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Szanowni Mieszkańcy!

P

rzed Państwem wiosenny numer kwartalnika
Serce Podhala!
Znajdziecie w nim m.in. informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach w naszej
gminie, o działaniach podejmowanych przez szkoły w ubiegłych miesiącach, jak również relacje
z wydarzeń minionych miesięcy. Nie zabraknie
także praktycznych porad Ośrodka Zdrowia. Zapraszamy też do zabawy z wiosenną krzyżówką
z nagrodami!

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Kwartalnik Serce Podhala dostępny jest również
w wersji pdf do pobrania na stronie www.gckpit.
szaflary.pl.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, z tej okazji
cała redakcja „Serca Podhala” wszystkim czytelnikom i mieszkańcom gminy Szaflary życzy
zdrowych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt
Wielkanocnych, radości oraz smacznego święconego w gronie najbliższych.
Redakcja Kwartalnika Serce Podhala

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Gmina Szaflary solidarna z Ukrainą!
Gmina Szaflary utworzyła na swoim terenie GMINNY MAGAZYN POMOCY dla
osób uciekających przed wojną z terenów Ukrainy.

W

spólnie z Parafią Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, jednostkami OSP
z gminy Szaflary oraz Szkołą
Podstawową w Skrzypnem przeprowadzono zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Udało się
zebrać ogromną liczbę produktów, wśród nich są m.in. woda,
żywność długoterminowa, apteczki pierwszej pomocy, środki
czystości i artykuły higieniczne,
pampersy i chusteczki dla dzieci, koce, śpiwory, baterie, power
banki, lekarstwa, odzież. Część

z tych artykułów trafiła do Powiatowego Magazynu Pomocy
w Nowym Targu, skąd przekazana została na tereny przygraniczne.
Pozostała część artykułów
została zgromadzona w remizie
OSP w Bańskiej Niżnej, gdzie
powstał GMINNY MAGAZYN
POMOCY dla osób uciekających
przed wojną z terenów Ukrainy.
Magazyn działa jak darmowy
sklep. Każda z tych osób, która
jest zakwaterowana tymczasowo
na naszym terenie, może skorzy-

stać nieodpłatnie z zasobów jakie
udało się zgromadzić. Magazyn
jest czynny w czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.
Z każdym dniem do naszej
gminy docierają nowe osoby,
które także będą potrzebowały
naszego wsparcia. Lista potrzebnych produktów w magazynie
będzie z każdym tygodniem aktualizowana, zgodnie ze zgłaszanymi na bieżąco potrzebami,
i zamieszczana na Facebooku
Serce Podhala – Gmina Szaflary.
Przypominamy, że każda
z osób uciekających przed wojną
z terenów Ukrainy, przybyła do
naszej gminy, powinna zgłosić
swój pobyt w Urzędzie Gminy

poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu. Rejestracja
umożliwi udzielenie im szybkiej
i adekwatnej pomocy.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom oraz
osobom, które zaangażowały się
w zbiórkę w swoich miejscowościach, za poświęcony czas i okazane dobre serce. Dziękujemy
także strażakom z okolicznych
jednostek OSP za pomoc w uporządkowani zebranych darów.
Podziękowania składamy także
firmie ROL z Szaflar, za pomoc
w zebraniu i przewiezieniu artykułów do Gminnego Magazynu
Pomocy z pozostałych miejscowości.

rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania
umiejętności.

Sprzęt ten znajdzie się obowiązkowo na wyposażeniu
każdej szkoły podstawowej od
1 września 2022 roku.

Laboratoria Przyszłości

W

ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły
z terenu Gminy Szaflary
otrzymały wsparcie finansowe
w wysokości 357.000,00 zł na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności
manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego

oraz umiejętności w zakresie
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na
stanowisku pracy oraz radzenia
sobie w życiu codziennym.
Dzięki dofinansowaniu zajęcia szkolne zostaną uatrakcyjnione i pozwolą uczniom
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Gmina Szaflary dla szpitala
wojskowego w Starym Samborze
Przy współpracy z Fundacją na rzecz
Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej,
Gmina Szaflary przekazała dla
potrzebujących na Ukrainie
najpotrzebniejsze artykuły medyczne.

J

uż od kilkudziesięciu dni trwa
ostrzał ukraińskich miast. Na
celowniku rosyjskiej armii są
budynki mieszkalne i miejsca,
gdzie chronią się przed wojną
cywile. W Starym Samborze
(miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim) powstał szpital
wojskowy, do którego trafiają
ranni podczas ostrzałów żołnierze i cywile.
W ramach współpracy z Fundacją na rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu w Kolbuszowej, Gmina
Szaflary przekazała dla szpitala
wojskowego środki medyczne,

tj. opatrunki, gazy, bandaże,
szyny, leki przeciwbólowe
i antybiotyki, kroplówki, rękawiczki jednorazowe, cewniki,
koce izotermiczne, a także powerbanki, baterie, zapalniczki,
zapałki, itp. Część z nich została
przekazana przez mieszkańców
naszej gminy w ramach zbiórki
organizowanej we wszystkich
miejscowościach. Znaczną
cześć specjalistycznych środków medycznych, o wartości
10 tysięcy złotych, zakupiono
ze środków Gminy Szaflary oraz
Samodzielnego Publicznego

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach.
Szpital wojskowy w Starym
Samborze cały czas potrzebuje
wsparcia, uruchomiono internetową zrzutkę na zakup karetki
dla lecznicy. Pieniądze można
wpłacać na pod linkiem https://
zrzutka.pl/d3698n.
Gmina Szaflary wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Szaflary od kilku lat współpracują
z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
poprzez organizację i wspólny
udział w wielu wydarzeniach,
jak przykładowo Puchar Nordic
Walking w Sercu Podhala czy
Dni Kolbuszowej.
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Spotkanie z Wiceministrem
Klimatu i Środowiska
Edwardem Siarką

W

styczniu br. Pan Wójt Rafał Szkaradziński spotkał się z Wiceministrem
Klimatu i Środowiska Edwardem
Siarką w celu omówienia bieżących spraw
związanych z intensyfikacją działań dotyczących ochrony środowiska na terenie Gminy
Szaflary. Tematem rozmów była także regulacja stanu prawnego terenów należących
do Lasów Państwowych, co umożliwiłoby
sprawniejszą realizację inwestycji drogowych na tych terenach.

Rozmowy z Ministrem
Infrastruktury
Andrzejem Adamczykiem

S

potkanie Wójta Gminy Szaflary odbyło się w Kancelarii Premiera Mateusza
Morawieckiego z Bartłomiejem Orłem
– Pełnomocnikiem Premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu czyste powietrze.
Tematem rozmów był miedzy innymi rozwój
sieci geotermalnej na terenie Gminy Szaflary,
a także instalacje nowych źródeł ciepła.

19

.01.2022r. Wójt Rafał Szkaradziński
odbył ważne rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu
uczestniczyli Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, Dyrektor Gabinetu Politycznego
Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka, Dyrektor Departamentu
Strategii i Transportu Adrian Mazur oraz

asystent posła Jana Dudy Pan Łukasz Rutkowski. Rozmowy dotyczyły bieżących
i przyszłych naborów projektów w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz
inne formy finansowania, z których mogą
korzystać samorządy w celu poprawy jakości
życia mieszkańców. Podczas rozmowy poruszono również kwestię rozwoju kolei oraz
park&ride obsługujących kolej regionalną,
a także potwierdzono budowę przystanku
PKP w Bańskiej Niżnej oraz nowych połączeń ułatwiających komunikację po zakończeniu inwestycji na drodze krajowej.

Spotkanie z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim

18

lutego br. w Nowym Targu w Filii
Urzędu Marszałkowskiego Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński spotkał się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim.
W rozmowach uczestniczył również Radny
Powiatowy Jacek Król. Podczas spotkania

Wójt w Kancelarii Premiera
Mateusza Morawieckiego

Omówiono tematy bieżących i przyszłych
Projektów realizowanych na terenie Gminy
Szaflary. Rozmowy dotyczyły również możliwości przesunięcia terminu wymiany źródeł
ciepła określonych w ustawie antysmogowej
dla mieszkańców Gminy Szaflary, którzy
zadeklarowali chęć skorzystania z ciepła
systemowego. Wójt Rafał Szkaradziński
podczas rozmów wnioskował o to, aby ze
względu na planowaną w Gminie Szaflary
budowę odwiertu geotermalnego i sieci ciepłowniczej mieszkańcy, którzy będą mieli
możliwość podłączenia się do geotermii,
nie byli obligowani do wymiany starych
kotłów w terminach wskazanych w uchwale
antysmogowej województwa małopolskiego,
tj. do 1.01.2023 r.
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Współpraca z Wyższą Szkołą
Edukacji w Sporcie

W

styczniu br. odbyła się wizyta w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Wójt Rafał Szkaradziński odbył spotkanie z władzami uczelni, tj. z Panią
Grażyną Rybińską – Dyrektor Organizacyjną
Uczelni oraz Panem Markiem Rybińskim –
Kanclerzem Uczelni w towarzystwie Pana
Łukasza Rutkowskiego – asystenta posła
Jana Dudy. Rozmowa dotyczyła rozwoju
sportu na terenie Gminy Szaflary i możliwości ścisłej współpracy. Gmina Szaflary
realizuje wiele inwestycji związanych z infrastrukturą sportową. Działania te pozwolą
zaspokoić potrzeby istniejących klubów oraz
mieszkańców w utrzymaniu i rozwoju ich
aktywności fizycznej, a w przyszłości na
poszerzenie współpracy z uczelnią EWS.

AKTUALNOŚCI

Uczeń szkoły w Szaflarach
w Masterchefie Juniorze

6 marca wystartowała kolejna edycja znanego i lubianego programu telewizyjnego
Masterchef Junior. Siedemnaścioro najlepiej gotujących dzieci w Polsce walczy
nie tylko o nagrodę pieniężną, ale również o bezcenną statuetkę i tytuł siódmego
polskiego MasterChefa Juniora. Wśród nich jest także mieszkaniec gminy Szaflary
– Janek Rol-Szkaradziński, uczeń Szkoły Podstawowej w Szaflarach.

O

d najmłodszych lat pasją Janka jest gotowanie.
Dzięki swojej babci Danusi
i babci Zosi zyskał ogromną wiedzę i zapał kulinarny. Przyznaje,
że od kilku lat marzył o udziale
w Masterchefie i w końcu odważył się zgłosić do programu. Sam
wypełnił formularz, wysłał i ku
jego wielkiej radości producenci
zaprosili go do zdalnych eliminacji. Po kilku dniach dostał wiadomość, że zostaje zaproszony do
Krakowa gdzie będzie walczył
z 27 dzieciakami z całej Polski
o wejście do top 17. Tak zaczęła
się jego wielka przygoda z gotowaniem w Masterchefie Junior.
Jego poczynania można śledzić na bieżąco na Instagramie
janek_masterchefjunior oraz
oglądając Masterchefa Juniora w każdą niedzielę o 20:05

w TVN. Warto przypomnieć,
że Janek, w ubiegłym roku,
brał udział w cyklu warsztatów
kulinarnych pn. „Podhalańskie
Potyczki Kulinarne MASTERCHEF” organizowanym przez
Stowarzyszenie Dla Rozwoju
Gminy Szaflary w ramach realizacji operacji pn.: „Podhalańska Bitwa Smaków”. Zajęcia
w ramach warsztatów prowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary, odbywały się one
w remizie OSP Szaflary, a udział
w nich wzięły zarówno dzieci jak
i ich rodzice i dziadkowie. To
właśnie podczas zeszłorocznych
zmagań Janek przekonał się, że
jego kunszt kulinarny jest na tyle
dobry , że może powalczyć o statuetkę Masterchefa Junior.
Trzymamy kciuki za kolejne
kulinarne zmagania!
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Zakończono prace remontowe w budynku remizy OSP w Maruszynie
Dbająco własne bezpieczeństwo,poprzez prawidłowe utrzymywanie
umundurowania bojowego w należytej kondycji i czystości, strażacy
z OSP Maruszyna postanowili wyremontować nieużywane pomieszczenie
z prysznicami, znajdujące się w budynku remizy.

P

race budowlane polegały
na kompleksowej wymianie wszystkich instalacji
użytkowych w pomieszczeniu,
wyrównaniu ścian, ociepleniu
pomieszczenia, układaniu płytek

ceramicznych, montażu zlewu
do dekontaminacji wstępnej, suszarek do butów i rękawic oraz
pralki wraz z suszarką.
Druga bardzo ważna inwestycja którą wykonali w ostat-

nim czasie, to wymiana jednej
z bram garażowych, która była
mocno wyeksploatowana. Prace budowlane polegały na wymurowaniu ścianki działowej
a następnie montażu drzwi i bra-

Kolędowanie w Sercu Podhala!
Tegorocznym gospodarzem Kolędowania
w Sercu Podhala była parafia pw. Św. Wojciecha
w Zaskalu. Zgromadzonych i uczestników koncertu
swoją obecnością zaszczyciła Edyta Górniak,
piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów.

W

niedzielę 9 stycznia
spotkali się artyści
oraz dzieci i młodzież
z gminy Szaflary by wspólnie
kolędować. Przed zgromadzonymi mieszkańcami i gośćmi
wystąpili Małgorzata Babiarz
MEGITZA wokalistka, kontrabasistka i kompozytorka, Piotr
Szewczyk, nauczyciel gry na
skrzypcach oraz uczestnik X
edycji The Voice of Poland,
Katarzyna Waberska, młoda wokalistka i kompozytorka, która
zaśpiewała i zagrała na harfie,
Zespół Bartki, Zespół Warasy,
Schola Bogu Miłe z Bańskiej
Niżnej, Schola Gloria Dei z Zaskala oraz Zespół Regionalny
Mali Zaskalanie.

Na zakończenie koncertu
Edyta Górniak pogratulowała
występu wszystkim artystom
oraz uczestnikom, a także złożyła
życzenia noworocznego.
Organizatorem Kolędowania w Sercu Podhala jest
Gmina Szaflary oraz Gminne
Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach. Wydarzenie poprowadzili Maria
Kukuc-Frączysta oraz Janusz
Łukaszczyk.
Pełną galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na naszym
Facebooku oraz na stronie Gminy Szaflary i Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz
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my przez profesjonalna firmę
monterską.
Dzięki zaangażowaniu druhów OSP Maruszyna i ich wytężonej wielogodzinnej pracy
udało się wykonać wszystkie
niezbędne prace budowlane.
Koszt tych dwóch inwestycji
to ok. 40 tysięcy złotych. Środkin a te cele zostały pozyskane
ze środków soleckich, a także
środków własnych OSP.
Tekst i zdjęcia: Mateusz Kukulak
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Filatelistyczne zmagania w Bańskiej Niżnej
2 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej odbył się półfinał
60. Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego, zorganizowanego
w tym roku pod hasłem „Iława w krainie Warmii i Mazur”.

Gabriela Malacina odbiera nagrodę za
I miejsce w pierwszej grupie wiekowej

Alicja Żukowska odbiera nagrodę za
I miejsce w grupie wiekowej najstarszej

S

II miejsce – Marta Włodarczyk
z koła filatelistycznego w Trzebini.

woją wiedzę filatelistyczną i tematyczną w trzech
kategoriach wiekowych
zaprezentowało 17 uczestników. Po napisaniu dwóch testów 3 osoby z każdej grupy
wiekowej zakwalifikowały się
do drugiego etapu, w którym
należało wykazać się umiejętnością pracy z katalogiem
znaczków.
Lista nagrodzonych przedstawia się następująco:

Słowakiewicz z kl. 1 i Maria
Plewa z kl. 4 – odebrało wyróżnienia zdobyte w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Być jak
Czesław Słania”, który upamiętniał wybitnego polskiego grawera, projektanta wielu znaczków
pocztowych.
O tym, że „Znaczek uczy,
kształci i zbliża narody” mogli
przekonać się zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się:

Zwycięzcy każdej grupy będą
reprezentowali Małopolskę w finale konkursu, który odbędzie się
w dniach od 16 do 19 czerwca
2022 roku w Iławie.
W trakcie uroczystości dwoje
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej – Karol

» W kategorii klas I-V:
I miejsce – Gabriela Malacina
z koła filatelistycznego w Bańskiej Niżnej,
II miejsce – ex aequo Oliwia
Chowaniec z koła filatelistycznego w Waksmundzie i Justyna
Hreśka z koła filatelistycznego
w Bańskiej Niżnej.
» W kategorii klas VI-VIII:
I miejsce – Łucja Cachro z koła
filatelistycznego w Bańskiej
Wyżnej,
II miejsce – Jakub Marusarz
z koła filatelistycznego w Bańskiej Niżnej,
III miejsce – Łukasz Żukowski
z koła filatelistycznego w Bańskiej Wyżnej.
» W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Alicja Żukowska
z koła filatelistycznego w Bańskiej Wyżnej,

» Rafał Szkaradziński – wójt
Gminy Szaflary,
» Iwona Gal – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach,
» ks. Krzysztof Matuszek –
proboszcz parafii w Nowem
Bystrem.
Do Bańskiej Niżnej przybyli
również:
» Stanisław Mitkowski – prezes
Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów
(PZF),
» Marian Kazieczko – wiceprezes Małopolskiego Okręgu
PZF,
» Bogdan Stankowski – prezes
koła PZF w Zakopanem,
» Ewa Hajnos – opiekun koła
młodzieżowego w Bańskiej
Wyżnej,
» Tadeusz Jahn – opiekun koła
młodzieżowego w Waksmundzie,
» Marcin Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach.
Z okazji półfinału konkursu
Poczta Polska wydała kartkę
oraz stempel okolicznościowy,
które można było nabyć w szkole na specjalnym stoisku pocztowym.
Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy pomogli w organizacji tego ważnego wydarzenia,
oraz sponsorom, wśród których znaleźli się: Poczta Polska, firma AND COMPUTERS
z Nowego Targu, firma PAKFOL z Nowego Targu, Sklep
u Stefka w Bańskiej Niżnej,
Piekarnia Fąfrowicz w Szaflarach oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Wszystkim uczestnikom
gratuluję pasji, zaangażowania
i wiedzy, a zwycięzcom życzę
jak najwyższych miejsc w finale
konkursu.
Jolanta Stolarczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Niżnej i opiekun koła młodzieżowego
Zdjęcia: Natalia Romasz

Kartka i stempel okolicznościowy
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Gromkie 200 lat dla Pani Wiktorii
W Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
odbyły się uroczyste obchody setnych urodzin
Pani Wiktorii Mierzwy.

M

ieszkańcy „Smreka”
przygotowali jubilatce
muzyczną i poetycką
niespodziankę. Potem był tort
urodzinowy i pyszne domowe
ciasto. Uczestnicy uroczystości
zaśpiewali Pani Wiktorii 200-lat!
W spotkaniu udział wziął Karol Skrzypiec urzędujący członek
Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
Leszek Świder – burmistrz Rabki-Zdroju, Agnieszka Cukrzycoń
– kierownik rabczańskiego USC
i Aneta Wójcik szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu.
Z życzeniami i kwiatami
solenizantkę odwiedzili również Rafał Szkaradziński – wójt
Gminy Szaflary oraz Barbara
Kowalczyk – zastępca kierownika USC. Pani Wiktoria
otrzymała listy z życzeniami
od Premiera RP i Wojewody
Małopolskiego.
Pani Wiktoria pochodzi
z Trzemeśni jednak przez całe
dorosłe życie mieszkała w Rabce,
a od prawie pięciu lat zamiesz-

kuje w zaskalańskim
„Smreku”. W wywiadzie udzielonym dwa
lata temu lokalnemu
tygodnikowi podała
swoją receptę na długowieczność: - Nie
narzekałam na swoje życie, nie
ciągnęło mnie do świata. Lubiłam pracować, wszystko mnie
cieszyło. Całe życie mnie Pan
Bóg prowadził. Życie szybko
mija, każda chwila jest ważna,
trzeba się nauczyć cieszyć małymi rzeczami. Trzeba iść za
głosem serca i ufać Bogu.
Fot. Józef Prokop – DPS „Smrek”

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.

Leon

03.12.2021 r.

11.

Filip

21.12.2021 r.

21.

Jakub

13.02.2022 r.

2.

Maksymilian

07.12.2021 r.

12.

Józef

31.12.2021 r.

3.

Mateusz

08.12.2021 r.

13.

Lena

04.01.2022 r.

22.

Wiktor

17.02.2022 r.

4.

Oskar

09.12.2021 r.

14.

Aleksandra

09.01.2022 r.

23.

Patryk

18.02.2022 r.

5.

Dawid

09.12.2021 r.

15.

Oliwier

11.01.2022 r.

24.

Filip

22.02.2022 r.

6.

Mateusz

10.12.2021 r.

16.

Zuzanna

18.01.2022 r.

25.

Szymon

24.02.2022 r.

7.

Kornelia

11.12.2021 r.

17.

Oskar

24.01.2022 r.

8.

Igor

15.12.2021 r.

18.

Syntia

24.01.2022 r.

26.

Szymon

27.02.2022 r.

9.

Ignacy

16.12.2021 r.

19.

Marta

06.02.2022 r.

27.

Franciszek

28.02.2022 r.

10.

Anna

20.12.2021 r.

20.

Oliwia

09.02.2022 r.

28.

Emilia

28.02.2022 r.

9

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Postęp prac na budowie nowej
hali wielofunkcyjnej w Szaflarach.
Efekty widać gołym okiem!
Pracowicie minął sezon zimowy na budowie nowej hali wielofunkcyjnej w Szaflarach.
W I kwartale 2022 r. zakończono roboty budowalne związane ze stanem surowym budynku,
tj. ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi, schodami, stropami.

R

Centrum Kultury Promocji
i Turystyki. Dzięki windom,
pochylniom oraz odpowiednim
parametrom pomieszczeń osoby z niepełnosprawnościami
będą mogły korzystać z obiektu
bez przeszkód.
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.

ozpoczęto wykonywanie
konstrukcji dachu. W trakcie są także prace przyłączeniowe (wodociągi) i instalacyjne (elektryka). Wykonawcą
inwestycji jest konsorcjum firm
Marek Głowa Usługi Ogólnobudowlane oraz Stanisław Karpiel Firma Handlowo Usługowa
EFER.
Końcem 2022 roku mieszkańcom Gminy Szaflary oddana zostanie do użytku nowa,
wielofunkcyjna hala sportowa
z widownią na ok. 300 osób. Budynek szkoły zyska dodatkowe
sale lekcyjne dla uczniów szkoły
podstawowej. Wygospodarowane zostało także miejsce na nowe
siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”
Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega
Pożarom” odbyły się w remizie OSP w Zaskalu, w piątek 25 marca 2022 r. Uczestnicy
zmierzyli się z pytaniami testowymi o tematyce pożarnictwa. Zgodnie z regulaminem
eliminacje przeprowadzono w trzech grupach wiekowych.

