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Drodzy Mieszkańcy!

P

rzedstawiamy Wam wakacyjne wydanie „Serca
Podhala”.
W numerze znajdziecie m.in. bieżące informacje dot. działalności Urzędu Gminy, zdjęcia
absolwentów szkół i przedszkoli z naszej gminy oraz praktyczne porady zdrowotne Ośrodka
Zdrowia.
Przed nami długo wyczekiwane wakacje!
Wzorem ubiegłego roku, przez całe wakacje
na terenie Gminy Szaflary w ramach wsparcia
rodzin, dla uczestników wsparcia opiekuńczego
i ich rodzin ze wszystkich Placówek Wsparcia

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

Dziennego z terenu Gminy Szaflary organizowane będą zajęcia wakacyjne. Szczegóły znajdują
się na plakacie zamieszczonym na okładce.
Zapraszamy także na kolejną edycję akcji „Wakacje w Sercu Podhala” oraz na Filmowe piątki.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim uczniom,
ich rodzicom oraz nauczycielom wspaniałych,
słonecznych i bezpiecznych wakacji, zasłużonego
wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły
we wrześniu. Wszystkim mieszkańcom oraz turystom udanego wypoczynku w gminie Szaflary.
Redakcja Kwartalnika Serce Podhala

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Wybitni goście
na Sesji Rady
Gminy Szaflary
Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Szaflary,
w dniu 27 kwietnia 2022 roku, wybitni
sportowcy związani z gminą Szaflary, otrzymali
z rąk wójta Rafała Szkaradzińskiego nagrody
za wybitne osiągnięcia sportowe oraz
promowanie Gminy Szaflary.

W

śród nagrodzonych znaleźli się:
Dawid Kubacki – polski
skoczek narciarski, dwukrotny brązowy medalista igrzysk
olimpijskich, zdobywca czterech
medali mistrzostw świata, w tym
dwóch złotych oraz zdobywca
licznych innych tytułów;
Andrzej Szczechowicz –
olimpijczyk z Pekinu, dwukrotny
wicemistrz polski w kombinacji
norweskiej oraz uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie
Klasycznym w 2021;
Franciszek Krupa – wielokrotny uczestnik zawodów sportowych w kolarstwie i narciarstwie
biegowym, ma na swoim koncie
wiele sukcesów, m.in.: w 1968 r.

zdobył trzecie miejsce w drużynowych mistrzostwach Polski
w biathlonie a w 2012 r. został
wicemistrzem Polski amatorów
w biegach narciarskich na dystansie 15 km, co roku uczestniczy
także w Biegu Podhalańskim.
Sportowcomgratulacje składali Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński, Przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Wąsik
oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach Iwona Gal.
Wspaniałym gościom życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

W Szaflarach mamy Nauczyciela na Medal!
Pochodząca z Szaflar nauczycielka matematyki, Barbara Gałdyn,
zwyciężyła w plebiscycie Gazety Krakowskiej NAUCZYCIEL NA MEDAL,
w kategorii nauczyciel klas IV-VIII.

U

roczyste wręczenie nagród odbyło się 7 maja
na Zamku Królewskim
w Warszawie, gdzie zostali
zaproszeni wszyscy finaliści,
czyli zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa.
Organizatorem uroczystości
i plebiscytu była Polska Press
Grupa, wydawca dzienników
regionalnych w całej Polsce.

Wyróżnienia wręczano w kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, Nauczyciel Klas 0-III,
Nauczyciel Klas IV-VIII, Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej, Nauczyciel Akademicki,
Przedszkole Roku, Szkoła Roku
oraz Uczelnia Roku.
Pani Barbarze gratulujemy
wyróżnienia!
Oprac. r/
Zdjęcia: Szymon Starnawski, Polska Times
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Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary
Rada Gminy Szaflary podczas sesji w dniu 29 czerwca 2022 r. udzieliła absolutorium i wotum zaufania Wójtowi
Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2021 rok.

K

omisja Rewizyjna złożyła
wniosek do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium,
pozytywnie oceniając realizację ubiegłorocznego budżetu,
co również potwierdziła swoją
uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.
W głosowaniu wzięło udział
14 radnych. Wszyscy jednogłośnie głosowali za udzieleniem
absolutorium i wotum zaufania. Po ogłoszeniu wyników
przewodniczący Rady Gminy
Szaflary Stanisław Wąsik oraz
wiceprzewodnicząca Joanna
Palka wręczyli Wójtowi Gminy
Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu oraz Skarbnikowi Gminy
Annie Golonce kwiaty i złożyli
gratulacje. Zdjęcia: Natalia Romasz

Sala w remizie w Szaflarach w nowej odsłonie!
W ostatnich miesiącach zakończone zostały prace związane z modernizacją części
pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach.

W

ramach tej inwestycji sala
główna została dodatkowo ocieplona, odnowiono
część elementów poprzedniego
wystroju, wycyklinowano parkiet
oraz wykonano nowe elementy
wykończeniowe, zachowując jej
poprzedni klimat. Dopełnieniem
prac remontowych był montaż
nowych karniszy i zasłon oraz
nowego oświetlenia. Odświeżono również wygląd reszty pomieszczeń remizy: salę murowaną, klatkę schodową, ubikacje
i magazyny.
Nieodzownym elementem
w procesie tych prac był wielomiesięczny wysiłek, często
do późnych godzin nocnych,
naszych druhen, druhów oraz
firm i osób wspierających naszą
działalność.
Pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu
wraz z żoną Anną Rol-Szkaradzińską, Radzie Gminy Szaflary, Skarbnikowi Gminy Annie
Golonce, Dyrektor Gminnego

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach Iwonie Gal
wraz z pracownikami, a także
przedstawicielom firm zaangażowanych w pomoc i doradztwo
podczas tych prac, tj.: Władysław Kmin, Andrzej Kalata, Jan
Kalata, Andrzej Dziadkowiec,
Józef Gąsienica, Jan Słaby, Jan
Krzysztofek.
Dziękujemy również Sołtysowi wsi Szaflary wraz z radą
sołecką oraz mieszkańcom Szaflar za okazane wsparcie i pomoc. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Szaflarach, za
wspieranie nas i naszym druhnom za pomoc i uporządkowanie
budynku po tej inwestycji.
Mamy nadzieję, że wysiłek
fizyczny wielu osób i pomoc finansowa naszej gminy zostaną
docenione i zapamiętane na wiele
lat, a ten wyremontowany budynek będzie wizytówką naszej
miejscowości i gminy.
Tekst i zdjęcia:
Druhny i druhowie z OSP Szaflary,
oprac. r/
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Rusza budowa odwiertu geotermalnego
na 7000 m w Szaflarach!
Wójt Gminy Szaflary informuje, że został już wyłoniony wykonawca na wykonanie odwiertu
badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4,a także na nadzór i dozór geologiczny nad wykonaniem
odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4. Wykonawcą jednego z najgłębszych odwiertów
geotermalnych na świecie będzie UOS Drilling S.A. W dniu 30 czerwca br. w Urzędzie Gminy Szaflary
odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano stosowne umowy.

C

ałkowity koszt realizacji inwestycji, to 107 198 724 zł
netto, z czego prace przygotowawcze, wykonanie odwiertu
i badania w otworze to koszt 98
966 364 zł netto, a nadzór i dozór
geologiczny oraz sporządzenie
dokumentacji hydrogeologicznej
wyniesie 2 329 000 zł netto. Aby
móc zrealizować przedmiotową
inwestycję Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych. Ponadto
Gmina Szaflary wykonała już
w 2019 r. niezbędne badania
geofizyczne o wartości 2 272
224 zł netto.
Po wykonaniu prac przygotowawczych, które rozpoczną się
w lipcu br. i będą trwały około
dwa miesiące, wykonawca przystąpi do wiercenia otworu. Z kolei
montaż urządzenia wiertniczego,
proces wiertniczy i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
będzie obejmowało okres około

mentacji przewiduje się, że na
planowanej głębokości 7000 m
temperatura wód osiąga temperaturę powyżej 100 stopni, dlatego wykonanie odwiertu służyć będzie wydobywaniu wód
zasilających geotermalną sieć
ciepłowniczą, która zaspokajać
będzie potrzeby energetyczne

18 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia prac to pierwsze
półrocze 2024 r. Po wykonaniu
odwiertu powstanie również analiza zasobów dyspozycyjnych
całej Niecki Podhalańskiej oraz
opracowanie przeglądowe.
Na podstawie przeprowadzonych badań i posiadanej doku-
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mieszkańców czterech miejscowości Gminy Szaflary oraz
docelowo Nowego Targu. Na
dzień dzisiejszy planowana sieć
została niemalże w całości zaprojektowana oraz opracowano
niezbędną dokumentację do dalszego realizowania inwestycji.
Przedstawiciele Urzędu Gminy Szaflary już od 2016 r. rozpoczęli działania zmierzające
do wykonania odwiertu Bańska
PGP-4 i w pierwotnym założeniu
projektowym budowa odwiertu
zostałaby już sfinalizowana, jednakże w związku z koniecznością
pogłębienia z 5300 m na 7000m
oraz zmiany lokalizacji z Bańskiej Niżnej na Szaflary, proces
realizacji całości inwestycji znacząco się wydłużył. Wdrożenie
przedmiotowych zmian warunkowało uzyskanie pozytywnej
opinii Ministerstwa Środowiska
w zakresie celowości uzyskania
dofinansowania z NFOŚiGW,
a także służyć miało osiągnięciu korzystniejszych parametrów
wód i lepszemu rozpoznaniu
struktury geologicznej naszego
kraju.
Tekst: Natalia Pańszczyk
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Złote i Diamentowe Gody w Gminie Szaflary
Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które zawarły
związek małżeński w 1971 r. odbyła się 9 czerwca, w Karczmie „Przy Moście” w Szaflarach.

P

odczas spotkania Wójt Rafał
Szkaradziński złożył jubilatom życzenia i wręczył medale od prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
Życzenia osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim złożyli również,
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary Stanisław Wąsik,
Ksiądz proboszcz z Parafii św.
Andrzej Apostoła w Szaflarach
- Kazimierz Duraj oraz Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kowalczyk. Jubilaci
otrzymali okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominki.
Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie zostali
odznaczeni:
» Zofia i Wojciech Bobakowie
zam. Szaflary
» Anna i Piotr Borowiczowie
zam. Maruszyna
» Maria i Władysław Bukowscy
zam. Maruszyna
» Władysława i Józef Bukowscy zam. Maruszyna
» Alicja i Stanisław Cachrowie
zam. Szaflary
» Janina i Stanisław Ciszkowie
zam. Szaflary
» Stanisława i Jan Gałdynowie
zam. Szaflary

» Anna i Józef Zapotoczni zam.
Bańska Wyżna
» Maria i Franciszek Zubowie
zam. Maruszyna
W ubiegłym roku obchodzili
60 – tą rocznicę (Diamentowe
Gody) ślubu a są to:
» Krystyna i Józef Bonisławscy
zam . Szaflary
» Katarzyna i Józef Gołyźniakowie zam. Zaskale
» Anna i Władysław Rutkowscy
zam. Maruszyna
» Józef i Helena Stramowie
zam. Maruszyna
» Helena i Józef Urbasiowie
zam. Bańska Wyżna
» Jan i Zofia Warniczkowie
zam. Szaflary

» Maria i Marian Grońscy zam.
Bańska Niżna
» Zofia i Władysław Jarząbkowie zam. Bańska Wyżna
» Aniela i Józef Kopińscy zam.
Szaflary
» Maria i Franciszek Rychtarczykowie zam. Maruszyna
» Janina i Władysław Stopkowie zam. Skrzypne
» Anna i Józef Tokarzowie zam.
Bańska Wyżna

Jubilaci wysłuchali Marsza
Mendelssohna, nie zabrakło także toastu i poczęstunku.
Wójt oraz Przewodniczący
Rady Gminy wraz z Z-cą Kierownika USC osobiście odwiedzili w domach Jubilatów, którzy
nie mogli uczestniczyć w uroczystościach.
Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie
tego szczególnego jubileuszu.
Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej
miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie
życie przynosi każdej rodzinie.
Tekst: Barbara Kowalczyk
Zdjęcia: Natalia Staszel

Rusza przebudowa ul. Św. Stanisława Kostki w Maruszynie

W

dniu 29.06.2022 r. odbyło
się przekazanie placu budowy dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00
do 0+812,50 w miejscowości
Maruszyna, Gmina Szaflary”, na

odcinku od skrzyżowania z ul.
Ludźmierską do skrzyżowania
z ul. Gancarze.

»

Zakres robót obejmuje m.in.:
» wykonanie lewostronnego
chodnika z kostki betonowej

»
»
»
»
»
»
»
»
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o szerokości nawierzchni
2,00 m,
wykonanie poszerzeń jedni
i nakładki asfaltowej,
remont poboczy,
przebudowę zjazdów,
budowę odwodnienia drogowego w formie kanalizacji
deszczowej,
umocnienie skarp rowu,
wykonanie ścieku przy jezdni,
remont istniejącego przepustu,
budowę kanału technologicznego,
przebudowę napowietrznej
sieci elektroenergetycznej.

Wykonawcą robót budowlanych jest F.H.U. KALTRANS
Sp. j. Kalata, os. Nowe 1e, 34424 Szaflary. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień
2022 r.
Wartość całej inwestycji określono na poziomie 2 292 158,54
zł, z czego pozyskane dofinansowanie z państwowego funduszu
celowego w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 252 288,00 zł, pozostała
kwota zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Szaflary.
Tekst i zdjęcie:
Zuzanna Śmiałkowska
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Obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Gminie Szaflary
Uroczystości w Gminie Szaflary rozpoczęto od
przemarszu delegacji sztandarów prowadzonych
przez Gminną Orkiestrę Dętą do kościoła
parafialnego w Szaflarach, gdzie odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny.

P

o mszy św., na rynku podniesiona została na maszt
biało-czerwona flaga oraz
odśpiewany hymn państwowy
„Mazurek Dąbrowskiego”. Wiązanki i znicze pod pomnikiem
Augustyna Suskiego złożyli:
Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Wąsikiem oraz Radnym
Jackiem Wątorkiem, przedstawiciele Oddziału Związku Podha-

lan w Szaflarach, delegacja ze
Szkoły Podstawowej w Szaflarach, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach oraz
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szaflarach.
Uroczystości połączone były
z obchodami Dnia Strażaka oraz
poświęceniem nowo wyremontowanej sali głównej w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szaflarach.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel

Minął rok na budowie wielofunkcyjnego obiektu w Szaflarach!
W maju minął rok od kiedy konsorcjum firm
Marek Głowa Usługi Ogólnobudowlane
oraz Stanisław Karpiel Firma Handlowo
Usługowa EFER rozpoczęło budowę nowego,
wielofunkcyjnego obiektu w Szaflarach.

