chrzciciela oraz spacerowaliśmy
po Moście Tumskim – moście
zakochanych. Byliśmy pod wrażeniem wspaniałej architektury
tego miejsca. Wrocław zwiedzaliśmy szlakiem krasnali, które
rozrzucone są po całym mieście,
a po znalezieniu ich robiliśmy
sobie z nimi zdjęcia.
Kolejną atrakcją tego dnia
był rejs statkiem wycieczkowym Victoria po Odrze; z jego
pokładu podziwialiśmy panoramę Wrocławia. Pod koniec dnia
udaliśmy się do restauracji na
obiadokolację, a następnie do
hostelu Quantum na zasłużony
odpoczynek.
Następnego dnia po obfitym
śniadaniu zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w ZOO i Afrykarium, w którym oglądaliśmy
zwierzęta z całego świata i niesamowite podwodne skarby. Podziwialiśmy faunę i florę z mórz
i oceanów okalających kontynent
afrykański. Wrażenia, jakie wywarły na nas te miejsca, były nie-

samowite. Potem udaliśmy się na
spacer po Parku Szczytnickim,
a na jego terenie podziwialiśmy
między innymi Halę Stulecia,
Pawilon Czterech Kopuł, Iglicę
i Pergolę.
Kolejną atrakcją naszej wycieczki była wizyta w Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie,
które łączy walory edukacyjne
z zabawą za sprawą interaktywnej wystawy. Multimedialne tablice z ciekawostkami na temat
podwodnego świata wody, jej
wykorzystywania przez człowieka, bardzo nas zainteresowały,
więc niechętnie opuszczaliśmy tak interesujące miejsce.

Zajęcia dodatkowe
dla dzieci w Skrzypnem

W

Szkole Podstawowej
w Skrzypnem ruszyła
grupa taneczna cheerleaders dla dziewczynek oraz
grupa sportowa dla chłopców.
Dodatkowe zajęcia wspierają

wszechstronny i prawidłowy
rozwój naszych najmłodszych
uczniów podczas dobrej zabawy
dzieci aktywnie spędzają wolny
czas.
Zdjęcia: archiwum szkoły
oprac. r/
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Niestety był to ostatni punkt
w programie naszej wycieczki.
Około 15:30 zmęczeni, ale
pełni wrażeń wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Skrzypnego. Na trasie do domu odwiedziliśmy jeszcze Mc Donald’s.
Wycieczkę zakończyliśmy parę
minut po północy na parkingu
szkolnym, gdzie przywitali nas
nasi rodzice. Jesteśmy przekonani, że warto było pojechać do
Wrocławia i poznać tak urokliwe
miejsca. To piękne i malownicze
miasto na długo zostanie w naszej pamięci. Może jeszcze kiedyś tam wrócimy?
Tekst i zdjęcia: Uczniowie klasy VIII
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Wolontariat w Zaskalu
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu:
Magdalena Swałtek oraz Izabella Urbaś
zaangażowały się w akcję „Pola Nadziei”.

W

cześniej uczniowie zapoznali rówieśników
z działalnością Fundacji
im. Adama Worwy z Nowego

Targu. Na rzecz fundacji przekazano ok. 800 złotych.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła-Tokarska

Skalne Podhale odwiedza Pieniny
10 września 2021 roku klasy 4 i 6 Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej, wzięły
udział w wycieczce w Pieniny, aby wspiąć
się na szczyt Sokolicy.

P

od opieką nauczycieli Pani
Renaty Chrobak i Pana Marcina Bryniarskiego autobusem dotarliśmy do Krościenka.
Wysiedliśmy na małym przydrożnym parkingu i po spotkaniu z przewodnikiem rozpoczęliśmy naszą wędrówkę.
Na początku szlaku z Krościenka napotkaliśmy kapliczkę
Świętej Kingi. Legenda głosi, że w czasie ucieczki przed
Tatarami, królowa ze swoim
dworem dotarła do brzegów
Dunajca w Krościenku. Kiedy
poprosiła o pomoc w przedostaniu się na drugi brzeg, nie
otrzymała jej. Zdenerwowana,
przeklęła tę miejscowość. Pomógł jej jednak pewien wieśniak i w miejscu, gdzie przepływała na drugą stronę rzeki,
postawiono kapliczkę.
Na ulicy Świętej Kingi napotkaliśmy wysokie lipy rosnące
wzdłuż drogi – okazało się,
że mają one status pomników
przyrody.
Później zatrzymaliśmy się
przy tablicy, gdzie była mapa
całego Pienińskiego Parku Narodowego i zasady zachowywania się w lesie. Po zapoznaniu się z zasadami ruszyliśmy
dalej. Po drodze widzieliśmy,
jak pięknie wije się rzeka Dunajec. Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy opowiadania

o różnych miejscach,
które napotkaliśmy.
Na pierwszym wzniesieniu było nam bardzo
ciężko, ale po zastosowaniu porady pani
przewodnik, żeby nic
nie mówić i oddychać
spokojnie, było o wiele
lepiej. Gdy wychodziliśmy, barierki bardzo
pomagały. Skały robiły się coraz bardziej
strome. Wreszcie,
ostatkiem sił dotarliśmy na szczyt. Pani
przewodnik pokazała
nam, gdzie znajdują
się Trzy Korony i jak
biegnie rzeka Dunajec.
Widoki zapierały nam
dech w piersiach, czuliśmy się jak w raju. Gdy
spojrzeliśmy w dół, dostrzegliśmy malowniczą
rzekę Dunajec, płynącą
pomiędzy zielonymi drzewami.
Po przeciwnej stronie Sokolicy
znajdowały się Trzy Korony.
W tym czasie Pani przewodnik opowiadała nam o różnych
szczytach i skałach. Spędziliśmy tam pół godziny i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia .
Później usiedliśmy na skałach i zjedliśmy posiłek. Po odpoczynku ruszyliśmy w drogę
powrotną. W którymś momen-

cie zmieniliśmy szlak, bo chcieliśmy przepłynąć tratwą przez
Dunajec. Schodząc, mówiliśmy do przechodzących ludzi
,,Dzień dobry” jako grzeczni
turyści. Zrobiliśmy przerwę
przy pięknym widoku na polanę. To była ostatnia przerwa
przed spływem tratwą. Schodząc mocno trzymaliśmy się
barierek, aby nie upaść. W końcu dotarliśmy do miejsca skąd
przepłynęliśmy na drugi brzeg.
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Po przedostaniu się doszliśmy
do straganów, gdzie kupiliśmy
sobie pamiątki i zjedliśmy
pyszne lody. Następnie przeszliśmy przez most i czekaliśmy na nasz autokar, którym
wróciliśmy do naszej również
pięknie położonej Bańskiej
Niżnej.
Tekst: Anna Galica,
Mikołaj Topór, Kamil Wyrostek,
Zuzanna Zapotoczna
– uczniowie kl. VI SP
Zdjęcia: Renata Chrobak, oprac. r/
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Wycieczka do Wieliczki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze,
8 października wybrali się do Kopalni Soli
„Wieliczka”, która uchodzi za jedną
z największych atrakcji turystycznych w Polsce.