O

rganizatorem eliminacji
gminnych byli Gmina
Szaflary, Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński
oraz Oddział Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Szaflarach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy, a zwycięzcy pierwszych
trzech miejsc dodatkowe nagrody, które wręczyli Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński,
Prezes Zarządu OG ZOSP RP
w Szaflarach druh Krzysztof Gacek, Komendant Gminny druh
Wojciech Murzański i druhowie
Mateusz Kukulak, Paweł Zych,
Józef Gacek, Józef Król i Andrzej Hajnos.
Wyniki Turnieju:

Grupa I (Szkoła podstawowa
klasy I-IV)
» Franciszek Urbaś
» Jan Zarębczan
Grupa II ( Szkoła

podstawowa klasy V-VIII)
» Franciszek Fiedler
» Mateusz Wilkus
» Mateusz Bylina

Budowa kanalizacji
na Osiedlu Podlubelki

N

a odcinku drogi gminnej nr 364797K –
os. Podlubelki, w miejscowości Szaflary
(tj. odcinek pomiędzy posesjami os. Podlubelki 7, a os. Podlubelki 22) trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Inwestorem

jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Nowym Targu. Inwestycja pozwoli na podłączenie kolejnych budynków do kanalizacji sanitarnej co z pewnością przyczyni się większego
komfortu życia mieszkańców.
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» oraz Weronika Zarębczan,
Wiktor Milaniak, Gabriela
Gąsior, Amelia Jarząbek, Adrian Bryja, Agata Kowalczyk,
Zuzanna Zapotoczna, Joanna
Chrobak.
Grupa III (Szkoła
ponadpodstawowa)
» Piotr Chrobak
» Mateusz Cudzich
» Sabina Chrobak
» oraz Karolina Bartoszek,
Marcin Groński, Martyna
Murańka.
Dziękujemy uczestnikom za
udział w konkursie.
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy
wiekowej będą reprezentowali
naszą gminę w eliminacjach na
szczeblu powiatowym, które odbędą się 21 kwietnia w Nowym
Targu.
Organizatorzy dziękują także
opiekunom uczniów za ich przygotowanie do turnieju, a są nimi
Darek Bogdał, Józef Gacek, Andrzej Strama, Radosław Fiedler.
Tekst: Krzysztof Gacek, oprac. r/
Zdjęcia: Iwona Gal

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP
W lutym i marcu br., we wszystkich jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Szaflary, odbyły się coroczne Walne Zebrania. W tym
roku zebrania te miały charakter sprawozdawczy.

W

trakcie zebrań każda jednostka OSP podsumowywała całoroczną pracę
w 2021 roku i poddawała ją
pod ocenę Walnego Zebrania,
jako najwyższej władzy w OSP.
Wszystkie zebrania udzieliły
także absolutorium zarządom
jednostek.
W żadnej jednostce nie było
zmian we władzach tj. składach
zarządów i komisji rewizyjnych.
Na zebraniach zostały również

przyjęte plany działalności (pracy) i plany finansowe na rok
2022.
W niektórych jednostkach
Walne Zebranie dokonało skreślenia z listy członków OSP
osób, które nie uczestniczyły od
lat w Walnych Zebraniach oraz
żadnych pracach na rzecz OSP.
Byli również przyjmowani nowi
członkowie do Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach.

W roku 2022 OSP Bór, przy
wsparciu ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Gminy Szaflary
i własnych, jednostka planuje zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Inne
jednostki mają również ambitne plany doposażenia w sprzęt
i umundurowanie swoich jednostek.
Tekst: Józef Gacek, oprac. r/
Zdjęcia: Anna Golonka

Dbajmy o swoje zwierzęta – to obowiązek właściciela
Zwierzęta domowe to nie tylko przyjaciele człowieka, ale i obowiązki wynikające
z ich prawidłowego utrzymywania. Niestety wciąż zdarzają się osoby, dla których
opieka np. nad psem nie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności.

Z

najduje to swoje odzwierciedlenie w ilości porzucanych
psów, które jako bezdomne
trafiają do schronisk. Przykładowo w 2021 r. z terenu Gminy Szaflary do schroniska dla
bezdomnych zwierząt trafiło 29
psów, które w większości znalazły nowy dom. Dlatego zachęcamy mieszkańców naszej
Gminy chcących przygarnąć psa
do odwiedzenia nowotarskiego
schroniska i adopcję psów, które
pochodzą z terenu Gminy Szaflary. Jednocześnie dla takich osób
Urząd Gminy Szaflary zapewnia sfinansowanie wyprawki dla
zwierzęcia w kwocie do 300 zł
za zakup np. karmy, zabawek czy
budy. Szczegółowe informacje

można uzyskać w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Nowym
Targu oraz kontaktując się z Referatem Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych (tel.
18 261 23 41).

Jednocześnie apelujemy do
właścicieli psów, aby otaczali je
odpowiednią opieką. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
każdy pies musi mieć zapewniony świeży pokarm oraz

wodę czy budę, która w pełni
chroni przed warunkami atmosferycznymi. Bardzo ważną
kwestią jest regularne szczepienie przeciwko wściekliźnie
oraz troska o to, aby pies nie
był wypuszczani z nieruchomości bez dozoru gdyż powodują
zagrożenie dla osób postronnych. Z kolei pies bez smyczy
może przebywać wyłącznie
na nieruchomości ogrodzonej
bez możliwości samodzielnego
opuszczenia. Nieprzestrzeganie
wspomnianych obowiązków
grozi mandatem karnym, który
nakłada Policja.
Tekst: Bartłomiej Bednarz
Zdjęcia: Schronisko da bezdomnych
zwierząt w Nowym Targu
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Mieszkaniec Szaflar wyróżniony
przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne
Andrzej Szaflarski z Szaflar otrzymał drugą nagrodę
w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa
Informatycznego na najlepsze prace magisterskie
z informatyki napisane w roku akademickim 2020/2021.

Gmina Szaflary wspiera
organizacje pozarządowe

A

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w Gminie Szaflary w 2022 roku łączna
kwota przyznanego dofinansowania dla organizacji
pozarządowych wyniosła 176 680 zł

W

naszej Gminie działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń, które zwróciły się
w 2022 roku do Wójta Gminy Szaflary o udzielenie pomocy finansowej. Dofinansowanie otrzymały:
» Ludowy Klub Sportowy
„SZAFLARY” – 76 000 zł
» Ludowy Klub Sportowy
„Skalni” Zaskale – 42 560 zł

ndrzej jest absolwentem Wydziału Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji Akademii
Górniczo-Hutczej
w Krakowie. W swojej
pracy pt. „Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale
elektrokardiogramu”, dotyczącej
obszaru informatyki medycznej,
zawarł opracowanie oryginalnego algorytmu do automatycznej
detekcji zespołu QRS w sygnale
elektrokardiogramu (EKG) oraz

» Uczniowski Klub Sportowy
„Świt” przy Szkole Podstawowej w Szaflarach –
17 000 zł
» Klub Sportowy RUTKOW-SKI – 30 000 zł
» Klub Sportowy „Akademia
Piłkarska Szaflary” – 5 000 zł
» Stowarzyszenie „Czuj! Czuwaj!” – 6 120 zł

wszechstronną ocenę jego
wydajności i złożoności obliczeniowej
względem rozwiązań
znanych z literatury
naukowej, co w prostszym języku oznacza
opracowanie sposobu na
to by bateria w rozruszniku
serca działała jak najdłużej.
Zaprezentowane w pracy
rozwiązania zostały poddane
procedurze patentowej.
Serdecznie gratulujemy!
Źródło: www.agh.edu.pl

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2021 R. DO 28 LUTEGO 2022 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
Data zgonu
urodzenia

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

19. Strama Ludwina

1932 r.

17.01.2022 r. Maruszyna

20. Gut-Misiaga Andrzej

1972 r.

17.01.2022 r. Szaflary

21. Aleksa Adam

1955 r.

17.01.2022 r. Zaskale

22. Cieśla Helena

1942 r.

20.01.2022 r. Bańska Wyżna

23. Dzierwa Janina

1948 r.

20.01.2022 r. Szaflary

24. Piszczór Franciszek

1962 r.

20.01.2022 r.. Maruszyna

1.

Gał Stanisław

1960 r.

05.12.2021 r. Maruszyna

2.

Siuta Elżbieta

1956 r.

10.12.2021 r. Zaskale

3.

Zaliński Stanisław

1948 r.

11.12.2021 r. Bańska Wyżna

4.

Walkosz Maria

1933 r.

12.12.2021 r. Bańska Niżna

5.

Bieda Helena

1955 r.

12.12.2021 r. Bańska Niżna

25. Wilczek Grzegorz

1983 r.

21.01.2022 r. Szaflary

6.

Floryn Ludwina

1925 r.

15.12.2021 r. Bańska Wyżna

26. Zarębczan Maria

1937 r.

22.01.2022 r. Bór

7.

Karwacka Krystyna

1975 r.

16.12.2021 r. Skrzypne

27. Marduła Jan

1936 r.

25.01.2022 r. Bańska Wyżna

8.

Strama Helena

1937 r.

21.12.2021 r. Szaflary

28. Pałka Bolesław

1930 r.

29.01.2022 r. Bańska Wyzna

9.

Jagódka Maria

1963 r.

22.12.2021 r. Szaflary

29. Kamiński Józef

1934 r.

30.01.2022 r. Szaflary

10. Łatek Józefa

1924 r.

26.12.2021 r. Szaflary

30. Bukowski Józef

1948 r.

31.01.2022 r. Maruszyna

11. Marusarz Jan

1966 r.

26.12.2021 r. Skrzypne

31. Kos Józef

1925 r.

08.02.2022 r. Maruszyna

12. Zapotoczna Anna

1943 r.

27.12.2021 r. Bańska Wyżna

32. Strama Aniela

1936 r.

10.02.2022 r. Maruszyna

13. Bartoszek Jan

1953 r.

27.12.2021 r. Maruszyna

33. Rocha Anna

1928 r.

12.02.2022 r. Maruszyna

14. Cetera Zofia

1937 r.

30.12.2021 r. Zaskale

34. Rączka Anna

1936 r.

12.02.2022 r. Szaflary

15. Gacek Józef

1948 r.

08.01.2022 r. Zaskale

35. Wojnarski Bogdan

1949 r.

12.02.2022 r. Szaflary

16. Mrowca Józef

1944 r.

09.01.2022 r. Maruszyna

36. Rychtarczyk Franciszek

1941 r.

15.02.2022 r. Maruszyna

17. Drabik Jan

1957 r.

09.01.2022 r. Szaflary

37. Borkowski Józef

1955 r.

15.02.2022 r. Bańska Niżna

18. Zagórska Anna

1957 r.

13.01.2022 r. Szaflary

38. Słowakiewicz Marianna

1931 r.

17.02.2022 r. Bańska Niżna

13

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

„Żywe Obrazy” w Bańskiej Wyżnej
Wernisaż podsumowujący projekt „Żywe Obrazy” odbył się 10 marca br. w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej. Głównym celem projektu było stworzenie żywych
obrazów, czyli rekonstrukcji dzieł malarskich przy udziale uczniów przedstawiających
postawą, ubiorem i mimiką daną scenę z autentycznych obrazów.

Z

e względu na szerokie spektrum obrazów, zainteresowani uczniowie otrzymali
od nauczyciela sugestie, co do
wyboru dzieła. Udział w projekcie był dobrowolny. Stworzono
43 prace, które można obecnie
oglądać w Urzędzie Gminy Szaflary oraz Szkole Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej.
W wernisażu wzięli udział
uczniowie biorący udział w projekcie wraz z bliskimi oraz zaproszone osoby ze środowiska
lokalnego. Spotkanie rozpoczęła
dyrektor szkoły Renata Jagoda,
witając przybyłych gości i wprowadzając ich w atmosferę tego
artystycznego wydarzenia. Następnie dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Być jak Leonardo da Vinci”. W przedstawieniu
uczestniczyły dzieci, biorące
udział w projekcie, towarzyszyli im: Alina Krzeptowska śpiewając piosenkę „Joszko Broda”
A. M. Jopek i Stanisław Bielecki, który przygrywał dzieciom
oraz zaśpiewał „Tolerancję” S.
Soyki. Główne role zagrali Łu-

kasz Żukowski wcielający się
w Leonarda da Vinci oraz Łucja
Cachro – dziennikarka przeprowadzającą wywiad z mistrzem.
Po występie głos zabrał Wójt
Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Dyrektor GCKPiT
w Szaflarach Iwona Gal. Następnie wszyscy goście mogli
oglądać wykonane prace oraz
udać się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i pomoc. Szczególne podziękowania
kierujemy do dzieci biorących
udział w projekcie, ich rodziców
oraz osób wspierających projekt
za zaangażowanie, cierpliwość
i pomysłowość. Dziękujemy
także zaproszonym dyrektorom,
pracownikom Urzędu Gminy
Szaflary i pozostałym gościom
za tak liczne przybycie.
Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na FB Serce Podhala
- Gmina Szaflary.
Tekst: Katarzyna Rusnak, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Prawie 2,5 miliona złotych na
inwestycje drogowe w 2022 r.
Gmina Szaflary pozyskała kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach dofinansowania przebudowana zostanie droga gmina w miejscowości
Maruszyna oraz powstanie nowy odcinek drogi w miejscowości Bór.

W

artość dofinansowania na rozbudowę drogi
gminnej w Maruszynie
to 812 636,00 zł, natomiast do-

finansowanie na budowę drogi
gminnej w miejscowości Bór to
1 655 799,00 zł. Podpisanie umowy dotacji odbyło się w Urzę-

dzie Wojewódzkim w Krakowie, uczestniczyli w nim m.in.
Wojewoda Małopolski Łukasz
Kmita, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński oraz Skarbnik
Gminy Anna Golonka, jak również przedstawiciele sąsiednich
samorządów, które otrzymały
dofinansowania.
Dzięki pozyskanym środkom
na inwestycję w Maruszynie, na
ul. Św. Stanisława Kostki, możliwe będzie wykonanie robót
obejmujących m.in. budowę
chodnika od skrzyżowania z ul.
Ludźmierską do skrzyżowania
z ul. Gancarze. Inwestycja w Borze pozwoli na budowę nowego
odcinka drogi za cmentarzem.

Wartość całej inwestycji w Borze i Maruszynie to 4 846 813,06
zł, z czego 2 468 435,00 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
pozostała kwota zostanie pokryta
z budżetu Gminy Szaflary.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Anna Golonka

Ponad 1,5km ciągu pieszo – rowerowego Przy Szkole Podstawowej
w Szaflarach i Bańskiej Niżnej
im. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie
Zakończyła się rozbudowa dróg gminnych Osiedle
powstanie sala gimnastyczna
Nowe i ul. Cieplice w Szaflarach i Bańskiej Niżnej.

Pod koniec 2021 r. została opracowana
koncepcja programowo – przestrzenna rozbudowy
o salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Górnej.

W

wyniku prac został wykonany ciąg pieszo –
rowerowy na długości
ponad 1,5 km, w skład którego wchodzi chodnik o szerokości 1,5 m oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m.
Wykonane zostały również
lokalne poszerzenia jezdni
do szerokości 5,50 m, przebudowa kolidujących sieci
uzbrojenia terenu, montaż
obustronnego oświetlenia
ulicznego oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inwestycja została dofinansowana na poziomie
prawie 60%ze środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg,
a jej łączna wartość to
4 124 012,52 zł brutto.
Tekst: Wioleta Pawlak

N

a jej podstawie planowane
jest ogłoszenie w bieżącym roku postępowania
przetargowego na wykonanie
kompleksowej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej
dla zadania. Koncepcja obejmuje wstępny projekt budynku
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oraz zagospodarowanie terenu. W planowanym budynku
zostanie zlokalizowana pełnowymiarowa sala gimnastyczna
z zapleczem sportowym oraz
dodatkowe sale lekcyjne i sanitariaty.
Tekst: Wioleta Pawlak
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Kontynuacja budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej w Bańskiej Niżnej
Po zimowej przerwie kontynuowane są roboty budowlane związane z budową
chodnika w ciągu drogi powiatowej 1653K w Szaflarach i Bańskiej Niżnej.

P

race, które początkowo miały
zakończyć się w grudniu 2021 r.
zostały wstrzymane z uwagi na
konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień w związku z wystąpieniem stanowisk archeologicznych w pobliżu inwestycji. Z uwagi na
ww. okoliczności, termin zakończenia
zadania został przesunięty na koniec
maja 2022 r.
Dzięki realizacji zadania piesi będą
mogli bezpiecznie poruszać się po
chodniku od ulicy Palenice w Szaflarach, aż do końca zabudowań przy ulicy
Papieskiej w Bańskiej Niżnej. Gmina
Szaflary dofinansowuje niniejszą inwestycję na poziomie 50% kosztów
nieobjętych pozyskanym przez PZD
w Nowym Targu dofinansowaniem
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
tj. w kwocie 786 000,00 zł brutto.
Tekst: Wioleta Pawlak
Zdjęcia: Natalia Romasz

Oddaj azbest z domu
do utylizacji!
Wiosna zbliża się wielkimi krokami
i jest do dobry czas na rozpoczęcie prac
budowlanych lub porządkowych. Na wielu
nieruchomościach naszej gminy znajdują się
szkodliwe wyroby zawierające azbest, które
należy przekazać do utylizacji.

W

trosce o jakość środowiska i zmniejszenie ilości tego typu wyrobów
w otoczeniu, Urząd Gminy
Szaflary realizuje projekt pod
nazwą „Usuwanie azbestu
z gospodarstw domowych
w Gminie Szaflary” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa
Małopolskiego. Dzięki niemu
mieszkańcy Gminy Szaflary
mogą bezpłatnie pozbyć się
z nieruchomości mieszkalnych
wyrobów zawierających azbest,
które zostaną bezpiecznie zutylizowane. Przypomnijmy, że
projekt zakłada zarówno odbiór

azbestu, który jest składowany na nieruchomości jak i jego
demontaż z dachu wraz z odbiorem. Co istotne, projekt zostanie zakończony w obecnym
2022 r., zatem osoby chcące
z niego skorzystać muszą jak
najszybciej złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy
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Szaflary. Wszelkie informacje
dotyczące projektu usuwania
azbestu znajdują się na stronie
Internetowej Urzędu, a także
można je uzyskać w Referacie
Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 18 261 23 41.
Tekst: Bartłomiej Bednarz
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Rozpoczyna się budowa sieci
wodociągowej w Szaflarach!
W lutym 2022 r. gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie, długo wyczekiwanej
przez mieszkańców, sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary, w ciągu ulic: Zakopiańskiej,
Bocznej, Nadwodniej i Władysława Orkana.

W

ykonawcą robót budowlanych jest firma „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego oraz
Sieci i Instalacji Budowlanych,
Czesław Wróbel, 34-654 Męcina
597.
Wartość robót według kosztorysu ofertowego wykonawcy
wynosi 2 503 135,61zł brutto,
a ich zakończenie zostało zaplanowane do końca listopada br.
Ze względu na fakt, iż część
robót będzie prowadzona w ciągu

ww. dróg gminnych, mogą występować czasowe utrudnienia
w ruchu drogowym. Uprzejmie
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i dostosowanie się do
zmienionej na czas robót organizacji ruchu.
Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1 210 500,00 zł.
Tekst i zdjęcie: Wioletta Pawlak,
oprac. r/

Rusza kolejny etap budowy
kanalizacji sanitarnej w Zaskalu
W dniu 03.03.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla realizacji drugiego etapu
kanalizacji sanitarnej w Zaskalu, obejmującej ulicę Bogdana Werona oraz część ulicy
Kardynała Karola Wojtyły od skrzyżowania z ulicą Bogdana Werona do skrzyżowania
z ulicą Kościelną.

W

ramach zadania zostanie
wykonana kanalizacja
grawitacyjna o długości
ponad 1,6 km, kanalizacja tłoczna o długości ok. 0,74 km oraz
główna pompownia ścieków.
Wykonawcą robót budowlanych
jest konsorcjum firm: Lider: Ekoinstal Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

8, 34-200 Sucha Beskidzka, Partner: Stradom-Instal Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 8, 34-200 Sucha
Beskidzka.
Wartość robót według kosztorysu ofertowego wykonawcy
wynosi 2 892 411,94 zł brutto,
z czego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

wzdłuż ul. Bogdana Werona
oraz ul. K.K. Wojtyły miejscowości Zaskale, gm. Szaflary”,
pozyskaliśmy dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w kwocie 1 882 016,00 zł. Zakończenie robót zostało zaplanowane do 18 listopada bieżącego
roku.
Ze względu na fakt, iż część
robót będzie prowadzona w ciągu
dróg gminnych i drogi powiatowej, mogą występować czasowe
utrudnienia w ruchu drogowym.
Uprzejmie prosimy więc i mieszkańców o wyrozumiałość i dostosowanie się do zmienionej
na czas robót organizacji ruchu.

17

Projekt
kanalizacji
sanitarnej
w Borze
Gmina Szaflary
podpisała wdniu
03.12.2021 r.,
umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej kanalizacji
sanitarnej obejmującej całą miejscowość
Bór oraz ulice Polną
– Tewikiel i Do Barci
w Szaflarach.

P

lanowany termin ukończenia dokumentacji to
połowa października
2023 r. Uprzejmie prosimy
mieszkańców o współpracę
z projektantami w zakresie uzgadniania przebiegu
przyłączy do budynków.
Tekst: Wioleta Pawlak
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Rozpoczyna się przebudowa
skrzyżowania ul. Migle i ul. Kantorówka
w Bańskiej Niżnej z drogą powiatową

P

od koniec lutego 2022 r.
odbyło się przekazanie placu budowy dla realizacji
zadania pn. ,,Rozbudowa dróg
gminnych ul. Kantorówka

W zakres zadania wchodzi:
» wykonanie robót rozbiórkowych,
» przebudowa skrzyżowania
ul. Migle z drogą powiatową,
» wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi gminnej
ul. Kantorówka na odcinku
ok. 51 mb,
» wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi gminnej ul. Migle na odcinku ok.
20mb,
» wykonanie odwodnienia
drogi w postaci kanalizacji
deszczowej i korytek trójkątnych,
» budowa palisady wzdłuż
ogrodzenia,

nr K364764 od km 0+005.43
do km 0+056.31 i ul. Migle
nr K364763 od 0+002.25 do km
0+020.22 w miejscowości Bańska Niżna”.

» budowa kanału technologicznego,
» wykonanie obostrzenia na sieci niskiego napięcia,
» przebudowa sieci ciepłowniczej,
» przebudowa sieci teletechnicznej.
Wykonawcą robót budowlanych jest F.H.U. KALTRANS
Sp. j. Kalata, Os. Nowe 1e, 34424 Szaflary. Zakończenie zadania planowane jest do końca
czerwca 2022 r.
Zadanie jest w całości finansowane ze środków Gminy
Szaflary
Tekst i zdjęcie: Wioletta Pawlak,
oprac. r/

W Bańskiej Wyżnej będzie bezpieczniej dzięki
budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej

W

ójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz
z Przewodniczącym Rady
Gminy Szaflary, Radnymi Rady
Gminy Szaflary oraz Sołtysem
Bańskiej Wyżnej uczestniczyli,
w dniu 21.02.2022 r., w zorganizowanym przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Nowym Targu
przekazaniu placu budowy dla
realizacji kolejnego odcinka
chodnika w ciągu drogi powiatowej – na odcinku od Szkoły
Podstawowej do Kościoła.