P

o 12 miesiącach zamknięto najważniejsze etapy prac
budowlanych związane
z wykonaniem stanu surowego budynku oraz pokrycia dachu. Aktualnie trwają roboty
związane z wykonywaniem
niezbędnych instalacji elektrycznych i sanitarnych, montażem stolarki zewnętrznej,
wykończeniem ścian i posadzek wewnętrznych.
Pierwszych użytkowników
obiekt powita końcem tego roku.
Wszyscy mieszkańcy Gminy
Szaflary będą mogli korzystać
z wielofunkcyjnej hali sportowej,

a uczniowie szkoły podstawowej
w Szaflarach z nowych pracowni przedmiotowych. W budynku
wygospodarowane zostało też
miejsce na siedziby dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki, które aktualnie
mieszczą się w budynku Urzędu
Gminy.
Wartość inwestycji to 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. „Prze-

budowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szaflarach wraz
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z infrastrukturą”, a 200 tys. zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zdjęcia Natalia Staszel
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Majówka w Sercu Podhala powróciła!
Po raz piąty na Błoniach Szaflarzańskich zorganizowana została Majówkaw Sercu
Podhala. Impreza plenerowa powróciła do Szaflar po dwóch latach przerwy.

P

o rozpoczęciu wydarzenia zaprezentowała się grupa cheerleaderek z Szaflar. Dziewczynki pod okiem instruktorki
Izabelli Szczerbowskiej wystąpiły przed zgromadzonymi widzami z układem tanecznym.
Kolejnym punktem programu był Turniej Sołecki o Puchar
Wójta Gminy Szaflary. Do walki
o puchar, a także o główną nagrodę czyli 1000 zł, walczyło sześć
sołectw: Bór, Bańska Wyżna,
Maruszyna, Skrzypne, Szaflary
i Zaskale. Pięcioosobowe drużyny zmagały się z takimi konkurencjami jak kręcenie hula hop,
zbijanie balonów rzutkami, sołecka kasa, kręgle czy łapanie
surowych jajek.
Rywalizacja była zacięta i w końcowej klasyfikacji

zwycięską okazała się drużyna
ze Skrzypnego, która jednym
punktem pokonała drużynę
z Maruszyny, na trzecim miejscu uplasowali się przedstawiciele sołectwa Bańska Wyżna.
Oprócz nagród pieniężnych
uczestnicy otrzymali vouchery
i upominki ufundowane przez
sponsorów oraz przez Gminę
Szaflary.
Po turniejowych rozgrywkach
do rywalizacji stanęły rodzinne
duety, które musiały zmierzyć
się z różnymi dyscyplinami,
takimi jak koszykówka, tenis
stołowy, piłka nożna, czy rzut
woreczkami do celu. Wszyscy
uczestnicy świetnie się bawili,
a na zakończenie zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami
i dyplomami.

Podczas Majówki, na scenie
zaprezentowali się wychowankowie GCKPiT w Szaflarach,
gitarzyści i soliści, który uczą
się pod okiem Piotra Urzędowskiego oraz Gminna Orkiestra
Dęta, której kapelmistrzem jest
Aleksandra Cabaj.
Głównym punktem wieczoru był koncert Mateusza Mijala,
autora przebojów„Góraleczka”
i „W Zakopanem Cię poznałem”.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Bartki.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim za obecność podczas
tegorocznej Majówki!
Dziękujemy sponsorom nagród i voucherów dla uczestników Turnieju Sołeckiego oraz
rodzinnych rozgrywek sportowych: American Dreams health
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& beauty, Karczma Pizzeria
„Przy Moście”, Karczma Zadyma, Spiska Kraina, Cukiernia
Słodkie Inspiracje Szaflary i Gorący Potok, a także Parafii św.
Andrzeja Apostoła w Szaflarach
i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szaflarach za wsparcie przy
organizacji wydarzenia.
Organizatorami wydarzenia
byli Gmina Szaflary i Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
Już dziś zapraszamy na kolejną Majówkę w Sercu Podhala,
która tym razem odbędzie się
pod koniec maja 2023, aby móc
dobrze się bawić przy cieplejszej
pogodzie!
Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Kamil Kowalczyk
Fot-Film Spisz Podhale

AKTUALNOŚCI

nr 2(24)/2022

Dzień Matki i Ojca z Gospodyniami z Szaflar
Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary po raz drugi zorganizowało uroczyste obchody
Dnia Matki i Ojca, które odbyły się w sobotę 4 czerwca w Szaflarach.

W

pięknie udekorowanej
i wypełnionej po brzegi
sali remizy OSP Szaflary na gości czekały przepyszne
dania i przekąski przygotowane
przez Panie z Koła Gospodyń.
Przed zebraną publicznością
wystąpiły Marusynianki, które
przedstawiły swój skecz pt: „Diabli nadali niescęście u Janki”.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia mogli także wziąć udział

w losowaniu atrakcyjnych upominków, ufundowanych przez
sponsorów:LUX System, PAKFOL, Stacja Paliw STRAMA,
MODOM, Kazimiera i Janusz
Borowicz, Yes Ser Justyna i Tomasz Godzik, Sklep żelazny
Sylwester Topór, Wanda i Władysław Hodorowicz, Gorący
Potok, Termy Szaflary, ROLINVEST Krzysztof Rol, Sklep
„Beata” Beata i Jacek Wątorek,

Anna i Ryszard Szaflarscy, Beata i Andrzej Fąfrowicz Sklep
spożywczy,Centrum RTV-AGD
MAX ELEKTRO, Osada Maruszyna, Sklep u Lichaja, Maria
i Jan Janowiak, Pralnia ROL,
Magdalena Czuper Sklep spożywczo-przemysłowy, Anna
i Paweł Kalata, Centrum
Ogrodnicze GARDENWIZJA,
JANDREW, Góralska Osada
„Mini ZOO”, Janek z Master-

chef Junior, Anna i Janusz Kalińscy, Elżbieta i Władysław
Migiel.
Podczas wydarzenia można
było także wesprzeć leczenie
małego Kacperka, którego czeka bardzo kosztowna operacja
rekonstrukcji ucha.
Organizatoramiwydarzenia
było Koło Gospodyń Wiejskich
Szaflary oraz Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na Facebooku.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1.

Nikodem

01.03.2022 r.

14.

Bianka

16.04.2022 r.

27.

Marta

05.05.2022 r.

2.

Ignacy

03.03.2022 r.

15.

Oliwia

17.04.2022 r.

28.

Maciej

06.05.2022 r.

3.

Samira

04.03.2022 r.

16.

Wojciech

22.04.2022 r.

29.

Blanka

10.05.2022 r.

4.

Soriana

04.03.2022 r.

17.

Zuzanna

25.04.2022 r.

5.

Dominika

08.03.2022 r.

18.

Michał

25.04.2022 r.

30.

Maria

11.05.2022 r.

6.

Zuzanna

08.03.2022 r.

19.

Tymoteusz

25.04.2022 r.

31.

Nikodem

12.05.2022 r.

7.

Julia

14.03.2022 r.

20.

Marcin

26.04.2022 r.

32.

Michał

16.05.2022 r.

8.

Jagoda

19.03.2022 r.

21.

Maja

27.04.2022 r.

33.

Nadia

17.05.2022 r.

9.

Patrycja

25.03.2022 r.

22.

Wiktoria

29.04.2022 r.

34.

Klemens

17.05.2022 r.

10.

Krystian

31.03.2022 r.

23.

Wojciech

29.04.2022 r.

35.

Kamil

24.05.2022 r.

11.

Aleksandra

12.04.2022 r.

24.

Wiktoria

01.05.2022 r.

36.

Piotr

29.05.2022 r.

12.

Aleksander

14.04.2022 r.

25.

Karol

01.05.2022 r.

37.

Nela

30.05.2022 r.

13.

Aleksandra

15.04.2022 r.

26.

Gabriel

04.05.2022 r.

38.

Lena

31.05.2022 r.
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Szanowni
Państwo,

I

nformujemy, że w trybie
ciągłym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krakowie prowadzi nabór
wniosków do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Program zakłada dofinansowanie poprzez zwrot kosztów
faktycznie poniesionych do
wymiany nieefektywnych kotłów na paliwo stałe (poniżej
5 klasy).
Dodatkowo, wraz z wymianą kotła można również
zawnioskować o dofinansowanie do: zakupu i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznej (o mocy do 10kW), modernizacji instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody
użytkowej oraz termomodernizacji budynku poprzez
wymianę stolarki okiennej,
i drzwiowej lub ocieplenie.
Z kolei mieszkańcy, którzy
już użytkują kotły co najmniej
5 klasy mogą liczyć na dofinansowanie do termomodernizacji budynku.
Szczegółowe informacje
dotyczące warunków udziału
w programie są udzielane na
spotkaniach z mieszkańcami
oraz w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu
„Czyste Powietrze” w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto, informujemy,
że prowadzone są intensywne działania zmierzające do
wydłużenia okresu wejścia
w życie przepisów uchwały
antysmogowej dla województwa małopolskiego zobowiązujących do wymiany kotłów
dla tych mieszkańców, którzy złożyli deklarację o chęci przyłączenia do nowo powstałej geotermalnej sieci
ciepłowniczej i gazowej.
Tekst: Natalia Pańszczyk

Kwartalnik Gminy Szaflary

Ostatni dzwonek, aby bezpłatnie
przekazać azbest!
Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. W ramach Programu
skorzystać można ze 100 % dofinansowania do demontażu i wywozu, lub
odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu.

W

spomniany projekt cieszy
się dużym powodzeniem
u mieszkańców, dzięki
czemu ilość wyrobów azbestowych stale spada. Dotychczas
177 gospodarstw domowych
skorzystało z możliwości bezpłatnego pozbycia się szkodliwych materiałów zamierających
azbest przekazując 635 ton tego
typu odpadów.
Projekt trwa do końca sierpnia
2022 r., dzięki któremu mieszkańcy Gminy Szaflary mogą

bezpłatnie pozbyć się z terenu
swoich nieruchomości wyrobów
zawierających azbest. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców u których wyroby azbestowe wciąż
znajdują się na dachach budynków, a w szczególności tych,
u których azbest zalega na posesji, do zgłoszenia swojego udziału
w projekcie. Wszelkich informacji
na temat projektu udziela Referat
Gospodarki Gminnej i Zamówień
Publicznych, tel. 18 261 23 41.
Tekst: Bartłomiej Bednarz

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku
akcyzowego dla rolników na 2022 rok
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W

przypadku producentów
rolnych ubiegających się
o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania
użytków rolnych, prowadzą
także chów lub hodowlę bydła
do wniosku poza fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada
tego producenta, w ostatnim dniu
każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku
(za 2021 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany
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będzie na wniosek producenta
rolnego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary (Pokój nr
1.9) lub na stronie internetowej
https://szaflary.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty/ w zakładce
„Zwrot podatku akcyzowego dla
rolników”.

Szczegółowe informacje
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 2022 r.
dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: https://www.gov.
pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

AKTUALNOŚCI

nr 2(24)/2022

Góralska majówka
pod „Smrekiem”
Przed Domem Pomocy Społecznej „Smrek”
w Zaskalu odbyła się Góralska Majówka.

M

ieszkańcy Zaskala co
niedzielę spotykali się
wspólnie z ks. Pawłem
Antolakiem pod przydrożnymi
kapliczkami na Nabożeństwach
Majowych. Spotkali się również na wspólnej modlitwie
z mieszkańcami „Smreka”.
Tym razem „majówka” miała niecodzienną, bo góralską
oprawę.
Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie
czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa odpra-

wiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurach, na stałe
wpisały się w krajobraz Polski.
Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.
Tym razem zabrzmiały też
pieśni maryjne w góralskiej
oprawie. Wspólna modlitwa
pod „Smrekiem” zakończyła się
odśpiewaniem „Apelu Jasnogórskiego” i udzieleniem błogosławieństwa.
Tekst: Marcin Jagła
Zdjęcia:Józef Prokop

Uczennica z Szaflar wyróżniona w Małopolsce

U

w Krakowie – Łagiewnikach
odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla laureatów tegorocznej edycji. Paulina otrzymała tytuł laureata w kategorii
Artificem commendat opus –
„Dzieło zachwala mistrza”.
Źródło: UMWM

czennica Szkoły Podstawowej w Szaflarach, Paulina
Jarząbek, została laureatką
konkursu Małopolski Carolus,
organizowanego przez Instytut
Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II w Krakowie.
W piątek, 10 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Zdjęcia: archiwum Pauliny Jarząbek
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Informacja PKP
o wznowieniu
ruchu pociągów

P

KP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Nowym
Sączu informuje, że od dnia
25 czerwca 2022 roku na liniach kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka
i nr 99 Chabówka – Zakopane zostaje wznowiony ruch
pociągów po trwających
od 01 marca 2022 roku całodobowych zamknięciach
torowych.

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Mieszkańcy gminy Szaflary na kartach historii
Losy mieszkańców gminy Szaflary dotkniętych okrucieństwem I wojny światowej
wspomniano podczas promocji publikacji pt. „Mieszkańcy gminy Szaflary i Obec Podbiel
na frontach I wojny światowej”, która odbyła się 8 czerwca w Szaflarach.

W

sali remizy OSP Szaflary
zebrali się m.in. autorzy publikacji, rodziny
przedstawionych w niej osób
oraz delegacje ze szkół z gminy Szaflary wraz z nauczycielami. Spotkanie poprowadziła
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach Iwona Gal, która
zaprosiła do dyskusji m.in. autorów publikacji: Halinę Szulc,
mieszkankę Szaflar, nauczycielkę historii w Szkole Podstawowej w Skrzypnem oraz pasjonatkę i badaczkę dziejów Gminy
Szaflary oraz dr Przemysława
Stanko, historyka, badacza archiwów i pracownika Wydziału
Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
którzy opowiedzieli pokrótce
o etapach powstawania pracy.
Wraz z nimi w dyskusji wzięli
udział mieszkańcy Szaflar Józef
Cachro oraz Józef Komperda,
którzy wspominali swoich bliskich krewnych walczących na
frontach I wojny światowej.
Przed zebranymi wystąpiły
również przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Szaflarach,
które zatańczyły poloneza oraz
zaśpiewały kilka pieśni patriotycznych.
W spotkaniu wzięli udział także Wójt Gminy Szaflary Rafał
Szkaradziński, radni gminy, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Alicja Sienkowiec,
dyrektorzy szkół z terenu gminy

oraz Dyrektor Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TATRY” Agnieszka
Pyzowska.
Uczestnicy mieli również
możliwość obejrzenia autentycznych dokumentów i przedmiotów

zachowanych z czasów I wojny
światowej jak przykładowo oryginalny Krzyż Niepodległości
wraz z aktem nadania. Na zakończenie każdy z uczestników
mógł otrzymać także bezpłatny
egzemplarz książki.
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Publikacja powstała w ramach realizacji mikroprojektu
transgranicznego pt. „Wspólnie
poznajemy i chronimy to, co
najcenniejsze w sercu Podhala
i Orawy – nasze dziedzictwo”
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W ramach realizacji tego projektu nagrano także płytę z pieśniami patriotycznymi, którą również
można było otrzymać podczas
spotkania
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Ogólnopolski sukces filatelistów z Bańskiej!
Czworo uczniów z Gminy Szaflary wyruszyło w dniu 16 czerwca 2022 roku w stronę Iławy,
w województwie warmińsko-mazurskim, aby podjąć się zmagań w 60. Ogólnopolskim Młodzieżowym
Konkursie Filatelistycznym po hasłem “Iława w krainie Warmii i Mazur”.