Z

wiedzanie rozpoczęto od spotkania z przewodnikiem, który wprowadził dzieci w magiczny świat. Podczas wycieczki
trasą turystyczną z przewodnikiem dzieci mogły podziwiać
wspaniałe kaplice, podziemne
jeziorka, oryginalne urządzenia
i sprzęt, a także spotkali górnika który pozwolił zabrać mały
“skarb” na pamiątkę. Na całej
trasie uczniowie pokonali aż 800

schodów, z czego na starcie już
380! Nasi podopieczni na swojej
drodze odkryli tajemnicze ślady
smoka Solonia oraz spędzili miło
czas na zwiedzaniu i zabawie.
Nie zabrakło również czasu na
zakup pamiątek. Pobyt w kopalni
okazał się niezwykłą przygodą,
interesującą lekcją oraz świetną
zabawą.
Tekst i zdjęcia:
Monika Szado, oprac. r/

Wizyta uczniów z Bańskiej Niżnej w średniowiecznym Krakowie
W dniu 29 października 2021 odbyła się wycieczka szkolna uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Niżnej do Krakowa w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”.

W

ędrówkę po Krakowie
rozpoczęliśmy od zwiedzania Wzgórza Wawelskiego wraz z Katedrą, gdzie
mieliśmy możliwość zobaczyć słynny Dzwon Zygmunta. Wzgórze Wawelskie było
miejscem koronacji królów
Polski i ich pochówku. Następnie udaliśmy się do Smoczej

Jamy, jaskini krasowej, z którą wiąże się legenda o Smoku
Wawelskim. Następnie uczniowie wraz z przewodnikiem
i opiekunami przeszli Drogą
Królewską od Wzgórza Wawelskiego do placu Matejki,
poznając dzieje Królewskiego
Miasta Krakowa, którego historia wpisuje się bardzo mocno
w historię narodu polskiego.
Uczniowie zwiedzili Kościół
Mariacki i Sukiennice.
Na koniec wycieczki zeszliśmy do Podziemi Rynku
Głównego w Krakowie, znajdujących się pod wschodnią

częścią płyty Rynku Głównego, gdzie kryje się prawdziwy
skarbiec wiedzy o przeszłości
Krakowa. Po zwiedzaniu podziemi udaliśmy się
magicznie oświetlonymi i tętniącymi
wieczornym życiem
ulicami Krakowa
w stronę czekającego
na nas autokaru.
Wspomniana wycieczka, którą mogliśmy zrealizować
przy bardzo mocnym wsparciu finan-
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sowym z programu „Poznaj
Polskę”, zapadła nam bardzo
mocno w pamięć.
Tekst i zdjęcia:
Marcin Bryniarski, oprac. r/
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Wspólna wycieczka SP Maruszyna Górna
i SP Skrzypne na Słowację
Co roku proponujemy uczniom liczne wycieczki w ciekawe miejsca. Trasy i miejsca jakie
odwiedzamy są pełne zabytków i obfitują w ekscytujące przeżycia.

29

października 2021 roku
uczniowie Szkół Podstawowych z Maruszyny Górnej i Skrzypnego pod
opieką dyrektorów - Konrada
Kuźmińskiego i Brygidy Strzęp
oraz nauczycieli - Elżbiety Kuźmińskiej i Szymona Ożańskiego wyruszyli na zagraniczną
wycieczkę na słowacką część
Orawy (Arwa - “rwący potok”).
Opiekował się nami również
i opowiadał o historii odwiedzanych miejsc pan Sławomir
Jankowski. Naszym celem był
Zamek Orawski oraz bliźniaczo
podobny do Chochołowa kompleks zagród w miejscowości
Podbiel.
Wycieczka była efektem
współpracy z Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz Euroregion
Tatry. Jako wyjazd zagraniczny
uzyskała akceptację Kuratorium
Oświaty - Delegatura w Nowym
Targu. Jej podstawowymi założeniami było zapoznanie z bogactwem kulturowym pogranicza
polsko - słowackiego oraz promowanie wspólnego dziedzictwa
kulturowego. Obserwowaliśmy
na niej mieszanie się wpływów
Polski i Słowacji w kulturze
i sztuce, jak i w codziennym życiu pogranicza. Podróż minęła
szybko, w miłej i sympatycznej
atmosferze a Orawski Podzamok przywitał nas wspaniałą,
słoneczną pogodą. Zwiedziliśmy Zamek Orawski oglądając
zarówno wystawy mówiące

o życiu mieszańców zamku jak
i przedstawiające przyrodę tego
pogranicznego regionu. Piękne
widoki nagradzały znaczną ilość
schodów które musieliśmy pokonać pnąc się na kolejne części zamku. Jego niedostępne
położenie miało swój wymiar
praktyczny - zamku nigdy nie
zdobyto. Mieliśmy tez okazje
poznać “filmową” historię tego
miejsca, bowiem często zamek
stanowi malowniczy element
scenografii. Nakręcono tam m.in
pierwszy film grozy o Nosfera-

tu. Drugi etap wycieczki
to miejscowość Podbiel.
Przespacerowaliśmy się
tam dróżką wśród malowniczych starych chat z płazów podziwiając dawną
architekturę, bardzo podobną do tej występującej
w podhalańskich wsiach.
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Następnie w Jabłonce urządziliśmy krótki postój na posiłek
i z bagażem nowych wrażeń
i wiadomości wróciliśmy do
Szaflar.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji tego wyjazdu.
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński
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Wycieczka do Wieliczki
i Tyńca uczniów ze szkoły
w Bańskiej Niżnej
18 października uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej z klas 1-3
w ramach programu Ministerstwa Edukacji
Narodowej ,,Poznaj Polskę”, wyruszyli na
wycieczkę do Wieliczki i Tyńca.

G

łównymi celami wycieczki
było:
»» poznanie skarbu narodowego- zabytkowej Kopalni
Soli w Wieliczce zapisanej
na światową listę zabytków
UNESCO,
»» zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, klasztornego dziedzińca średniowiecznych krużganków oraz
zbiorów Muzeum Klasztoru,
»» promocja alternatywnych form
spędzania wolnego czasu,
»» bezpieczeństwo podczas podróży autokarem,
»» zasady prawidłowego zachowania się w kopalni oraz
klasztorze.
Podróż minęła szybko i przyjemnie. W Wieliczce czekała na
nas pani przewodnik- Małgorzata, która opiekowała się nami
przez całą wycieczkę. Rozdała
nam bilety i tak rozpoczęliśmy
naszą przygodę w kopalni. Główną
atrakcją turystyczną Wieliczki jest

znana w całej Europie Kopalnia Soli Wieliczka. Jest
to jedyny obiekt górniczy
na świecie czynny bez przerwy od średniowiecza do
chwili obecnej, pozwalający prześledzić rozwój techniki górniczej w poszczególnych
epokach historycznych. To jeden
z siedmiu cudów Polski wpisany
przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Po Muzeum
Żup Krakowskich oprowadzali
dzieci przemili przewodnicy, którzy przekazywali nie tylko wiele
ciekawych informacji na temat kopalni, ale przede wszystkim zainteresowali uczniów fascynującymi
opowieściami z dawnych czasów.
Największe wrażenie zrobiły niekończące się schody prowadzące
na dół kopalni i olbrzymie komory
powstałe po wydobyciu soli, a także wysłuchana legenda. W każdej
z tych tajemniczych jaskiń były
ślady górników sprzed siedmiu-