4) dostosowaniu zjazdów do
normatywnych warunków
technicznych,
5) wykonanie systemu odwodnienia
6) budowę kanału technologicznego,
7) przebudowę napowietrznej
sieci elektroenergetycznej
(oświetlenie),
8) wykonanie przejścia dla pieszych,
9) wycinkę drzew,
10) regulację wysokościową
istniejącej infrastruktury
technicznej,
11) rekultywację terenu.

Zadanie obejmuje:
1) wykonanie lewostronnego
chodnika,
2) wykonanie poszerzenia
nawierzchni jezdni do normatywnych warunków technicznych,
3) wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni
jezdni,

Wykonawcą robót jest firma
Kiernia Sp. z o.o. , 34-407 Ciche, Ratułów 208. Wartość robót
wynosi 2 473 094,48 zł brutto,
z czego połowę kwoty dofinansuje Gmina Szaflary ze środków
własnych.
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Piękne domy na święta!
W styczniu rozstrzygnięto Konkurs na najpiękniejsze świąteczne
dekoracje domu i ogrodu w gminie Szaflary!

K

onkurs zorganizowany został w Gminie Szaflary po raz pierwszy. Oceniane były dekoracje świąteczne domów,
balkonów, okien i ogrodów przydomowych położonych na terenie gminy.
W Konkursie wzięło udział 6 rodzin.
Komisja dokonała oceny zgłoszonych
posesji i zgodnie z regulaminem wyłoniła zwycięzców.

Po rocznej przerwie,
szkoły i przedszkola
z Gminy Szaflary, znów
mogły wziąć udział
w konkursie na najpiękniej ubraną choinkę.

I miejsce – Grażyna i Stanisław Gacek (Bór)
II miejsce – Aniela Aleksa (Zaskale)
III miejsce – Monika Machaj (Maruszyna)
wyróżnienie – Zofia Karpiel (Zaskale)
Gratulujemy zwycięzcom!
Pełna galeria zdjęć dostępna jest na Facebook’u Serce
Podhala – Gmina Szaflary
Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

»
»
»
»

Konkurs Jasełek w Maruszynie
15 stycznia w remizie OSP w Maruszynie odbył się IV Gminny
Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych.

P

odczas tegorocznego konkursu na scenie zaprezentowało się siedem grup z terenu gminy
Szaflary, w dwóch kategoriach językowych,
gwarowej i literackiej.
Uczestników oceniała komisja w składzie: Przewodnicząca komisji Paulina Peciak – kierownik
zespołu Młode Podhale, Iwona Gal – Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach oraz Ewa Iwulska – Wiceprezes
Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.
Kategorie i wyniki:
kategoria gwarowa

Bajkowe
choinki
powróciły!

» I miejsce - ,,Zyngierki” – zespół regionalny
z Maruszyny Dolnej.
» II miejsce (ex aequo) - ,,Mali Zaskalanie” – zespół regionalny z Zaskala, ,,Mali Skrzypnianie”
– zespół regionalny ze Skrzypnego.
» III miejsce (ex aequo) - ,,Watra” - zespół regionalny z Bańskiej Wyżnej, ,,Niźniobańscanie”
– zespół regionalny z Bańskiej Niżnej;

kategoria literacka (ex aequo)

» I miejsce - Szkolna Grupa Teatralna z Szaflar,
,,Klasa druga” ze Skrzypnego
Komisja gratuluje Oddziałowi Związku Podhalan w Maruszynie organizacji kolejnego Konkursu.
Wysoki poziom, bardzo dobra gra aktorska, duże
zaangażowanie dzieci, pedagogów i instruktorów
oraz rodziców, to główne atuty konkursu.
Komisja składa serdeczne podziękowania instruktorom i opiekunom zespołów i grup za wkład
włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę
z dziećmi.
Organizatorem Konkursu był Związek Podhalan
Oddział w Maruszynie oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Patronat
nad Konkursem objął Wójt Gminy Szaflary.
Pełna galeria zdjęć dostępna jest na Facebooku.
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Natalia Romasz/ Natalia Staszel
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grudnia 2021 Komisja
konkursowa, w składzie:
Iwona Gal – Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach, Maria Piszczek – Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szaflarach oraz
Natalia Romasz – animator
kultury w GCKPiT, oceniła
ozdoby i choinki przygotowane przez przedszkolaków
i uczniów. Łącznie w konkursie
udział wzięło 8 szkół i 3 przedszkola z terenu Gminy Szaflary.
Po obejrzeniu i ocenieniu
wszystkich przygotowanych
choinek komisja postanowiła
przyznać następujące nagrody
i miejsca:
I miejsce ex aequo i bon
o wartości 500 zł otrzymują:
• Przedszkole im. Aniołów
Stróżów w Szaflarach
• Gminne Przedszkole
w Szaflarach
II miejsce ex aequoi bon
o wartości 400 zł otrzymują:
• Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej
• Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
III miejsce ex aequo i bon
o wartości 300 zł otrzymują:
• Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
• Szkoła Podstawowa w Szaflarach
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji konkursu.
Pełna galeria zdjęć znajduje się na Facebooku.

GMINA SZAFLARY NA KARTACH HISTORII
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Cząstka Szaflar w noblowskim medalu

W

bogatej przeszłości Szaflar
oprócz wielu zdarzeń ściśle związanych z historią
przez duże H można natknąć
się na wiele ciekawostek, które
składają się na swoisty koloryt
i wzbogacają dzieje tej jednej
z najstarszych wsi na Podhalu.
Do takich „smaczków” należy
niewątpliwie kilkukrotny pobyt
w naszej miejscowości Wisławy Szymborskiej, która zanim
zyskała światową sławę jako
laureatka literackiej Nagrody
Nobla, odwiedzała na plebanii
swojego krewnego, proboszcza
parafii w Szaflarach księdza
Maurycego Rottermunda.
Zanim przyszła na świat
Skąd te związki z Szaflarami
i szerzej z Podhalem osoby urodzonej w niewielkim miasteczku
Kórnik w Wielkopolsce? Przede
wszystkim było to związane
z działalnością jej ojca Wincentego Szymborskiego, który przybył
do Zakopanego już na początku
lat 90-tych XIX wieku. Tu poznał
hrabiego Władysława Zamoyskiego i ta znajomość okazała
się niezwykle cenna. Hrabia był
właścicielem ogromnych obszarów ziemskich na terenie Zakopanego i właśnie w administracji jego dóbr Wincenty znalazł
zatrudnienie. W miarę upływu
lat Zamoyski nabierał coraz
większego zaufania do swojego pracownika, by w 1904 roku
uczynić go zarządcą całego zakopiańskiego majątku. Praca
ta wymagała ogromnej energii
i pełnej dyspozycyjności. Oprócz
bieżącej troski o majątek pracodawcy, która przejawiała się
w prowadzeniu tartaku i papierni, usuwaniu powalonych przez
halnego drzew oraz ciągłym
zalesianiu ogołoconych zboczy,
Szymborski realizował różne pomysły hrabiego, który od czasu
do czasu wymyślał „coś extra”.
Tym czymś była na przykład budowa drogi bitej do Morskiego
Oka. Bita droga została również
zbudowana do Kościeliska, aby
powiązać komunikacyjnie Spisz
i Orawę. A oprócz tego Szymborski za przyzwoleniem hrabiego
wspierał niemal każdą inwestycję realizowaną wówczas w Za-

Anny, młodszy brat jej ojca
Jana. Po ślubie małżonkowie
zamieszkali w małym domku
w Kuźnicach.
Zbliżał się rok 1918 i koniec
Wielkiej Wojny. Wincenty Szymborski jako polityk Stronnictwa
Narodowo-Demokratycznego
zaangażował się w proces powstawania Rzeczypospolitej Zakopiańskiej, która istniała przez
35 dni (od 13 października do
16 listopada 1918 roku) w burzliwym momencie odzyskiwania
niepodległości przez Polskę po
123-letnim okresie zaborów.
Prezydentem tego przejściowego
tworu państwowego był Stefan
Żeromski, a jednym z trzech
wiceprezydentów Wincenty
Szymborski, którego wieloletni
pobyt w Zakopanem zakończył
się na początku 1923 roku, kiedy
wraz z żoną Anną i sześcioletnią
córką Nawoją wyjechał do Wielkopolski.

Wisława Szymborska 1923–2012

kopanem, a było ich wówczas
sporo. Kościół Świętej Rodziny
przy Krupówkach, Żeńska Szkoła Prac Domowych w Kuźnicach,
schronisko na Kalatówkach, Muzeum Tatrzańskie, linia kolejowa
Chabówka – Zakopane – to tylko
niektóre przedsięwzięcia, w realizacji których niebagatelny udział
miał Wincenty Szymborski.
W 1917 roku już jako bardzo
dojrzały 47-letni mężczyzna
ożenił się z Anną Rottermund,
która pracowała w Kuźnicach
w kancelarii księcia Kazimierza
Lubomirskiego, jednego z największych w ówczesnej Polsce
właścicieli ziemskich. Pomiędzy
małżonkami była spora różnica
wieku, gdyż Anna miała 28 lat.
Ponadto związek bardziej był
oparty na rozsądku niż miłości,
ale jak pokazała przyszłość, okazał się on bardzo trwały.
Ślub i wesele Wincentego
i Anny Marii odbyły się w Szaflarach, gdzie proboszczem był
Maurycy Rottermund, stryj

Dzieciństwo
Już pół roku po przyjeździe
Szymborskich do Kórnika,
gdzie Wincenty miał zająć się
uporządkowaniem spraw finansowych w jednej z posiadłości
Zamoyskiego, na świat przyszła
druga córka Anny i Wincentego
– Wisława. Tak naprawdę było
to jej drugie imię, tym pierwszym było Maria. Śmierć hrabiego Zamoyskiego w 1924 roku
spowodowała jednak konieczność opuszczenia Kórnika przez
rodzinę Szymborskich. Od tej
pory nastąpiła swoista tułaczka
Szymborskich. Najpierw wyjechali do Torunia, a w 1929 roku
przeprowadzili się do Krakowa,

Kilkuletnia Wisława obok plebanii w Szaflarach, ok.1930 r.
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gdzie zamieszkali w będącej
ich własnością kamienicy przy
ulicy Radziwiłłowskiej, około
pół kilometra od Rynku. Właśnie
w Krakowie Wisława ukończyła najpierw szkołę powszechną,
a później Gimnazjum Sióstr
Urszulanek. Swoistym pożegnaniem z dzieciństwem była śmierć
jej ojca w 1936 roku.
Przyjazdy do Szaflar
Z Krakowa do Szaflar było już
bardzo blisko. Już od 1899 roku
działała linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego, dzięki czemu w miarę komfortowo można
było w ciągu kilku godzin pokonać tę trasę. Dla kilkuletniej
dziewczynki wakacyjne wyjazdy
z zatłoczonego Krakowa do spokojnej podhalańskiej wsi były
czymś atrakcyjnym i wyczekiwanym. Bardzo lubiła księdza
Maurycego, którego traktowała
jak dziadka, tym bardziej, że jej
prawdziwy dziadek Jan zmarł
dość wcześnie i prawdopodobnie Wisława nie zdążyła go poznać. Za to „dziadzia” Maurycy zdobywał sobie wszystkich
bezpośredniością i życzliwym
podejściem. Uwielbiał pogawędzić sobie z różnymi ludźmi,
co skutkowało wielką sympatią
parafian do swojego proboszcza.
Z kolei dla rodziny plebania zawsze stała otworem. Tu odbywały się zjazdy rodzinne oraz różne
uroczystości jak chrzty i śluby.
Wojna
Jakakolwiek wojna zawsze
komplikuje życie każdego, kto
znajdzie się w kręgu jej oddziaływania, o czym mamy okazję
przekonać się współcześnie, obserwując z trwogą, jak najazd
wojsk rosyjskich demoluje życie
mieszkańcom Ukrainy, pozbawiając wielu z nich życia, a większości z nich niszcząc wszystko,
co do tej pory osiągnęli w życiu.
Pewnie tak wyglądał wrzesień
1939 roku dla Polaków. Wisława miała wtedy 16 lat i musiała
jak prawie każdy mieszkaniec
Polski zweryfikować życiowe
plany. Przede wszystkim zdecydowała się kontynuować naukę.
W Krakowie tak jak w całym
Generalnym Gubernatorstwie
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zlikwidowano nie tylko szkoły
wyższe, ale i szkoły średnie. Jednak prawie natychmiast zaczął
tworzyć się konspiracyjny system nauczania jako jedna z form
walki z okupantem. Wisława
podobnie jak tysiące licealistów
kontynuowała naukę opartą na
przedwojennych programach
nauczania i w 1941 roku zdała
maturę. W tym czasie, jak wielu
ludziom w jej wieku, groziła jej
wywózka na roboty do Niemiec,
jednak dzięki podjęciu pracy
w charakterze urzędniczki na
kolei udało jej się tego uniknąć.
Czas powojenny
Po wojnie rozpoczęła studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie dokończyła ich ze
względu na sytuację materialną. Rozpoczęła pracę dorywczą
w różnych redakcjach krakowskich czasopism, by wreszcie
w 1953 roku podjąć stałą pracę
w tygodniku „Życie Literackie”,
gdzie kierowała działem poezji.
Pracowała w nim do 1981 roku.
Ten okres jej życia przypadający
na lata PRL-u, dobrze pokazuje
doświadczenia setek tysięcy Polaków, którym przyszło w tym
czasie żyć. Doświadczyła różnych sytuacji i konieczności
dokonywania wyborów, które
w późniejszym czasie przez wielu
były oceniane bardzo krytycznie.
Jej podpis znalazł się pod listą 53
krakowskich intelektualistów potępiających księży z krakowskiej
kurii oskarżonych w 1953 roku
o działalność szpiegowską. Kilku
z tych księży zostało skazanych
na dożywocie (kilka lat później
wyroki uchylono). Tłumaczyła
to później następująco: „Jeżeli
jest tam mój podpis, to znaczy,
że po prostu tam byłam. Na takich zebraniach nikt się nie mógł
wyłamać” (wyborcza.pl, 29 maja
2012).
Jednak w miarę upływu czasu jej krytycyzm wobec działań
władz PRL coraz bardziej się
wyostrzał. W 1966 roku wystąpiła z Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, a w 1975 roku
podpisała protestacyjny List 59,
w którym czołowi polscy intelektualiści protestowali przeciwko zapisowi w konstytucji,
który mówił o kierowniczej
roli PZPR i wiecznym sojuszu
z ZSRR. Z kolei w 1981 roku,

GMINA SZAFLARY NA KARTACH HISTORII
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
(„Nienawiść”)

Wisława Szymborska odbiera Nagrodę Nobla z rąk króla Szwecji
Karola XVI Gustawa, 1996 r.

kiedy redakcja „Życia Literackiego” poparła wprowadzenie stanu
wojennego, Wisława Szymborska znalazła się wśród tych osób,
które na znak protestu odeszły
z redakcji.

są krótkie i liczą niewiele słów,
ale niosą one bardzo bogatą treść.
Poetka pokazuje, że w ten daleki
od górnolotnego sposób można
powiedzieć o bardzo ważnych
sprawach dotyczących każdego człowieka, bo odnoszą się
do jego egzystencji i miejsca
w świecie. Kilka poniższych
cytatów z jej wierszy najlepiej
charakteryzuje jej styl poetycki:

Twórczość
Jednak Wisława Szymborska
to przede wszystkim wybitna
poetka. Począwszy od pierwszego wiersza „Szukam słowa”,
który został opublikowany na
łamach „Dziennika Polskiego
w 1945 roku, każdy jej kolejny utwór spotykał się z coraz
większym zainteresowaniem.
Szymborska wydała w latach
1952-2012 zaledwie 13 tomików wierszy. W każdym z nich
zamieszczała średnio 25-30
utworów. W ogóle wszystkich
opublikowanych wierszy było
około 350. Te 5-6 wierszy rocznie to były utwory, które przeszły
przez gęste sito selekcji stosowanej przez samą autorkę. Można
więc powiedzieć, że stosowała
ona zasadę, że nie liczy się ilość,
a jakość.
Z każdym kolejnym tomikiem
jej twórczość wzbudzała coraz
większe zainteresowanie. Już nie
tylko czytelnicy w Polsce coraz
bardziej ją cenili, ale dzięki kolejnym tłumaczeniom znajdowała
coraz liczniejszych odbiorców
w różnych krajach. Co takiego
tkwi w jej twórczości, że trafiła
ona w obszar zainteresowań osób
z różnych kręgów językowych
i kulturowych? Przede wszystkim poetka posługuje się prostym
językiem, z którego zrozumieniem nie ma problemu przeciętny
czytelnik. Jej wiersze przeważnie

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
(„Nic dwa razy”)
Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono.
Mówię to wam
ze swego nieznanego serca.
(„Minuta ciszy po Ludwice
Wawrzyńskiej”)
Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią im się
płaci.
(„Rehabilitacja”)
Kiedy wymawiam słowo
Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już
do przeszłości.
(„Trzy słowa najdziwniejsze…”)
Można nie kochać cię – i żyć,
Ale nie można owocować.
(„Gawęda o miłości do ziemi
ojczystej”)
Nie znam roli, którą gram,
wiem tylko, że jest moja,
niewymienna.
(„Życie na poczekaniu”)
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Nagroda Nobla
W miarę pojawiania się kolejnych tomików i ich tłumaczeń na
coraz więcej języków poszerzał
się międzynarodowy krąg miłośników twórczości Wisławy
Szymborskiej. Dość powiedzieć,
że jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. Coraz częściej wybrzmiewały głosy, że zasługuje ona na
wyróżnienie w postaci niezwykle prestiżowej Nagrody Nobla.
I rzeczywiście, 3 października
1996 roku Akademia Szwedzka
ogłosiła, że laureatką Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury zostaje Wisława Szymborska. Co
ciekawe tę wiadomość otrzymała
w Zakopanem, kiedy przebywała w Domu Pracy Twórczej im.
Stefana Żeromskiego „Astoria”.
Dzisiaj ten fakt upamiętnia pamiątkowa tablica.
Szaflarski ślad
Wisława Szymborska zmarła
1 lutego 2012 roku, będąc do
końca twórcza i aktywna. Szaflarski epizod związany z jej
dzieciństwem nie jest szerzej
znany, nie można znaleźć bezpośrednich odniesień w jej twórczości czy publicznych wypowiedziach. Ale niewykluczone,
że jest on ukryty w głębszych
pokładach jej wierszy. Przyjeżdżała do Szaflar jako 6-9
letnie dziecko, a był to czas
w jej życiu bardzo szczęśliwy
i beztroski. Takie chwile wrastają w człowieka na zawsze i na
stałe znajdują miejsce w jego
podświadomości. Możemy być
więc niemal pewni, że w medalu
noblowskim otrzymanym przez
Wisławę Szymborską tkwi również maleńka cząstka Szaflar.
Tekst: Jarosław Szlęk
Źródła:

• Anna Bikont, Joanna Szczęsna
„Pamiątkowe rupiecie. Biografia
Wisławy Szymborskiej”,
• www.szymborska.org.pl,
• www.culture.pl
Zdjęcia:

• www.nobelprize.org
• Anna Bikont, Joanna Szczęsna
„Pamiątkowe rupiecie. Biografia
Wisławy Szymborskiej”,
• www.dzieje.pl
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Warsztaty „Język dobra
czy język zła – którego używasz?”
Pod koniec ubiegłego roku w Szkołach Podstawowych w Borze, Maruszynie Dolnej, Zaskalu
oraz Skrzypnem odbyły się warsztaty profilaktyczne pn. „Język dobra czy język zła, którego
używasz?” prowadzone przez doświadczonych profilaktyków z Fundacji Wspomagającej
Wychowanie „Archezja”. W programie wzięli udział uczniowie klas IV – VIII oraz
nauczyciele. Łącznie ze wszystkich szkół wzięło udział 139 uczniów.

P

rogram inicjuje i wzmacnia
refleksyjność wśród uczestników. Największy nacisk
w programie wywierany jest
na inicjowanie rozwoju sfery
motywacji do dobrego działania. Główne wartości, na których program jest zbudowany to:
prawda, miłość i wolność.
Celem przeprowadzonych
warsztatów było wzmocnie-

nie czynników chroniących
uczniów przed gamą zagrożeń.
W czasie spotkania została
zwrócona uwaga na zagrożenia
związane z nadmiernym używaniem komputera i Internetu
(brak kontroli czasu spędzanego przed komputerem, izolacji
społecznej w normalnych kontaktach, zatraceniu się w świecie
wirtualnym itp.).

UWAGA WAŻNE!!!
ZMIANA GODZIN DYŻURU INSTRUKTORA
TERAPII UZALEŻNIEŃ I PSYCHOLOGA

Terapeuta: Barbara Urban
Przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym
w Szaflarach
W środę od 17.00–19.00
Tel. 664-083-325

Uczniowie aktywnie brali
udział w programie, byli zainteresowani tematyką zajęć, chętnie odpowiadali na najróżniejsze
pytania. Mówiono o trzech magicznych słowach: proszę, dziękuję i przepraszam, prowadzący
w interesujący sposób wyjaśnili
kim tak naprawdę jest człowiek
i omówili każdą ze sfer z nim
związaną, tj. ciało, umysł, duch,
emocje i relacje.

Psycholog: Kinga Rokicka – Stafira
Przyjmuje w Punkcie Konsultacyjnym
w Szaflarach
Co drugą środę od 16.00–18.00
- po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Tel. 604-536-415
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Na koniec uczniowie oglądnęli film pt. ”Cyrk Motyli”,
który miał im uświadomić poważny problem, jakim jest brak
akceptacji samego siebie oraz
brak poczucia własnej wartości.
Pokrótce omówiono ten film.
Niektórych bardzo on wzruszył.
Warsztaty nauczyły dzieci,
jakiego języka najlepiej używać. Uczniom się bardzo podobało.
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Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego

Z

godnie z zaproponowanymi przepisami będzie on
przysługiwał gospodarstwu
domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2.100,00 zł
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szaflarach.
Wysokości dopłat w skali
roku w ramach dodatku
osłonowego:
» 400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
» 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3
osobowych,
» 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5
osobowych,
» 1.150,00 zł w skali roku
dla gospodarstw domowych
6 osobowych.
WAŻNE!!!