W

finale wzięli udział laureaci konkursu na szczeblu
wojewódzkim: Gabriella
Malacina i Jakub Marusarz z koła
filatelistycznego w Bańskiej Niżnej oraz Łucja Cachro i Alicja
Żukowska z koła filatelistycznego w Bańskiej Wyżnej, pod opieką Jolanty Stolarczyk Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Niżnej.
Filatelistom z gminy Szaflary udało się zdobyć następujące
wyróżnienia:
» W kategorii klas I-V Gabriella
Malacina zajęła I miejsce
» W kategorii klas VI-VIII Jakub Marusarz zajęła I miejsce
» W kategorii szkół ponadpodstawowych Alicja Żukowska
zajęła II miejsce.
Tekst: Alicja Żukowska, oprac. r/
Zdjęcia: Jolanta Stolarczyk Dyrektor SP
w Bańskiej Niżnej

Znamy laureatów Gminnego Konkursu Pierwszej Pomocy
14 czerwca 2022 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem odbył się VI Gminny Konkurs
Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół z Gminy Szaflary.

Z

organizowany przez Gminną
Komisję Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Szaflarach przy współudziale
Gminnego Centrum Promocji,
Kultury i Turystyki finał konkursu, to nie tylko rywalizacja młodych zawodników, lecz również
pokaz praktycznych umiejętności
w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz forum wymiany
doświadczeń.
W finale konkursu zwyciężyła
Małgorzata Stopka, II miejsce
zdobyła Zuzanna Borkowska,
III miejsce Karolina Parzątka,
miejsce IV Mateusz Bylina,
a miejsce V zdobył Franciszek
Fiedler. WIELKIE GRATULACJE LAUREATOM! Jednakże
należy raz jeszcze podkreślić,

że wszyscy uczestnicy zasługują na najwyższe uznanie, różnice punktowe były minimalne.
GORĄCO GRATULUJEMY
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WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!
Tekst: Henryk Chrobak, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Staszel

AKTUALNOŚCI
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XXVII Konkurs Recytatorski im. Augustyna
Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”
XXVII Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie”
odbył się 13 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Szaflarach.

C

elem organizacji wydarzenia było: propagowanie kultury żywego słowa
wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, rozbudzanie
wrażliwości artystycznej i potrzeb intelektualnych u dzieci
i młodzieży, kultywowanie
pamięci wybitnego poety, patrioty, działacza społecznego
– Augustyna Suskiego oraz
kształtowanie uczuć patriotycznych. Konkurs przeprowadzany jest corocznie dla
upamiętnienia śmierci patrona
szkoły – Augustyna Suskiego.
W tym roku obchodzono 80-tą
rocznicę jego śmierci.
Kim był Augustyn Suski?
W skrócie można napisać, że
był poetą, działaczem ludowym
i wielkim patriotą oraz założycielem Konfederacji Tatrzańskiej. Zmarł z wycieńczenia
24 maja 1942 r. po tym, jak
najpierw torturowano go w katowni gestapo w zakopiańskim
„Palace” potem wywieziono do
Tarnowa, a następnie do Oświęcimia, gdzie został zamęczony
i spalony w krematorium.

Tegoroczny konkurs odbył
się po dwuletniej przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa. Uczestnikami
przedsięwzięcia byli uczniowie
szkół podstawowych oraz reprezentanci placówek kulturalnych
z terenu Podhala, Spisza, Orawy,
Ziemi Pienińskiej i Ziemi Gorczańskiej.
Konkurs rozpoczął się
o godz. 9 przemarszem uczestników konkursu i zaproszonych
gości pod pomnik Augustyna
Suskiego na rynek w Szaflarach, gdzie dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szaflarach Urszula Krupa powitała wszyst-

kich zgromadzonych i dokonała otwarcia konkursu. Swoją
obecnością konkurs zaszczycili:
bratanica Augustyna Suskiego
Halina Suska – Dziubas, wizytator Delegatury Kuratorium
Oświaty Alicja Sienkowiec
skarbnik Gminy Szaflary Anna
Golonka, ksiądz proboszcz Kazimierz Duraj, dr hab. Stanisława Trebunia – Staszel, prof.
dr hab. Anna Mlekodaj, poetka
Maria Waniczek, radni Gminy
Szaflary Jacek Wątorek i Bartłomiej Fatla, członkowie komisji konkursowej – regionaliści
zaangażowani w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz przedstawi-
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ciele Związku Podhalan, Koła
Gospodyń Wiejskich i Straży
Pożarnej w Szaflarach.
Sylwetkę patrona przybliżyła zgromadzonym dr hab.
Stanisława Trebunia – Staszel.
Następnie zebrani uczcili pamięć naczelnika Konfederacji
Tatrzańskiej minutą ciszy oraz
złożeniem kwiatów i zniczy pod
pomnikiem przez nauczycieli
i uczniów Szkoły Podstawowej
w Szaflarach oraz harcerzy VIII
drużyny harcerskiej im. Augustyna Suskiego.
Po oficjalnym otwarciu 79
uczestników konkursu udało się
do sal konkursowych, aby zaprezentować swoje umiejętności
recytatorskie w trzech grupach
wiekowych oraz w dwóch kategoriach: literackiej i gwarowej.
Podsumowanie konkursu odbyło się w obecności wszystkich uczestników. Laureaci oraz
uczniowie wyróżnieni otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy
z rąk dyrektor szkoły Urszuli
Krupy oraz członków komisji
konkursowej.
Warto wspomnieć o tym, że
przygotowania do konkursu
rozpoczynają się już kilka tygodni wcześniej. Swoją cegiełkę dokładają wszyscy, bowiem
Święto Patrona Szkoły to dla
społeczności szkolnej ważne
wydarzenie. Cała praca, jak
i same obchody to wyraz hołdu i dumy z faktu, że Augustyn
Suski – poeta i wielki działacz
ruchu ludowego na Podhalu jest
patronem Szkoły Podstawowej
w Szaflarach.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim członkom komisji
konkursowych za poświęcony
czas oraz pracę na rzecz kultywowania tradycji, a także
nauczycielom i opiekunom
za przygotowanie uczniów do
konkursu.

nr 2(24)/2022
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Wyniki konkursu:

Grupa III (klasy VII-VIII):
I miejsce Wiktoria Bazińska SP
Chochołów
II miejsce Kazimierz Michniak
SP Chochołów oraz Antek Zwijacz SP Ratułów
III miejsce Martyna Gał SP
Skrzypne
Wyróżnienia: Anna Repa SP
Bańska Wyżna oraz Anna Dzierżęga SP Szaflary
Tekst: Mariola Pajerska, oprac. r/

» Kategoria literacka:
Grupa I (klasy 0-III):
I miejsce Julia Bafia SP Skrzypne
II miejsce Emilia Babik SP
Kluszkowce
III miejsce Oliwia Michniak SP
Chochołów oraz Iga Piłat SP nr
4 Nowy Targ
Wyróżnienie: Martyna Gondek
SP Bańska Wyżna

Zdjęcia: Kamil Kowalczyk
Fot-Film Spisz Podhale

Grupa II (klasy IV - VI):
I miejsce Ewelina Jarząbek SP
Bańska Wyżna
II miejsce Jakub Kęska SP Szaflary
III miejsce Lena Jastrzębska SP
nr 4 Nowy Targ oraz Laura Gancarczyk SP Kluszkowce
Wyróżnienie: Amelia Sikoń SP
Skrzypne oraz Gabriela Truty SP
Ludźmierz
Grupa III (klasy VII-VIII):
I miejsce Franciszek Bafia SP
Skrzypne
II miejsce Barbara Guziak SP
Szaflary
III miejsce Michał Piłat SP nr 4
Nowy Targ
Wyróżnienie: Wiktoria Pałka SP
Czerwienne oraz Anna Repa SP
Maruszyna Górna
» Kategoria gwarowa:
Grupa I (klasy I-III):
I miejsce Szymon Chramiec SP
Skrzypne oraz Emilia Stoch SP
Chochołów
II miejsce Nikola Wyroba SP
Bańska Niżna
III miejsce Justyna Gał SP Szaflary
Wyróżnienie: Stanisław Hajnos
SP Szaflary oraz Katarzyna Gubała SP Bańska Wyżna
Grupa II (klasy IV - VI):
I miejsce Jakub Tylka SP Chochołów
II miejsce Szymon Stopka SP
Szaflary
III miejsce Ewelina Urbaś SP
Bańska Wyżna oraz Józef Tylka
SP Chochołów
Wyróżnienie: Adam Magdziak
SP Skrzypne, Zofia Trebunia SP
Szaflary, Aleksandra Zwijacz SP
Ratułów, Kamil Wyrostek SP
Bańska Niżna
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POŻEGNANIE
KS. MIROSŁAWA
MĘŹYŃSKIEGO
Płacom moje ocy,
Jakby nie płakały?
Kie nom Wase rynce
Ślubu udzielały
Kie nom nase dzieci
Wodom polewały
Jakozby me ocy
Dzisiok nie płakały?
Ścisko straśnie serce
Jakby nie ściskało?
Kie tak dobrego księdza
Z tela nom zabrało
Kie tak dobrego cłeka
Pół świata kochało
Jakozby me serce
Dzisiok nie ściskało?
Ciezko tak na duchu
Jakby lekko było?
Kie takie dobre serce
Juz nie bedzie biyło
Kie takie cudne zycie

Nagle siy rozmyło
Jakozby na dusy
Dzisiok lekko było?
Tak przeciy godajom
Dobry zawse podzie
Bedzieciy se haniok
Majowecki nucieł
Choc tutok na ziemi
Ciezko moja dusa
Wyście juz u bramy
U Pana Jezusa
Pewnieściy scynśliwy
Jako tu na ziemi
Bościy juz pomiędzy
Syćkiemi świętymi
Moze i jo wytrem
Zapłakane ocy
Wystarcy mi przeciy
O Wos nie zabocyc...
Dominika Rzadkosz

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 MARCA 2022 R. DO 31 MAJA 2022 R.
9.

1935 r.

29.03.2022 r.

Skrzypne

10. Janik Piotr

1985 r.

04.04.2022 r.

Bańska Wyżna

11. Kułach-Lassak Maria

1937 r.

13.04.2022 r.

Szaflary

12. Rusnak Stanisław

1930 r.

23.04.2022 r.

Bańska Niżna

13. Bartoszek Władysław

1937 r.

23.04.2022 r.

Maruszyna

14. Gacek Agnieszka

1940 r.

26.04.2022 r.

Zaskale

Szaflary

15. Wilkus Helena

1953 r.

27.04.2022 r.

Maruszyna

24.03.2022 r.

Szaflary

16. Piszczór Janina

1926 r.

08.05.2022 r.

Skrzypne

1952 r.

24.03.2022 r.

Skrzypne

17. Pęksa Jan

1937 r.

22.05.2022 r.

Szaflary

1930 r.

27.03.2022 r.

Maruszyna

18. Soboczyński Andrzej

1961 r.

29.05.2022 r.

Szaflary

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

1.

Majerczyk Franciszek

1947 r.

02.03.2022 r.

Szaflary

2.

Barnaś Anna

1924 r.

19.03.2022 r.

Bańska Wyżna

3.

Bukowski Stanisław

1952 r.

19.03.2022 r.

Maruszyna

4.

Zapotoczny Józef

1922 r.

20.03.2022 r.

Bańska Niżna

5.

Tylka Anna

1947 r.

21.03.2022 r.

6.

Bukowski Władysław

1936 r.

7.

Majerczyk Zygmunt

8.

Bieda Aniela
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Uchwała antysmogowa a realizacja
inwestycji geotermalnej
W dniu 9.05.2022 r. przedstawiciele Gminy Szaflary gościli w swojej siedzibie reprezentantów rządu z naszego regionu
Wiceministra Klimatu i Środowiska Edwarda Siarkę, Wiceministra Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego,
Wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Członka Rady Doradców
Politycznych Prezesa Rady Ministrów, Posłankę Annę Paluch, Senatora Jana Hamerskiego, Radnego Powiatowego
Jacka Króla, Przewodniczącego Rady Gminy Szaflary Stanisława Wąsika oraz radnych z gminy Szaflary.
Wójt Gminy Szaflary korzystając z możliwości omówienia istotnych kwestii dla Gminy Szaflary oraz jej mieszkańców
w gronie obecnych parlamentarzystów poruszył temat uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

W

kontekście prowadzenia
działań zmierzających do
poprawy powietrza Gmina
Szaflary znajduje się w szczególnym położeniu z uwagi na realizację kompleksowej inwestycji
polegającej na budowie odwiertu
geotermalnego badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4,
który będzie wykorzystywany
do celów grzewczych poprzez
utworzenie geotermalnej sieci
ciepłowniczej zaspokajającej
potrzeby energetyczne w blisko
1150 gospodarstwach na terenie
Gminy Szaflary oraz docelowo
Nowego Targu. W pierwotnym
założeniu projektowym budowa odwiertu zostałaby już sfinalizowana, jednakże w związku
z koniecznością pogłębienia oraz
zmiany lokalizacji, proces realizacji całości inwestycji wydłużył się o około dwa lata. Mimo
dokładania wszelkich starań ze
strony przedstawicieli Gminy
Szaflary, by zakończyć inwestycję przed terminem wejścia
w życie przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa
małopolskiego zostało to uniemożliwione, więc zasadnym jest
potraktowanie Gminy Szaflary
szczególnie poprzez wydłużenie
okresu wejścia w życie przepisów uchwały antysmogowej obligujących do wymiany kotłów
bezklasowych do końca 2022 r.
Jednakże wszelkie podjęte dotychczas czynności w zakresie
zmiany obowiązujących przepisów nie przyniosły zamierzonych efektów, wobec czego Wójt
Gminy Szaflary zwrócił się do
obecnych parlamentarzystów
o poparcie opisanej inicjatywy,
z uwagi na wymierne korzy-

ści jakie przyniesie zrealizowanie inwestycji nie tylko dla
Gminy Szaflary, ale i całego
województwa małopolskiego.
Wszyscy zebrani zobowiązali
się do podjęcia odpowiednich
działań wyrażających wsparcie
zabezpieczenia celu realizacji
największego przedsięwzięcia
geotermalnego w Polsce. W tym
miejscu warto również podkreślić, że wprowadzenie postulowanej zmiany nie zwalniałoby
mieszkańców z obowiązku korzystania dobrych jakościowo
paliw do momentu przyłączenia
do ciepłowniczej sieci geotermalnej, a wszelkie odstępstwa
w postaci spalania niewłaściwych materiałów powodujących
zagrożenie dla zdrowia społeczności sąsiedzkiej będą surowo
karane.

Ponadto, Wójt Gminy Szaflary zwrócił uwagę na rosnący
niepokój mieszkańców związany z obecną sytuacją polityczną
i gospodarczą na świecie oraz
obawę przed utratą bezpieczeństwa energetycznego. W świetle
wskazanych okoliczności koniecznym jest również dostosowania Uchwały antysmogowej do panujących warunków
poprzez potraktowanie ogrzewaczy pomieszczeń opalanych
odnawialną biomasą leśną spełniający wymagania ekoprojektu (m.in. kominków) na równi
z innymi urządzeniami zasilanymi OZE typu pompy ciepła,
czy systemy fotowoltaiczne.
Działania organów władzy publicznej na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego
poprzez uniezależnienie się od
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importowanych paliw kopanych
oraz wykorzystanie krajowych
zasobów drewna powinny stać
się priorytetem w kontekście
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnej
sytuacji polityczno-gospodarczej. Jednym z kroków, które
mogłyby służyć zapewnianiu
bezpieczeństwa energetycznego jest system plombowania
wyłączonych z użytku kotłów,
bez konieczności ich likwidowania poprzez zezłomowanie
oraz określenie zasad, sytuacji
wyjątkowych, w których możliwe byłoby usunięcie zabezpieczenia, co stanowiłoby awaryjne
źródło ciepła, na wypadek sytuacji awaryjnych.
Tekst: Natalia Pańszczyk
Zdjęcia: Natalia Staszel
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10 milionów złotych
na drogi w gminie
Szaflary
Gmina Szaflary otrzymała z Rządowego
Funduszu Polski Ład 10 milionów złotych
na modernizację dróg gminnych.