set lat. Niezwykła i okazała była
kaplica świętej Kingi urządzona
w jednej z komór z przepięknymi olbrzymimi żyrandolami, do
której schodziło się po solnych
schodach, a ściany zdobiły solne
rzeźby. Niespodzianką było również podziemne, słone i tajemnicze
jeziorko. Tu wszyscy na chwilę
się zatrzymali i odpoczęli przy
dźwiękach muzyki. Dzieci nie
miały pojęcia, że sól może mieć
tyle odcieni, od szarej i brudnej po
białą, krystaliczną, a nawet błękitną i różową. To wszystko obejrzały na ponad 130 metrach pod
powierzchnią ziemi. Na koniec
zwiedzania wyjechały windą na
górę, gdzie czekały na nich piękne
pamiątki. Później był obiad, odpo-

czynek i przejazd do
Tyńca. W tym miejscu można było zobaczyć klasztorne mury Opactwa Tynieckiego.
Wędrując po gotyckich krużgankach dzieci zobaczyły pierwotne
mury kościoła. Ostatnim punktem
zwiedzania był rokokowo - barokowy Kościół pw. św. Piotra i św.
Pawła. Dzieci też przez krótką
chwilę wysłuchały nieszporów
w wykonaniu mnichów. Po jakże
owocnej lekcji w murach Opactwa
Tynieckiego, wszyscy udali się
w drogę powrotną.
Dzieci wróciły trochę zmęczone, ale w dobrych humorach. Już
szykują się do następnej wycieczki - to znak, że im się podobało.
Tekst i zdjęcia: Anna Sichelska,
oprac. r/

Wycieczka uczniów z Bańskiej Wyżnej do Krakowa
20 października 2021 r. uczniowie klas IV-VIII pod opieką swoich wychowawców i dyrektora szkoły
Pani Renaty Jagody wzięli udział w wycieczce do Krakowa w ramach realizacji projektu ,,Poznaj Polskę”.

G

łównym celem wyjazdu było poznanie kultury
i dziedzictwa narodowego
oraz największych osiągnięć
polskiej nauki.
Jako pierwszą atrakcję zaplanowano zwiedzanie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Uczniowie poznali różne interesujące gatunki

roślinne, obejrzeli kolekcję roślin tropikalnych w przepięknej
szklarni, poznali pomnik przyrody, tzw. ,,Dąb Jagielloński”.
Dzięki temu zyskali wiedzę na
temat bogactwa flory świata.
Następnie uczestnicy udali
się do Muzeum Czartoryskich.
Młodzież podzielona na grupy
oglądała zabytki sztuki i pa-
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października uczniowie
klas I-III szkoły podstawowej w Bańskiej
Wyżnej wzięli udział w wycieczce do Wieliczki zorganizowanej w ramach projektu
,,Poznaj Polskę’’.
Na wycieczki szkolne wszyscy bardzo chętnie wyjeżdżają
i każda z nich pozostawia w nas
wspomnienia na zawsze. Jest kilka miejsc w Polsce, które każdy
z nas chciałby poznać. Jednym
z nich jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli nie poznamy tego miejsca
podczas wycieczki szkolnej, to
potem nie możemy się zorganizować nawet jako dorośli, aby
pojechać zwiedzić tę Kopalnię
i nigdy nie doświadczymy magii
tego miejsca. W naszej szkole od
lat wycieczka do Wieliczki była
organizowana tak, aby uczniowie w całym cyklu edukacyjnym
mogli tam pojechać. Niestety
w ostatnich dwóch latach nie
było warunków do zorganizowania szkolnej wycieczki, więc
jak tylko okoliczności pozwoliły
na to, natychmiast zaczęliśmy
podejmować działania, aby taką
wycieczkę zorganizować.

miątki po sławnych postaciach
europejskiej kultury oraz znany
na całym świecie obraz Leonar-

HISTORIA I EDUKACJA

Zwiedzili Wieliczkę
Szczególną okazją do tego
okazał się projekt ,,Poznaj Polskę”. Do opracowania tego projektu przystąpiły nauczycielki
klas I-III wraz z Panią dyrektor.
Na potrzeby organizacji wycieczki w ramach tego projektu
pierwszym działaniem było rozpoznanie i określenie możliwości, jakie daje projekt ,,Poznaj
Polskę” i wybranie miejsc ciekawych turystycznie, historycznie
i edukacyjnie. Dlatego wybrałyśmy Kopalnię Soli i Muzeum
Żup Krakowskich w Wieliczce. Wiemy, że taką wycieczkę
pamięta się całe życie. Dzięki
projektowi ,,Poznaj Polskę’’
50 uczniów /100%/ z klas I-III
miało szansę poznać ciekawe historycznie i kulturowo miejsce,
jakim jest Kopalnia i Muzeum
Żup Krakowskich w Wieliczce.
Dzieci zachowywały się bardzo
odpowiedzialnie, były bardzo

zainteresowane zwiedzaniem.
Nawiązały bardzo przyjazne
kontakty z przewodnikami,
zadawały dużo pytań i chętnie
też odpowiadały na pytania.
W czasie obiadu dzieci miały
czas na relaks i wspólne rozmowy. Podróż to był czas śpiewu,
zabaw i rozmów. Każde dziecko otrzymało zdjęcie grupowe
z Wieliczki, jakie jest w wielu
albumach w domach jako pamiątka z wycieczki mamy, taty
czy babci. Dzieci były z wycieczki bardzo zadowolone, zwiedziły
nowe miejsce, miały możliwość
pobyć ze sobą i cieszyć się przejazdem autokarem, zwiedzaniem,
zakupem pamiątek. Przy zakupie
pamiątek obserwowałyśmy z jakim przeżyciem dla dzieci było
kupowanie pamiątek dla najbliższych. Na wycieczkach szkolnych często poznajemy uczniów
w takich sytuacjach, w jakich

w warunkach szkolnych ich nie
mamy możliwości poznać. Dzieci również poznają siebie nawzajem i cieszą się sobą. Wycieczka
szkolna to nie tylko wartość edukacyjna, ale przede wszystkim
wartość społeczna i emocjonalna
i uczy wiele dzieci, nas nauczycieli i rodziców.
Dla wielu dzieci był to
pierwszy wyjazd bez mamy,
długi przejazd autokarem, cały
dzień bez komórki czy tabletu.
Właśnie to sprawia, że szkolna
wycieczka, to jest magia. Nowe
doświadczenia, nowe wiadomości i nowe pokonane schody, nie
tylko te w Kopalni.
Wycieczkę zrealizowano
dzięki środkom dofinansowanym z MEN i z budżetu gminy.
Dziękujemy Wójtowi Gminy
Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu, pracownikom Urzędu
oraz Radzie Gminy Szaflary za
pokrycie części kosztów wycieczki. Dziękujemy również
Pani dyrektor Renacie Jagodzie
za ,,zielone światło’’ dla realizowania wycieczek szkolnych
w naszej szkole.
Tekst i zdjęcia:
Maria Święs-Trzebunia

da da Vinci „Dama
z gronostajem”. Zapoznała się
z ważnymi pamiątkami narodowymi oraz dziełami z dziedziny

malarstwa, rzeźby,
rzemiosła, militariów i sztuki użytecznej. Następnie
z przewodnikiem
spacerowała Drogą Królewską na
Wawel. Poznała
krakowskie legendy i ważne daty historyczne.
Kolejnym
punktem wycieczki było zwiedzenie najważniejszej świątyni w Polsce - Katedry
Wawelskiej. Przewodnik pokazał Groby Królewskie i Krypty