W przypadku gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest
podwyższone i dopłata wynosi:
» 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
» 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3
osobowych,
» 1.062,50 zł w skali roku
dla gospodarstw domowych
4-5 osobowych,
» 1.437,50 zł w skali roku
dla gospodarstw domowych
6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy
właściciel i zarządca budynku ma
obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Deklarację
można złożyć metodą tradycyjną
w urzędzie lub wysłać pocztą,
a także online.
Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r.
mają 12 miesięcy na zgłoszenie
źródła ciepła (wysłania deklaracji
do CEEB). W przypadku domów
oddawanych do użytkowania po
tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub
kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie
budynku.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet
po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego
przekroczenia. Minimalna kwota
wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym
stanowi, że jedna osoba może
wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego
dla gospodarstwa domowego

wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten
przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:
» elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –
od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r (wniosek
musi być opatrzony podpisem
elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
» tradycyjnie (papierowo) –
od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej
– na wskazany we wniosku adres
poczty elektronicznej, na który
będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
TERMINY SKŁADANIA
WNIOSKÓW

Świadczenia przyznane
na kompletne wnioski złożone
w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te
osoby, które nie złożą wniosku
do końca stycznia, nadal będą
mogły ubiegać się wsparcie.
Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października
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2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia
2022 r.
Przykład: dodatek na wniosek
złożony do końca stycznia 2022 r.
będzie wypłacony w dwóch równych ratach - pierwsza rata do 31
marca 2022 r., druga rata maksymalnie do 2 grudnia.
Osoby, które złożą wniosek
w terminie od 01 lutego najpóźniej do 31 października 2022 r.
otrzymają dodatek niezwłocznie
po jego przyznaniu, jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia.
Wnioski złożone po 31 października zostaną pozostawione bez
rozpoznania.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.
INFORMACJA O PRZYZNANIU
ŚWIADCZENIA

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania
decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej. Odmowa
przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa
do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie
pobranego dodatku osłonowego
wymagają wydania decyzji.
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Gminny konkurs
wiedzy „Jestem wolny,
więc mam wybór”
W Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego
w Maruszynie Dolnej, w dniu 30 marca 2022r., odbył
się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień.
Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitała
Katarzyna Sowa pełniącą funkcję Pełnomocnika
Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Gminie Szaflary.

P

rzebieg konkursu i sprawy
organizacyjne przedstawiła
młodzieży dyrektor szkoły
w Maruszynie Dolnej i jednocześnie członek Komisji – Maria Niedośpiał. Głównym celem
konkursu było popularyzowanie
wśród młodzieży wiadomości
z zakresu alkoholizmu i narkomanii, w tym nowych środków
psychoaktywnych oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas VII i VIII
ze wszystkich szkół z terenu

Gminy Szaflary. Uczniowie
rozwiązywali test złożony z 26
zadań zamkniętych i 4 zadań
otwartych. Najlepsze wyniki na
konkursie uzyskali uczniowie:
» Izabela Mrugała – SP
w Skrzypnem – I miejsce;
» Martyna Barglik – SP w Maruszynie Dolnej – II miejsce;
» Jakub Marusarz – SP w Bańskiej Niżnej – III miejsce.
Laureaci otrzymali cenne
nagrody w postaci voucherów
do sklepu Decathlon, natomiast

wszyscy uczniowie zdobyli nagrody książkowe, gdyż wykazali
się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i narkotyków na
organizm człowieka. Nagrody
oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków
Gminy Szaflary – Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Szaflarach, organizatora tegoż konkursu. Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki

w Szaflarach przyznało dodatkowe nagrody rzeczowe za
miejsca od I do VI.
Prace uczniów oceniała komisja, złożona z opiekunów
uczniów oraz członków Komisji.
Uroczystego podsumowania
konkursu oraz wręczenia nagród,
a także podziękowań opiekunom
za przygotowanie uczniów dokonał Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński.
Tekst: Maria Niedośpiał
Zdjęcia: Natalia Romasz

Dzień eksperymentów w PWD w Bańskiej Wyżnej
Wszyscy wiemy, że w otaczającym nas świecie nieustannie zachodzą różne zjawiska i procesy chemiczne,
często bardzo skomplikowane. Najlepszym sposobem aby je zrozumieć są eksperymenty.

W

grudniu ub. r. podopieczni z PWD w Bańskiej
Niżnej wcielili się w role
małych naukowców, a w świat
doświadczeń i eksperymentów
wprowadziła je prowadząca zajęcia Joanna Strzęp.
Prezentowane doświadczenia
wzbudziły wśród dzieci duże
zainteresowanie, a nauka poprzez zabawę sprawiła im dużo
radości. Mamy nadzieję, że taka
praktyczna forma edukacji zarazi naszych wychowanków pasją
do nauki.
Serdecznie dziękujemy pani
Joasi za przyjęcie naszego zaproszenia i przekazanie w sposób ciekawy i kreatywny swojej
wiedzy.
Oprac. r/
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„Ferie na nartach”
Dzieci ze wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego
z terenu Gminy Szaflary ferie zimowe spędziły na
stoku „Długa Polana” w Nowym Targu. Odbył się
tam kurs nauki jazdy na nartach zjazdowych, a dla
tych bardziej wprawionych doskonalenie swoich
dotychczasowych umiejętności.

P

rzez cały okres nauki uśmiech
nie znikał z twarzy dzieci,
wszyscy bawili się doskonale. Mimo padającego śniegu
i wiatru dzieci świetnie dawały
sobie radę, a postępy w nauce
były rewelacyjne.
Dziękujemy Akademii Aktywności Ruchowej za dużo cierpliwości, zaangażowanie i wsparcie oraz
za profesjonalizm w nauce jazdy na
nartach, a Pani Karolinie za opiekę
nad dziećmi na stoku. Oprac. r/

Zajęcia dzienne z wykorzystaniem Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnej (TIK) w Placówkach
Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary
Jak wiadomo praca z najmłodszymi dziećmi jest szczególnym wyzwaniem. Dotyczy to także stosowania TIK.

T

ym, co przede wszystkim
wpływa na efekty uczenia
się z wykorzystaniem nowych technologii, także w przypadku edukacji wczesnoszkolnej, jest wartość merytoryczna
oraz właściwe dobranie wykorzystywanych narzędzi TIK
i zasobów internetowych do
potrzeb i możliwości dzieci.
Trzeba jednak mieć na uwadze
fakt, że atrakcyjność programów komputerowych nie może
być jedynym wyznacznikiem
decydującym o zastosowaniu
nowych technologii w nauczaniu dzieci. Może za to pomóc
i uatrakcyjnić zajęcia.
Najmłodsi uczniowie potrzebują nie tylko bodźców
wzrokowych i słuchowych,
lecz także kinestetycznych.
Korzystanie z klawiatury
i myszki albo urządzeń mobilnych, takich jak tablety,
nie zastąpi ćwiczeń służących

nauce pisania czy – ogólniej
– rozwojowi tzw. motoryki
małej. W usprawnianiu tej
sfery niezastąpione okazują
się wielokrotnie wykonywane
ćwiczenia pisania, rysowania, kolorowania,
kreślenia, nawlekania,
lepienia, manipulowania
małymi przedmiotami
itp. co nasi podopieczni
w Placówkach Wsparcia Dziennego robią na
co dzień.
Tym razem Panie
Wychowawczynie
w PWD postanowiły
do powyższych zajęć
wprowadzić trochę
nowości z wykorzystaniem TIK, chcąc
zachęcić dzieci do rozważnego korzystania
z urządzeń multimedialnych. Dzieci bardzo
chętnie angażowały się

w ćwiczenia z wykorzystaniem
komputera czy tablicy interaktywnej, tym bardziej, że Panie
przygotowały dla nich takie
zadania, które z jednej strony
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przyspieszyły ich uczenie się,
a z drugiej pozwoliły na kształcenie głębszego rozumienia komunikacji werbalnej oraz szeroko rozumianej kreatywności.
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Akrobatyka w Placówkach Wsparcia
Dziennego w Gminie Szaflary
O tym że ruch fizyczny jest samym zdrowiem,
a aktywność przynosi wiele pozytywów nie
trzeba chyba nikomu udowadniać. Dlatego od
miesiąca października ub. r. zorganizowano dla
uczestników wsparcia w Placówkach Wsparcia
Dziennego w Gminie Szaflary zajęcia z akrobatyki.

N

ajważniejsze plusy, jakie
daje trenowanie akrobatyki
przez dziecko to:
» rozwój fizyczny
» nowe hobby
» współzawodnictwo
» atrakcyjna forma aktywności
ruchowej
Dzięki zajęciom z akrobatyki
dziecko otrzymuje dużą dawkę
ruchu oraz przyzwyczaja się do
regularnego uprawiania sportu.
Treningi wzmacniają wiele grup
mięśniowych, poprawiają zwinność, skoczność oraz utrzymywanie równowagi. Są też bardzo
dobrym narzędziem do trenowania publicznych występów.
Akrobatyka to także świetny
sposób na nowe hobby i współ-

zawodnictwo w grupie nowych
znajomych. Regularne treningi
poprawiają samodyscyplinę czy
umiejętności motywacji.
W zajęciach, które prowadzą trenerzy z Akademii Aktywności Ruchowej w Nowym
Targu uczestniczy 90 dzieci ze
wszystkich PWD. Odbywają się
raz w tygodniu w PWD w Zaskalu dla dzieci z miejscowości: Szaflary, Bór i Zaskale oraz
w PWD w Skrzypnem dla dzieci
z miejscowości: Bańska Wyżna,
Bańska Niżna, Skrzypne i Maruszyna.
Zajęcia cieszą się niesłabnącą
popularnością wśród dzieci, które z ochotą w nich uczestniczą.
Oprac. r/

Intensywny czas
przedświąteczny w Placówkach
Wsparcia Dziennego
W miesiącu grudniu we wszystkich PWD w Gminie
Szaflary działy się „cuda”. Dzieci pod czujnym okiem
swoich wychowawców przygotowywały się do Świąt
Bożego Narodzenia piekąc i ozdabiając pierniczki,
wykonując różne ozdoby choinkowe, czy dekorując
świątecznie swoje sale.

N

ie zapomniano także o pomocy
potrzebującym, część Placówek
wzięła udział w akcjach charytatywnych, włączając się w różne
działania, które wspomagały tych
najbardziej potrzebujących. Dzieci
wykonały różne piękne dzieła, które przeznaczone zostały na aukcje
charytatywne, zorganizowano zbiór-
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ki prezentów oraz przyłączono się do
akcji charytatywnej Łańcuch Dobra,
gdzie wykonano 90 metrowy łańcuch
papierowy.
Czas grudniowy w Placówkach
Wsparcia Dziennego był czasem wypełnionym intensywną pracą, ale i radością
i uśmiechami dzieciaków.

Oprac. r/
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Bieg Wilczym Tropem

I

Harcerze z 21 Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej „Callidus” oraz
zuchy z 2 Podhalańskiej Gromady Zuchowej „Bractwo Słońca”
uczestniczyli w X edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
Wilczym”, który odbył się 6 marca 2022 roku w Rabce Zdroju.

deą projektu biegowo-edukacyjnego jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na temat żołnierzy
wyklętych. Bieg odbył się na dystansie 1963 metrów, a liczba ta,
to odwołanie do roku, w którym

zginął ostatni Żołnierz Wyklęty.
W tej edycji biegano pod hasłem
„ Biegniemy Ukraino z Pomocą”.
Do puszek zbierano datki, które zostały przekazane na pomoc
ofiarom wojny na Ukrainie.
W skład naszego patrolu
wchodziło 6 harcerzy, 3 zuchów
oraz 3 opiekunów. Wszystkim
udało się przebiec w odpowiednim czasie. Po biegu zostaliśmy

poczęstowani pyszną wojskową
grochówką i obejrzeliśmy program artystyczny w wykonaniu
1 Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rabce-Zdroju.
Świetnie się bawiliśmy i wszyscy otrzymaliśmy piękne medale.
Tekst i zdjęcia: Harcerze i zuchy
z Maruszyny, oprac. r/

Sukcesy uczniów SP w Skrzypnem
w Konkursie „Tatry – moja miłość”
Rozstrzygnięto kolejną edycję wojewódzkiego konkursu
plastycznego „Tatry – moja miłość” pod hasłem: „Woda w Tatrach”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Ratułowie.

W

tegorocznej edycji wzięło udział 233 uczestników z małopolskich szkół w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0- III, klasy
IV-VI oraz klasy VII - VIII.
Szkoła Podstawowa w Skrzypnem do konkursu
przesłała, zgodnie z regulaminem, 10 prac i po
raz kolejny znalazły się one w gronie laureatów!
W kategorii klasy 0 – III (nadesłano 90 prac)
» I miejsce Izabela Migiel - kl. II
W kategorii klasy IV – VI (nadesłano 93 prac)
» I miejsce - Anita Sikora - kl. VI
W kategorii klasy VII – VIII (nadesłano 50 prac)
» II miejsce - Marek Cudzich kl. VII
Gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: Monika Peciak, oprac. r/
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Dzień Babci i Dziadka
w Gminnym Przedszkolu
w Szaflarach
Epidemiczne czasy
spowodowały, że
zamiast zorganizować
w przedszkolu
występy dzieci dla
Babć i Dziadków,
przedszkolaki mogły
nagrać dla nich krótkie
filmiki, które później
obejrzeli.

D

zieci były jednak bardzo
szczęśliwe i zadowolone, że
mogą nagrać coś dla swoich
babć i dziadków (dużo dzieci
chorowało też w tym czasie).
Złożyły życzenia, zaśpiewały
piosenki i zatańczyły. Własnoręcznie wykonały też drobne

upominki i laurki, aby wręczyć
i okazać im wielką miłość.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy
wszystkiego najlepszego – nie
tylko w dniu ich święta!!
Tekst i zdjęcia: Władysława
Szczechowicz, oprac. r/

Bal karnawałowy w szkole
Maruszynie Dolnej
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką
i zabawą. W zorganizowanym w lutym br.
balu karnawałowym dzieci wcieliły się w różne
postacie bajkowe.
„W karnawale wszyscy
urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali.”

P

rzedszkolaki i dzieci z klas
I-III zamieniły się w księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów, piratów, czy strażaków.
Przebierańcy świetnie bawili się
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uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna
i rytmiczna muzyka zachęcała
do tańca. Wszystkim zabawom
towarzyszyła radość, śmiech
i spontaniczna aktywność dzieci.
Cały bal karnawałowy przebiegł w miłej atmosferze i dostarczył wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.
Tekst i zdjęcia: Aneta Buras,
oprac. r/
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„Jaszczurki na słodko”
Z okazji Świętego Mikołaja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Borze przygotowali słodki upominek
dla mieszkańców Domu Pomocy „Smrek” w Zaskalu.

U

czniowie z wielkim zaangażowaniem i radością
wykonali 76 tzw. „jaszczurek na słodko”. Dzieci do papierowego szablonu jaszczurki przyklejały cukierki, które
potem można odkleić i zjeść.
Słodki upominek został przekazany Dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej i w dniu 6
stycznia wręczony przez Mikołaja podopiecznym DPS-u.
Pomysł bardzo spodobał się
naszym Seniorom, byli bardzo
wdzięczni i radośni.
Tekst i zdjęcia: s. Renata Janeczko,
oprac. r/

Postawy proabstynenckie w programie
profilaktycznym „Debata” dla uczniów klas siódmych
Szkoły Podstawowej w Szaflarach
Trzy godziny lekcyjne w dniu 09.12.2021 r. trwała „Debata”, która jako
program profilaktyczny miała na celu wzmocnienie postaw proabstynenckich
naszej młodzieży. Młodzieży, która biorąc pod uwagę wyniki badań w Polsce,
znajduje się tuż przed progiem inicjacji alkoholowej.

C

elami szczegółowymi zajęć
był wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez
używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań (proalkoholowych) oraz
wyjaśnienie wartości zdrowego
stylu życia. Jednocześnie podkreślano wzmocnienie tenden-

cji do podejmowani abstynencji
w sytuacji nacisków środowiskowych - osłabienie siły presji
rówieśniczej.
Chcąc aby przekazywane
treści były łatwe do odczytu dla
uczniów prowadzący stworzył
klimat wspólnoty. Metodami jakimi starał się dotrzeć do nastolat-

ków była m.in. „burza mózgów”,
której celem była zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów
związanych z alkoholem. Proste
scenki odgrywane przez uczniów
pomagały im lepiej zilustrować
negatywne konsekwencje/straty
związane z piciem
alkoholu.
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Praca grupowa nad „tym co nas
może chronić” oraz aktywizujące formy dialogu, bardzo płynnie
wprowadzały do sedna tematu.
Udział w programie przyczynił się do wzrostu poziomu wiedzy i świadomości uczniów naszej szkoły na temat problemów
i negatywnych konsekwencji dla
zdrowia związanych z piciem
alkoholu oraz wzmocnił ich postawy proabstynenckie.
Tekst i zdjęcia Konrad Dygoń

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Miła niespodzianka dla pierwszaków ze szkoły
podstawowej w Szaflarach
Grudzień to wyjątkowy miesiąc, pełen
niespodzianek i niezwykłej atmosfery. Przekonały
się o tym pierwszaki z klas a i b. 7 grudnia, dzień
po radosnym spotkaniu z Mikołajem, odwiedził
je kolejny, niespodziewany gość.

D

yrektor szkoły Urszula Krupa, która niedawno pasowała ich na uczniów szkoły,
przyszła do każdej z klas z dużym pudełkiem. Wszyscy byli
ciekawi, co jest w środku. Okazało się, że to książki pt. „Pierwsze
Abecadło”.
Pani Dyrektor przeczytała
uczniom jedno z opowiadań
i rozmawiała z dziećmi o jego
treści, następnie wręczyła każdemu po jednym egzemplarzu.
Uczniowie dowiedzieli się że
warto w klasie trzymać się razem
i absolutnie nie należy nikomu
dokuczać. Jeśli to się komuś
przytrafi, wtedy trzeba umieć
przeprosić. Były to z pewnością

dobre rady na początek spotkania
ze szkołą. Opowiadanie bardzo
podobało się pierwszakom, które obiecały, że przeczytają całą
książkę.
Tekst i zdjęcia: Bogumiła Jagoda,
Małgorzata Strama, oprac. r/

Prace edukacyjne metodą projektu
w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej
W ramach projektu „Ciało swoje dobrze znam” uczniowie
klasy 4 wykonali plansze dydaktyczne obrazujące budowę
wewnętrzną i zewnętrzną człowieka.

U

czniowie zebrali informacje na temat
budowy ludzkiego ciała, zapoznali się
z wyglądem i umiejscowieniem narządów wewnętrznych. Następnie korzystając
z własnej pomysłowości dokonali interpretacji tej wiedzy tworząc edukacyjne
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przekroje anatomiczne. Projekt klasowy nie
tylko miał przybliżyć podstawową wiedzę
biologiczną, ale również rozwijać twórcze
myślenie, samodzielność, planowanie oraz
wzmacniać działania w grupie rówieśniczej.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska
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Hala pneumatyczna
przy Szkole Podstawowej
w Szaflarach
W środę 12 stycznia 2022 r., po spełnieniu niezbędnych
wymogów nadzoru budowlanego, nastąpiło uruchomienie
hali pneumatycznej na bieżni przy Szkole Podstawowej
im. Augustyna Suskiego w Szaflarach.

P

ierwsze wejście uczniów
do hali odbyło się przed
feriami. Radość, którą obserwowaliśmy utwierdziła nas
w przekonaniu, że uruchomienie hali było bardzo dobrym
pomysłem.

Robiąca olbrzymie wrażenie
hala to wyjątkowy w skali regionu obiekt sportowy, z którego
korzystać będą przede wszystkim na czas budowy hali
sportowej uczniowie szkoły

w ramach lekcji wychowania
fizycznego oraz innych imprez
sportowych.
Uczniowie szkoły przed lekcjami wychowania fizycznego
przebierają się w stroje sportowe
w budynku szkoły, następnie
w ubraniu wierzchnim przemieszczają się do hali pneumatycznej, gdzie uczestniczą
w zajęciach sportowych. Po
zakończeniu lekcji ponownie
w ubraniach wierzchnich powracają do budynku szkoły.
Hala pneumatyczna służy
społeczności lokalnej - grupom sportowym, m.in. piłkarzom ręcznym UKS Świt,
LKS Szaflary, AP Szaflary,
ATRANS Szaflary, którym
udostępniana jest bezpłatnie.
Aktualnie obłożenie hali jest
pełne codziennie do godz.
20.00 i 21.00.
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Ponadto hala udostępniana
jest odpłatnie grupom zewnętrznym w miarę dostępności. Zainteresowanie korzystaniem z hali
jest bardzo duże.
Lekkie poszycie oraz wydajny
system nadmuchu pozwala na
użytkowanie obiektu w każdych
warunkach atmosferycznych,
jest odporny na działanie wiatru i śniegu, dając możliwość
prowadzenia zajęć przez cały rok
Powierzchnia zadaszenia hali
to 800 m² boiska (20x40m). Wewnątrz obiektu zainstalowany
został również system ledowych
lamp oświetleniowych.
Warunki panujące wewnątrz
hali pneumatycznej uzależnione
są od temperatury zewnętrznej,
natomiast są niemal identyczne
jak w typowych, tradycyjnych
halach sportowych.
Tekst i zdjęcia: Piotr Ścisłowicz

HISTORIA I EDUKACJA

Kwartalnik Gminy Szaflary

Wirtualna rzeczywistość w szkolnej bibliotece
Nauczyciele bibliotekarze ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu: Bogusława Czyż i Ewa Zborowska
wzięły udział w spotkaniu sieci samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zorganizowanym przez
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

W

arsztaty prowadził Karol Baranowski, nauczyciel bibliotekarz z Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Przedstawił na nich
zagadnienia dotyczące rozszerzonej
rzeczywistości w bibliotece.
Zajęcia dotyczyły technologii
wirtualnej i rozszerzonej w edukacji.
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m. in.
jakie aplikacje mogą być wykorzystane
w pracy w szkole oraz jakie możliwości
daje wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w edukacji.
Tekst i zdjęcia: Bogusława Czyż, oprac. r/

Dzień Solidarności z Ukrainą
Tradycją szkoły w Bańskiej Niżnej stały się
obchody dnia wybranego koloru i dnia dziwnych
strojów. W poprzednich latach przynosiły
one wiele radości zarówno uczniom, jak
i nauczycielom.

T

ragiczne wydarzenia za naszą
wschodnią granicą nie skłaniają jednak do beztroskiej
zabawy, więc samorząd wraz
z nauczycielami postanowił, że
w tym roku odbędą się obchody
Dnia Solidarności z Ukrainą.
We wtorek 1 marca uczniowie i nauczyciele przyszli do
szkoły ubrani na niebiesko-żółto, by wyrazić wsparcie dla na-

rodu ukraińskiego, który cierpi
z powodu rosyjskiej napaści.
Jesteśmy myślami z ukraińskimi uczniami, na których domy
i szkoły spadają bomby. Chcemy, aby na świecie panował
pokój, a każdy uczeń mógł się
uczyć w bezpiecznej szkole.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Stolarczyk
Dyrektor SP w Bańskiej Niżnej
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Dzień Myśli Braterskiej 2022
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku
przez harcerzy na całym świecie. Wybór daty padł na dzień 22 lutego ponieważ to jest
rocznica urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata
i jego żony Olave Baden- Powell Naczelnej Skautki Świata.
Przyjaźń to najpiękniejsza
rzecz, jaką człowiek może
zaproponować drugiemu
człowiekowi. Bezinteresownie.
Pino Pellegrino

P

oczątkowo było to święto
dziewcząt, jednak z czasem
również skauci dołączyli do
jego obchodów. Dzień Myśli
Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest
ich wielu, i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru
skóry, narodowości, czy wieku.
W ten dzień harcerze myślą
o sobie, składają sobie życzenia,
przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe oraz spotykają
się przy ognisku czy kominku.
Harcerze z 21 Podhalańskiej
Drużyny Harcerskiej „Callidus”
oraz zuchy z 2 Podhalańskiej
Gromady Zuchowej „Bractwo
Słońca” z Maruszyny uczcili ten
dzień na nocnej
zbiórce w dniach
25-26.02.2022 r.
Zuchy na zbiórce
wykonały kartki
z życzeniami dla
Gromady Zuchowej z Cichego oraz
przygotowały pacz-

kę z różnymi zakupionymi przez
siebie materiałami i przyborami
potrzebnymi w realizacji zadań
zuchowych. Harcerze przygotowali kartki dla wszystkich Drużyn Harcerskich działających
w Hufcu Podhalańskim.
W trakcie biwaku zuchy
i harcerze uczestniczyli w grze,
w trakcie której rozwiązywali różne zadania, krzyżówki
i quizy związane z historią
skautingu oraz polskiego
harcerstwa. Zuchy spędziły
też sporo czasu na sali gimnastycznej na grach i zabawach
z chustą Klauza. Tradycyjnie,
co chyba jest największą atrakcja naszych nocnych zbiórek,
pozostałą część nocy dzieciaki
spędziły na rozmowach, wymianie poglądów i oglądaniu cieka-

wych filmów i bajek. Na śniadanie były wyśmienite, ciepłe
naleśniki. Pyszne śniadanie zakończyło nasz biwak.
Tekst i zdjęcia: Drużynowa
Anna Królczyk
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Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej
w naszej wsi” w Szkole w Bańskiej Niżnej
Jak co roku, 4 marca, w Dniu Patrona szkoły Świętego Kazimierza Jagiellończyka,
odbyło się podsumowanie XXII edycji Konkursu Plastycznego „Kto tu rządzi?
Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”.