I

nwestycja w gminie Szaflary
będzie polegała na modernizacji 10 dróg gminnych,
o łącznej długości ok. 10 km,
położonych w miejscowościach
Szaflary, Skrzypne, Maruszyna,
Bańska Niżna, Bańska Wyżna
i Zaskale.
Modernizacja będzie obejmować wymianę starej nawierzchni, wykonanie nowej
nakładki asfaltowej, umocnienie poboczy oraz budowę i modernizację odwodnienia części

dróg. Inwestycje te zwiększą
bezpieczeństwo na drogach
i wpłyną na poprawę jakości
życia mieszkańców.
Przekazanie promes odbyło się w Nowym Targu, wzięli
w nim udział Senator Jan Hamerski, Poseł RP Anna Paluch
oraz samorządowcy z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, wśród nich wójt Rafał
Szkaradziński.
Oprac. r/
Zdjęcia: UG Szaflary

Odbiór chodnika w Bańskiej Niżnej
W czerwcu br. dokonano odbioru końcowego chodnika wykonanego w ciągu drogi powiatowej nr 1653K
wzdłuż ulicy Palenice w Szaflarach i ulicy Papieskiej w Bańskiej Niżnej.

P

race trwały od lipca ubiegłego roku i były wykonywane
przez Firmę Handlowo –
Usługową „STACHOŃ”. Koszt
wykonania inwestycji wyniósł
ponad 3,2 mln zł, z czego 1 768
383,00 zł stanowi dofinansowa-

nie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą kwotę
pokryje po połowie Powiat Nowotarski i Gmina Szaflary.
W odbiorze uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Nowym Targu

Kazimierz Bielak, pracownicy
Działu Realizacji Inwestycji
i Utrzymania PZD, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński
wraz z pracownikami Referatu
Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Radni Rady Gminy
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Szaflary Helena Guśpiel i Jacek
Wątorek, Sołtys Wsi Bańska
Niżna Jan Stopka, Inspektor
Nadzoru oraz przedstawiciele
Wykonawcy.
Tekst: Wioletta Pawlak, oprac. r/
Zdjęcie: Aneta Sarnecka-Grzybała
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W Zaskalu ruszył kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej
W dniu 09.05.2022 r. w budynku Urzędu Gminy Szaflary została podpisana umowa na realizację
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz
budową nowej drogi gminnej” obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na znacznym obszarze
Zaskala oraz budowę nowej drogi przebiegającej przez Osiedle Kopaczyska, która połączy ul. Kardynała
Karola Wojtyły w Zaskalu z ulicą Kolejową w Szaflarach.

W

ykonawcą robót będzie
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci
Sanitarnych ASTEX Sądelscy
Sp. j. Zaskale os. Za Torem 3,
34-424 Szaflary, a ich termin
zakończenia zaplanowano na
grudzień 2023 r.
Bezpośrednio przed podpisaniem umowy odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra
Klimatu i Środowiska Edwarda
Siarki, Wiceministra Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego, Senatora Jana Hamerskiego,
Posłanki Anny Paluch, Radnego Powiatowego Jacka Króla,
Przewodniczącego Rady Gminy
Szaflary Stanisława Wąsika oraz
radnych z gminy Szaflary.
Podczas spotkania Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński
przedstawił zakresy budowy kanalizacji na terenie Zaskala od
2019 roku. Chronologicznie
inwestycje te przedstawiają się
w następujący sposób:
- w okresie od lipca 2019 r. do
grudnia 2020 r. została wykonana

kanalizacja sanitarna na części ul.
Kościelnej, ul. Skałka, ul. Sportowej, ul. Słonecznej oraz części
ul. Kardynała Karola Wojtyły i ul.
Kolejowej. Prace były realizowane dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
przez firmę ASTEX Sądelscy Sp.
j. Zaskale. W ramach inwestycji
wykonano łącznie w Zaskalu
i Maruszynie ok. 7,25 km sieci.
Wartość zadania wyniosła 6 048
315,08 zł brutto, z czego kwotę
3 143 642,48 zł stanowiło dofinansowanie z POIiŚ,

- w okresie od listopada
2019 r. do sierpnia 2020 r. podczas budowy drogi gminnej ul.
Piłsudskiego w Zaskalu, Gmina
Szaflary z własnych środków
wykonała kanalizację sanitarną
o długości ok. 0,39 km i wartości
419 310,90zł. Wykonawcą robót
była firma ZIBUD Sp. z o.o. Sp.
k., 34-608 Kamienica 1000,
- w okresie od października
2021 r. do lipca 2022 r. planowane jest zrealizowanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Za
Torem w Zaskalu oraz Kolejowej
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w Szaflarach, w ramach której
powstanie około 2,20 km sieci.
Wykonawcą jest Firma Budowlana „MRUGAŁA” Mrugała
Piotr, Os. Za Torem 3, Zaskale.
Wartość robót to 1 392 986,40 zł,
z czego 1 000 000,00 zł stanowi
dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w okresie od marca 2022 r.
do listopada 2022 r. wykonywane będzie kanalizacja sanitarna
w ciągu ul. Bogdana Werona oraz
ul. Kardynała Karola Wojtyły.
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie ok. 2,40 km
kanalizacji sanitarnej o wartości 2 892 411,94 zł, z czego
1 882 016,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW. Wykonawcą
robót jest Konsorcjum firm Ekoinstal Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
oraz Stradom-Instal Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 8, 34-200 Sucha
Beskidzka,
- w okresie od maja 2022 r.
do grudnia 2023 r. planowane
jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Kardynała
Karola Wojtyły, Leśnej, Polnej,
Kościuszki, Za Wodą, oraz części ulicy Kościelnej, Za Torem
i Osiedle Kopaczyska o długości ok. 7,910 km i wartości
15 404 881,72 zł (wraz z budową
nowej drogi na Os. Kopaczyska),
z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
stanowi 13 205 000,00 zł. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX
Sądelscy Sp. j. Zaskale os. Za
Torem 3, 34-424 Szaflary.
Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/
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Nowy wóz strażacki dla OSP Bór!
W dniu 20 kwietnia 2022 roku na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów pożarniczych dla PSP w Krakowie,
a używanych dla okolicznych jednostek OSP, wręczenia decyzji przyznania świadczeń ratowniczych dla
członków-emerytów OSP oraz wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla
53 jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego.

W

śród jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie na zakup samochodów jest również
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borze z Gminy Szaflary. Wysokość otrzymanej dotacji
z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 400 000 złotych na nowy średni
samochód ratowniczo-gaśniczy, który zostanie zakupiony w tym roku dzięki wsparciu Gminy Szaflary,
Rady Sołeckiej Bór i środków własnych.
Powyższa promesa została odebrana przez Wójta
Gminy Szaflary Rafała Skaradzińskiego i prezesa
OSP Bór Józefa Gacka.
W uroczystości przekazania wzięli udział: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz
parlamentarzyści – miedzy innymi Poseł Anna Paluch,
Senator Jan Hamerski, liczni samorządowcy i przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Komendant
Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcami, Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg.
Paweł Knapik i liczni Komendanci Powiatowi PSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Borze bardzo dziękuje
za wszystkie środki i obiecuje, że dołoży wszelkich
starań, aby zakupiony samochód służył jak najlepiej
wszystkim potrzebującym pomocy.Tekst: Józef Gacek

Nowa droga
„Za Cmentarzem” w Borze
Pod koniec maja br. odbyło się przekazanie placu
budowy dla budowy drogi gminnej, zwyczajowo
nazywanej „Za Cmentarzem” w Borze.

W

ramach zadania powstanie nowa droga o nawierzchni bitumicznej
o długości 934,20 m i podstawowej szerokości 3,50m, z kanalizacją deszczową, kanałem
technologicznym i oświetleniem ulicznym.
Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych
oraz zapewnienie spójności dróg
publicznych.

Wartość inwestycji wynosi
2 812 676,87 zł, z czego 1 649
185,00 zł to dofinansowane ze
środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Wykonawcą
robót jest Firma Handlowo –
Usługowa „KALTRANS” Sp.
j. Kalata, Os. Nowe 1e, 34-424
Szaflary. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień
2022 r.
Tekst i zdjęcia:
Wioletta Pawlak, oprac. r/
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Dzieci z Boru
korzystają z nowego
placu zabaw
Od maja br. dzieci z Boru mogą korzystać
z nowego placu zabaw, który został
zamontowany przy budynku Szkoły
Podstawowej.

J

est to pierwszy na terenie
Gminy Szaflary plac zabaw o dużych wymiarach,
wykonany z tworzywa sztucznego. Już od pierwszych dni
jego udostępnienia korzystają

z niego licznie najmłodsi mieszkańcy Boru, mając radość ze
zjeżdżalni, ścianek, podestów
i schodków.
Tekst: Wioletta Pawlak, oprac. r/
Zdjęcie: Zuzanna Śmiałkowska

Sadzonki drzewek
owocowych dla
mieszkańców
Gminy Szaflary
Tradycyjnie w okresie
wiosennym Urząd Gminy
Szaflary zorganizował akcję
wydawania sadzonek drzew dla
mieszkańców Gminy Szaflary.

T

egoroczna edycja przebiegała pod znakiem drzew
owocowych, a wśród wydawanych sadzonek znalazły się głównie jabłonie różnych odmian. Akcja
spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony mieszkańców i mamy nadzieję, że sadzonki urozmaicą krajobraz gminy, jednocześnie zwiększając zadrzewienie.
Przy okazji wydawania sadzonek przeprowadzono
akcję informacyjną dotyczącą tzw. Programu Czyste
Powietrze, Uchwały antysmogowej dla województwa Małopolskiego, Programu Ochrony Powietrza dla
województwa Małopolskiego i Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
Tekst: Bartłomiej Bednarz
Zdjęcia: Natalia Pańszczyk
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Ksiądz Maurycy Rottermund
Właściwy człowiek we właściwym miejscu i właściwym czasie

P

ierwsze dekady XX wieku to
bardzo burzliwy czas w historii Polski i całej Europy.
Kiedy się rozpoczynał, nie było
nas na mapie kontynentu i tak
naprawdę nawet najwięksi optymiści nie widzieli podstaw ku
temu, by miało się to szybko
zmienić. Jednak Wielka Wojna
(zwana później I wojną światową), najkrwawsza w dotychczasowych dziejach świata,
przetaczająca się przez Europę
w latach 1914-1918, zmieniła
całkowicie układ sił na naszym
kontynencie. Polska odzyskała
niepodległość i mozolnie odbudowywała swoją państwowość
po trwającej 123 lata niewoli.
Te wielkie historyczne procesy dotyczyły również Podhala,
które do 1918 roku było częścią
Austro-Węgier, a po 1918 roku
znalazło się w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej.
I dotyczyły również Szaflar,
w których w latach 1901-1931
proboszczem rozległej parafii
był ksiądz Maurycy Rottermund.

RODOWÓD
Rodzina Rottermundów swymi korzeniami sięga głęboko
w przeszłość. Udokumentowana genealogia rodu zaczyna
się w XVI wieku, kiedy cesarz
rzymski Ferdynand I nadał
w 1560 roku herb szlachecki
Tomaszowi Rotermundowi (drugie „t” w nazwisku pojawiło się
później). Gniazdem rodzinnym
Rottermundów była Zawadka,
niewielka wioska w pobliżu Wadowic. Pradziadek Maurycego
Józef był właścicielem majątku
w Zawadce, syn Józefa – Antoni
wybrał karierę wojskową i został
oficerem Księstwa Warszawskiego, a z kolei syn Antoniego
– Józef Antoni (ojciec Maurycego) jako siedemnastoletni
młodzieniec był uczestnikiem
powstania listopadowego. I te
rodzinne powstańcze tradycje
miały niewątpliwy wpływ na
sposób myślenia Maurycego,
tłumacząc wiele jego późniejszych działań.

PROBOSZCZ NA TRUDNY
CZAS ZABORÓW
Ksiądz Maurycy bardzo szybko aktywnie włączył się w nurt
życia lokalnej społeczności.
Obowiązki duszpasterskie łączył
z działalnością w wielu różnych
obszarach. Kiedy 30 kwietnia
1904 roku formalizowano działalność ochotniczej straży pożarnej, której zaczątki sięgają
1886 roku, wziął udział w zebraniu założycielskim, a późnej
cały czas wspierał jej działalność. Podobnie było z kółkiem
rolniczym prężnie działającym
od 1887 roku. Była to organizacja szerząca postęp rolniczy,
wprowadzająca różne nowinki
zwiększające efektywność pracy
na roli. Przez jakiś czas Maurycy
Rottermund był nawet prezesem
kółka rolniczego. Bliska była
mu również tematyka regionalna. Kiedy w 1911 roku grupa
muzykantów założyła zespół
potocznie nazywany kapelą gazdowską, ksiądz Maurycy przeznaczał środki finansowe na tę
działalność. W ten sposób kapelę
stać było na zakup instrumentów
muzycznych. Kapela często koncertowała, brała udział w przedstawieniach i uroczystościach.
Taka postawa księdza Maurycego świadczyła o jego pozytywistycznym myśleniu. Ten
potomek powstańca listopadowego doskonale wiedział, że tylko
wzmacnianie tkanki społecznej,
aktywizowanie ludzi, wyzwalanie w nich pozytywnej energii,
stworzy przesłanki do tego, by
powstało społeczeństwo gotowe
do życia w wolnym państwie.
Patriotyzm rodzi się bowiem
w codziennym działaniu dla
dobra wspólnego.
Zbliżającą się pięćsetną
rocznicę bitwy pod Grunwaldem
(1910 rok) uznał za doskonałą
okazję do wyrażenia uczuć patriotycznych. Postanowił wznieść
krzyż metalowy na górze Ranisberg. Nie zraziła go nawet
początkowa odmowa władz austriackich. Dopiął swego i z pewnym poślizgiem, bo dopiero 17

Herb rodziny Rottermundów

ZANIM ZOSTAŁ PROBOSZCZEM
Maurycy Rottermund przyszedł na świat 22 września
1864 roku w Krakowie. Jego
rodzicami byli wspomniany już
Józef Antoni oraz Julianna Ewa
z domu Rutkowska. Wykazywał
wielką ochotę do nauki, a odkrywszy w sobie powołanie do
kapłaństwa, zdecydował się studiować na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy w trakcie studiów
został wysłany do Rzymu, wydawało się, że kariera kościelna
stoi przed nim otworem, jednak
z powodu bliżej nieokreślonej
niesubordynacji (nieposłuszeństwa) te plany się nie ziściły i tuż
po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1892 roku trafił jako
wikariusz na swoją pierwszą
parafię do Szaflar. Przebywał
tu 2 lata, a w kolejnych latach
pełnił posługę w Nowem Bystrem oraz w Krakowie – najpierw w Podgórzu, a następnie
w kościele świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
Wreszcie biskup diecezjalny
krakowski Jan Puzyna uznał, że
kilka lat praktyki w roli wikarego
w wystarczający sposób predestynuje Maurycego Rottermunda
do funkcji proboszcza i wyznaczył mu pierwszą parafię. W taki
oto sposób w 1901 roku ksiądz
Maurycy ponownie znalazł się
w Szaflarach na miejsce poprzedniego proboszcza Leopolda
Chmielowskiego.
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Ksiądz Maurycy Rottermund 1864-1931

maja 1914 roku, zorganizował
wielką uroczystość poświęcenia
krzyża z udziałem licznych oficjeli, organizacji i stowarzyszeń.
Pewnie nikt z obecnych na tej
uroczystości nie przypuszczał,
że za kilka miesięcy cała Europa
będzie w ogniu Wielkiej Wojny.