Wieszczów oraz opowiedział
o koronacji i rządach ważnych
władców. Na koniec uczniowie
zobaczyli najsłynniejszy w Polsce Dzwon Zygmunta.
Ostatnia atrakcja to przejście
pod Smoczą Jamę, gdzie młodzież oglądała ziejącego ogniem
smoka. Później nadszedł czas na
pamiątki i zdjęcia. Około godziny 17.00 uczniowie wyruszyli
w drogę powrotną do domu.
Wycieczka utwierdziła nas
w przekonaniu, że podróże
kształcą.
Tekst: Łucja Cachro,
klasa VIII

,,Lepiej zobaczyć to raz nim,
słyszeć o tym tysiąc razy’’

51

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Poznajemy Polskę na wycieczkach szkolnych
Październik i listopad obfitował w wycieczki we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej
im. Augustyna Suskiego w Szaflarach. Powrót do szkoły umożliwił reintegrację uczniów
po długim okresie nauki zdalnej nie tylko w szkole, ale także podczas wspólnych wyjazdów.

S

zkolne wyjazdy są zawsze
świetną okazją do odwiedzenia nowych i ciekawych
miejsc, wzbogacenia swojej
wiedzy poprzez zapoznanie się
z ich historią, zwyczajami i tradycjami, ale również stanowią
przestrzeń dla wzajemnych relacji rówieśniczych, zacieśnienia
więzów koleżeńskich i przyjacielskich.
Klasy pierwsze podążyły
na Orawę. Celem wyjazdu był
Orawski Park Etnograficzny
w Zubrzycy Górnej, gdzie dzieci
wzięły udział w zajęciach edukacyjnych: 1a o tematyce „Orawskie skrzynie na skarby”, a 1b
- „Malarstwo na szkle”. Zajęcia
odbywały się w dawnych orawskich chałupach, a dzieci mogły
poczuć się jak prawdziwi artyści.
Pierwsza grupa miała możliwość przyjrzenia się i poznania
przeznaczenia skrzyń - dawnych
mebli orawskich gospodarzy.
Prowadząca zajęcia Maria Dominika Wachałowicz - Kiersztyn
zwróciła uwagę na zdobnictwo
i technikę wykonania tych wyjątkowych mebli. Potem dzieci
same malowały miniaturową,
drewnianą skrzyneczkę farbami
akrylowymi. Samodzielne wykonane prace stanowiły wyjątkową
pamiątkę z pobytu w skansenie.
Druga grupa miała możliwość
poznania historii malarstwa na
szkle, jego tradycji, a także praktycznego poznania tajników sa-

mej techniki malowania. Każde
dziecko, pod kierunkiem artysty - malarza Stanisława Wyrtla,
samodzielnie namalowało swój
obraz na szkle, który później
został oprawiony w drewnianą
ramę i zabrany do domu jako
pamiątka z wycieczki.
Po fascynujących zajęciach
i posiłku na świeżym powietrzu
(pogoda była jak na zamówienie), dzieci wraz z opiekunami
odbyły krótką wędrówkę po
skansenie, przyglądając się architekturze domów, budynków
gospodarczych, kościoła, czy
farbiarni z dawnych czasów.
Drzwi niektórych budynków
były otwarte, więc dzieci miały
możliwość oglądania ekspozycji
z sieni.
Skorzystały także z ciekawego, wykonanego z drewna
placu zabaw, gdzie świetnie się
bawiły.