C

elem konkursu było zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania, budzenie szacunku
dla pracy sołtysa, propagowanie
dokonań sołtysów – społeczników oraz rozwijanie u dzieci
wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych.
W skład komisji konkursowej weszły nauczycielki plastyki i edukacji wczesnoszkolnej
oraz nauczyciel bibliotekarz ze
Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Niżnej. Również i w tym roku,
podobnie jak w poprzednich latach, patronat nad konkursem
objęło Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą
w Tarnowie. Sponsorami nagród
w konkursie były: Rada Sołecka
wsi Bańska Niżna oraz Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, które ufundowało nagrody
książkowe z dedykacją.
Na konkurs nadesłano 207
prac z wielu placówek szkolnych i przedszkolnych zloka-

Nagrody i wyróżnienia
w konkursie otrzymali:

lizowanych w małych miejscowościach. W tym roku do
konkursu dołączyły również
najmłodsze dzieci z przedszkoli. Nadesłane prace były
wykonane różnymi technikami.
Miło było oglądać kreatywne
pomysły uczestników przelane na papier. Wśród nich były
rysunki wykonane kredkami
ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi oraz obrazki
malowane farbami plakatowymi
i wydzieranki. Wszystkie prace
były ciekawe i bardzo ładne,
a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie
zwycięzców było trudne. Jury
zdecydowało się nagrodzić prace odznaczające się szczególną
pomysłowością. Zwracano uwagę również na wkład pracy dzieci, zastosowane techniki plastyczne oraz oryginalne ujęcie
tematu. Serdecznie dziękujemy
sponsorom nagród i dzieciom za
udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!

KATEGORIA PIERWSZA
– przedszkola i oddziały
przedszkolne
I MIEJSCE:
» Agnieszka Kidoń OP
Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej
II MIEJSCE:
» Alan Janik OP
Szkoła Podstawowa im. Św.
Jana Kantego w Maruszynie
Dolnej
III MIEJSCE:
» Lena Cycoń OP
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
WYRÓŻNIENIE:
» Milena Mundała OP
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
» Jagoda Szponder OP
Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego
w Ładnej
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» Kinga Zielińska OP
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Czaczowie
KATEGORIA DRUGA
– klasy I-III
I MIEJSCE:
» Zuzanna Migiel kl. III
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
II MIEJSCE:
» Paweł Mucha kl. II
Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Maruszynie Dolnej
III MIEJSCE:
» Katarzyna Gubała kl. III
Szkoła Podstawowa Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej
WYRÓŻNIENIE:
» Karol Potoniec kl. I
Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach
» Faustyna Potoniec kl. I
Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach
» Lena Granat kl. II
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu
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» Milena Bukowska kl. I
Szkoła Podstawowa nr 1
w Białym Dunajcu
» Lena Jancarczyk kl. I
Szkoła Podstawowa im. Św.
Królowej Jadwigi w Bieńkówce
KATEGORIA TRZECIA
– klasy IV-V
I MIEJSCE:
» Marta Janowiak kl. V
Szkoła Podstawowa nr 1
w Lipnicy Małej
II MIEJSCE:
» Oliwia Sikoń kl. V
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem
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III MIEJSCE:
» Liliana Głodek kl. IV
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
WYRÓŻNIENIA:
» Milena Wszołek kl. V
Szkoła Podstawowa w Bobowej
» Julia Całyniuk kl. IV
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
» Joanna Wyrtel kl. IV
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy
Dolnej
» Nadia Kozub kl. IV
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

KATEGORIA CZWARTA
– klasy VI-VIII
I MIEJSCE:
» Marta Kowalczyk kl. VI
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy
Dolnej
II MIEJSCE:
» Dawid Karkoszka kl. VI
Szkoła Podstawowa nr 1
w Lipnicy Małej
III MIEJSCE:
» Paulina Grądalska kl. VII
Szkoła Podstawowa w Stróżnej
WYRÓŻNIENIA:
» Eryk Łabiński kl. VII

Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej świętuje
Dzień Zakochanych!
„Dzień Świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
że chcą kochać i kochają!”

S

zkolna Poczta Walentynkowa stała się już tradycją
szkoły w Maruszynie Górneji co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
wcielili się w walentynkowych listonoszy i roznosili korespondencję od
klasy do klasy. Listów
było sporo zatem i serc gorącychi kochającychw naszej szkole
nie brakuje! A Wy, otrzymaliście
swoją Walentynkę?
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska
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Szkoła Podstawowa im. Św.
Jana Pawła II w Iwkowej
» Maria Basta kl. VII
Szkoła Podstawowa w Przydonicy
» Jolanta Bugajska kl. VI
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Bohaterów Warszawy w Kamienicy
» Zofia Trebunia kl. VI
Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach
Tekst i zdjęcia: Irena Topór,
Dorota Rokicka, oprac. r/
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Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W szkole podstawowej w Skrzypnem,
w dniu 27 stycznia, obchodzono
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu.

W

tym roku przypadła
77 rocznica wyzwolenia
obozu AUSCHWITZ,
w związku z tym, pomimo ferii
zimowych, uczniowie klasy siódmej i ósmej pojawili się w szkole,
by oddać hołd ofiarom zagłady.
Pamiętamy:
– o tych, którzy tam zginęli…
– o tych, którzy oddali swoje życie, by ratować innych ludzi…
– o tych, którym udało się przeżyć…
Podczas zajęć w bibliotece
szkolnej uczniowie przygotowali
krótką prezentację na temat rocznicy wyzwolenia obozu. Szukali

także informacji, o związanych
z Podhalem, osobach, które trafiły do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, np. o Augustynie
Suskim. Ci ludzie przeżyli piekło
na ziemi, piekło, które człowiek
zgotował człowiekowi.
Podczas spotkania uczniowie
zadawali sobie pytania o to, jaka
jest kondycja współczesnego
człowieka po tak tragicznym doświadczeniu, jakim była zagłada
i ludobójstwo? Co skłoniło człowieka do tego, że poddał w wątpliwość swoje człowieczeństwo?
Swoją dziejową misję? Swoje
powołanie? Że obrał drogę

zbrodni, poniżenia, upodlenia?
W imię jakich wartości czy ideologii człowiek uczynił siebie
równym Bogu i postanowił sam
decydować o życiu i śmierci innych ludzi? Takich pytań
jest znacznie więcej. Ale czy
znajdziemy na nie odpowiedź?
Mamy nadzieję, że to miejsce,
które jest sumieniem Europy
i świata, przemówi… i będzie
stanowić dla nas ważną lekcję na
temat naszego człowieczeństwa.

Obchodząc 77 rocznicę wyzwolenia obozu, uczniowie ze
Skrzypnego zwrócili również
uwagę na to, że ludobójstwo
nie zaczęło się od obozów. Najpierw było pogardliwe słowo,
ksenofobia, hejt, zaczęło się więc
niewinnie.
Dlatego uczmy się wrażliwości i nie wstydźmy się jej
okazywać.
Tekst i zdjęcia: Weronika Gąsienica,
oprac. r/

Lekcje biblioteczne - rozwój czytelnictwa w SP w Maruszynie Górnej
Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II była okazją do lepszego poznania
kociego życia i pokochania kotów jeszcze bardziej!

K

oty jak to koty, chodzą swoimi ścieżkami
i ukryły się w szkolnej
bibliotece, na półkach,
w książkach i słownikach.
Pierwszym zdaniem było
ich odnalezienie. Następnym, zabawa ze słownikiem frazeologicznym,
dzięki której już wszyscy wiedzą co to znaczy

odwracać kota ogonem, czy
pogonić komuś kota. Ponadto
dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o kocich zwyczajach,
różnych rasach kotów domowych i tych dziko żyjących, ale
najważniejszym etapem zajęć
było poznanie kocich bohaterów
w literaturze i filmie. Z sentymentem wszyscy przypomnieli
sobie Kota Filemona, Garfielda, Różową Panterę czy
Kota w butach, byli też
nowi bohaterowie jak
Kot Cukierek z serii
książek “Cukierku, Ty
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Łobuzie”. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał zakładkę do
książki i kota! Dzieciaki jednogłośnie potwierdziły, że świat bez
kotów byłby naprawdę nudny!
Tekst i zdjęcia: Marta Bryniarska
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Działania Czytelnicze w oddziale
przedszkolnym SP w Szaflarach
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu
3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania
przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” szkoła
podstawowa w Szaflarach otrzymała w grudniu 2021 r. środki finansowe
na zakup książek do oddziału przedszkolnego oraz na realizację działań
promujących czytelnictwo w kwocie 1875,00 zł.

W

związku z realizacją programu zostały zrealizowane działania mające na
celu promowanie czytelnictwa
od najmłodszych lat:
29.11.2021 r. odbyło się
„Święto Pluszowego Misia”.
W tym dniu zostały przeprowadzone zajęcia związane z tym
tematem. Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia,
oglądały bajki, bawiły się przy
piosenkach, brały udział w zabawach ruchowych i wykonywały
prace plastyczne. Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu był pełen uśmiechu i świetnej zabawy.
30.11.2021 r. dzieci uczestniczyły w lekcji czytelniczej
prowadzonej przez pracownicę
Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, Sylwię Rypel. Dzieci zostały wprowadzone w zaczarowany świat książek. Ponadto
został przeprowadzony konkurs
plastyczny, w którym dzieci
miały stworzyć pracę związaną
z ulubioną postacią bajkową.
Zajęcia przede wszystkim dały
możliwość obcowania z książką, co jest niezmiernie istotne
dla rozwoju myślenia, pamięci

i mowy dziecka. W celu okazania
wdzięczności za przybycie dla
Pani Sylwii dzieci przygotowały
specjalne podziękowania.
14.12.2021 r. dzieci udały się
na lekcję do biblioteki szkolnej,
podczas której wysłuchały bajki, pt. „Czerwony Kapturek”,
czytanej przez nauczycielkę
Agnieszkę Studentowicz-Jagodę. Przedszkolaki z wielkim
zaciekawieniem śledziły bieg
wydarzeń. Po obejrzeniu historii
„Czerwonego Kapturka” dzieci
zapamiętały, że trzeba słuchać
naszych kochanych rodziców
i nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Na zakończenie został

przeprowadzony konkurs plastyczny, w którym dzieci miały
odzwierciedlić wizerunek wilka.
20.12. 2021 r. do oddziału
przedszkolnego zawitał rodzic
jednego z naszych przedszkolaków – Stefan Kendyś. Podczas
wizyty Pan Stefan przeczytał
dzieciom bajkę pt. „Stoliczku
nakryj się”. Przedstawiana baśń
to opowieść o trzech braciach
wyrzuconych przez ojca z domu
za nieuczciwość, co okazuje się
wkrótce olbrzymią pomyłką.
Tekst przybliżył dzieciom rzemiosła takie jak młynarz, stolarz oraz
szewc i pokazał, że ciężka praca
zostaje sowicie wynagrodzona,

a człowiek chciwy i nieuczciwy
poniesie za swoje występki zasłużoną karę. Po wysłuchaniu bajki
dzieci próbowały dociec, czego
dzięki niej się nauczyły. Każde
dziecko przekonało się o tym, że
zbrodnia nie popłaca, a kłamstwo
ma krótkie nogi. Panu Stefanowi
Kendyś w ramach wdzięczności
wręczono spersonalizowane podziękowanie.
Kolejne działania w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa będą realizowane
w drugim półroczu.
Tekst i zdjęcia: Ewa Chowaniec,
oprac. r/

Dzień pizzy
Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Skrzypnem
obchodzili w lutym br. Międzynarodowy Dzień Pizzy.

T

ego dnia sala przedszkola zamieniła się w prawdziwą włoską pizzerię.
Podczas zajęć dzieci miały
okazję samodzielnie zrobić
ciasto i przygotować dodatki
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do tego uwielbianego przez
nich przysmaku by później
skosztować samodzielnie wykonanej pizzy.
Tekst i zdjęcia: Joanna Palka,
oprac. r/
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Jak funkcjonują niewidomi?
W ramach realizacji programu rozwoju czytelnictwa, w szkole podstawowej
w Maruszynie Dolnej, odbyło się spotkanie z absolwentem szkoły – Erykiem
Królczykiem. Celem spotkania było promowanie wiedzy na temat codziennego
funkcjonowania osób niewidomych.

P

rzedszkolaki oraz starsi
uczniowie mogli dowiedzieć
się, jak w codziennym życiu
funkcjonuje osoba niewidoma,
co pomaga jej w byciu samodzielnym. Eryk zaprezentował

wiele ciekawych i nieznanych
wcześniej dzieciom rekwizytów służących osobom niewidomym, a także wytłumaczył, jak one działają. Duże
zainteresowanie wzbudziły
przybory, którymi posługują się osoby niewidome: laska,
książka napisana pismem Braill’a, alfabet Braill’a, tabliczka
i dłutko służące do pisania.
Eryk pokazał również dzieciom
zegarek „mówiący” godzinę

i datę, duże zainteresowanie
wzbudził telefon komórkowy,
który po naciśnięciu kilku cyfr
podaje wybrany numer i do
kogo dzwoni. Nasz specjalny
gość zaprezentował również jak
należy korzystać z białej laski
dla niewidomych.
Przedszkolaki oraz uczniowie z starszych klas aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu, byli
zainteresowani i skupieni. Z dużym zainteresowaniem dzieci

słuchały też opowieści jak niewidomi radzą sobie z codziennymi czynnościami, co pomaga
im w byciu samodzielnymi, jakie zmysły zastępują im wzrok
i kiedy potrzebują pomocy. To
wydarzenie pozostanie w pamięci uczniów i uzmysłowi im,
jak ważna jest codzienna pomoc,
dostrzeganie takich ludzi oraz
ich problemów.
Tekst i zdjęcie: Aneta Buras, oprac.
r/

Społeczność Szkoły Podstawowej
w Borze solidarna z Ukrainą
W dniach od 1 do 3 marca 2022 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele
oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Borze włączyli się w akcję
pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy w okrutny sposób zostali
zaatakowani przez wojska Rosyjskie.

I

ch Ojczyzna codziennie jest
niszczona przez okupanta,
a oni sami stają się ofiarami
obłąkańczej polityki, dlatego
wszyscy zaangażowali się w pomoc zbierając wszystko to, co
jest niezbędne do ich codziennej
egzystencji w objętej wojną Oj-
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czyźnie. Współpracując z Fundacją Adama Worwy zbieraliśmy
produkty żywnościowe, środki
higieniczne, kosmetyki oraz
żywność dla dzieci i niemowląt.
Zapakowane paczki zostały
opisane i przewiezione do Restauracji „Ruczaj” w Nowym
Targu, skąd zostały przekazane do potrzebujących osób na
Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazanie
człowieczeństwa i serca w tych
trudnych dla naszych sąsiadów
chwilach.
Tekst i zdjęcia: Dominika Sięka-Guzda, oprac. r/
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Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej
im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej
W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej odbył się Dzień Otwarty, w którym
uczestniczyli kandydaci i kandydatki na przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami.

S

zkoła jest miejscem,
w którym dzieci mogą poszerzać swoje horyzonty,
odkryć pierwsze prawdziwe
przyjaźnie, zdobyć nowe
doświadczenia. Kandydaci
na przedszkolaków rozpoczęli już swoją nową przygodę. Dzięki pierwszemu
spotkaniu w naszej szkole
uczestnicy mogli spędzić
czas na wspólnej zabawie
i razem z rodzicami poznać
szkolny świat.
W oddziale przedszkolnym
każdy mógł znaleźć interesujące go zajęcie. W kąciku
czytelniczym każdy miał szansę znaleźć książkę dla siebie
wśród nowości czytelniczych
dla przedszkolaków. Mali artyści tworzyli kolorowe obrazy
farbami, a miłośnicy technologii tworzyli rysunki za pomocą
robota oraz korzystali z tablicy
interaktywnej. Największym zainteresowaniem cieszył się kącik
obserwatora, w którym przeprowadzaliśmy eksperymenty: między innymi wybuch wulkanu.
Obserwowaliśmy krajobraz za

oknem przy pomocy lunety oraz badaliśmy rozmaite
przedmioty przez lupę. Tego
dnia można było skorzystać
z konsultacji logopedycznej,
której udzielały Panie Weronika Gąsienica i Dorota Graca.
Uczniowie szkoły aktywnie zaangażowali się w organizację
wszelkich atrakcji. W bajkowych strojach oprowadzali gości, czytali bajki, organizowali
zabawy. Brali udział w charytatywnym kiermaszu książek.

Uśmiechy towarzyszyły
wszystkim uczestnikom spotkania. Czekamy na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego,
abyśmy mogli spotykać się
częściej i razem odkrywać
świat.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna
Pietrusiak, oprac. r/

Sukces uczennicy ze Skrzypnego
w Konkursie Piosenki Niemieckiej
Julia Wilkus, uczennica klasy VII Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem, zajęła 3. miejsce
ex aequo w kategorii “solista” w III Konkursie
Piosenki Niemieckiej.

J

ulia zaśpiewała piosenkę
niemieckiej piosenkarki amerykańskiego pochodzenia –
Sarah Connor. Konkurs został
zorganizowany przez Polsko
Niemieckie Forum Podhale

przy wsparciu Urzędu Miasta
Nowy Targ.
Gratulujemy udanego występu!
Tekst i zdjęcia: Iwona Musiał,
oprac. r/
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Sukcesy uczniów z Bańskiej Wyżnej
w wojewódzkich konkursach
W marcu br. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu
Czytelniczego w Języku Angielskim „Reading brings us unknown
friends”, którego głównym założeniem jest promowanie nauki języka
angielskiego i zachęcenie uczniów do czytania książek w języku obcym.

D

wóch uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej: Łukasz Żukowski z klasy VIII i Bartłomiej
Dziedzic z klasy VI, mieli za
zadanie przeczytać lekturę w języku angielskim, a następnie
na podstawie tej książki zdać

trudny test ze znajomości jej
treści. W drugim, wojewódzkim etapie, uczniowie mieli
do przeczytania dwie lektury,
również w oryginale: „Opowieść wigilijna” i „Przygody
Sherlocka Holmesa”.
Cieszymy się, że uczniowie
podjęli się wyzwania i zechcieli
wziąć udział w trudnym konkursie!
W lutym br. cztery uczennice
ze szkoły w Bańskiej Wyżnej:

Maria Krzeptowska z klasy III,
Katarzyna Trebunia z klasy V,
Ewelina Urbaś z klasy V i Weronika Zachemska z klasy VII
reprezentowały szkołę w XLV
Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka
w Białym Dunajcu.
Dzięki konkursowi uczestniczki rozwinęły swoje zdolności i zainteresowania kulturą i gwarą naszego regionu.

„Z miłości do książki”
Akcja biblioteczna w Szkole Podstawowej w Borze
„Książki kochają każdego,
kto je otwiera,
dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego
w zamian nie żądając…”
Cornelia Funke

14

lutego w Szkole Podstawowej w Borze została
zorganizowana akcja
biblioteczna pn. „Z miłości do
książki”. Jej celem była popularyzacja nowości wydawniczych
dla dzieci klas młodszych, zakupionych do biblioteki w ramach
projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA.