PROBOSZCZ NA TRUDNY
CZAS WOJNY
Ranek 1 sierpnia 1914 roku
wstrząsnął mieszkańcami Szaflar. Każdy, kto wyszedł z domu,
mógł zobaczyć wielkie płachty plakatów z informacjami
o ogólnej mobilizacji wszystkich
roczników poborowych i rezerwistów do 42. roku życia. Tak
Austro-Węgry szykowały się na
wojnę z Rosją. Ksiądz Maurycy
Rottermund (miał już wówczas
przyznany tytuł kanonika) odprawił w tym dniu Mszę świętą
w wypełnionym po brzegi kościele, a nazajutrz w uroczystej
procesji odprowadził rezerwistów spod kościoła na przystanek
kolejowy w Szaflarach. W ten
sposób w jednej chwili ze wsi
ubyły dziesiątki mężczyzn,
a obowiązek utrzymania rodzin
spadł na barki kobiet. W tym
trudnym czasie, kiedy brakowało żywności, zmalały dochody
związane z obsługą ruchu turystyczno – wczasowego, a listy
przychodzące z frontu mówiły
o okrucieństwach wojny – ksiądz
Maurycy był na co dzień wśród
swoich „owieczek”. Chodził po
domach, interesował się sytuacją
parafian, dodawał otuchy, podtrzymywał na duchu. I nikogo
nie udawał. Był sobą – człowie-
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kiem bezpośrednim, życzliwym,
skorym do pogawędek z każdym
i o wszystkim. Nic zatem dziwnego, że szaflarzanie czuli w nim
wielkie oparcie, a kontakt z nim
dodawał im sił do zmagań z trudną rzeczywistością.
Po czterech latach krwawej
wojny w Europie szykował się
nowy porządek. Pojawiła się niepowtarzalna szansa na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Ci wszyscy, dla których ta idea
była droga, niezależnie od miejsca, w którym żyli, i roli, którą
pełnili w swoim środowisku, angażowali się w działalność organizacji niepodległościowych. 27
października 1918 roku Maurycy Rottermund stanął na czele
komitetu parafialnego Organizacji Narodowej. Organizacja
ta w szerszej skali dążyła do
sprawnego przejęcia władzy od
administracji austro-węgierskiej,
a dzięki komitetom parafialnym
docierała do nawet najmniejszych miejscowości. Z całej parafii szaflarskiej przystąpiło do niej
około 150 osób, które już w dniu
utworzenia komitetu uchwaliły rezolucję do tworzącego się
rządu Rzeczypospolitej Polskiej
domagającą się wycofania z Polski żołnierzy obcych armii oraz
rozpoczęcia starań o przyłączenie
do niej Spisza i Orawy.

PROBOSZCZ NA TRUDNY
ŚCZAS NIEPODLEGŁOŚCI
Niepodległość uroczyście
zawitała do Szaflar 10 listopada 1918 roku. Maurycy Rottermund był jednym ze współorganizatorów patriotycznego
wiecu z udziałem kilkuset osób.
Przedstawiciele gminy Szaflary
złożyli ślubowanie „Ojczyźnie
– Polsce”, a ksiądz Maurycy wygłosił okolicznościowe kazanie.
Podkreśleniem wyjątkowości
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chwili i rodzącej się wolności był
dźwięk dzwonów kościelnych
wydobytych z ukrycia, w którym
znajdowały się przez całą wojnę,
by nie ulec rekwizycji i przetopieniu na kule armatnie.
Od momentu odzyskania
niepodległości w kalendarzu
księdza Maurycego na trwałe
były zakreślone dwie daty: 11
listopada i 3 maja. Corocznie
w tych dniach odprawiał uroczyste nabożeństwa, a 3 maja
1927 roku poświęcił „drzewo
wolności” – wiąz górski zasadzony w pobliżu budynku ówczesnej
szkoły. Ciekawostką jest fakt, iż
z tego drzewa została wyrzeźbiona w 2002 roku figura świętego
Floriana znajdująca się właśnie
w miejscu, w którym rosło „drzewo wolności”.
Ponadto ksiądz Rottermund
był współgospodarzem dwóch
wielkich wydarzeń daleko wykraczających swoim znaczeniem poza Podhale. 8 sierpnia
1926 roku odbył się w Szaflarach X Zjazd Związku Podhalan z udziałem ideowego ojca tej
organizacji Władysława Orkana,
a 15 września 1929 roku – zjazd
byłych Legionistów, Hallerczyków i Związku Strzeleckiego
z całego powiatu nowotarskiego.
Jednak przede wszystkim
ksiądz Rottermund kontynuował
swoją misję społecznika w duchu
pozytywistycznym. Gdy tylko
zakończyła się wojna i do domów zaczęli wracać żołnierze,
zorientował się, jak wielu z jego
parafian potrzebuje pomocy.
Wrócili z wojny okaleczeni, wycieńczeni i schorowani. Ksiądz
Maurycy zorganizował Komitet
opieki nad inwalidami wojennymi i w zależności od potrzeby,
starał się każdemu pomóc. Dla
jednych najważniejszy był pobyt
w szpitalu lub sanatorium, innym

pomagał szukać lżejszej pracy,
jeszcze inni potrzebowali doraźnego wsparcia finansowego.
W tej sytuacji ksiądz Rottermund
okazał się świetnym organizatorem.
W dalszym ciągu ożywiał też
działalność różnych organizacji.
Działając cały czas w kółku rolniczym, był w gronie tych, którzy
doprowadzili do utworzenia 14
sierpnia 1927 roku Podhalańskiej Spółdzielni Mleczarskiej
w Szaflarach – pierwszej na
Podhalu. Został przewodniczącym rady nadzorczej tej
spółdzielni. Również aktywnie
wspierał działalność miejscowego oddziału Kasy Stefczyka. Ta
spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa odegrała znaczną
rolę w rozwoju usług i drobnej
przedsiębiorczości w odrodzonej Polsce. Przewodniczył też
Radzie Szkolnej Miejscowej,
której zadaniem było m.in. zarządzanie majątkiem szkolnym,
dbanie o budynek szkolny, ale
także interesowanie się życiem
uczniów poza szkołą.

PROBOSZCZ – DOBRY
GOSPODARZ PARAFII
A przecież przede wszystkim
Maurycy Rottermund był proboszczem realizującym na co
dzień wszystkie obowiązki przypisane do tej funkcji. Kierował
rozległą parafią, która obejmowała 9 wsi (Bańska, Biały Dunajec,
Gliczarów, Leśnica, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Zaskale,
Ząb) i liczyła ponad 8000 wiernych. Poprzednim proboszczem
w latach 1830-1901 był ksiądz
Leopold Chmielowski, który wysoko zawiesił poprzeczkę, będąc
sprawnym i energicznym gospodarzem parafii. Zostawił po sobie
budynek kościoła wzbogacony
o pseudogotycką wieżę oraz wieżyczkę na sygnaturkę. Ponadto
zakupił nowe organy i rozpoczął
budowę wikarówki. W tym czasie prężnie też działało Bractwo
Różańca Świętego. Ksiądz Maurycy kontynuował jego dzieło.
Dokończył budowę wikarówki,
wybudował przy kościele dwie
kaplice oraz kaplicę na cmentarzu parafialnym. Wyremontował
również plebanię i dobudował
do niej piętro. O substancję materialną parafii dbał na bieżąco,
a parafianie z pełnym zaufaniem

Rodzina Rottermundów. Drugi od prawej siedzi ksiądz Maurycy Rottermund
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akceptowali poczynania swojego
duszpasterza.

PRO MEMORIA
Wiele można by również powiedzieć o mocnych więzach
łączących go z członkami jego
rodziny. Dla swoich najbliższych zawsze był prawdziwym
oparciem. Lubił gościć ich na
plebanii (o częstych odwiedzinach wnuczki jego brata Jana,
Wisławy Szymborskiej, była
mowa w poprzednim numerze
„Kwartalnika”). Ale prawdziwym sprawdzianem jego oddania
dla najbliższych była sytuacja,
gdy zmarła jego bratanica (córka
najstarszego brata Juliana) Janina. Zmarła tuż po porodzie,
osierocając synka Juliana. A gdy
Julian miał 4 lata, zmarł również
jego ojciec, profesor gimnazjum
nowotarskiego Tomasz Buła. Był
rok 1917. Wtedy ksiądz Maurycy
postanowił wziąć na wychowanie małego Juliana, który aż do
uzyskania pełnoletności mieszkał na plebanii. Jego stryjeczny
dziadek zapewnił mu jak najlepsze warunki do życia i edukacji.
Ciekawostką jest fakt, że syn
Juliana, wybitny historyk sztuki
Andrzej Rottermund był w latach
1991-2015 dyrektorem Zamku
Królewskiego w Warszawie.
Latem 1931 roku ksiądz Maurycy Rottermund dowiedział się,
że jego organizm został zaatakowany przez nowotwór. Człowiek,
który w tak wielu trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał,
tym razem nie był w stanie się
obronić. Ziemski żywot jednej
z najbardziej znaczących postaci
w historii Szaflar dobiegł końca.
Zmarł 17 lipca 1931 roku, a miejscem jego spoczynku została kaplica na cmentarzu w Szaflarach.
Jarosław Szlęk
Źródła:

» Anna Bikont, Joanna Szczęsna
„Pamiątkowe rupiecie. Biografia
Wisławy Szymborskiej”,
» „Szaflary wieś podhalańska”,
red Mieczysław Adamczyk,
» Wojciech Kamiński
„Wspomnienia”.
Zdjęcia:

» www.szkola.szaflary.pl
» Anna Bikont, Joanna Szczęsna
„Pamiątkowe rupiecie. Biografia
Wisławy Szymborskiej”,
» www.geni.com
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Odkrywamy tajniki przestrzennego projektowania
W maju br. w gminie Szaflary odbył się cykl
warsztatów z projektowania i druku 3D dla
dzieci i młodzieży.

P

odczas zajęć uczestnicy poznali tajniki przestrzennego
projektowania i tworzenia
kształtów w bezpłatnym programie Tinkercad, jego funkcje i możliwości techniczne
oraz zdobyli wiedzę z zakresu
budowy i praktycznej obsługi
drukarki 3D. Mieli także okazję samodzielnie zaprojektować
wybrany przedmiot i obserwować proces jego drukowania.
Szkolenia odbywały się w budynku Urzędu Gminy i były

Wielkanocne pisanki
Po dwuletniej przerwie, w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szaflarach odbyły się warsztaty
wielkanocne dla dzieci i młodzieży z gminy Szaflary.

P

odczas zajęć, dzieci pod
okiem instruktorów i rodziców, przygotowywały własnoręcznie kolorowe pisanki,
które najpierw malowały farbami a później dekorowały barwnymi, wiosennymi ozdobami.
Powstały piękne i niepowtarzalne wiosenne prace, które
z pewnością będą ozdobą domów podczas Świąt Wielka-

nocnych. Udział w zajęciach
był bezpłatny, prowadziły je
animatorki kultury z GCKPiT.
W warsztatach udział wzięło
ponad 40 uczestników.
Pełna galeria zdjęć dostępna
jest na FB Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach.
Tekst:Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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skierowane do dzieci w wieku
od 10 do 18 lat.
Warsztaty prowadzone były
przez pracowników Gminnego
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach i realizowane
były z projektu „BIT: Bony na
Innowacje Technologiczne”
finansowanego przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa
w ramach konkursu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków
Kultury”.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel
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Kolejna edycja
konkursu
„Surowce wtórne”
Po raz szósty już, Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
zorganizowało dla przedszkolaków i uczniów
z gminy Szaflary, konkurs plastycznotechniczny „Surowce wtórne”. Tematem
przewodnim tegorocznej edycji był eko strój.

Z

adanie polegało na wykonaniu stroju ekologicznego,
z różnych surowców wtórnych, tj.: opakowania plastikowe,
foliowe, jednorazowe, kolorowa
makulatura itp. Wybór tematyki
był otwarty, uczestnicy przygotowali stroje wieczorowe, sportowe, codzienne, bajkowe, itp.
Pierwszym etapem było nadesłanie do oceny komisji zdjęć
zaprojektowanego i wykonanego stroju. Po obejrzeniu 62 prac
i wnikliwej ocenie, komisja postanowiła zaprosić do kolejnego
etapu wszystkich uczestników.
Ostatni, najbardziej emocjonujący etap konkursu, czyli pokaz
eko mody, odbył się w budynku
Urzędu Gminy Szaflary. Każdy z uczestników miał okazję
zaprezentować się w przygotowanym przez siebie stroju. Na
wybiegu można było zobaczyć

m.in. suknie wieczorowe, stroje
góralskie, sukienki koktajlowe,
stroje sportowe, rycerzy, ninja
i inne bajowe postacie. Uczestnicy pozytywnie zaskoczyli komisję pomysłami, wykonaniem
i sposobem prezentacji strojów.
W uwagi na bardzo wyrównany poziom prac, komisja
postanowiła nie przyznawać
poszczególnych miejsc, a przyznać wszystkim równe nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, książki
i gry ekologiczne oraz słodkie
upominki. Dodatkowo oddziały
przedszkolne i klasy od I do IV
otrzymały vouchery do Parku
Trampolin Jump Planet. Najstarsza grupa wiekowa, czyli klasy od V do VIII, wzięła udział
w wycieczce do Orawskiego
Parku Etnograficznego.
Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel
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Dzień Dziecka w Gminie Szaflary
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach wzorem lat ubiegłych
współfinansowała imprezy zorganizowane dla dzieci przez szkoły z terenu Gminy Szaflary.

W

tym roku do organizacji
zadania pn. „Dzień Dziecka – turnieje i rozgrywki
sportowe w ramach Kampanii
No Promil - No Problem” przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy. Działo się naprawdę
dużo!
W Szkole Podstawowej
w Zaskalu uczniowie korzystali z różnych atrakcji, były
to: dmuchana zjeżdżalnia,
malowanie twarzy, wykonywanie tatuaży i warkoczyków,
pokaz strażacki w wykonaniu
OSP z Zaskala, organizowano
także różne konkursy, w tym
profilaktyczne, za które dzieci
otrzymywały nagrody. W ramach
wydarzenia nauczyciele bibliotekarze zorganizowali konkurs
czytelniczy „Polecam innym to
,co czytam”. Była to prezentacja książek przeczytanych przez
uczniów.
W Szkole Podstawowej
w Szaflarach w tym dniu również było wesoło, wspaniale,
zaskakująco i niezwykle kreatywnie! Uczniowie ukazali
swoje niezwykłe pasje, hobby
oraz talenty! Każda klasa pokazała skarbnicę talentów jaką
w sobie ukrywa. Muzyka, taniec, beatbox, śpiew, gra na
instrumencie, malarstwo, sport,
koniarstwo, hodowla zwierząt
i wiele innych talentów wprawiła nas w zdumienie. W tym
dniu swoje miejsce w szkole
znalazły także kury hodowane

przez jednego z uczniów. Po
prezentacji talentów i zainteresowań uczniów, nastał czas gier
planszowych. Czas spędzony
przy planszówkach miał ukazać
uczniom możliwości spędzania
wolnego czasu bez telefonów
komórkowych.
W Szkole Podstawowej
w Maruszynie Dolnej miały
miejsce również różnego rodzaju
rozgrywki sportowe i konkursy. Młodsza grupa rozpoczęła
świętowanie od zabaw bieżnych
i ruchowych na sali gimnastycznej. Pokonali trudny tor przeszkód, zbudowali piękne wieże
z klocków gimnastycznych. Panie przygotowały wiele atrakcji: malowanie twarzy, robienie
tatuaży, gry planszowe i „zumba” dla dzieci. Starsza grupa
rozpoczęła dzień od rywalizacji
między klasowych w quizie wiedzy związanym z profilaktyką
uzależnień w ramach Kampanii
NO PROMIL – NO PROBLEM.