Klasy drugie zwiedziły Kopalnię soli w Wieliczce.
Na wycieczkowej trasie
trzecioklasistów w dniu 20 października był Zamek w Wiśniczu
i Kopalnia Soli Bochnia. Pierwszym punktem wyjazdu był Zamek w Wiśniczu, największy po
Wawelu zamek w Małopolsce
położony na zalesionym wzgórzu nad rzeką Leksandrówką we
wsi Stary Wiśnicz, wzniesiony
przez Jana Kmitę w 1397 roku.
Oprowadzająca po zamku pani
przewodnik ciekawie opowiadała
o życiu jego dawnych mieszkańców, a uczniowie mogli podziwiać piękne zbiory, które ocalały
ze zniszczeń i grabieży mających
miejsce na przestrzeni wieków.
Następnym punktem programu
była kopalnia soli w Bochni, której początki sięgają 1248 roku.
Eksploatację soli prowadzono od
1251 do 1990 roku, a 24 czerwca 2013 roku wpisano Kopalnię Soli
„Bochnia” na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Pobyt trzecioklasistów w kopalni był
niezwykłą wędrówką przez wyrobiska
znajdujące się na
poziomach 176 metrów i 223 metry pod
powierzchnią ziemi,
do których uczestnicy wycieczki dotarli
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szybem górniczym. Następnie
jechali kolejką górniczą, podziwiali komory o różnorodnych
kształtach i kaplicę z pięknymi rzeźbami solnymi, a także
narzędzia i urządzenia górnicze, którymi posługiwano się
w dawnych czasach. Dzieci
pokonały też wiele schodów
i pochylnię. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik
multimedialnych opowieści
przewodnika wzbogacone
były ciekawymi prezentacjami, które sprawiały wrażenie,
jakby w kopalni nadal toczyło
się życie górników. Zbliżając się
do końca wędrówki, uczniowie
zobaczyli boisko sportowe, salę
rekreacyjną i gastronomiczną,
w której odpoczęli i spożyli posiłek. Na powierzchnię ponownie wyjechali szybem górniczym
i po zakupieniu pamiątek wyruszyli w drogę powrotną.
Klasa 4a pojechała na dwudniową wycieczkę pełną radości i niezapomnianych wrażeń,
gdyż noc spędziła w Kopalni
Soli w Wieliczce. Pierwszy dzień
wycieczki uczniowie spędzili
w Niepołomicach, zwiedzając
Obserwatorium Młodzieżowe
oraz Zamek Królewski. W obserwatorium obejrzeli seans
w planetarium oraz wysłuchali
prelekcji i zobaczyli pokaz tarczy słońca. Po wyjściu z obserwatorium uczniowie udali się na
niepołomicki rynek, po drodze
zwiedzając kościół pw. Dziesięciu
tysięcy męczenników. Kolejnym
punktem pobytu w Niepołomicach był spacer po zamku. Następnie wycieczka przejechała
do Kopalni Soli w Wieliczce,
gdzie Szybem „Regis” zjechała
na III poziom i przeszła do nowego, komfortowego kompleksu
noclegowego w zdrowym mikroklimacie komory Słowackiego
125 metrów pod ziemią, gdzie
są doskonałe warunki do zabawy
i wypoczynku, co było zwieńczeniem pierwszego dnia wyjazdu.
Drugiego dnia uczniowie zwie-
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dzali kopalnię – pobyt w kopalni
obejmował również zwiedzanie
trasy turystycznej, kolację i śniadanie. Uczniowie wrócili do Szaflar zmęczeni i szczęśliwi.
Klasy 4b i 5b wyjechały na
długo wyczekiwaną wycieczkę do dawnej stolicy Polski
- Krakowa. W teatrze „Groteska” uczniowie uczestniczyli
w warsztatach teatralnych, mogli
wcielić się w aktorów i nauczyć
się „ożywiać lalki”, a później
z przewodnikiem rozpoczęli
zwiedzanie miasta. Przewodnik
był bardzo miły, żartował, co
stanowiło dodatkową atrakcję
wycieczki. Na rynku opowiedział legendę o wieżach kościoła
Mariackiego, hejnale oraz o tym
czym kiedyś handlowali kupcy
w Sukiennicach. Z tajemniczego worka wyciągał produkty,
które kiedyś można było kupić,
wtedy uczniowie poczuli się
tak, jakby cofnęli się w czasie
do średniowiecznego Krakowa.
W Muzeom Obwarzanka, każdy
mógł upiec swojego obwarzanka
i zjeść. Kolejnym punktem wycieczki był Barbakan - ważny
składnik fortyfikacji miejskich
oraz Uniwersytet Jagielloński.
Przewodnik zachęcał uczniów
do dalszej nauki w murach tej
najstarszej uczelni w Polsce.
Następnym punktem wyjazdu
był obiad w restauracji. Na koniec uczniowie zwiedzili Wawel
i Smoczą Jamę. Przewodnik cały
czas opowiadał ciekawe historie.
Wzbogacił wiedzę uczniów o historię Krakowa i o informacje,
jak kiedyś wyglądało życie ludzi
w tym pięknym, starym, ale tętniącym życiem mieście. Uczniowie czekają na kolejne wyjazdy,
bo taką obietnicę otrzymały od
wychowawczyń.
Klasy 6a, 6b i 5a pod opieką
swoich wychowawców udały
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się na wycieczkę także
do Krakowa. Program
wycieczki był bardzo
bogaty i różnorodny.
Wyjazd z Szaflar był przed godz.
8.00, by ok. godz. 10.00 zameldować się w Krakowie. Pierwszym punktem programu była
wizyta w teatrze Groteska. Tym
razem uczniowie nie obejrzeli
żadnego spektaklu, natomiast
uczestniczyli w warsztatach
teatralnych, w czasie których
poznali specyfikę pracy w tym
bardzo oryginalnym teatrze,
szczególnie znanym z przedstawień lalkowych. W czasie
gdy jedna grupa przebywała na
warsztatach, druga odbywała
spacer z przewodnikiem, który
w bardzo oryginalny sposób, korzystając z wielu rekwizytów,
przybliżył kilka legend krakowskich oraz zaprowadził w niektóre miejsca, m.in. do Collegium
Maius oraz w pobliże kościoła
mariackiego. Następnie już całą
grupą udaliśmy się najpierw Muzeum Obwarzanka, gdzie każdy
uczeń mógł samodzielnie zrobić
własny obwarzanek i otrzymać
dyplom czeladnika piekarskiego. Kolejny punkt programu
to spacer Drogą Królewską od
placu Matejki na Wawel. Oczywiście wycieczka wielokrotnie
zatrzymywała się, słuchając ciekawych wyjaśnień przewodnika.
Była też przerwa obiadowa.
Po spacerze na dziedzińcu
wawelskim zostało jeszcze
zejście do smoczej jamy
i zakup pamiątek. Na rynku
w Szaflarach zmęczeni, ale
pełni wrażeń uczestnicy wycieczki zameldowali się ok.
godz. 19.30. Wychowawcy
i uczniowie już teraz planują
kolejną wycieczkę na wiosnę.
Klasy VII, 26 października
w dniu także zwiedziły Kraków.

Uczniowie klas ósmych, 18
listopada pojechali na długo wyczekiwaną wycieczkę klasową.
Tym razem wyruszyli poznawać kulturę ludową i tradycje
w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie oraz
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Najpierw zwiedzili skansen,
w którym zgromadzono i udostępniono do zwiedzania przykłady budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich
charakterystycznego dla okolic
Krakowa. Mieli możliwość zapoznania się z różnymi typami
wiejskich chat i ich wyposażeniem, zwiedzić typowy dwór
szlachecki oraz zabytkowy,
drewniany kościół. Urozmaiceniem były zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób
ludowy strój krakowski stał się
strojem narodowym zakładanym
na różnorodne uroczystości. Poznali, które elementy wchodzą
w skład stroju kobiecego i męskiego. W dalszej części zajęć
uczestnicy otrzymali bawełnianą
torbę ze wzorem haftu z gorsetu
krakowskiego, który malowali
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farbami do tkanin. Torbę każdy
z uczestników zabrał ze sobą
jako pamiątkę.
Następnie udali się do Miejsca
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau największego hitlerowskiego obozu zagłady Polaków, Żydów oraz innych nacji
podczas II wojny światowej. Jest
miejscem, którą każdy Polak powinien zwiedzić, by zrozumieć
ogrom tragedii jaka rozegrała się
w tym miejscu w latach 40-tych
XX wieku; poznać fakty, uświadomić sobie, do czego może doprowadzić nienawiść do drugiego
człowieka na tle narodowościowym, rasowym czy religijnym.
Aby upamiętnić Patrona SzkołyAugustyna Suskiego, który jest
jedną z ofiar Auschwitz oraz innych zamordowanych, uczniowie
złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod Ścianą Straceń.
Dla wielu ósmoklasistów
wizyta w obozie była trudnym
przeżyciem. Niektórzy byli
wzruszeni i ukradkiem ocierali
łzy, a wspomnienia z wycieczki
pozostaną z nimi na długo.
Tekst i zdjęcia:
Wychowawcy klas SP w Szaflarach
oprac. r/
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Pierwsze miejsce Scholi
Bogu Miłe na Festiwalu
STABAT MATER
Podczas XXIV FestiwaluPiosenki Religijnej
na Orawie STABAT MATER, który odbywał
się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce
w dniach 22-23 października br. wystąpiła
m.in. Schola Bogu Miłe z Bańskiej Niżnej,
która znalazła się w gronie laureatów.

S

chola Bogu Miłe w swojej
kategorii zajęła I miejsce
oraz otrzymała Nagrodę
Wójta Gminy Jabłonka dla
zdobywcy I miejsca w kategorii zespołów dziecięcych.
Podczas Festiwalu wystąpiła
także Gabriela Król z Bańskiej
Niżnej i zdobyła wyróżnienie

w kategorii solista młodzieżowy. Do występu młodych artystów przygotowali opiekunowie Nina Piech i Krzysztof
Groński.
Gratulujemy kolejnych sukcesów!
Zdjęcia: Jan Ciepliński
Orawskie Centrum Kultury

Dzieci ze Szkoły w Szaflarach zaśpiewały dla Niepodległej!
Dzieci i młodzież ze szkoły w Szaflarach wzięły udział w konkursie zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
IV edycja -Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego.