Każdy czytelnik, który w tym
dniu odwiedził szkolną bibliotekę i wypożyczył wybraną przez
siebie książkę mógł zrobić sobie
zdjęcie na tle przygotowanej
wcześniej walentynkowej dekoracji.
Tekst i zdjęcia: Wioletta Luberda,
oprac. r/
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Cieszy fakt, że jest ona ciągle
żywa i kultywowana w naszej
miejscowości. Miło nam także poinformować, że Ewelina
Urbaś i Weronika Zachemska
otrzymały wyróżnienia w kategorii gawęda.
Dziękujemy nauczycielom
i rodzicom za przygotowanie
uczniów do konkursów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kwatyra
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Warto pomagać!
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski
o drugiego człowieka”
/Ks. Mieczysław Maliński/

O

d wielu lat w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem
prężnie działa wolontariat.
Zainspirowani słowami Św.
Jana Pawła II, który mówił, że
„człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, ale czym dzieli
się z innymi”, przystąpiliśmy
po raz kolejny do realizacji
kuratoryjnego projektu „Mieć
wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów do niesienia pomocy potrzebującym.
Mottem naszych działań jest
hasło „Chcemy i lubimy pomagać”. Hasło to wcielamy w życie,
podejmując szereg akcji, których celem jest uwrażliwianie
społeczności naszej szkoły na
potrzeby innych ludzi, rozwijanie idei bezinteresownego niesienia pomocy i przygotowanie
do społecznego działania na
rzecz potrzebujących, a przede
wszystkim niesienie pomocy
potrzebującym. Pewne działania są od lat kontynuowane (np.
zbiórka plastikowych nakrętek),
inne są planowane na początku
roku szkolnego (np. przygotowanie i sprzedaż stroików na groby), jeszcze inne pojawiają się
na bieżąco (np. akcje związane
z pozyskaniem środków na ratowanie życia i zdrowia chorej na
serce Matyldy); jednak wszystkie
dają nam mnóstwo satysfakcji
i radości. Podejmowane wspólnie działania integrują uczniów,
nauczycieli i rodziców oraz
pokazują, że naprawdę warto
podjąć trud niesienia pomocy
innym ludziom. Tym bardziej, że
pewne inicjatywy wychodzą od
uczniów, co pokazuje, że wpisane w działalność statutową szkoły idee wolontariatu są w naszej
placówce w pełni realizowane.
Budujące jest to, z jak wielkim
entuzjazmem i zaangażowaniem
uczniowie przystępują do kolejnych akcji naszego wolontariatu.
Dają z siebie wszystko, a efekty
podjętych działań są źródłem
satysfakcji płynącej z poczucia

dobrze wykonanych zadań. To
wszystko sprawia, że uczniowie
sami stają się inicjatorami kolejnych akcji, potrafią podzielić
pracę w zespole i naprawdę dobrze współpracują.
W bieżącym roku szkolnym
podjęliśmy następujące działania:
» przeprowadzenie zbiórki dla
mieszkańców Nowej Białej,
którzy ucierpieli w pożarze,
» przygotowanie i sprzedaż
stroików na 1 listopada – dochód został przeznaczony na
cele wolontariatu,
» sprzedaż bransoletek wykonanych przez niepełnosprawną
mieszkankę Skrzypnego –
przygotowanie plakatu promującego inicjatywę, sprzedaż bransoletek i przekazanie
zebranych środków tejże
dziewczynie,
» zebranie i pakowanie produktów na paczkę dla podopiecznych Fundacji Małych
Stópek,
» zbiórka pieniędzy i zakup
prezentu mikołajkowego dla
dwunastoletniej podopiecznej
Fundacji A. Worwy w Nowym Targu,
» sprzedaż kartek świątecznych
Sursum Corda,
» zbiórka pieniędzy na bezdomne zwierzęta,
» kiermasz książek oraz sprzedaż ciast – dochód z tych ak-

cji przeznaczono na leczenie
chorej na serce Matyldy. Pod
koniec lutego wolontariusze
we współpracy z biblioteką
szkolną zorganizowali Kiermasz Książek dla Matyldy
w ramach akcji #czytamydlaMatyldy. Uczennice klasy
ósmej przez tydzień sprzedawały książeczki. Inicjatywa
cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców.
Zebrano kwotę 710 zł. Z kolei
w akcję #ciastkodlaMatyldy
zaangażowali się rodzice
naszych przedszkolaków,
którzy przygotowali pyszne
ciasta na szkolny kiermasz.
Dochódz akcji wyniósł 881
zł – łącznie wpłacono 1591 zł
na https://www.siepomaga.pl/
serduszko-matyldy
» sprzedaż babeczek w ramach
akcji #SolidarnizUkrainą.
Ponadto kontynuujemy akcję
zbierania plastikowych nakrętek.
W tym roku pozyskaliśmy metalowe serce, do którego każdy
może przynieść zebrane nakrętki
i w ten sposób pomóc choremu
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chłopcu potrzebującemu wymiany wózka inwalidzkiego. Obecnie przystąpiliśmy do wykonania kartek wielkanocnych dla
podopiecznych nowotarskiego
Zakładu opieki Leczniczej.
Działań w ramach wolontariatu jest naprawdę sporo. Wiemy
jedno – warto pomagać, dlatego
nasze codzienne wysiłki skupiają
się na tym, by udowodnić, że
naprawdę chcemy i lubimy pomagać. „Jakże byłoby pięknie,
gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem
gest miłości wobec drugiego.”
– kierując się słowami Papieża
Franciszka, chcemy, aby każdy
dzień był okazją do wyciągnięcia
pomocnej dłoni wobec potrzebujących. Dlatego w trakcie realizacji Projektu, a także przed i po
jego zakończeniu, CHCEMY:
» pomóc innym
» dostrzec potrzebujących, cierpiących, samotnych
» uczyć się współpracy
» wzbudzić w sobie chęć niesienia bezinteresownej pomocy
» MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA.
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Zajęcia regionalne
w Szkole Podstawowej
w Szaflarach
Od lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej w Szaflarach
odbywają się zajęcia regionalne, w których uczestniczą
chętni uczniowie klas IV i V.

P

odczas pierwszych zajęć
uczniowie zapoznali się
z prezentacją o Szaflarach, w której poruszone były
tematy pochodzenia nazwy
wsi oraz jej pierwszych osadników, nazwiska i przydomki
mieszkańców, legendy i historia
miejscowości oraz lokalne zabytki. Kolejno uczniowie pod
kierunkiem nauczyciela pracowali wspólnie nad zarysowanym
planem Szaflar – uzupełniali
nazwy ulic, nazwy sąsiednich
miejscowości, wklejali fotografie i opisy atrakcji turystycznych
i zabytków (kościół, „Koci zamek”, Krzyż na Ranisbergu, chałupa Anny Doruli, mur dworski,
Rynek, termy). Na zakończenie
pracy z planem wsi uczniowie
mogli na planie Szaflar namalować swoje domy rodzinne.
Plansza została zaprezentowana na szkolnej gazetce. Zajęcia
zostały przygotowane w oparciu
o monografię Szaflar: Mieczysław Adamczyk, Szaflary, 1993;
materiały promocyjne z Gminy
Szaflary oraz materiały własne
nauczyciela.
Drugie zajęcia zostały poświęcone sportom zimowym
w Szaflarach i skoczni narciarskiej. Z racji pięknej pogody
i ostatnich dni prawdziwej zimowej aury zajęcia odbywały się
w terenie. Najpierw uczniowie
wraz z nauczycielem udali się
do Państwa Danuty i Wojciecha Stopków, którzy zgodzili
się udostępnić rodzinny album
ze zdjęciami. Przy drewnianym
stole na podwórku odbyła się pogadanka połączona z oglądaniem
fotografii o sportach zimowych
niegdyś uprawianych na szerszą

przez Katarzynę Fiedler z Andrzejem Markiem – wieloletnim skoczkiem startującym tez
w kombinacji norweskiej, wychowankiem Pana Stanisława
Zacherka i zawodnikiem klubu
Wisła Gwardia – Zakopane oraz
w oparciu o stronę internetową:
http://www.skisprungschanzen.
com/PL/Skocznie/POL-Polska/K-Ma%C5%82opolskie/
Szaflary/1753/ i album Państwa
Stopków, którym bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu zajęć i użyczeniu miejsca
na posesji.
Z okazji zbliżającego się
„tłustego czwartku”, kolejne
z zajęć regionalnych przybrały
kulinarny charakter. W przyparafialnej świetlicy „U brata
Piotra” wyposażonej w kuchnię
uczniowie spotkali się z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
Szaflary by nauczyć się pieczenia
najlepszych na świecie faworków. Najpierw Pani Janinka Ciszek pokazała składniki i sposób
wyrabiania ciasta, a następnie
rozpoczęło się wielkie wałkowanie, wykrawanie i pieczenie

skalę w Szaflarach. Uczniowie
dowiedzieli się także, że Stanisław Zacherek – dziadek Pana
Wojciecha był wieloletnim trenerem na szaflarskiej skoczni
narciarskiej oraz jak wyglądała
ta dyscyplina sportowa w latach
60. I 70 XX w. (ilu było zawodników, jakie mieli osiągnięcia, jak
wyglądały zawody, ubiór, narty,
skocznia, itd.) Później uczniowie z nauczycielem udali się na
spacer w kierunku zniszczonego
już w znacznej mierze obiektu
sportowego na którym niegdyś
skakał nawet późniejszy mistrz
olimpijski Wojciech Fortuna.
Uczniowie mogli zobaczyć także dokumentację internetową
obiektu i porównać ze starymi
fotografiami z albumu. Ostatnim
akordem zajęć było współczesne szaleństwo na śniegu… ale
w wersji retro. Uczniowie mogli bowiem poszaleć na górce
zjeżdżając na worku wypchanym
sianem… dokładnie tak jak kiedyś ich rodzice. Zajęcia zostały przygotowane na podstawie
wywiadu przeprowadzonego

42

chrustów. Uczniowie ubrani
w kuchenne fartuszki podczas
wykonywania wszystkich czynności kulinarnych brali udział
w pogadance o kuchni z dawnych lat. Prowadząca zajęcia
Katarzyna Fiedler przybliżyła
dzieciom jak kiedyś jadano
w Szaflarach uwzględniając
takie czynniki jak rok liturgiczny
(okresy postu, Adwentu, czynniki ekonomiczne, nieurodzaje itd.)
a Panie z koła gospodyń przybliżyły dzieciom nazwy i sposoby
wykonania i podawania niektórych potraw. Kolejno dzieci, po
wyjaśnieniu skąd pochodzi nasza
regionalna nazwa faworków, zapisały przepis oraz przygotowały także samodzielnie paczuszki
z ciastkami do domu. Zajęcia
były wyjątkowe, dzieci upiekły
przepyszne chrusty…. więc do
kuchni na zajęciach regionalnych
z pewnością wrócimy jeszcze
nie raz.
Zajęcia zostały przygotowane
dzięki uprzejmości księdza proboszcza, który użyczył miejsca
do przeprowadzenia zajęć oraz
dzięki nieocenionym w swym
fachu Paniom z Koła Gospodyń: Katarzynie Rzepce, Janinie Ciszek, Wandzie Hodorowicz
i Kazimierze Borowicz, którym
serdecznie dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie oraz wspaniałą
atmosferę na zajęciach.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Fiedler,
oprac. r/
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Zaskale razem z Ukrainą

W związku z obecną, bardzo trudną sytuacją
polityczną na Ukrainie, w każdej klasie nauczyciele
przeprowadzili z uczniami rozmowy w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z

ostała przygotowana także
gazetka, która symbolizuje wsparcie moralne dla
walczących. Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat
dzieci, które razem z rodzicami musiały opuścić swoje

domy. Podkreślili jak ważna
jest pomoc materialna oraz
przypomnieli o możliwości
wsparcia potrzebujących poprzez uczestniczenie w zbiórkach darów.
Tekst i zdjęcia: Bogusława Czyż

Udział w projekcie „ Zdrowo jem, więcej wiem”
Klasa druga ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej wzięła udział w 12 edycji projektu
prozdrowotnego „Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Projekt został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty
Kornhauser-Dudy. Na udział w projekcie wyrazili zgodę i podpisali deklaracje wszyscy rodzice.

G

łównym celem projektu
było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych
poprzez uczenie zasad zdrowego
odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów
służących zdrowiu i produktów
dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy
żywieniem, a występowaniem
wielu chorób i dolegliwości oraz
podkreślenie roli codziennej
aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Konkursy były tematycznie powiązane z zajęciami
lekcyjnymi i ich celem było
m.in. utrwalenie wiadomości,
pogłębianie zainteresowania
uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Udział
w projekcie był szansą dla
uczniów na zdobycie wiedzy
o zdrowym odżywianiu oraz
wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także
zdobycie cennych umiejętności
takich jak praca w grupie. Etap
jesienno – zimowy składał się
z 6 zadań. Nauczyciel prowadził zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami
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i terminarzem. Do zadań nauczyciela należało również napisanie raportów oraz załączenie zdjęć z przeprowadzonych
działań.
Od października do grudnia
uczniowie klasy II ciężko pracowali, poświęcali dużo czasu
i bardzo aktywnie włączali się
w realizację projektu. Zdobywali wiedzę o zasadach zdrowego
żywienia, pracowali nad wyrobieniem dobrych nawyków żywieniowych. Umieli się podzielić
zdobytą wiedzą z kolegami i osobami dorosłymi. Zdobyli cenne
umiejętności, takie jak współpraca, praca w grupie. W podsumowaniu projektu wzięła udział
Dyrektor szkoły Renata Jagoda
i klasa czwarta.
Za cały raport można było
zdobyć łącznie 520 punktów.
Nasz zespół „Podhalańskie witaminki” zdobył 398,33 punkty
i uplasował się na 76 miejscu,
na 247 zespołów z klas II i III.
Najcenniejszą nagrodą dla
wszystkich uczestników była
możliwość zmiany stylu życia
na zdrowszy i bardziej aktywny
oraz nauka przez zabawę.
Tekst i zdjęcia: Dorota Graca
wychowawca kl II, oprac. r/
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Laboratoria Przyszłości
w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej
W Szkole Podstawowej w Maruszynie
Górnej rozpoczynają się prace
z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Dzięki zakupionym pomocom
uczniowie będą mogli zagłębić się
w historię naturalną Ziemi.

W

ramach zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów
w zakresie przedmiotów przyrodniczych zaprezentowano
imrozwój życia na Ziemi. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę przyrody przy drobnym
technicznym wsparciu dyrektora
szkoły.
Szkoła może korzystać z tego
wyposażenia dzięki programowi
Laboratoria Przyszłości i środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński,
oprac. r/

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Borze dla misji
Grupa Misyjna działająca przy Szkole Podstawowej
w Borze otrzymała podziękowanie od Centrali Papieskich
Dzieł Misyjnych znajdujących się w Warszawie za wpłatę
pieniężną na pomoc krajom misyjnym i wszelką działalność
polskich misjonarzy.

M

ali misjonarze mimo
niemożliwości tradycyjnego „ Kolędowania misyjnego” po miejscowości Bór,
znaleźli sposób, aby zorganizować środki na pomoc misjom.
Przygotowali dwa kiermasze ze
słodkościami, które odbyły się
w październiku i grudniu przy
Kaplicy św. Piotra i św. Pawła
w Borze. Wszystkim, którzy
wsparli naszą akcję – serdecznie
dziękujemy.
Tekst i zdjęcia: s. Renata Janeczko
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Święto Patrona
Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Niżnej
Święty Kazimierz, nasz Patron, jest z nami. Oręduje za
nami w niebie i sprawia, że nasza szkolna społeczność
czuje się bezpiecznie. Można mnożyć czyhające
niebezpieczeństwa i trudne sytuacje, które nas
ominęły. Szczęśliwie ”nie chorowaliśmy” na covida,
wszyscy zdali do następnych klas, nie było groźnych
wypadków, a po zdalnej nauce przywracamy nadzieję
na normalność i więzi międzyludzkie.

P

rzygotowując tegoroczny
program obchodów uczczenia Święta, chcemy zwrócić
szczególną uwagę na wartości,
którymi obdarzał Święty Kazimierz. Zaznaczał niepowtarzalną wartość każdego człowieka,
swoim przykładem dawał świadectwo uczciwości wobec swoich poddanych. Nie wstydził się
swoich uczuć do Matki Boskiej,
wyzwalając w sobie cechę skromnego władcy a nie pyszniącego się
królewicza. Można by zapytać,
dlaczego ubogie i świętobliwe życie Świętego było przyczyną do
zapoczątkowania, jednego z największych w Europie, radosnego
jarmarku zwanego Kaziukami.
Odpowiedź może być tylko jedna – Bóg i miłość Matki Boskiej
do ludzi jest prawdziwą radością,
wyzwoleniem dobra w postaci
śpiewów, tańców, kulinarnych
specjałów i wspólną zabawą.
Uczniowie szkoły w Bańskiej
Niżnej tak chcieli uczcić pamięć
Patrona, żeby ująć jego świętość
i prawdziwe podejście do życia.
Najmłodsi malowali jego wizerunki. Wskazówki Pań od zerówki do klasy trzeciej wywołały
prawdziwą eksplozje pomysłów.
Wykonano ponad 40 Prac.
Klasa czwarta z Wychowawczynią przygotowała i nagrała
Hymn Szkoły skomponowany
przez znanego muzyka i dyrygenta Filharmonii Opolskiej
Edwarda Płaczka. Akompaniował im Pan Krzysztof Groński.
Szósta klasa przy wsparciu
swojego opiekuna zachwyciła

nas kaziukowymi specjałami.
Były to litewskie byliny i tradycyjne wypieki piernikowe.
„Siódmaki” odkryły, że na
mapie Polski istnieje również kilka szkół, mających tego samego
Patrona. Wpadły na pomysł, by
zaprezentować im naszą szkołę,
a być może nawiązać w przyszłości przyjazne kontakty. Wychowawca był dumny ze swoich
podopiecznych.
List do Ambasadora Litwy
w Warszawie został napisany
i wysłany przez ucznia klasy
ósmej Szymona Bartoszka.
Umieścił w nim życzenia oraz
nawiązał do historycznej przyjaźni polsko-litewskiej. A może
wycieczka do Wilna? - zaproponował Wychowawca.
Do Wilna poleciała wirtualnie klasa piąta. Skontaktowaliśmy się z Panią tam mieszkającą, która pokazała nam
jak wyglądają uroczystości
kaziukowe w stolicy Litwy.
Niestety trudności połączenia on line zostały zastąpione
fragmentami reportażu pokazanego przez lokalne, polskie
media. Pani Katechetka, będąc
na wakacjach w Wilnie, była
w katedrze świętego Kazimierza, nakręciła krótki film
w kaplicy, w której znajdują
się szczątki naszego Patrona.
Całość działań jest zarejestrowana na filmie dostępnym na
stronie szkoły www.spbn.szaflary.pl Realizatorem nagrania jest
Kuba Marusarz uczeń klasy 7.
Tekst i zdjęcia: Maria Felsztyńska
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Szlachetna Paczka w Borze
Pomyśl dziś o biednych rodzinach, seniorach czy osobach
z niepełnosprawnościami. Aż 2 mln Polaków żyją
w ubóstwie. A święta to dla nich szczególnie trudny czas
– nie tylko materialnie, ale i emocjonalnie. Przywróćmy im
razem nadzieję…

W

tym roku uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Borze już
po raz trzeci zaangażowali się
w pomoc potrzebującym. Wybraliśmy nieco inną niż dotychczasowa pomoc. Nie wybieraliśmy
rodziny, której przygotowywaliśmy paczki, lecz przez cały listopad uczniowie
przy wsparciu
rodziców piekli
ciasta, ciasteczka,
które sprzedawali na przerwach
chętnym uczniom
i nauczycielom
a dochód ze sprzedaży przeznaczaliśmy na akcję.
W tym krótkim
czasie udało się

zgromadzić 850 zł, które zostały przelane na konto Szlachetnej
Paczki i tym samym trafiły do
potrzebujących rodzin.
Dzięki pracy zespołowej
uczniów rodziców i nauczycieli
udało się sprawić, że dla kogoś
w te święta zabłysnął promyk
nadziei, że ktoś był szczęśliwy,
a dla nas była to kolejna lekcja
wrażliwości i radości z czynienia
dobra, bo wciąż jest wiele miejsc,
do których Paczka jeszcze nie
dotarła i wielu potrzebujących,
którzy czekają na wytchnienie
w biedzie i trudnościach, z którymi się zmagają. Nasi uczniowie
wiedzą, że pomoc bliźniemu jest
najważniejszym wyrazem człowieczeństwa.
Tekst i zdjęcia: Dominika Sięka
-Guzda, oprac. r/

Przedszkolaki ze Skrzypnego
bawią się w karnawale
Tegoroczna zabawa karnawałowa w przedszkolu
w Skrzypnem przyniosła wychowankom wiele radości.

P

rzedszkolaki, przebrane w kolorowe i pomysłowe stroje, świetnie bawiły się
w rytm muzyki porywającej do tańca ibrały udział w licznych konkursach.
Nie zabrakło również pysznego i słodkiego poczęstunku.
Tekst i zdjęcia: Joanna Palka, oprac. r/
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Dzień kobiet na nartach!

Dzień 8 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza
Jagiellończyka z Bańskiej Niżnej postanowili spędzić na nartach
zjazdowych. Wybrali się więc do stacji narciarskiej Suche Ski.

B

yły to zajęcia pozalekcyjne
z cyklu „Koło sportsmenów”
prowadzone ze wsparciem
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Szaflary. Nasi uczniowie przy pięknej pogodzie mogli doskonalić swoje
umiejętności narciarskie zjeżdżając trasami o różnych trudnościach. Radzili sobie
świetnie i pozwoliło
to zaszczepić w nich
pasję do tego rodzaju
aktywności fizycznej.
Tekst i zdjęcia:
Rafał Gąsior

Hej! Na sanki koleżanki!
Hej, na sanki
koleżanki,
w nocy śnieżek spadł!
A więc z góry na saneczkach,
aż zaświszcze w uszach wiatr!
Ach, z tej górki
na pazurki
miło się na sankach mknie!
Tylko potem trzeba znowu
pod tę górę ciągnąć je!

J

azda na sankach to najpopularniejsza zimowa aktywność, zapewnia ona dużo
frajdy. Korzystając ze śnieżnej zimowej pogody, w szkole
podstawowej w Maruszynie
Dolnej, zorganizowano wyjście
na sanki.
Wyprawie towarzyszyła atmosfera radości, poczucia dobrej zabawy. Była to wspaniała okazja, aby zażyć ruchu na
świeżym powietrzu, przy okazji
świetnie się bawiąc.
Tekst i zdjęcia: Aneta Buras,
oprac. r/
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Dzień Wody
Podczas obchodów Światowego Dnia Wody
w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach
zostało zrealizowane wyzwanie na marzec
pt. „Oszczędzamy wodę”.

D

zieci podczas zajęć dowiedziały się
o znaczeniu wody
dla naszej planety, a przede
wszystkim o zagrożeniach
związanych z jej nadmiernym zużyciem. Omówiliśmy różne możliwości
ograniczenia zbyt dużego
zużycia wody zarówno
w domu, jak i w przedszkolu.

W ramach projektu grupy
Asy, Smyki oraz Zuchy podjęły działania mające na celu
wprowadzenie dobrych praktyk
polegających na oszczędzaniu
wody w trakcie porannej toalety,
brania prysznica, czy chociaż-

by zmywania naczyń w domu.
Na zakończenie przedszkolaki
otrzymały odznaki i dyplomy
„Przyjaciela wody”.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Kalata-Szczepaniec

Powitanie Wiosny w Gminnym Przedszkolu
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca 2022 r., dzieci z Gminnego Przedszkola w Szaflarach
wyruszyły w barwnych korowodach, aby powitać wiosnę.
Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…

/E. Budryk/

P

odczas marszu dzieci śpiewały wiosenne piosenki,
dzięki którym korowody
nie pozostały niezauważone.
Wszyscy przechodnie uśmiechem reagowali na widok tak
barwnej i roześmianej gromady
dzieci. Teraz pozostało nam już
tylko czekać, aż wiosna zagości
u nas na dobre i całą przyrodę
obudzi do życia z długiego zimowego snu.
Tekst i zdjęcia: Anna Luberda
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Działalność Stowarzyszenia
„Czuj!Czuwaj!” w 2022 roku
Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj” w Maruszynie skupia
swoja działalność na wspieraniu dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, jak również
poprzez opiekę nad harcerzami i zuchami zrzeszonymi
w ZHP. W 2022 roku Stowarzyszenie będzie realizowało
3 projekty na łączna kwotę 29 660 zł.