Po quizie klasy miały za zadanie
zaprojektować i wykonać plakaty
na temat uzależnień.
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej od samego rana tętniła życiem. Wszyscy uczniowie,
nauczyciele i rodzice zgromadzili
się w sali gimnastycznej, gdzie
odbyła się „Parada bohaterów
naszych ulubionych książek”,
a także wiele innych konkursów i zabaw. Podczas trwania
tych konkursów wszystkie dzieci
otrzymały ulotki, baloniki oraz
wiatraki propagujące akcję „No
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promil, no problem”. Potem
wszyscy uczniowie podzieleni
na grupy odwiedzili remizę OSP,
aby uczestniczyć w zajęciach
edukacyjnych, w tym z pierwszej
pomocy. Kolejną atrakcją był
„Trial – show” – pokaz sztuczek
rowerowych w wykonaniu wicemistrza Polski Łukasz Kowala,
nagrodzony przez zachwyconą
publiczność gromkimi brawami.
Na koniec każdy uczeń otrzymał plakat wraz z autografem
trialowca.
Uczniowie klas IV-VIII ze
Szkoły Podstawowa w Bańskiej Wyżnej postanowili Dzień
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Dziecka spędzić aktywnie. Zdecydowali się na wielkie wyzwanie - zdobyli tego dnia szczyt
Babiej Góry. Chociaż trasa była
wymagająca, wszyscy uczestnicy
spisali się na medal i dzielnie
wędrowali do celu. Przed schroniskiem zorganizowano zabawy
oraz rozgrywki międzyklasowe.
Chociaż wszyscy pokonali już
długą drogę, nikomu nie zabrakło
energii podczas rozgrywek.
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej również postawiła na aktywność fizyczną

i wszystkie klasy ten dzień spędziły na Starych Wierchach.
Dzieci przedszkolne udały się
natomiast do Małpiego Gaju.
Wycieczka była okazją do poszerzenia wiedzy przyrodniczej
miała pozytywne aspekty zdrowotne, dzieci spędziły miło czas
na świeżym powietrzu, grając
w palanta, piłkę siatkową i inne
gry i zabawy. Rozpalone zostało
ognisko, było pieczenie kiełbasek. Na boisku szkolnym zorganizowano kampanię społeczną
NO PROMIL NO PROBLEM

dla wszystkich dzieci, mającą
na celu edukować i wpływać na
zmiany w postawach i zachowaniach społecznych przy okazji
zostały rozdane balony i ulotki.
W Szkole Podstawowej
w Borze miało miejsce „Święto
rodziny”. Rodzina to najwspanialsza komórka społeczna,
a bliskie i serdeczne spotkania
z nią, to podstawa funkcjonowania każdego człowieka. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali

występy artystyczne,
recytowali wiersze,
śpiewali piosenki,
tańczyli. Starsze klasy
przygotowały scenki
humorystyczne, które
wprawiły wszystkich
zebranych w dobry
nastrój, zaśpiewali
także piosenki poświęcone swoim mamom.
W Szkole Podstawowej
w Skrzypnem szczególny
nacisk w tym dniu postawiono na promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia, integrację uczniów z różnych klas
oraz uświadamianie o szkodliwości uzależnień, eliminowanie i zmniejszanie czynników
ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Odbyło się
to wszystko poprzez wspólne
zabawy, konkursy i rozgrywki.
Uczniowie klas I-III doskonalili umiejętności udzielania
pierwszej pomocy oraz pogłębiali wiedzę na temat zdrowego
odżywiania na stoisku profilaktycznym „Kolejka po zdrowie”.
Najstarsi z klas VII-VIII również
poznawali zasady zdrowego odżywiania oraz odpowiadali na
pytania dotyczące uzależnień.
Tekst: Katarzyna Sowa,
Pełnomocnik Wójta ds. RPA
Zdjęcia: archiwum szkół

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „No Promil – No Problem”

G

minna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach gratuluje poniżej wymienionym uczniom oraz
rodzinom zdobycia nagrody/ wyróżnienia w Konkursie pn. „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty” organizowanym przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki w ramach Kampanii „No Promil – No Problem”.
MIEJSCOWOŚĆ

IMIĘ

Bańska Niżna

Mikołaj

Maruszyna Dolna Maksymilian

NAZWISKO

RODZAJ PRACY

RODZAJ
NAGRODY

MIEJSCOWOŚĆ

IMIĘ

NAZWISKO

RODZAJ PRACY

RODZAJ
NAGRODY

Topór

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Gabriela

Malacina

Konkurs rodzinny

Nagroda

Mozdyniewicz

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Wojciech

Kołkowski

Konkurs rodzinny

Nagroda

Maruszyna Dolna

Daniel

Karwaczka

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Wyżna

Katarzyna

Rusnak

Konkurs rodzinny

Nagroda

Maruszyna Górna

Kacper

Repa

Literacka

Nagroda

Maruszyna Dolna

Anna

Bartoszek

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Kamil

Kalata

Literacka

Nagroda

Zaskale

Maksymilian

Sowa

Plastyczna

Nagroda

Bańska Niżna

Wojciech

Kołkowski

Literacka

Nagroda

Bańska Niżna

Nikola

Wyroba

Plastyczna

Nagroda

Bańska Niżna

Michał

Rzepa

Literacka

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Magdalena

Pawlikowska

Plastyczna

Wyróżnienie

Maruszyna Górna

Małgorzata

Mucha

Konkurs rodzinny

Nagroda

Bańska Niżna

Jakub

Topór

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Barbara

Cisoń

Konkurs rodzinny

Nagroda

Bańska Niżna

Oliwia

Janik

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Jakub

Topór

Konkurs rodzinny

Nagroda

Bańska Niżna

Martyna

Staszel

Plastyczna

Wyróżnienie

Bańska Niżna

Kalina

Urbaś

Konkurs rodzinny

Nagroda

Bańska Wyżna

Amelia

Rusnak

Plastyczna

Wyróżnienie
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Szkolenie z profilaktyki
zdrowia psychicznego dzieci

D

zięki współpracy Szkoły
Podstawowej w Maruszynie Górnej z Gminną
Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach, w dniu 6
czerwca, rodzice i nauczyciele
spotkali się w budynku szkoły
z psycholog Weroniką Potaczek,
na szkoleniu pn. „Profilaktyka
zdrowia psychicznego Twojego
Dziecka – zagrożenia związane
z używaniem środków psychoaktywnych”.

Tematem spotkania były
kwestie używek, substancji
psychoaktywnych. Omówiono ich dostępność oraz wpływ
na kształtującą się osobowość
dziecka. Została dokładnie
i w przystępny sposób przybliżona kwestia kształtowania
się uzależnienia w kontekście
biochemii neuroprzekaźników.
Psycholog zaprezentowała również możliwości działania dostępne dla nas, osób dorosłych,
w celu właściwego kształtowa-

nia postaw dzieci wobec zachowań ryzykownych. Rozmowa
miała charakter wspierający,
prezentujący właściwe praktyki oraz wiedzę niezbędną
do oceny zagrożenia. W kontekście nadchodzących zmian
w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Konkurs „Dorastamy bez nałogów”
W Szkole Podstawowej w Zaskalu, w dniu
22 kwietnia 2022r., odbył się konkurs
wiedzy o uzależnieniach z zakresu
profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu.

U

czestników konkursu oraz
opiekunów powitała Katarzyna Sowa, pełniąca
funkcję Pełnomocnika Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Szaflarach, która nie miała wątpliwości
co do wiedzy uczestników i życzyła wszystkim powodzenia.
Głównym celem konkursu
było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu
i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu
i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 17
uczniów ze Szkoły Podstawo-

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 nikotyny 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, Pro-

wej z Bańskiej Niżnej, Bańskiej
Wyżnej, Maruszyny Górnej,
Maruszyny Dolnej, Skrzypnego
i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 15 pytań
zamkniętych, 3 otwartych oraz
krzyżówki. Najlepsze wyniki na
konkursie uzyskali:
» I miejsce Dawid Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie
Górnej,
» II miejsce Anita Sikora
ze Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem,
» III miejsce Kacper Repa
ze Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Górnej.

w placówkach oświatowych,
w szkole w Maruszynie Górnej,
organizowanie takich spotkań
ze specjalistami stanie się stałą
praktyką.
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński
Dyrektor SP w Maruszynie Górnej,
oprac. r/

mocji i Turystyki w Szaflarach
przyznało dodatkowe nagrody
rzeczowe za miejsca I - VI.
Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie
działań z profilaktyki uzależnień.
Prace uczniów oceniała komisja
złożona z opiekunów uczniów.
Uroczystego podsumowania
konkursu, wręczenia nagród,
gratulacji dla laureatów ale też
wszystkich uczestników dokonała Katarzyna Sowa oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Zaskalu
Renata Mozgowiec.
Tekst: Katarzyna Sowa
Zdjęcia: Natalia Staszel
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Dzień Mamy w Placówkach Wsparcia
Dziennego w Gminie Szaflary
D
zieci z PWD w Szaflarach
i Zaskalu życzą Kochanym
Mamom wiele radości,
uśmiechu na co dzień, pogody
ducha, samych słonecznych dni
i spełnienia marzeń.

DZIEŃ MAMY
W PWD W BAŃSKIEJ
WYŻNEJ

B

ycie mamą to duże
wyzwanie. Radosne
chwile przeplatają się
ze zmęczeniem, a szczęście
ze łzami. Każdej mamie
należy się wiele ciepłych
słów, szczególnie teraz,
z okazji Dnia Matki.
W Placówce Wsparcia
Dziennego w Bańskiej
Wyżnej dzieci zaprezentowały program artystyczny
dla mam. Podczas występu recytowały wiersze
i zaśpiewały piosenkę,
a także wręczyły samodzielnie wykonane upominki. Nasi goście byli niezmiernie dumni i zadowoleni ze swoich
pociech, a podczas oglądania występu nie jednej mamusi łza zakręciła
się w oku. Wszystkim mamom w tym wyjątkowym czasie składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, nieustającego
zadowolenia ze swoich pociech oraz wielu chwil pełnych radości.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rusnak wychowawca PWD

DZIEŃ MAMY W PWD
W MARUSZYNIE

D

zień Mamy to jeden z ważniejszych dni w ciągu roku.
To Mama obdarzyła nas
nieograniczoną miłością oraz
troską. To Mama prowadzi nas
przez życie nie oczekując niczego w zamian.
Z okazji tego wspaniałego dnia podopieczni Placówki
Wsparcia Dziennego w Maruszynie chcąc podziękować
za trud, troskę, miłość oraz opiekę wykonali dla swoich
mam SŁOICZKI ZDROWIA, w których znalazł się syrop
z mniszka lekarskiego.
Tekst i zdjęcia: Aneta Antoszek wychowawca PWD
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Dzień Strażaka
w PWD w Zaskalu
W całej Polsce, w dniu 4 maja, obchodzony jest
Dzień Strażaka, również i w Placówce Wsparcia
Dziennego w Zaskalu obchodzono to święto.

P

rawie w każdej rodzinie
w Zaskalu jest strażak! Jak
nie tata, to brat ,wujek, kuzyn
czy dziadek albo sąsiad. Dzieci
wiedzą, że strażak musi być odważny, silny i szybki. Podziwiają
ich i pamiętają o nich, zwłaszcza
w dniu ich święta. Są dla nich
przykładem odwagi i męstwa,
to BOHATEROWIE. Niejeden
chłopiec marzy, by być strażakiem, a jak się okazało dziewczyny mogą też nimi zostać :)
W tym dniu dzieci z PWD
w Zaskalu udały się do remizy

OSP Zaskale, by spotkać się
z prawdziwymi strażakami,
Wojciechem Królem i Józefem
Królem. Po drodze też przeszły
próbę odwagi, bo dopadła ich
ulewa. Panowie strażacy zaprezentowali samochód strażacki
i pozwolili wejść do niego, a nawet włączyli syrenę i światła.
Dzieci zwiedziły też garaż i szatnię strażaków, widziały ubrania
strażackie, buty i kaski oraz miały okazję na zrobienie wspólnego
pamiątkowego zdjęcia.

Wszystkim wspaniałym strażakom dziękujemy za ich ofiarną służbę, bohaterską postawę
i przykład prawdziwego Polaka
Patrioty. Życzymy Wam zdrowia,
szczęścia, bezpiecznej służby
i zawsze szczęśliwych powrotów
z akcji! Składamy też życzenia
wszystkim rodzinom strażaków!
Tekst i zdjęcia:
Elżbieta Kolusz
wychowawca PWD,
oprac. r/

Ogródek w PWD w Borze
W miesiącu marcu dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Borze założyły „parapetowy”
ogródek w Placówce.

Ogródek warzywny przy
szkole w Skrzypnem

I

Na terenie Szkoły Podstawowej w Skrzypnem powstał
ogródek warzywny. Maluchy i starszaki z Przedszkola
wraz z dziećmi ze świetlicy PWD zostały ogrodnikami.

W

specjalnej skrzyni posadziły wspólnie warzywa,
które będą pielęgnować,
podlewać, aż w końcu zjedzą to,
co w nim wyrośnie.
Celem organizacji tego przedsięwzięcia jest edukacja dzieci,

ich otwarcie na naturę i pokazanie im, ile pracy trzeba włożyć
w pielęgnowanie roślin zanim
trafią na nasz stół.
Tekst i zdjęcia: Joanna Palka,
oprac. r/

30

ch roślinki pięknie wyrosły, a ogródek na parapecie mół przenieść
się do prawdziwego domowego ogródka. Brawo dla dziewczyn
które pięknie dbały i doglądały swoich roślinek.
Tekst i zdjęcia: Monika Szado, wychowawca PWD
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Warsztaty szycia hobby horsów
Placówka Wsparcia Dziennego w Bańskiej Wyżnej
zorganizowała warsztaty szycia hobby horsów dla dzieci
z placówki oraz ze społeczności szkolnej, które potrafią szyć.
W warsztatach wzięło udział 14 osób.