K

apituła konkursu po burzliwych obradach i przesłuchaniu 317 zgłoszeń zespołów
i solistów wyłoniła 15 laureatów
oraz 6 wyróżnień. Wśród laureatów zaproszonych do koncertu finałowego znaleźli się
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Szaflarach. Zajęli zaszczytne
III miejsce w kategorii zespół
dzieci kl. I-IV , wykonując
piosenkę „Hej Panienki” Sotera Antoniego Rozbickiego oraz
zdobyli wyróżnienie piosenką

„Pod Tatrami jest mój Kraj”
z repertuaru zespołu Gronicki.
Ze względu na wymogi
regulaminu podzieli się na 3
zespoły wokalne liczące po
5 osób. Wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej
w Szaflarach im Augustyna
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Suskiego i swoje muzyczne pasje
rozwijają w szkolnym Zespole
KABATINKI pod kierownictwem Agnieszki Zając.
-Choć czasu było bardzo
mało, wszystko chcieliśmy zrobić sami. Przyniosło nam to wiele
radości i nowego doświadczenia
– mówi opiekunka zespołu.
Koncert Laureatów odbył
się w podziemiach Kopalni Soli
Wieliczka 28 października w Komorze Warszawa, położonej 125
m pod ziemią która tworzy niesamowity klimat i przeżycie dla
młodych adeptów sztuki.
Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Małopolski
Łukasza Kmitę i Prezesa Kopalni
Soli „Wieliczka” S.A. Pawła Nowaka. Przedsięwzięciu partnerują
także Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Dyrektor
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski.
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Zając
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Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski
„Holny wiater gro w ubocak
Po smrekowym lesie
Tom nasom piyknom gware
Do Skrzypnego niesie!!!”
Dorota Adamczyk

»» Kategoria gawędy:
I miejsce EWELINA URBAŚ
SP Bańska Wyżna
II miejsce SZYMON STOPKA
SP Szaflary
III miejsce ANNA BARTOSZEK SP Maruszyna Dolna
wyróżnienie MARCIN STRZĘP
SP Zaskale

T

radycyjnie w ostatnią środę listopada tj. 24 listopada
2021 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Skrzypnem odbył się XXIX
Gminny Konkurs Recytatorsko
– Gawędziarski im. Andrzeja
Kudasika i Bogdana Werona.
Celem Konkursu było kultywowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
literaturą regionu i pięknem
gwary, kształcenie ku wartościom konstytuującymkulturowe dziedzictwo regionalne
i narodowe.
Wstępem do konkursu była
recytacja wiersza napisanego
specjalnie na tę okazję przez
poetkę z Szaflar - Dorotę Adamczyk.
Dyrektor szkoły Brygida
Strzęp powitała członków komisji, przewodniczącą: Dorotę
Adamczyk – poetkę z Szaflar,
Marię Tylkę – wieloletnią byłą
dyrektor szkoły w Skrzypnem
oraz Annę Mrowcę – instruktorkę śpiewu i tańca góralskiego.
Konkurs zaszczyciła też swoją
obecnością Iwona Gal - dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach.
W tym roku konkurs przebiegał inaczej niż zwykle, bo
uczestnicy prezentowali się
na wcześniej wysłanych nagraniach video. Jurorzy wsłuchiwali się w prezentujących
się uczestników, by wyłonić
najlepszych recytatorów i gawędziarzy.
Przedsięwzięcie to szkoła
zorganizowała przy wsparciu
sponsorów:
»» Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach,
»» Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,
»» Gminie Szaflary,
»» Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem.

GRUPA WIEKOWA III
(kl. VII – VIII
»» Kategoria recytacja:
I miejsce MARTYNA GAŁ SP
Skrzypne
II miejsce MAGDALENA
BUŃDA SP Maruszyna Dolna
III miejsce JULIA WYROBA
SP Bańska Niżna
wyróżnienie NIKOLA SIKOŃ
SP Bańska Wyżna
»» Kategoria gawędy:
I miejsce FRANCISZEK BAFIA SP Skrzypne
II miejsce WERONIKA ZACHEMSKA SP Bańska Wyżna
III miejsce MARIA GIL SP
Szaflary
wyróżnienie DANIEL KARWACZKA SP Maruszyna Dolna

WYNIKI KONKURSU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
W konkursie uczestniczyło 39
uczniów z 8 szkół podstawowych
z terenu Gminy Szaflary, którzy
występowali w trzech grupach
wiekowych i w dwóch kategoriach: gawęda i recytacje.

»» Kategoria gawędy:
I miejsce ZUZANNA MIGIEL
SP Skrzypne
II miejsce STANISŁAW HAJNOS SP Szaflary
III miejsce MICHAŁ RZEPA
SP Bańska Niżna
wyróżnienie JAKUB KOPIEĆ
SP Bańska Wyżna

GRUPA WIEKOWA I
(kl. I – III)
»» Kategoria recytacje:
I miejsce IZABELA MIGIEL
SP Skrzypne
II miejsce MARIA KRZEPTOWSKA SP Bańska Wyżna
III miejsce ZUZANNA BABIARZ SP Maruszyna Dolna
wyróżnienie NIKOLA WYROBA SP Bańska Niżna

GRUPA WIEKOWA II
(kl. IV – VI)
»» Kategoria recytacja:
I miejsce AMELIA SIKOŃ SP
Skrzypne
II miejsce KATARZYNA TREBUNIA SP Bańska Wyżna
III miejsce KATARZYNA FURTAK SP Szaflary
wyróżnienie WIKTOR MILANIAK SP Bór
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Zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej i z każdej
kategorii kwalifikują się do XLV
Finału Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.
Andrzeja Skupnia Florka, który
odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białym Dunajcu
w dniu 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 9.30.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują sponsorom
(Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu oraz
Gminnemu Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach) za pomoc w organizacji
tego wspaniałego święta gwary. Na wielkie uznanie zasługuje praca komisji konkursowej
oraz zaangażowanie nauczycieli
i pracowników obsługi Szkoły
Podstawowej im. św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem, bo
bez ich wsparcia i pomocy to
przedsięwzięcie nie miałoby
odpowiedniej oprawy.
Tekst i zdjęcia:
Organizatorzy Gminnego Konkursu
im. Andrzeja Kudasika i Bogdana
Werona w Skrzypnem

KULTURA I FOLKLOR
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Mamy 5 pierwszych miejsc na Przeziyracce
Młodych Toniecników i Śpiywoków!
Podczas tegorocznej Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków w Ratułowie, zaprezentowały się
również dzieci i młodzież z zespołów działających w Gminie Szaflary, zdobywając wysokie miejsca.