J

ednym z projektów jest realizacja zadań
w ramach wspierania Drużyny Harcerskiej oraz Gromady Zuchowej „Harcerski
byt w Gminie Szaflary”. Zadania mają służyć
rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez kultywowanie tradycji harcerskich, integracji społeczności harcerskiej, rozwijanie uzdolnień
i wyobraźni twórczej oraz poznawania najbliższego otoczenia i wdrażanie do dorosłości. Zadania są realizowane na terenie dwóch
powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego.
Podstawowym celem realizowanych zadań
jest propagowanie właściwych sposobów
spędzania wolnego czasu, przygotowanie
młodzieży do samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów oraz umożliwienie rozwoju intelektualnego i fizycznego
uczestników w ramach: zbiórek, gier, imprez,
rajdów, warsztatów twórczych, biwaków itp.
Dzięki formie biwaku harcerskiego czy zajęć
w niedużych grupach, można podejmować
skuteczną walkę z wpływem patologii społecznych oraz nałogów na funkcjonowanie
dzieci i młodzieży, a także na wyrobienie
u nich nawyków aktywnego i twórczego
spędzania czasu wolnego. Wykorzystanie różnych form pracy może rozbudzić ciekawość
i kreatywność u młodych ludzi.
Poprzez przygotowaną profesjonalną kadrę, przygotowanymi

działaniami wychowujemy aktywnych obywateli. Każde zadanie ma na celu stwarzanie
dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju. Do najważniejszych
i najczęściej stosowanych metod służących
stymulacji i rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci należą min.: terapia plastyczna
i zabawowa co w metodyce harcerskiej jest
jednym z głównych celów poznawania świata, zwłaszcza wśród dzieci młodszych.
Kolejnymi projektami realizowanymi
przez Stowarzyszenie w 2022 roku jest
kontynuacja zajęć z garncarstwa i ceramiki
„ Ginące zawody – garncarstwo” oraz zajęcia doświadczalne „Badam i odkrywam
– zajęcia warsztatowe”. Zajęcia te odbywają
się w ramach realizacji Programu integracji
społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021 – 2030. Program ma na celu
integrować dzieci ze społeczności romskiej
ze środowiskiem i społecznością uczniowską
Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej.
Tekst i zdjęcia: Anna Królczyk
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Drugie życie zimowych ubrań
W ramach realizacji projektu
„Ekokulturalne przedszkole” dzieci
z grupy „Zuchów”, „Smyków” oraz
„Asów” z Gminnego Przedszkola
w Szaflarach zrealizowały wyzwanie na
luty „Drugie życie zimowych ubrań”.

Z

przyniesionych przez dzieci
rękawiczek, skarpet i rajstop
powstały piękne „maskotki”
– zajączki, misie, ośmiorniczki,
rybki, ufoludki i inne. Przedszkolaki czuły wielką radość
i dumę z wykonanych przez siebie maskotek. Dla niektórych
dzieci stały się one ulubionymi
przytulankami.
Tekst i zdjęcia: Anna Luberda

Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
W szkole w Bańskiej Wyżnej, we wtorek
22.02.2022 r., zamiast przedszkolaków i uczniów
klas I-III pojawiły się niezwykłe osoby. W budynku
szkoły można było spotkać superbohaterów,
księżniczki, wróżki, kotki, strażaków, policjantów,
misie i wiele innych bajkowych postaci. Z okazji
karnawału szkoła zmieniła się w bajkową krainę.

D

zieci brały udział w zabawach i konkursach zorganizowanych na sali gimnastycznej. Mogły także zatańczyć
w rytm ulubionych piosenek
z repertuaru dziecięcego. Każde
dziecko chętnie wypowiadało
się na temat swojego stroju,
w którego wykonanie zaangażowani byli rodzice. Organizację balu wspierali rodzice
i Samorząd Uczniowski, za co

50

bardzo im dziękujemy. Panie
wychowawczynie także nie zapomniały o strojach sprawiając
ogromną radość dzieciom. Pomysłowe stroje, kolorowe dekoracje, wspólne zabawy uczyniły
ten dzień wyjątkowym. Takie
szczególne dni sprawiają na
twarzach dzieci uśmiechy oraz
budują piękne wspomnienia.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Pietrusiak, oprac. r/
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Nie ma nudy!

Na korytarzach w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Niżnej co rusz pojawiają
się plakaty zachęcające do wspólnego
świętowania. 21 lutego obchodzono
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
przebiegał on pod hasłem: „Weź ze sobą
słowo i ocal je od zapomnienia”.

C

elem tego wydarzenia było
ocalenie od zapomnienia
słów, których używali nasi
Mistrzowie tj. Mickiewicz, Kochanowski czy Sienkiewicz,
a często są już niezrozumiałe
dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji nasi
uczniowie czytając lekturę,
będą rozumieli takie słowa jak:
lico, dziewica, burda, kusy, modry itp.
Kolejnym świętem, które obchodziliśmy z całą społecznością szkolną był Dzień Kobiet.
Każda kobieta w naszej szkole

w tym dniu została obdarowana
prezentem. Ósmego marca także Szkolny Klub Wolontariatu
“Promyki Nadziei”, grupa przedszkolna “Motylki” oraz dzieci
z Placówek Wsparcia Dziennego
zorganizowały kiermasz charytatywny na którym sprzedawali
przygotowane przez siebie piękne i niepowtarzalne obrazki oraz
kompozycje kwiatowe. Dzięki tej
inicjatywie wsparliśmy rodziców
malutkiej Matyldy w walce o to,
by ich malutki pączek mógł wyrosnąć na piękną kobietę.
Tekst i zdjęcia: Anna Krupa

Wielkie Bale w Karnawale

I

W ostatnim tygodniu lutego w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach miało miejsce niezwykłe
wydarzenie – Bal karnawałowy. W tym roku nasze przedszkolaki miały możliwość
uczestniczenia w balu o różnorodnych motywach przewodnich.

tak Asy i Zuchy swój bal wyniosły
na Orbitę naszej planety. Smyki przeniosły się do krainy lodu,
a najmłodsza grupa Tuptusie do krainy bajek. Radości nie było końca.
Pomysłowe przebrania dopełniały
tylko bardzo udaną zabawę. Nie zabrakło również poczęstunku, który
również nawiązywał do tematyki
poszczególnych grup. Dzieciaki
wraz ze swoimi Paniami bawiły
się przednio. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie
kostiumów. Paniom za zaangażowanie i pomysłowość. Ciekawe co
przyniesie kolejny rok… już nie
możemy się doczekać.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Kalata-Szczepaniec
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Przedszkolaki z Bańskiej Niżnej
pamiętają o dniu Babci i Dziadka!
Nikomu nie trzeba przypominać o randze obchodów święta
Babci i Dziadka. To najpiękniejsze dni, w których
obdarzani są Oni szczególnymi dowodami miłości.

I

właśnie z tej okazji wychowawczynie wraz z dziećmi
z oddziału przedszkolnego
w Bańskiej Niżnej przygotowały, krótki program artystyczno
– muzyczny wraz z drobnymi
upominkami.
Najważniejszą częścią uroczystości był występ naszych
przedszkolaków, które prezentowały wierszyki i piosenki.
Po krótkiej przerwie odbył się

Wielki Bal karnawałowy, który
był wyczekiwany przez wiele
tygodni. Tego dnia już od rana
pojawiły się piękne kolorowe postacie. Wystrój sali wprowadził
w radosny nastrój oraz zachęcał
do wesołej zabawy. Wszystkie
dzieci i Panie świetnie się bawiły uczestnicząc w zabawach
i pląsach.
Tekst i zdjęcia: Joanna Hadowska
i Weronika Jamróz-Gałdyn

Wnuczęta ze Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Górnej pozdrawiają
swoich Dziadków i Babcie!
“Babciu oraz Dziadku
Bardzo Was kochamy.
Za to że jesteście.
Za to że Was mamy.”

W

nuczęta z grup przedszkolnych Tygrysków
i Biedronek przygotowały dla swoich ukochanych Babć
i Dziadków inscenizację słowno-muzyczną z okazji ich święta.

Obowiązujące wówczas
ograniczenia nie pozwoliły zaprezentować się publiczności
na żywo, dlatego dzieci nagrały
filmy, który udostępniono na
profilu facebookowym szkoły,
gdzie nadal można go obejrzeć.
Tekst i zdjęcia:
Grażyna Marusarz - Bieda,
Michalina Skubisz, oprac. r/
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X Szaflarzańskie Kolędowanie za nami!
Szaflarzańskie kolędowanie już po raz dziesiąty zgromadziło parafian
i gości chcących wspomóc leczenie chorej na mukowiscydozę Pauliny
– absolwentki szkoły w Szaflarach i mieszkanki gminy.

P

odczas koncertu zaprezentowali się młodsi i starsi
artyści z gminy Szaflary,
m.in. przedszkolaki z przedszkola pw. Św. Aniołów Stróżów, chór parafialny, schola
„Gaudenti”, zespół regionalny „Mali Szaflarzanie”, dzieci
z Ogniska Misyjnego działającego przy SP w Borze, soliści

i podopieczni Piotra Urzędowskiego, Gminna Młodzieżowa
Orkiestra Dęta w Szaflarach,
zespół „Kabatinki” działający przy SP w Szaflarach oraz
przyjaciółki Pauliny.
Zbiórką datków dla chorej Pauliny zajęli się harcerze
z Szaflar. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w koncercie

i chciałyby pomóc Paulinie mogą
wpłacać darowizny na podany
nr konta 42 8812 0005 0000
0020 7063 0001 z dopiskiem
„Dla Pauliny”.
Pierwszy świąteczny koncert
zespołów muzycznych z gminy
Szaflary odbył się dziesięć lat
temu z inicjatywy księdza wikarego Adama Garlacza i jest kon-

tynuowany po dzień dzisiejszy.
Organizatorem tegorocznego
wydarzenia była Parafia Św.
Andrzeja Apostoła w Szaflarach
i Oddział Związku Podhalan
w Szaflarach.
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na Facebooku.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Charytatywne
kolędowanie w Skrzypnem
Koncert kolęd w wykonaniu Skrzypnianek odbył
się w niedzielę 30 stycznia w Skrzypnem.

L

icznie zebrani, w kościele parafialnym słuchacze,
mogli wspólnie z nimi zaśpiewać znane kolędy i pastorałki oraz wesprzeć leczenie
małego chłopca, który zmaga
się z bardzo ciężką i złożoną
wadą serduszka.
Skrzypnianki, wraz z kapela góralską zaprezentowa-
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ły kilka znanych kolęd i pastorałek, zarówno góralskich jak
i tradycyjnych.
Wszystkim darczyńcom, którzy okazali dobre serca serdecznie dziękujemy!
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na Facebooku.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel
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Dwa pierwsze
miejsca dla Scholi
Bogu Miłe!
Schola Bogu Miłe działająca przy Parafii
Miłosierdzia Bożego w Bańskiej Niżnej
prężnie działa i prezentuje swoje umiejętności
na konkursach i przeglądach o zasięgu
ogólnopolskim.

W

ostatnim czasie Bogu Miłe
wzięły udział w dwóch
konkursach kolędowych,
gdzie zajęły najwyższe miejsca
na podium.
Podczas XV Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu
Kolęd „Kolęda Hej!” w Szczucinie Bogu Miłe zajęły I miej-

Nasi recytatorzy i gawędziarze
po raz kolejny na podium!
Podczas odbywającego się w Białym Dunajcu XLV Wojewódzkiego
Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia
Florka zaprezentowali się także uczniowie szkół z gminy Szaflary i po
raz kolejny znaleźli się w gronie laureatów i wyróżnionych.

W

ieloosobowe jury, składające się ze
znawców gwary podhalańskiej, regionalistów i twórców, oceniało recytatorów i gawędziarzy w czterech grupach
wiekowych. Łącznie w konkursie udział
wzięło 126 uczestników z 13 miast i gmin.
Jury po przesłuchaniu i ocenie wszystkich
recytatorów i gawędziarzy przyznało następujące nagrody i wyróżnienia dla naszych
uczniów:
W kategorii recytacje:
Klasy VII-VIII
» II miejsce Martyna Gał (SP Skrzypne)
W kategorii gawędy:
Klasy 0- III
» Wyróżnienie Zuzanna Migiel
(SP Skrzypne)

Klasy IV-VI
» I miejsce Szymon Stopka (SP Szaflary)
» Wyróżnienie Ewelina Urbaś
(SP Bańska Wyżna)
Klasa VII-VIII
» III miejsce Franciszek Bafia
(SP Skrzypne)
» Wyróżnienie Weronika
Zachemska (SP Bańska
Wyżna)
Szkoły średnie
» I miejsce Magdalena Gał
z Szaflar
Gratulujemy!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 2
w Białym Dunajcu
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sce. Dodatkowo na XV Komorowickim Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek „Kolęda 2022”,
duet Barbara Cisoń i Julia Papież zajął I miejsce w swojej
kategorii.
Gratulujemy!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: archiwum Scholi Bogu Miłe
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Zawody Ośrodka Nowy Targ powróciły do Gminy Szaflary
Po dwudziestu kilku latach do Szaflar wróciły rozgrywki piłki ręcznej Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ośrodka
Eliminacyjnego Nowy Targ. Tym razem już nie na boisku asfaltowym, lecz na sztucznej, bezpiecznej
nawierzchni szkolnego boiska ze stanowiącą jego zadaszenie halą pneumatyczną. Jest to doskonałe,
doraźne na czas budowy nowej hali sportowej, rozwiązanie pozwalające na prowadzenie
w komfortowych warunkach lekcji wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju halowych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz starszych.
9. SP 11 Nowy Targ - SP
Łopuszna 3:5
10. SP Szaflary - SP Gronków
11:2
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: SP Szaflary
2 miejsce: SP 2 Nowy Targ
3 miejsce: SP Łopuszna
4 miejsce: SP 11 Nowy Targ
5 miejsce: SP Gronków

D

zięki gościnności władz
gminy oraz dyrekcji szkoły, w tym obiekcie zostały
rozegrane zawody eliminacyjne
do mistrzostw powiatu nowotarskiego w piłce ręcznej w kategorii dziewcząt i chłopców. Udział
w zawodach, w tym nietypowym
dla większości uczestników
obiekcie sportowym, był niewątpliwą atrakcją, czego nawet
nie ukrywano.
Pierwsze do sportowych
zmagań przystąpiły dziewczęta – rocznik 2007-2008. W turnieju rozgrywanym w systemie
„każdy z każdym” uczestniczyły
reprezentacje: SP Gronków, SP
Szaflary i SP 11 Nowy Targ.
Wyniki rozgrywek:
1. SP 11 Nowy Targ - SP Szaflary 0:2

Obsadę turnieju chłopców stanowiły zespoły: SP Gronków, SP
Szaflary, SP 11 Nowy Targ, SP 2
Nowy Targ i SP Łopuszna.

2. SP Szaflary - SP Gronków
2:1
3. SP 11 Nowy Targ - SP Gronków 3:0
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: SP Szaflary
2 miejsce: SP 11 Nowy Targ
3 miejsce: SP Gronków

Wyniki rozgrywek
w systemie „każdy z każdym”:
1. SP 11 Nowy Targ - SP Szaflary 4:11
2. SP Łopuszna - SP 2 Nowy
Targ 2:2 /rz. karne 1:2/
3. SP 11 Nowy Targ - SP Gronków 6:1
4. SP Szaflary - SP 2 Nowy Targ
13:1
5. SP Łopuszna - SP Gronków
8:2
6. SP 11 Nowy Targ - SP 2
Nowy Targ 5:6
7. SP Szaflary - SP Łopuszna
12:3
8. SP 2 Nowy Targ - SP Gronków 9:1

Skład zwycięskiego zespołu:
Aleksandra Biela, Anna Dzierżęga, Anna Furtak, Gabriela Gal,
Gabriella Kalata, Wiktoria Kalata, Karolina Pawlikowska, Patrycja Strama, Emilia Zielonka.
Opiekun zwycięskiego zespołu:
Piotr Ścisłowicz
Awans do zawodów powiatowych, które odbędą się
w dniu 07.04.2022 w Jabłonce,
uzyskały SP Szaflary i SP 11
Nowy Targ.
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Skład zwycięskiego zespołu:
Szymon Baranowski, Franciszek Fiedler, Mateusz Galica,
Jakub Kalata, Krystian Kalata,
Paweł Kalata, Kevin Kopiński,
Maksymilian Łaś, Andrzej Rogowiec, Adam Rol, Mateusz
Szczerba.
Opiekun zwycięskiego zespołu:
Kazimierz Dygoń
Awans do zawodów powiatowych, które odbędą się w dniu
08.04.2022 w Jabłonce, uzyskały
zespoły z SP Szaflary oraz SP 2
Nowy Targ.
Pamiątkowymi statuetkami
zostali uhonorowani wyróżniający się uczestnicy rozgrywek:
Aleksandra Biela oraz Maksymilian Łaś, reprezentanci
szkoły w Szaflarach. Nagrody
te młodym sportowcom wręczył ich fundator Wójt Gminy
Szaflary.
Tekst: Konrad Dygoń, oprac. r/
Zdjęcia: Iwona Gal
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Sprawozdanie z działalności
UKS Świt działającym przy
SP w Szaflarach za rok 2021
W II półroczu roku szkolnego 2020-2021 na skutek trwającej trzeciej fali pandemii Covid-19,
a co za tym idzie z powodu obostrzeń wprowadzonych przez ministra zdrowia, którym
z kolei musiały się podporządkować organizacje sportowe, część zaplanowanych działań
albo została odwołana albo nastąpiły zmiany w terminach. Na przełomie roku 2020/2021
całkowicie zawieszona została wszelka działalność sportowa do 17 stycznia 2021 r.

O

trzymane z Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
zaświadczenie o uczestnictwie naszego zespołu w rywalizacji sportowej pozwoliło nam
wznowić zajęcia treningowe
oraz rozgrywki. Od 12 stycznia
w godz. 10.00 – 12.00 prowadzone były zajęcia treningowe
w hali w Szaflarach (w czasie
ferii). Zespół powrócił również
do piątkowych wyjazdów na
zajęcia treningowe do Białego
Dunajca. Ww. pismo z MZPR
było warunkiem koniecznym
do wynajmu hali.
Borykając się z uciążliwościami wynikających z obostrzeń epidemicznych oraz
wykorzystując możliwości
jakie dawała przynależność
do MZPR trener Kazimierz
Dygoń podejmował wszystkie możliwe działania, aby
sportowo aktywizować chłopaków, rozgrywać mecze
sparingowe oraz zrealizować
mocno przeorganizowany
kalendarz rozgrywek młodzików w sezonie 2020/2021.
Jednym z pomysłów na przeprowadzenie rozgrywek była
propozycja rozgrywania meczu oraz rewanżu w tym samym dniu, w czasie jednego
wyjazdu. Wszystkie zespoły, z wyjątkiem Bochni, tę
propozycję zaakceptowały.
Pozwoliło to skrócić okres
rozgrywek oraz zmniejszyć
koszty.
Harmonogram rozgrywek i sparingów które zostały rozegrane w terminie od

31 stycznia - w Nowym Targu - UKS Świt Szaflary – UKS
TSR Orawa - 17:36 oraz 41:46
– obydwa mecze zwycięskie dla
zawodników z Orawy,
6 i 13 lutego – w Jabłonce
rozegraliśmy mecze sparingowe
z UKS TSR Orawa,
28 lutego – w Krakowie Kusy II Kraków - UKS Świt
Szaflary – 36:12 oraz 43:21 –
obydwa mecze na korzyść zawodników Kusego,

stycznia do czerwca 2021 roku
(rozgrywki eliminacyjne do
I ligi, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, prowadzone były
w formie dwumeczu – mecz
i rewanż w tym samym dniu
i miejscu):
24 stycznia - w Nowym Sączu – UKS Dwójka Nowy Sącz UKS Świt Szaflary - 23:30 oraz
14:28 – obydwa mecze na naszą
korzyść,
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7 marca - w Nowym Targu
- UKS Świt Szaflary – MOSiR
Bochnia – 19:42 na korzyść zawodników z Bochni.
14 marca - w Nowym Targu
- UKS Świt Szaflary – LUKS
Skrzyszów – 31:25 na korzyść
Szaflar oraz 40:34 – zwycięstwo
zawodników ze Skrzyszowa.
Od dnia 25 marca do 18
kwietnia nastąpiło kolejne zawieszenie działalności sportowej. Wyjątek stanowiły zajęcia
na otwartej przestrzeni (na
świeżym powietrzu). Po tym
terminie wróciliśmy do rozgrywek.
8 maja – w Bochni – MOSiR Bochnia - UKS Świt Szaflary – 49:26 dla zawodników
z Bochni.
19 maja – w Jabłonce rozegraliśmy mecz sparingowy
z TSR Orawa.
4 czerwca – zaplanowany
był sparing ze szkolnym zespołem ze Stryszawy. Po rozegraniu tego sparingu nasi
zawodnicy obserwowaliby
mecz piłki ręcznej seniorów
Stryszawa – Świt Atrans Szaflary, który został w tym dniu
rozegrany w ramach Wojtmar
Handball LIGA 2021 (liga wojewódzka). Niestety do wyjazdu
zespołu nie doszło ze względu
na brak koniecznej liczby chętnych.
Dużym sukcesem szkoleniowym naszego klubu jest fakt, że
trzech zawodników tj. Mateusz
Galica, Jakub Kalata oraz Maksymilian Łaś, po wcześniejszej
konsultacji zostali powołani do
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kadry wojewódzkiej młodzików.
OKRES WAKACJI
W dniu 6 lipca 2021 r.
miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego klubu, który
ponownie wrócił do nazwy
– UKS Świt przy Szkole
Podstawowej w Szaflarach.
W czasie zebrania zrealizowano wszystkie punkty porządkowe tego typu zebrania
jak również dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu. Decyzją walnego zebrania dotychczasowy Zarząd
Klubu został powołany na
kolejną kadencję. Ponadto
poruszone zostały kwestie
wakacyjnych zajęć treningowych, planowanego obozu sportowego oraz udziału w turnieju
w Świdnicy.
W dniach 08-18.07.2021 r.
powołani do kadry wojewódzkiej młodzików Kuba Kalata i Maks Łaś wzięli udział
w zgrupowaniu szkoleniowym
w Rewalu.
Treningi w czasie wakacji
odbywały się w terminie 2-12
sierpnia w godzinach 9.0010.30. Był to okres rozruchowy
przed wyjazdem na obóz piłki
ręcznej.
Od 13 do 23 sierpnia zawodnicy doskonalili swoje umiejętności podczas obozu piłki
ręcznej „Wakacje z piłką ręczną” w Libuszy. Pobyt na obozie
poświęcony był przede wszystkim doskonaleniu współpracy
zawodników w ataku i obronie.
Na zakończenie obozu zespół
wziął udział w okolicznościowym turnieju towarzyskim
z udziałem zaprzyjaźnionych
zespołów, w którym zajął I miejsce nie ponosząc porażki.
W dniach 26-28 sierpnia miał
miejsce wyjazd do Świdnicy na
turniej Świdnica Cup ‘2021.
Podczas turnieju nasi zawodnicy
rozegrali mecze z zespołami ze
Świdnicy, Dzierżoniowa, Komprachcic x 2, Opola, Legnicy
oraz Świebodzic. Wygraliśmy
trzy spotkania przy czterech
przegranych. Ostatecznie zajęliśmy 9 miejsce w turnieju, ale
zdobycie doświadczenia było
celem naszego wyjazdu i można
było odnieść wrażenie, że chło-

wykluczenie przeciwskazań do
uprawiania piłki ręcznej, ale
są też doskonałą okazją dającą
rodzicom możliwość systematycznej kontroli stanu zdrowia
i rozwoju swojego dziecka popartej konsultacją lekarską.
W dniach 23-26 września
wzięliśmy udział w VI Turnieju o Puchar Gór Opawskich
w Głuchołazach. W tym wartościowym pod względem szkoleniowym turnieju nasz zespół
zajął czwarte miejsce po rozegraniu meczów z ekipami Libiąża, Gwardii Opole, Orła Opole,
kadry województwa opolskiego, Koszalina oraz „HC Zubri”
z Republiki Czeskiej.
Oprócz niewątpliwych wartości sportowych turniej był swoistym „poligonem doświadczalnym”, w czasie którego bardzo
wyraźnie ujawniły się deficyty

paki w czasie tego turnieju wiele
tak potrzebnego doświadczenia
zdobyli.
I PÓŁROCZE ROKU
SZKOLNEGO 2021/2022
W sportowym kalendarzu
imprez sportowych naszego
zespołu już 11 września 2021 r.
pojawił się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików
w Libiążu. Po wygranym jednym meczu z Libiążem i dwoma przegranymi z Opolem oraz
Kielcami zajęliśmy w turnieju
4 miejsce.
21 września nasi piłkarze zostali przebadani przez lekarza
medycyny sportowej. Coroczne badania obejmowały m.in.
ocenę układu ruchu, układu
oddechowego oraz sercowo-naczyniowego jak również
analizę wyników badań laboratoryjnych. Miały one na celu
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(oczywiście w różnym stopniu
dotyczyły poszczególnych chłopaków) zawodników z zakresu
samoświadomości, samodyscypliny oraz wychowania społecznego. Problem nabrzmiał
do takiego stanu, że w dniu 27
września, po powrocie z turnieju
w Głuchołazach, musiało odbyć
się spotkanie rodziców i zawodników z trenerem. W trakcie
spotkania trener jasno określił
jakiego rodzaju zmiany muszą
zajść w podejściu chłopaków do
zajęć treningowych, do meczów
oraz w wewnętrznych relacjach
w zespole, aby zespół mógł
dalej funkcjonować. Zarówno
zawodnicy jak i ich rodzice
zdecydowanie i jednoznacznie
potwierdzili duże znaczenie
funkcjonowania zespołu dla
właściwego rozwoju tych bardzo młodych ludzi, szczególnie
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Najbliższy czas to zajęcia
treningowe, wyjazdowy mecz
ligowy ze Skrzyszowem w dniu
9 stycznia 2022 r. oraz przygotowanie do realizacji obozu sportowego „Ferie z piłką ręczną”
zaplanowanego w terminie 1727 stycznia 2022 r. w Libuszy.
Trener liczy, że dorastanie chłopaków oraz zachodzące zmiany
w mentalności tych młodych
ludzi przełożą się na podniesienie wartości zespołu w każdym
aspekcie jego funkcjonowania.