D

ziewczyny podjęły się trudnego zadania, które realizowały podczas dwudniowych
zajęć. Inicjatorem i pomysłodawcą była uczennica kl. V Emilia
Stawiszyńska, która ma ogromną
wiedzę dotyczącą hobby horsów
zarówno z zakresu szycia jak
i sportu.
Hobby Horse to sport bardzo
popularny w krajach skandynawskich, szczególnie w Finlandii.
Polega na tym, że zawodnicy
symulują zawody jeździeckie
„jeżdżąc” po specjalnie przygotowanym parkurze na kukiełkach. Rywalizacja odbywa się
w 4 kategoriach – skoki przez

Robotyka
Zajęcia robotyki dla dzieci to nie tylko
doskonała zabawa, ale także nauka, która
może zaprocentować w przyszłości.

N

a warsztatach dzieci nabywają bowiem cenne umiejętności, w tym rozwijają
strategiczne oraz analityczne
myślenie, a także uczą się dążenia do celu i konsekwencji
w działaniu.
Co więcej, robotyka jest
również doskonałą okazją do
rozwoju wyobraźni przestrzennej, logiki, a także myślenia
twórczego, które jest niezwykle
przydatne w praktycznie każdej dziedzinie życia. To także
doskonały sposób na ćwiczenie pamięci. Uczą dzieci samodzielnego myślenia, pracy
metoda prób i błędów.
Robotyka dla dzieci wspomaga również ich rozwój
manualny, wymaga bowiem
precyzyjnego operowania coraz mniejszymi częściami. Dodatkowo uczy również pracy

w grupie, która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju
dziecka oraz radzenia sobie
w przyszłości, np. na polu zawodowym. Zajęcia z robotyki
mają również na celu rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak przełamywanie strachu
przed wystąpieniami publicznymi czy ćwiczenie negocjacji
w grupie i dzieci z reguły się
na nich z łatwością odnajdują.
Nie bez znaczenia jest także
praktyczna, konkretna wiedza,
jaką dzieci zdobywają na zajęciach z robotyki. Ich program zawiera w sobie bowiem
elementy matematyki, fizyki,
elektroniki, programowania,
mechaniki, automatyki, cybernetyki i sensoryki.
Tekst: Katarzyna Sowa
Kierownik PWD w Gminie Szaflary
Zdjęcia: Wychowawcy PWD
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przeszkody, ujeżdżanie, cross
(skoki przez przeszkody w terenie np. kłody drewna, rowy itp.)
oraz western.
Na tę chwilę uczestnikom
udało się uszyć dopiero konie,
które można oglądać na załączonych zdjęciach. Ciekawe czy
„pojedziemy” dalej? Dziękuję
wszystkim uczestnikom za udział
i mile spędzony czas. Szczególne
podziękowania kieruję do mamy
Emilki, Magdaleny Stawiszyńskiej, która podczas trwania
warsztatów pomagała nam we
wszystkich koniecznych pracach.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rusnak
wychowawca PWD, oprac. r/

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Kwartalnik Gminy Szaflary

„Dziękuję – używkami się nie truję”
Podsumowanie konkursu plastycznego

D

o udziału w konkursie
zaproszono wszystkich
uczestników wsparcia
w PWD. Ogółem na konkurs
wpłynęły 34 prace z 6 Placówek.
Prace oceniała komisja w składzie: Maria Piszczek (przewodnicząca), Helena Gach i Natalia
Staszel.
Prace były oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza od 5-7 lat, druga od 8-12 lat. W starszej grupie
wiekowej prace reprezentowały
wysoki, bardzo wyrównany poziom. Komisja zmierzyła się
z nie lada wyzwaniem, dyskutując nad każdą pracą i oceniając ją zgodnie z kryteriami.
W młodszej grupie z uwagi na
niską ilość prac, przyznano tylko jedno miejsce finałowe oaz
wyróżnienia.
GRUPA LAUREATÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
Grupa I – wiek od 5 – 7 lat
» Pierwsze miejsce: Zofia Skoczeń, l. 7, opiekun: Aneta Antoszek, PWD w Maruszynie
» Drugie miejsce: Nie przyznano

» Trzecie miejsce: Nie przyznano
» Wyróżnienie: Paulina Bandyk, l. 7, opiekun: Elżbieta
Kolusz, PWD Zaskale
» Wyróżnienie: Milena Jagocha, l. 7, opiekun: Elżbieta
Kolusz, PWD Zaskale
» Wyróżnienie: Dawid Pitoń l.
7, opiekun: Elżbieta Kolusz,
PWD Zaskale
Grupa II – wiek od 8 – 12 lat
» Pierwsze miejsce: Karol Borzęcki, l. 10, opiekun: Joanna
Palka, PWD w Skrzypnem,
» Drugie miejsce: Teresa Skupień, l. 10, opiekun: Anna
Krupa, Halina Kalata, PWD
w Bańskiej Niżnej
» Trzecie miejsce: Agata Kowalczyk, l. 12, opiekun: Aneta
Antoszek, PWD w Maruszynie
» oraz ex aequo: Gabriela
Piszczór l. 10, opiekun: Joanna Palka, PWD w Skrzypnem
» Wyróżnienie: Wiktoria Borzęcka, l. 9, opiekun: Joanna
Palka, PWD w Skrzypnem,
» Wyróżnienie: Stanisław
Hajnos, l. 10, opiekun: Maria
Gąsienica Kamińska, PWD
w Szaflarach

» Wyróżnienie: Błażej Wilkus, l. 8, opiekun: Aneta Antoszek, PWD w Maruszynie
Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie
nagród miało miejsce w dniu
31 maja 2022r. w Urzędzie
Gminy w Szaflarach, gdzie laureaci otrzymali gratulacje od
Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego – Katarzyny

Sowy oraz odebrali cenne
nagrody rzeczowe.
Tekst: Katarzyna Sowa
Kierownik PWD w Gminie Szaflary
Zdjęcia: Natalia Romasz

Wielkanocne warsztaty rodzinne
We wszystkich Placówkach Wsparcia Dziennego na
terenie Gminy Szaflary na przełomie marca i kwietnia
miały miejsce wielkanocne warsztaty rodzinne,
podczas których dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami
przygotowywali wspaniałe ozdoby świąteczne.
Nie zabrakło kolorowych jajek, zajączków, kurczaczków,
koszyczków czy palm wielkanocnych.

W

arsztaty rodzinne były
tak skonstruowane, aby
wszyscy bliscy poczuli
drzemiącą w nich moc, która
obudziła w uczestnikach wiarę
we własne możliwości. Pokazały jak bardzo potrzebne jest
dzieciom oraz dorosłym wspólne spędzanie czasu na spontanicznych rozmowach, poznawaniu swoich mocnych stron. Były
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również okazją do współpracy,
jednocześnie ucząc rodziców
i dzieci nowego spojrzenia
na siebie, na potrzeby własne
i innych. Był to bardzo dobrze
spędzony czas.
W warsztatach łącznie wzięło
udział 107 dzieci i 63 rodziców.
Tekst: Katarzyna Sowa
Kierownik PWD w Gminie Szaflary
Zdjęcia: Wychowawcy PWD
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ABSOLWENCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH

Kornelia Bańka, Natalia Brzeźniak, Antoni Chochorowski, Kamil Cudzich, Maja Duława, Oliwia Gałdyn, Paulina Gałdyn, Marcin Grdeń, Filip Hreśka,
Paulina Jarmakowska, Aleksandra Kalata, Milena Kamińska, Piotr Król, Amelia Latocha, Wiktoria Moniczewska, Szymon Łaś, Krystian Potaczek,
Antoni Smajdor, Aleksander Wilczek, Tomasz Wróbel, Wiktor Zagata, Wiktoria Zaliński. Wychowawca: Władysława Szczechowicz
PRZEDSZKOLE ANIELSKIE

Maria Bobak, Klaudia Piekarz, Katarzyna Janczura, Joanna Gałdyn, Klemens Gałdyn, Mark Murzin, Piotr Janowski, Szymon Kaleta, Alicja Taras.
Wychowawca: s. Edyta Czyż
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ABSOLWENCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Kwartalnik Gminy Szaflary

PRZEDSZKOLE Z WIDOKIEM W ZASKALU

Oliwia Pawlikowska, Michał Polak, Lena Król, Dawid Halczak, Viktoriia Tkachuk, Fabian Lis, Amelia Odrobińska, Antoni Stanek,
Amelia Tomasiak, Aleksandra Strama, Klaudia Ziemianek, Małgorzata Skupień, Jakub Gacek, Nadia Chyc- Gazdeczka , Damian Skiba, Oliwier Pałasz,
Weronika Machaj, Gabriel Kwak. Wychowawca: Katarzyna Jarząbek
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W B A Ń S K I E J N I Ż N E J

Szymon Bartoszek, Dominika Bieda, Jakub Galica, Julia Cachro, Klaudia Janik, Mateusz Kułach, Kacper Mikulec, Jakub Murańka, Kamil Rusnak,
Jakub Szaflarski, Julia Waliczek, Julia Wyroba, Kacper Kalata, Maciej Zwijacz. Wychowawca: Rafał Gąsior
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ABSOLWENCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W B A Ń S K I E J W Y Ż N E J

Kacper Bodziarczyk, Łucja Cachro, Tomasz Karpiel, Alicja Kułach, Aleksander Rusnak, Kamil Sikoń, Nikola Sikoń, Magdalena Stopka, Laura Strzęp,
Bernadeta Szostak, Kacper Szostak, Łukasz Żukowski. Wychowawca: Zofia Bobak
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W B O R Z E

Adrian Bieniek, Jakub Domagała, Gabriela Gąsior, Jakub Kukulak, Martyna Luberda, Julia Wilczek. Wychowawca: Dorota Sikoń
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S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W M A RU S Z Y N I E D O L N E J

Martyna Barglik, Zuzanna Borkowska , Magdalena Buńda, Estera Donga, Miriam Donga, Zuzanna Karwaczka, Izabela Kuśmierzak, Michał Moczarny,
Karolina Parzątka, Jakub Starzonek, Adrian Strama, Zuzanna Urbaś, Maksymilian Walkosz. Wychowawca: Renata Zagól
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W S K R Z Y P N E M

Natalia Antoszek, Franciszek Bafia, Martyna Gał, Celina Hreśka, Dagmara Jarosz, Kacper Łaś, Karolina Migiel, Andrzej Mrowca, Izabela Mrugała,
Weronika Mulica, Justyna Pęksa, Małgorzata Stopka, Natalia Szostak, Julia Wilkus, Paweł Zwijacz. Wychowawca: Iwona Zagól
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ABSOLWENCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W S Z A F L A R AC H – K L A S A 8 A

Szymon Baranowski, Klaudia Cisoń, Jakub Czech, Bartłomiej Domin, Szymon Duda, Mateusz Galica, Natalia Gałdyn, Laura Głowacka-Domanus,
Krystian Jawor, Oliwia Łaś, Monika Mirga, Julia Piszczór, Oliwia Puna, Katarzyna Sichelska, Michał Sichelski, Mateusz Suchecki.
Wychowawca: Grażyna Chowaniec-Lejczyk
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W S Z A F L A R AC H – K L A S A 8 B

Bartłomiej Czerwiński, Franciszek Fiedler, Magdalena Jurzec, Natalia Jurzec, Gabriella Kalata, Jakub Kamiński, Wiktoria Koperek,
Katarzyna Mąka, Patrycja Pawlica, Dawid Pawlikowski, Jan Pawlikowski, Andrzej Rogowiec, Marcin Sokulski, Olivia Szaflarski, Dawid Tylka,
Julia Wiśniewska, Kacper Wójtowicz. Wychowawca: Jolanta Kustra
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S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W S Z A F L A R AC H – K L A S A 8 C

Aleksandra Biela, Gabriela Gal, Kacper Gałdyn, Piotr Handzel, Paulina Jarząbek, Wiktoria Kalata, Oliwier Kozak, Maksymilian Łaś,
Mateusz Marduła, Justyna Mikołajczyk-Skóbel, Daniel Oleś, Adam Rol, Patrycja Strama, Emilia Zielonka, Zoriana Shcherbanivska, Bohdan Shcherbanivskyi,
Kateryna Ruchytsia, Anna Zaitseva. Wychowawca: Piotr Ścisłowicz
S Z K O Ł A P O D S TAWOWA W Z A S K A L U

Rafał Halczak, Nikodem Komperda, Maciej Blacha, Jan Ścisłowicz, Mateusz Pająk, Jakub Granat, Kacper Nowicki, Szymon Ignaciak, Magdalena Tylka,
Małgorzata Tylka, Patrycja Siuta, Magdalena Swałtek, Zofia Gil, Iza Urbaś, Kamil Chyc- Gazdeczka, Albert Tynus. Wychowawca: Kinga Jagła-Tokarska
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Nowa sala komputerowa
w Szkole Podstawowej
w Skrzypnem
Komputer to narzędzie, bez którego trudno się
obyć w dzisiejszym świecie. Świat technologii
informatycznych zmienia się bardzo szybko,
więc szkoła, która ma wyposażyć uczniów
w kompetencje informatyczne, musi iść z duchem czasu, by nauczanie
informatyki było łatwe, przyjemne i ciekawe dla uczniów.

C

o do tego, że komputer
jest potrzebny i w szkole,
i w pracy, chyba nikogo
nie trzeba przekonywać. Pokazały to ostatnie trzy lata, kiedy w wyniku pandemicznych
obostrzeń komputery zdominowały wszystkie dziedziny
życia. Nic więc dziwnego, że
w Szkole Podstawowej im. Św.
Jadwigi Królowej w Skrzypnem podjęto szereg działań,

by pracownia komputerowa
stała się nowoczesna i przyjazna dzieciom.
Wiosną 2022 roku udało się
dokończyć wielkie przedsięwzięcie, polegające na wyremontowaniu sali i doposażeniu
pracowni w nowe urządzenia.
Dzięki staraniom dyrektor szkoły Brygidy Strzęp i finansowemu wsparciu organu prowadzącego, uczniowie mogą korzystać

z bardzo nowoczesnej pracowni
komputerowej. Ściany zostały
przemalowane, a sala zyskała
nowe umeblowanie, czyli nowoczesne stanowiska komputerowe. Bardzo ważnym elementem
wyposażenia pracowni jest tablica multimedialna, która z pewnością uatrakcyjni prowadzone
w sali zajęcia.
Mamy nadzieję, że nowoczesna pracownia sprawi, że

rozwijanie kompetencji informatycznych naszych uczniów
będzie wspaniałą edukacyjną
przygodą.
Dziękujemy Wójtowi Gminy
Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu, Skarbnik Gminy Szaflary Annie Golonce i wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy
Szaflary, którzy są przychylni
szkole w Skrzypnem, dzięki
Wam pracownia w nowej odsłonie wygląda naprawdę imponująco.
Tekst i zdjęcia:
Weronika Gąsienica, oprac. r/

Niezwykłe spotkanie uczniów z Bańskiej Wyżnej z przyrodnikiem
W kwietniu br, w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej odbyło się spotkanie z Danielem Urbaniakiem,
przyrodnikiem i pracownikiem Działu Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, który zajmuje się
monitorowaniem różnych gatunków ptaków. W spotkaniu brali udział uczniowie klas 1-3.