,,Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego
Daniel Karwaczka i Magdalena Buńda Zespół Regionalny
„Zyngierki” z Maruszyny Dolnej
»» Kategoria III
(wiek 13-16 lat):
I miejsceBartłomiej Stopka i Izabela Szeliga Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar

P

o przesłuchaniu ok. 290
uczestników w 8 kategoriach,
reprezentantów 33 zespołów
regionalnych z całego Podhala,
Komisja w składzie: Benedykt
Kafel – etnograf, Katarzyna
Chowaniec – Trebunia – etnolog,
Czesława Sobczyk – regionalista
i Bartłomiej Kudasik – etnolog,
postanowiłaprzyznać następujące nagrody i wyróżnienia dla
reprezentantów Gminy Szaflary:

W popisie śpiewusolowego
»» Kategoria I
(wiek 5-6 lat)
III miejsce Justyna Gał Zespół
Regionalny ,,Mali Zaskalanie”
z Zaskala
»» Kategoria II (wiek 9-12 lat)
I miejsce ex aequoDaniel Karwaczka Zespół Regionalny „Zyngierki” z Maruszyny Dolnej
i Wiktor Milaniak Zespół ,,Borzanie” z Boru

W popisie tańca solowego
»» Kategoria II
(wiek 9-12 lat)
Wyróżnienia
Mateusz Marduła i Małgorzata
Stopka Zespołu Regionalnego
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W popisie grup śpiewaczych
»» Kategoria I
(wiek 5-6 lat)
Wyróżnienia,,Skrzypnianki” ze
Szkrzypnego
»» Kategoria II (wiek 9-12 lat)
I miejsce,,Mali Zaskalanie”
z Zaskala
II miejsce„Niźniobańscanie”
z Bańskiej Niżnej
»» Kategoria III
(wiek 13-16 lat)
I miejsceGminny Młodzieżowy
Zespół Góralski z Szaflar
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom a także
instruktorom, którzy przygotowywali ich do występów.
Oprac. r/
Zdjęcia Anna Mrowca, Beata Marusarz
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XXI Konkurs Młodyk Toniecników
14 listopada w Białym Dunajcu odbył się XXI Konkurs Młodyk Toniecników,
w którym udział wzięli także uczniowie z gminy Szaflary.

W

tegorocznym przeglądzie,
Komisja w składzie: Stanisław Trebunia Tutka –
przewodniczący, Zofia Mieszczak, Anna Trebunia-Wyrostek,
Tomasz Słodyczka, oceniła 152
toniecników z 24 miejscowości
w popisie par solowych i tańca
zbójnickiego.
W kategorii do 10 lat w tańcusolowym wyróżnienia otrzymała
para: Jakub Luberda i Iwona Szostak z zespołu „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego.
W kategorii 11-13 lat w tańcu
solowym wyróżnienie otrzymała
para: Daniel Karwaczka i Magdalena Buńda z zespołu „Zyngierki” z Maruszyny Dolnej.
Indywidualne wyróżnienie w tej
kategorii otrzymała Martyna Gał
z zespołu “Mali Skrzypnianie” ze
Skrzypnego.
W kategorii 14-16 lat w tańcu
solowym wyróżnienie otrzymała
para: Bartłomiej Stopka i Izabela
Szeliga z Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego
z Szaflar.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Anna Mrowca

Zgrupowanie Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego z Szaflar
W dniach od 15 do 17 października
2021 r. odbyło się zgrupowanie
Gminnego Młodzieżowego Zespołu
Góralskiego z Szaflar w bazie
szkoleniowo-wypoczynkowej
„Lubogoszcz” w Kasince Małej.

W

ramach wyjazdu odbyły
się warsztaty tańca i śpiewu prowadzone przez
instruktorów zespołu Andrzeja
Stramę i Annę Mrowcę oraz zaproszonych gości. Szczególnie
dziękujemy Józefowi Brzuchaczowi, Paulinie Peciak, Annie
Skupień i Bartłomiejowi Fatli za
cenne uwagi i poświęcony czas.
Wyjazd był miłym spędzeniem
czasu oraz doskonałą integracją
członków zespołu.
Tekst: Anna Mrowca
Zdjęcia: archiwum zespołu
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Powrót gminnych zawodów sportowych
595 dni i 19 godzin – tyle musieli czekać uczniowie Gminy Szaflary na zawody
szkolne. Powodem oczywiście była pandemia.

W

obecnym roku szkolnym,
wzorem lat poprzednich,
zmagania w sporcie szkolnym rozpoczęły się od halowej
piłki nożnej.
Rozegrano cztery turnieje
podzielone na dwie kategorie
wiekowe: 2007 -2008 oraz 2009
i młodsi, każda z nich z podziałem na płeć.
Cieszy i napawa optymizmem
fakt, że aż cztery różne szkoły
„stawały” na najwyższym stopniu podium w obecnym cyklu
naszej gminnej halówki.

Igrzyska dzieci – turniej
dziewcząt 2009 i młodsze
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Bańska Niżna
2. SP Szaflary
3. SP Maruszyna Górna
4. SP Skrzypne

3. SP Bańska Niżna
4. SP Maruszyna Górna
5. SP Bańska Wyżna
Skrzypne wystąpiło w składzie: Borzęcki Karol, Zadora Krystian, Magdziak Adam
(NAJLEPSZY ZAWODNIK ZAWODÓW), Galica
Szymon, Topór Wojciech,
Stopka Jan, Sikora Filip, Jarosz Antoni, Luberda Jakub;
opiekun: Szymon Ożański

Bańska Niżna wystąpiła
w składzie: Murańka Aleksandra (NAJLEPSZA ZAWODNICZKA ZAWODÓW), Galica Anna, Zapotoczna Zuzanna,
Papież Julia, Sobańska Patrycja,
Malacina Gabriela, Cisoń Barbara, Pawlikowska Magdalena,
Węgrzyniak Aneta; opiekun:
Gąsior Rafał

Igrzyska Młodzieży
Szkolnej dziewcząt rocznik
2007 -2008.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Szaflary
2. SP Skrzypne
3. SP Maruszyna Dolna
4. SP Bańska Wyżna
5. SP Maruszyna Górna

Igrzyska dzieci – turniej
chłopców 2009 i młodszych.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Skrzypne
2. SP Szaflary