w okresie epidemii, która tak
radykalnie ogranicza możliwości zorganizowanej aktywności
fizycznej. Ze strony zawodników padły słowa deklaracji
o bezwzględnej zmianie podejścia do zajęć oraz wielopłaszczyznowych relacji wewnątrz
grupy. Spotkanie to zakończyło
się podjęciem decyzji o utrzymaniu zespołu, obwarowanej
konkretnymi zobowiązaniami
złożonymi przez zawodników.
W październiku wystartowaliśmy w rozgrywkach ligowych.
Pierwsza runda została rozgrywana w formie turniejowej:
3 października - w Chrzanowie rozegraliśmy dwa mecze:
z UKS Wiertmet Libusza wygraliśmy 26:23 oraz przegraliśmy
z MOSiR I Bochnia 31:27.
10 października - w Nowym
Targu ulegliśmy zespołowi
UMKS – PMOS Chrzanów –
12:24,
Zaplanowany na 7 listopada
wyjazd na mecze ligowe do Tarnowa został w ostatniej chwili
odwołany z powodu zdiagnozowania u jednego z zawodników
gospodarzy zakażenia koronawirusem.
12 listopada w Jabłonce,
w ramach XI Memoriału w Piłce Ręcznej Pamięci Nauczycieli
Wychowania Fizycznego, rozegraliśmy towarzyski mecz TSR
Orawa. Spotkanie to przebiegało w bardzo miłej, sportowej
atmosferze i mimo przegranej

pozostawiło wiele pozytywnych
doznań. Należy tylko żałować, że
koronawirus uniemożliwił udział
w tej imprezie niektórym zespołom z Polski, a szczególnie ze
Słowacji, przez co walory sportowe zostały znacząco zubożone.
W niedzielę 21 listopada zespół wyjechał do Tarnowa, aby
rozegrać zaległe mecze z Tarnowem i Skrzyszowem. Mecze te
miały duże znaczenie, ponieważ
konieczna była przynajmniej
jedna wygrana, która dawała
nam awans do I małopolskiej
ligi młodzików. Chłopaki „wytrzymali ciśnienie” i wygrali
obydwa mecze pewnie osiągając
wyznaczony cel.
W dniach 27-28 listopada
nasz zespół piłkarzy ręcznych
w Nowym Sączu wziął udział
w XIII Memoriale Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
im. Franciszka Wolaka w kat.
młodzika. Szczególnie obsada
zespołów męskich była bardzo
nieustabilizowana. Ostatecznie
do rywalizacji przystąpiły trzy
zespoły młodzików UKS Wiertmet Libusza, UKS Świt Szaflary
oraz gospodarze Dwójka Nowy
Sącz. W pierwszym dniu graliśmy mecze systemem „każdy
z każdym” w dniu następnym
gry te powtórzyliśmy. Po grze,
która mogła się podobać ze
względu na podjętą walkę oraz
indywidualne umiejętności liderów naszego zespołu oraz odniesieniu kompletu zwycięstw

zajęliśmy I miejsce „zbierając”
przy okazji kilka nagród indywidualnych.
Ponieważ epidemia koronawirusa wciąż torpeduje harmonogram rozgrywek zespoły
starają się znajdować wolne terminy do rozgrywania meczów,
które z powodu niedyspozycji
zespołów musiały być przesuwane.
9 grudnia w Jabłonce rozgraliśmy zaległy mecz ligowy
z TST Orawa. Po wyrównanej
pierwszej części gry nasz przeciwnik z Jabłonki po raz kolejny,
z pełną premedytacją, zastosował wobec nas argument biegowy, któremu niestety wciąż nie
jesteśmy w stanie przeciwstawić
się. Mecz przegraliśmy 40:32.
Kolejny mecz graliśmy 12
grudnia w hali Hutnika na Suchych Stawach w Krakowie
z UKS Krakowiak 85 Kraków.
Mecz, który był w naszym zasięgu, przegraliśmy 29:28. Pocieszającym jest fakt, że momentami w grze chłopaków było
widać pełną determinację oraz
zespołowe współdziałanie.
Natomiast z powodu niedyspozycji zdrowotnej większości
zawodników naszego zespołu
nie udało się rozegrać „dopiętych” już spotkań w dniu 17
grudnia z MOSiR I Bochnia
oraz w dniu 19 grudnia z zespołem Kusy II Kraków. Mecze
te musimy rozegrać najbliższym
możliwym czasie.
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PROJEKTY
Realizacja projektu „Działania sportowe dla dzieci z Szaflar
- piłka ręczna (II - XII 2021 r.)”
pozwoliła na pozyskanie środków finansowych na działalność
sportową klubu. Środki te warunkują funkcjonowanie zespołu
w rozgrywkach.
PODZIĘKOWANIA
Bieżąca działalność klubu nie
byłaby możliwa bez życzliwości
wielu osób wspierających nasz
Klub. Dziękujemy:
» sołtysowi wsi Szaflary Panu
Władysławowi Miglowi wraz
z Radą Sołecką za wspieranie
finansowe naszej działalności
z funduszu sołeckiego,
» Panu Andrzejowi Walkoszowi - Prezesowi firmy VIATEC Engineering, który co
roku, systematycznie finansowo wspiera działalność
klubu,
» Panu Mirosławowi Kalacie
za obsługę księgową (praca
wolontariacka),
» Firmie Pana Stanisława Zapotocznego świadczącemu
usługi transportowe w czasie
wszystkich wyjazdów zespołu piłki ręcznej,
» rodzicom zawodników,
szczególne podziękowania
należą się Państwu Baranowskim, którzy najczęściej
towarzyszyli naszym zawodnikom w czasie wyjazdów
oraz obozów sportowych
i są bardzo znaczącą pomocą
dla trenera m.in. w zakresie
opieki oraz wykonując dokumentację filmową i fotograficzną sportowych zmagań
naszych zawodników.
Tekst: Katarzyna Fiedler
Zdjęcia: Kazimierz Dygoń
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Rozgrywek sportowych
w szkołach ciąg dalszy
Pierwszymi zawodami rozpoczynającymi
zmagania szkolne w roku 2022
były Mistrzostwa Gminy Szaflary
w indywidualnym tenisie stołowym.

Z

awody odbyły się 13 stycznia 2022 r. w Skrzypnem,
a udział w turniejach wzięło
56 uczestników z 6 szkół Gminy
Szaflary.
Wyniki turnieju chłopców
rocznik 2007-2008
1. Marduła Mateusz /Szaflary/
2. Galica Mateusz /Szaflary/
3. Kalata Jakub /Szaflary/
4. Wilkus Mateusz / Maruszyna
Górna/
5. Czubernat Jakub / Maruszyna
Górna/
6. Czarniak Brajan / Maruszyna
Górna/
7. Żukowski Łukasz /Bańska
Wyżna/
8. Cudzich Marek /Skrzypne/
9-12. Murańka Jakub/Bańska
Niżna/, Rusnak Aleksander /
Bańska Wyżna/, Kułach Mateusz /Bańska Niżna/, Mrowca Andrzej /Skrzypne/
Wyniki turnieju chłopców
rocznik 2009 i młodsi
1. Mrugała Jan /Szaflary/
2. Marduła Michał /Szaflary/
3. Krzysztofiak Kamil /Maruszyna Górna/
4. Sieńko Kacper /Bańska Wyżna/
5. Sikora Filip /Skrzypne/
6. Fatla Michał /Skrzypne/
7. Smoleń Łukasz / Maruszyna
Górna/
8. Piszczór Sebastian / Skrzypne/
9-12. Oleś Rafał /Szaflary/, Babiarz Rafał / Bańska Niżna/,
Bylina Maksymilian /Maruszyna Dolna/, Kula Mateusz /Maruszyna Górna/

4. Cachro Łucja /Bańska Wyżna/
5. Biela Aleksandra /Szaflary/
6. Wątorek Daria /Szaflary/
7. Zagata Amelia /Szaflary/
8. Zapotoczna Kinga /Skrzypne/
9-11. Węgrzyniak Aneta / Bańska Niżna/, Buńda Magdalena /Maruszyna Dolna/, Urbaś
Zuzanna /Maruszyna Dolna/
Wyniki turnieju dziewcząt
rocznik 2009 i młodsze
1. Koper Karolina /Szaflary/
2. Zając Hanna /Maruszyna Górna/
3. Zapotoczna Zuzanna /Bańska
Niżna/
4. Klimczak Oliwia /Szaflary/
5. Galica Anna /Bańska Niżna/
6. Murańka Aleksandra /Bańska
Niżna/
7. Czarniak Martyna /Maruszyna Górna/
8. Mucha Martyna /Maruszyna
Górna/
9-10. Gil Karolina /Szaflary/ ,
Malacina Weronika /Skrzypne/

zwycięstwami reprezentantów
szkoły z Szaflar, natomiast
w turnieju dziewcząt triumfowały uczennice szkoły ze
Skrzypnego.
Zespół dziewcząt ze Skrzypnego do zwycięstwa poprowadziła najlepsza zawodniczka
turnieju Martyna Gał, natomiast
wśród chłopców wyróżniającym
zawodnikiem uznany został Jakub Kalata z Szaflar.
Również z zespołów mieszanych wyłoniono wyróżniających
się uczestników siatkarskich
zmagań. Wśród dziewcząt wybrano Magdalenę Cisoń z Boru,
a wśród chłopców Rafała Olesia
z Szaflar. Wszyscy wyróżniający
się uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkowe statuetki.

ROZGRYWKI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
W PIŁCE SIATKOWEJ
Zawody zostały przeprowadzone w cyklu trzech turniejów
w kategoriach: dziewcząt rocznik 2007 -2008, chłopców 2007
-2008 oraz zespołów mieszanych
dzieci z roczników 2009 i młodszych.
Turnieje chłopców oraz zespołów dzieci zakończyły się

Klasyfikacja końcowa
turnieju dziewcząt rocznik

2007-2008:
1. SP Skrzypne (skład: Natalia Antoszek, Martyna Gał,
Celina Hreśka, Karolina Migiel, Izabela Mrugała, Justyna

Wyniki turnieju dziewcząt
rocznik 2007-2008
1. Stopka Małgorzata /Skrzypne/
2. Migiel Karolina /Skrzypne/
3. Kula Karolina /Maruszyna
Górna/

Pęksa, Małgorzata Stopka, Julia Wilkus, Kinga Zapotoczna.
Opiekun Szymon Ożański)
2. SP Maruszyna Dolna
3. SP Szaflary
4. SP Maruszyna Górna
Klasyfikacja końcowa
turnieju chłopców - rocznik
2007 -2008:
1. SP Szaflary (skład: Mateusz
Czech, Bartłomiej Domin,
Mateusz Galica, Jakub Kalata, Maksymilian Łaś, Adam
Rol, Sichelski Michał, Mateusz Suchecki. Opiekun Piotr
Ścisłowicz)
2. SP Maruszyna Dolna
3. SP Bór
4. SP Bańska Niżna
5. SP Skrzypne
6. SP Maruszyna Górna
Klasyfikacja końcowa turnieju zespołów mieszanych:
1. SP Szaflary (skład: Julia Borowicz, Paweł Kalata, Mikołaj Kozik, Rafał Oleś, Milena
Pawlikowska, Victoria Pawlikowska, Jan Rol-Szkaradziński, Daria Wątorek. Opiekun
Konrad Dygoń)
2. SP Bańska Niżna
3. SP Bór
4. SP Skrzypne
5. SP Maruszyna Dolna
6. SP Maruszyna Górna
Tekst: Konrad Dygoń, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz, Rafał Gąsior
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OŚRODEK ZDROWIA

Kwartalnik Gminy Szaflary

OCHRONA ZDROWIA

Lekarz nefrolog
w Ośrodku Zdrowia
w Szaflarach

W

szystkim naszym Pacjentom ubezpieczonym w Narodowym
Funduszu Zdrowia, zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną opartą o aktualną wiedzę i nowoczesne standardy
postępowania.
Oferujemy:
» bezpłatną opiekę:
lekarza rodzinnego,
internisty i pediatry,
» bezpłatną opiekę
stomatologiczną
» bezpłatną opiekę
lekarza ginekologa
» bezpłatną opiekę
lekarza diabetologa
» bezpłatną opiekę
lekarza radiologa
Dodatkowo od stycznia
b.r. Pacjenci mają możliwość
skorzystania z usług lekarza
nefrologa, który przyjmuje
w naszym Ośrodku Zdrowia
w każdy poniedziałek.
Nefrologia to specjalizacja zajmująca się chorobami
nerek i układu moczowego.
Wszelkie informacje na
temat godzin przyjęć lekarzy
znajdują się na naszej stornie
internetowej: www.spgozszaflary.pl oraz po numerem
telefonu 18 261 13 10 lub 18
275 47 76.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH
USŁUG!
Tekst: Bylina Natalia

Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
złożył wniosek o dofinansowanie

W

marcu br. Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Szaflarach złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu
pn: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet
Medyczny 3 - Wsparcie Grantowe Placówek POZ”
realizowane w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region
spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia
epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach złożonego wniosku planuje się realizację poniższych zadań:
» wyposażenie SPGOZ w Szaflarach w zamgławiacz oraz przepływowe sterylizatory powietrza
(3 szt. umieszczone w poczekalniach dla pacjentów) niezbędnych do bezpiecznej realizacji
świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii;
» wyposażeniem SPGOZ w Szaflarach w bramkę
do automatycznego pomiaru temperatury, apa-

rat EKG, stetoskop elektronicznego z łączem
bluetooth oraz 4 szt. medycznych termometrów
bezdotykowych (umieszonych w 3 gabinetach
lekarskich i gabinecie zabiegowym) – jest to
niezbędny sprzęt do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalający na
skuteczne udzielenie pomocy medycznej pacjentowi i zapobieganie negatywnym skutkom
COVID-19.
Zakup wyżej wymienionego sprzętu i wyposażenia pozwoli na ochronę zdrowia, zachowanie
życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu
placówki SPGOZ w Szaflarach i pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w okresie
pandemii, a także pozwoli na przeciwdziałanie
negatywnym skutkom epidemii COVID-19.
Wnioskowana kwota dofinansowania to
35 945,88 zł w tym: 85% dofinansowania 25 970,90
zł oraz 15 % środków własnych w wysokości
5391,88 zł.
Planowana realizacja zadania czerwiec-grudzień
2022 r.
Tekst: Bylina Natalia

System powiadamiania SMS
w Ośrodku Zdrowia w Szaflarach

W

Ośrodku Zdrowia w Szaflarach uruchomione zostały Powiadomienia SMS
– to automatyczne wiadomości
tekstowe dzięki którym Pacjenci
będą mogli otrzymywać informacje o wystawionych: e-receptach,
e-skierowaniach, oraz terminach
wizyt i szczepień.
Rejestracji w SMS- owym
systemie powiadamiania można
dokonać poprzez podanie swo-
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jego numeru telefonu pracownikom rejestracji Ośrodka Zdrowia.
Można to zrobić osobiście
będąc w Ośrodku Zdrowia lub
telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu : 18 275 47 76 lub
18 261 13 10.
Po podaniu numeru telefonu
przez Pacjenta Powiadomienia
SMS uruchamiają się automatycznie.
Tekst: Bylina Natalia
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KRZYŻÓWKA

Wśród nadesłanych kuponów zostaną
rozlosowane
2 vouchery do Gorącego Potoku!
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy
znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT
do 8 maja 2022 roku.
Losowanie nagrody odbędzie się na żywo
na fanpage’u GCKPiT www.facebook.com/
gckpitszaflary/ 9 maja 2022 roku.
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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 Sławomir Furca
pokój nr 2.4.2; tel: 18 26-123-38
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
» Rada Gminy
Przewodniczący Stanisław Wąsik
Alicja Sąder
pokój nr 1.2; tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
» Sekretarz Gminy Katarzyna Machaj
pokój nr 2.8; tel: 18 26-123-12
e-mail: katarzyna.machaj@szaflary.pl
» Skarbnik Gminy Anna Golonka
pokój nr 2.5.1; 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 26-123-34
Małgorzata Kowalska/Renata Starmach
» Ewidencja Ludności
pokój nr 1.3; tel: 18-26-123-16
Wioletta Stelmach/Justyna Buroń
e-mail: ewlud@szaflary.pl

» Referat planowania
przestrzennego i infrastruktury
Kierownik Aneta Sarnecka-Grzybała
pokój nr 2.3.1; 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/Mariusz
Hadowski
pokój nr 2.3; tel: 18 26-123-40
Wioleta Pawlak /Agnieszka Stopiak/
Zuzanna Śmiałkowska/ Maria Urbaś
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» Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

» Referat Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
Kierownik Monika Holuk-Augustyn
pokój nr 2.1.1; tel: 18 26-123-42
e-mail: monika.holuk-augustyn@szaflary.pl
Zamówienia publiczne
pokój nr 2.1; tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl
Jakub Gasik
Gospodarka gminna i ochrona środowiska
pokój nr 2.1; tel: 18 26-123-41
Bartłomiej Bednarz/ Paulina NapieralskaWojtas/ Katarzyna Gacek/ Natalia Pańszczyk
» Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kier. Urzędu Stanu Cywilnego
Barbara Kowalczyk
pokój nr 1.3; tel. 18-26-123-23
e-mail: usc@szaflary.pl

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; tel: 18-26-123-29
Pracownicy socjalni: Anna Kalata/
Sabina Pasternak/Bożena Bobak
pokój nr 1.8; tel. 18-26-123-39
Pracownicy Socjalni: Andrzej Serafin/
Anna Dzięciołowska
Asystent rodziny: Agnieszka Tylka
» Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
pokój nr 1.6; tel: 18-26-123-28
Anna Kalata
» Świadczenia wychowawcze i fundusz
alimentacyjny
pokój nr 1.7; tel. 18-26-123-26
Emilia Piekarz/Katarzyna Jachymiak/
Maria Urbaś
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

» Kasa
pokój nr 1.4; tel. 18 26-123-24,
Małgorzata Gąsior
e-mail: kasa@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-16 :00
wtorek-czwartek 8:00-15:00
piątek 8:00-14:00

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

» 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

GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY W OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH
POKÓJ
PIĘTRO

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

1
piętro

» Odpady
pokój nr 1.9; tel: 18 26-123-21
Marlena Werewka/Anna Szewczyk
e-mail: odpady@szaflary.pl
» Referat Organizacji i Administracji
pokój nr 2.9; tel. 18 26-123-36
Wojciech Czuwara/ Ewelina Waluś/ Marek Wnęk
» Referat Edukacji i Spraw Społecznych
pokój nr 2.10; tel. 18 26-123-37
Marzena Stoch/Justyna Stoch
Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego
pokój nr 2.11; tel. 18 26-123-27
Józef Gacek
e-mail: oc@szaflary.pl
» Zespół Utrzymania Infrastruktury
pokój nr 1.9; tel. 18-26-123-17
Tomasz Buńda
e-mail: tomasz.bunda@szaflary.pl
Andrzej Król/Grzegorz Urbaś
tel. 18-26-123-31
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1
parter

2
parter

GABINET
LEKARSKI

LEKARZ

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

WIZYTY
DOMOWE

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

13.00-15.35
10.25-13.00

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

Poniedziałek
Wtorek
Szczepienia
Środa
Czwartek
Szczepienia
Piątek

Lek. med. Marzena Janusz
spec. chorób wewnętrznych

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

10.25-13.00
13.00-15.35

Gabinet lekarski

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

Gabinet
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król
specjalista ginekologpołożnik

Poniedziałek
Czwartek
Piątek

Lek. stom. Tymoteusz
Derebas

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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

8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-17.00

Gabinet lekarski

Gabinet
stomatologiczny

4
parter

Gabinet lekarski

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

4
parter

Gabinet lekarski

Lek. Alicja Zwijacz-Zawada 1 I 3 piątek m-c

14 piętro Gabinet lekarski

Lek. med. Renata Kuchta
2 i 4 piątek m-c
spec. radiologii i diagostyki

13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00

13.00-17.00
7.30-11.30
7.30-11.30

16.00-18.00

13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
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ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Kierownik dr Tymoteusz Derebas
Godziny otwarcia: pon-pt: 7:30–19:00
Rejestracja
tel.: 18 26-113-10; 18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny
tel.: 18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki środowiskoworodzinnej
tel.: 18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-położniczy
i położnej
tel.: 18 26-113-17
Nocną i świąteczną opiekę całodobową pełni
Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14
tel. 18 26-337-64

» Apteki Całodobowe:

» Apteka „Centrum” Rynek 25, Nowy Targ
» Apteka Prywatna Długa 27, Nowy Targ

» APTEKI

» Apteka „Remedium”
tel.: 18 27-544-03
ul. Orkana 37 d, 34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00,
sob. 8:00 - 18:00

INFORMATOR

» 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

» 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

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

tel.: 18 275-53-87
kom.: 604-151-447
Dyrektor Elżbieta Poniedziałek

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

» Opieka dzienna „Kraina Przygód”
w Szaflarach
kom.: 728-318-951

» Żłobek Wesołe Misie

» Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej
tel.: 18 27-548-28
p.o. Dyrektora Maria Niedośpiał

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

» Szkoła Podstawowa w Zaskalu
tel.: 18 27-555-05
Dyrektor Renata Mozgowiec

» 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

63

» 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)