Szaflary wystąpiły w składzie:
Zielonka Emilia, Kalata
Wiktoria, Biela Aleksandra
(NAJLEPSZA ZAWODNICZKA ZAWODÓW), Gal
Gabriela, Pawlikowska Victoria, Kalata Gabriella, Koper Karolina, Wątorek Daria;
opiekun: Piotr Ścisłowicz
Igrzyska Młodzieży
Szkolnej chłopców
rocznik 2007 -2008.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Maruszyna Górna
2. SP Bańska Niżna
3. SP Szaflary
4. SP Bańska Wyżna
5. SP Skrzypne
6. SP Maruszyna Dolna
Maruszyna Górna wystąpiła w składzie: Repa Szymon, Czarniak Brajan, Kula
Karolina, Wilkus Mateusz,
Czubernat Jakub (NAJLEPSZY ZAWODNIK ZAWODÓW), Pawlikowski Przemysław, Rychtarczyk Szymon,
Rzadkosz Tymoteusz, Strama Sebastian, Zubek Mikołaj, Maśnica Maksymilian;
opiekun: Joanna Hajda
Drugą dyscypliną z jaką
przyszło się zmierzyć uczniów
z gminy Szaflary był unihokej!
Igrzyska Młodzieży
Szkolnej dziewcząt
rocznik 2007-2008
Klasyfikacja końcowa:
1.Skrzypne
2.Szaflary
3.Maruszyna Górna
4.Bańska Niżna
5.Bańska Wyżna
6.Maruszyna Dolna
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana została Małgorzata Stopka ze Skrzypnego
Skład Mistrza Gminy- SP
Skrzypne: Celina Hreśka,
Małgorzata Stopka, Martyna
Gał, Natalia Szostak, Kinga
Zapotoczna, Weronika Mulica,
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Julia Wilkus, Justyna Pęksa;
opiekun: Szymon Ożański
Igrzyska Młodzieży
Szkolnej chłopców
rocznik 2007-2008
Klasyfikacja końcowa:
1.Bańska Niżna
2.Maruszyna Górna
3.Szaflary
4.Skrzypne
5.Bańska Wyżna
6.Maruszyna Dolna

SPORT

Puchar Nordic Walking
w Sercu Podhala!
16 października do gminy Szaflary zawitali pasjonaci Nordic Walking z całej
Polski, by wziąć udział w Pucharze Nordic Walking w Sercu Podhala.

Skład Mistrza Gminy- SP Bańska Niżna: Murańka Jakub, Sobański Sebastian, Bobak Adrian,
Rusnak Kamil, Zwijacz Maciej,
Kułach Mateusz, Szaflarski Jakub, Galica Jakub; opiekun:
Rafał Gąsior
Igrzyska Dzieci rocznik 2009
i młodsze – dziewczęta
Klasyfikacja końcowa:
1. Szaflary
2. Maruszyna Górna
3. Skrzypne (decydował wygrany
mecz z BN)
4. Bańska Niżna
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana została Karolina
Koper z SP Szaflar
Skład Mistrza Gminy- SP Szaflary: Borowicz Julia, Koper
Karolina, Pawlikowska Victoria, Wątorek Daria, Gil Karolina,
Pawlikowska Milena; opiekun:
Konrad Dygoń
Igrzyska Dzieci rocznik 2009
i młodsi – chłopcy
Klasyfikacja końcowa:
1.Bańska Niżna
2.Skrzypne
3.Bańska Wyżna ( decydował
wygrany mecz z MG)
4.Maruszyna Górna
5.Szaflary
Najlepszym zawodnikiem
wybrany został bramkarz reprezentacji Bańskiej Niżnej Rafał
Babiarz

N

a starcie stanęło ponad
70 zawodników, którzy
mieli do pokonania dwa
dystanse – 5 km i 10 km.
Wśród nich znaleźli się także
reprezentanci gminy Szaflary,
Bożena Bednarz z Bańskiej
Wyżnej oraz Franciszek Krupa z Szaflar, którzy w swoich
kategoriach wiekowych stanęli
na podium.
Start i meta zawodów zlokalizowane były na Błoniach Szaflarzańskich, natomiast miasteczko
zawodów na placu przy plebanii
w Szaflarach. Trasę zawodów zabezpieczali strażacy z jednostek
OSP z gminy Szaflary.
Organizatorem Pucharu była
Fundacja Herkules All Sports
z Bonina oraz Serce Podhala Gmina Szaflary.

Było to pierwsze tego typu
wydarzenie sportowe na Podhalu, w przyszłości planowana jest
jego kontynuacja.

Skład Mistrza Gminy- SP Bańska Niżna: Hadowski Stanisław,
Wyrostek Kamil, Kalata Patryk,
Pawlikowski Michał, Chowaniec Gabriel, Waliczek Łukasz,
Babiarz Rafał, Kalata Kamil;
opiekun: Rafał Gąsior
Tekst: Konrad Dygoń, oprac. r/
Zdjęcia: Rafał Gąsior, Natalia Romasz
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Pełna galeria zdjęć znajduje
się na Facebooku Gminy Szaflary.
Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

OŚRODEK ZDROWIA
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Drodzy Pacjenci
i Mieszkańcy Gminy Szaflary!
W tą Wigilijną Noc w imieniu wszystkich Lekarzy,
Pielęgniarek i Położnej oraz Personelu Pomocniczego
pragnę Państwu podziękować za zaufanie jakim nas
obdarzyliście!
Życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha. Niech atmosfera,
którą doświadczymy przy Wigilijnym stole trwa jak najdłużej
w nadchodzącym Nowym Roku 2022, który niech będzie dla
nas wszystkich rokiem pełnym nadziei na lepsze jutro.
Dziękuję również wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom,
Położnej i Personelowi Pomocniczemu za
Wasze zaangażowanie i wysiłek, który wkładacie w służbę
naszym Pacjentom. To dzięki Wam Przychodnia się rozwija
i mimo trudności wspólnie podnosimy poziom świadczonych
przez nas usług.
Wesołych Świąt!
Kierownik i personel
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

Zaproszenie na szczepienie
przeciwko SARS-CoV-2

O

soby 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
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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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Wśród nadesłanych kuponów zostaną rozlosowane
2 zestawy puzzli – 1000 oraz 500 elementów z fotografiami Michała Adamowskiego.
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT do 23 stycznia 2022 roku.
Losowanie nagrody odbędzie się na żywo na fanpage’u GCKPiT www.facebook.com/gckpitszaflary/
24 stycznia 2022 roku.
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Poziomo
1. Kolejny dzień
po Sylwestrze
2. Tradycyjna
wieczerza
spożywana
w przeddzień
Bożego
Narodzenia
3. Ma białą brodę
i przynosi
prezenty
4. ... z uszkami
5. „…. do Betlejem
pasterze”
6. „Mędrcy
świata, ….”
7. „Ach, …. żłobie”
8. Groch z ….
9. Obok mirry
i złota
10. Rodzinne miasto
Jezusa
11. Dzielimy się nim
przy wigilijnym
stole
12. Kładziemy je pod
świąteczny obrus
13. Dar od króla
Baltazara
14. Uroczysta msza
św. o północy
15. Miejsce
narodzenia
Jezusa
16. Ofiarował
Jezusowi złoto
Pionowo
17. Ozdobiona
bombkami
i światełkami
18. Liczba potraw na
wigilijnym stole
19. Imię jednego
z trzech króli
20. „Wśród nocnej
….”
21. Jeden z darów
trzech króli
22. „Do szopy, hej!
….”
23. Znajdziesz go
pod choinką
24. „Cicha ...”
25. Ozdabiamy nimi
choinkę
26. Wigilijna ryba
27. W stajence leżał
w nim mały
Jezus
28. „… Króla
niebieskiego”
29. Ofiarował
Jezusowi mirrę

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 26-123-38
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

»» 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. 18-26-123-17
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 4(22)/2021

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 ginekologicznopołożniczy 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:

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, 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
tel.: 18 27-547-26
Dyrektor Urszula Krupa
»» 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

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 Jakub
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)