N

a wstępie przyrodnik opowiedział uczniom na czym
polega jego praca i jak należy zachowywać się w Parku
Narodowym oraz za co można
dostać mandat. Ciekawostką
było także to, że potrafi on rozróżnić 270 gatunków ptaków po
ich śpiewie, jest również pracownikiem Polskiego Radia i prowa-

ptakiem, jak się powszechnie
sądzi. Nie potrafi wybudować
sobie domku, lecz korzysta
z dziupli wydziobanej przez dzięcioła. Przyrodnik opowiedział
również uczniom wiele innych
ciekawostek z życia drapieżnych
zwierząt, żyjących w naszych
Parkach Narodowych. Ważną dla
nich nauką, była wiedza o tym,
jak należy zachować się, gdy
spotkamy w lesie niedźwiedzia.

dzi audycje o tematyce przyrodniczej. Uczniowie wykazali się
sporą wiedzą na temat konieczności poszanowania przyrody
i z wielkim entuzjazmem wzięli
udział w dyskusji. Obejrzeli również film o sowach uszatkach,
w którym dowiedzieli się wiele
ciekawych rzeczy o ich sposobie
życia. Wszystkich zaskoczyło
to, że sowa wcale nie jest
mądrym
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Na zakończenie gość spotkania
zaprezentował zdjęcia różnych
zwierząt, przez niego wykonanych, co wzbudziło w uczniach
wiele emocji. Część z nich znalazła się w różnych czasopismach
przyrodniczych miedzy innymi
w: Journal Geografic.
Dla uczniów była to interesująca lekcja przyrody. Spotkanie
z tak ciekawym człowiekiem,
prawdziwym pasjonatem przyrody, z pewnością rozbudzi
w uczniach chęć zdobywania
wiedzy z tego zakresu i zaowocuje bardzo dobrymi ocenami
z przyrody. Dyrektor szkoły,
obecna na tym spotkaniu, oraz
uczniowie gorąco podziękowali
gościowi za przybycie.
Tekst i zdjęcia:
Krystyna Jarosz, oprac. r/
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Dzień dziecka w Maruszynie Górnej
W Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej, wdniu 1 czerwca 2022 r., zorganizowany
został DZIEŃ DZIECKA dla całej szkoły podstawowej oraz przedszkolaków.

D

zieci z całej szkoły podzielono na dwie grupy: przedszkolną i podstawówkę zamierzając zorganizować im dwa
osobne wyjazdy – grupa młodsza
wybrała się do Małpiego Gaju
wNowym Targu, grupa starsza
odbyła wycieczkę górską na
Stare Wierchy. Przedszkolaki
wyruszyły ok . godz. 9 spod budynku szkół. Na miejscu dzieci
bardzo dobrze się bawiły, miały
zapewnioną przekąskę w postaci
gofrów i napoje.
Dla klas szkoły podstawowej od I - VIII zorganizowano
wycieczkę na Stare Wierchy

od strony Obidowej, w akcji
brało udział 80 dzieci, oraz 8
opiekunów. Grupa wystartowała spod szkoły o godzinie 8:00
w kierunku Obidowej, następnie
wyruszyli na szlak w stronę Starych Wierchów. Wycieczka była
okazją do poszerzenia wiedzy
przyrodniczej i miała pozytywne
aspekty zdrowotne, dzieci spędziły miło czas na świeżym powietrzu, uczniowie klas starszych
tworzyli piramidy,
grali w piłkę siatkową i inne gry i zabawy
tj.” palant” czy zbijak.

Rozpalone zostało również ognisko, było pieczenie kiełbasek.
Wszystkie dzieci zadowolone,
ok. godziny 12 wyruszyły wraz
z opiekunami niespiesznie spod
schroniska w stronę Obidowej
szlakiem w dół.
W tym dniu, na boisku szkolnym zorganizowano także kampanię społeczną NO PROMIL
NO PROBLEM dla wszystkich
dzieci, mająca na celu edukować
i wpływać na zmiany w posta-
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wach i zachowaniach społecznych przy okazji zostały rozdane
balony i ulotki.
Czas spędzony wspólnie był
bezcenny dzieciaki uśmiechnięte
i zadowolone.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie
i pomoc, a Radzie Rodziców oraz
Gminie Szaflary za wsparcie finansowe.
Tekst i zdjęcia:
Joanna Hajda, oprac. r/
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Dzień Mamy i Taty
w Maruszynie Górnej
Po kilku letniej przerwie w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej obchodzono święto
rodziców naszych dzieci.

D

zień Mamy i Taty świętowano gościnnie dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych
strażaków w budynku remizy
OSP. Mury szkolne nie pomieściłyby tylu wspaniałych gości
jakich przyszło w tym uroczystym dniu powitać.
Święto zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone było
przez opiekunów, uczniów i dzieci z przedszkola i klas I-III. Na
wstępie przedszkolaki powitały
wszystkich gości życzeniami
z piosenkami i tańcem, a uczniowie klas I-III wystawili przedstawienie „Zabawa w Śpiącą
Królewnę”.

Po części artystycznej wszyscy rozkoszowali się pysznymi
ciastkami i galaretkami przygotowanymi przez mamę naszych
pociech, Panią Halinę Obyrtacz,
której serdecznie dziękujemy.
Nie obyło się również bez małej
czarnej, przy której wszyscy mogli spędzić kilka chwil podczas
wspólnych rozmów i wymiany
emocji. Bardzo dziękujemy rodzicom za tak liczne przybycie na
uroczystość. Mamy nadzieję, że
przeżycia, których dostarczyły im
ich pociechy pozostaną na długo
w ich pamięci.
Tekst i zdjęcia:
Tomasz Mazur, oprac. r/

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Borze
Wesołe, kolorowe i pełne emocji „Święto rodziny” odbyło się w Szkole Podstawowej w Borze 6 czerwca.
Było ono szczególnie ważne i oczekiwane gdyż w poprzednich latach jego organizację uniemożliwiła
pandemia COVID-19, a przecież rodzina to najwspanialsza komórka społeczna, a bliskie i serdeczne
spotkania z nią, to podstawa funkcjonowania każdego człowieka.

U

roczystość rozpoczęła się
od przywitania przybyłych
gości przez dyrektor szkoły
Monikę Mroszczak – Gąsior.
Najmłodsi uczniowie zaprezentowali występy artystyczne, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli. Starsze
klasy przygotowały scenki humorystyczne, które wprawiły
wszystkich zebranych w dobry

nastrój, zaśpiewali także piosenki poświęcone swoim mamom.
Kolejnym punktem programu
była niespodzianka przygotowana przez rodziców dla dzieci.
Chętni rodzice przeczytali wybrany przez siebie wiersz lub
bajkę.
Następnie dyrektor szkoływręczyła uczniom nagrody
i dyplomy za udział w szkol-

nych konkursach, tj:„Dyktando
w języku angielskim”, konkurs
ekologiczny pt. „Dzień Ziemi”
czykonkurs biblioteczny „Bajkostworek”. Wręczono także
nagrody w konkursie„Z rodziną wspaniale”, ufundowane
w ramach Kampanii „No Promil – No Problem”, określonego w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Miłą niespodzianką dla rodziców były samodzielnie przygotowane przez dzieci laurki i upominki. Całość dopełnił słodki
poczęstunek ufundowany przez
radę rodziców.
Tekst i zdjęcia: Anna Kalata,
Weronika Kołodziej, oprac. r/
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Dzień Dziecka
w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej
Każdy wie, czyje święto obchodzimy 1 czerwca,
wiemy, bo każdy z nas chciałby przez całe
życie dzieckiem być. Nawet słoneczko wstało
uśmiechnięte i cały dzień towarzyszyło naszym
zabawom i wycieczkom.

U

czniowie klas IV - VIII
wzięli udział w pieszej
wycieczce na Babią Górę.
Chociaż trasa była wymagająca,
wszyscy uczestnicy spisali się
na medal i dzielnie wędrowali
do celu. Podczas wspinaczki
słuchali informacji przekazywanych przez przewodnika dotyczących pochodzenia nazwy
Babia Góra, przyrody będącej
częścią krajobrazu Babiogórskiego Parku Narodowego. Na
szczycie góry mieli czas na dłuższy odpoczynek oraz zebranie
sił w drogę powrotną. Po odpoczynku udali się do schroniska
na Markowych Szczawinach,
gdzie były zorganizowane zabawy oraz rozgrywki między
klasowe: w przeciąganiu liny,
biegu na orientację, zadaniach
sprawnościowych.

Klasa pierwsza wybrała
się na plener malarski w pobliżu naszej szkoły. Klasa II
natomiast tego dnia odbyła
pieszą wycieczkę do Białego
Dunajca. Uczniowie wracali
szlakiem „Naszych dziadków”, czyli tzw. chodniczkami, przez wierchy. Uczniowie
klasy trzeciej w swoje świętowanie dekorowali deserowy pucharek owocami i bitą
śmietaną. Brali także udział
w warsztatach, których celem było poszukiwanie jak
największej ilości sposobów
na zapamiętywanie.
Oddziały przedszkolne rozpoczęły ten dzień pysznym śniadaniem przygotowanym przez
rodziców. Były też zabawy
z chustą, tory przeszkód, malowanie twarzy, kolorowe warko-

czyki, tatuaże, upominki i wiele
innych niespodzianek.
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej poprzez taką formę
świętowania, chciała pokazać,
że można się bawić i miło spędzać czas w zgodzie z naturą

oraz przesłaniem jakie niesie
ze sobą akcja ,,No promil, No
problem” – czyli uświadamianie
społeczeństwa aby nie wsiadać
za kierownicę po wypiciu alkoholu.
Samorząd Uczniowski

Dzień Projektu w Bańskiej Niżnej
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej znów zaprezentowali swoje projekty
klasowe, tym razem przygotowane pod hasłem „W naszym domu”.
W bieżącym roku święto rozłożono na dwa dni, więc 10 czerwca
wystąpili uczniowie klas IV–VIII.
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„Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się
z nimi dzielisz”
Dzień Mamy i Taty w Szkole
Podstawowej w Bańskiej Wyżnej

W

olontariat działający przy
Szkole Podstawowej
w Skrzypnem zorganizował akcję charytatywną, podczas
której dzieci wraz z opiekunami
wykonywały palmy oraz stroiki
wielkanocne.
Przygotowane stroiki można
było zakupić przed kościołem

„Rodzina zawsze razem się trzyma” – tak
w piątek, 27 maja, śpiewały przedszkolaki
ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

D

o szkoły zostali zaproszeni wyjątkowi goście:
mamusie i tatusiowie
dzieci z młodszego i starszego oddziału przedszkolnego.
Rodzice zostali przywitani
przez dyrektor szkoły – Renatę Jagodę, następnie dzieci
zaprezentowały swoje krótkie
programy artystyczne: maluchy
śpiewały piosenki oraz zaprezentowały taniec, starszaki
przygotowane przez panią Katarzynę Rusnak przedstawiły
inscenizację, w której wcieliły
się w mieszkańców łąki. Każdy rodzic otrzymał od swojej
pociechy upominek, wykonany
podczas zajęć w przedszkolu.

Po części artystycznej przyszła pora na zabawę, wspólne
rozmowy, śpiewanie piosenek
i zabawy z chustą animacyjną.
Rodzice przygotowali wspólny
słodki poczęstunek.
Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości rodzicom przedszkolaków, dyrekcji i nauczycielom,
którzy wspierali nas w przygotowaniach. Dzięki współpracy
rodziców ze szkołą mogliśmy
wszyscy cieszyć się tym dniem
i zapisać go we wspomnieniach
dzieci i całej szkolnej społeczności.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Pietrusiak,
oprac. r/

Mama i tata to wielkie słowa
„Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem
miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia.
Mama i tata to pierwsze słowa każdego dziecka.”

D

la każdego dziecka rodzice to
najważniejsze osoby w jego
życiu, należy więc dbać,
troszczyć się i pielęgnować więź
między dzieckiem a rodzicem.
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej,
nauczycielki pomagają dzieciom/
uczniom wyrazić ich miłość do
rodziców organizując uroczystość. Z tej właśnie okazji 26
maja rodzice w formie zdalnej
mogli uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, poprzez oglą-

danie wcześniej przygotowanej
akademii. Dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas 1-3
w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Swój występ rozpoczęły
przywitaniem gości. Następnie
były wiersze, piosenki i życzenia
dla kochanych rodziców. Dzieci
wraz z wychowawcami przygotowali także piękne upominki dla
rodziców.
Tekst i zdjęcia:
Aneta Buras , oprac. r/
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parafialnym w Skrzypnem po
każdej mszy świętej, w jedną
z niedziel poprzedzających
okres Wielkanocy. Zebrane
pieniążki zostały przekazane na
leczenie dziewczynki chorej na
białaczkę.
Tekst i zdjęcia:
Joanna Palka, oprac. r/
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Lekcja historii w Zaskalu
Klasa V wzięła udział w ciekawej lekcji
historii dotyczącej wierzeń Słowian.

U

czniowie rozmawiali na temat rzeźby z XI wieku znajdującej się w zbiorach Muzeum Archeologicznego. Posąg
został wydobyty z rzeki Zbrucz na Podolu w 1848 roku.
Nazwany został Światowidem, co znaczy: „patrzący w cztery
strony świata”.
Tekst i zdjęcia: Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/

Dzień Pszczoły w Szkole Podstawowej
w Maruszynie Górnej
Miesiąc maj uznawany jest przez wielu za najpiękniejszy okres w roku. To wówczas kwitnie
wiele kwiatów, z którymi związane jest ogromne grono owadów. Nie jest więc zaskoczeniem,
że w maju obchodzone jest święto pszczół.

Z

tej okazji w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej odbył się szereg działań
mających na celu poszerzenie
wiedzy uczniów na temat tych
pożytecznych owadów. Odbyły się zajęcia tematyczne,
uczniowie przygotowali pracę
plastyczno-techniczne, a na korytarzu szkolnym pojawiła się
gazetka pełna ciekawostek na
temat pszczół i innych owadów
zapylających.
Podsumowanie całotygodniowej akcji odbyło się 20

maja, czyli w Światowy Dzień
Pszczół. Uczniowie klasy 5
przygotowali również krótkie
przedstawienie na temat rodziny pszczelej oraz obchodzonego święta. Natomiast uczennice z klasy 6 zorganizowały
stanowiska, na których można
było spróbować produktów
pszczelich, wykonać pszczoły-emotikony z rolek papierowych oraz poznać ciekawostki
pszczele w ciasteczkach.
Głównym punktem obchodów była wizyta Stanisława

i Krzysztofa Strzępów, którzy prowadzą własną pasiekę
w Maruszynie ”Miody z Wiyrchu Marusyny”. W czasie
spotkania uczniowie mogli
dowiedzieć się jak wygląda
życie w pasiece zgodnie z porami roku. Dużą atrakcją była
możliwość zobaczenia przenośnego ula, stroju pszczelarza
oraz przyborów, które używane
są w czasie prac w pasiece.
Uczniowie mogli również
zobaczyć żywą królową oraz
pszczoły robotnice. W czasie
warsztatów nie tylko mogli
wysłuchać i zobaczyć jak wygląda praca pszczelarza, ale
również samodziel-
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nie zmontować ramki pszczele, odsklepić oraz odwirować
miód z ramek. Nie mogło zabraknąć również smakowania
tegorocznych miodów prosto
z ramek oraz wirówki.
Słodkie spotkanie na długo
zostanie w pamięci uczniów
i być może rozbudzi zainteresowania przyrodnicze i pszczelarskie młodego pokolenia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni gościom spotkaniaza żywą
lekcję przyrody i osobisty przykład zaangażowania w współdziałanie człowieka z naturą.
Tekst i zdjęcia:
Elżbieta Kuźmińska, oprac. r/
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Koncert ukraińskiego zespołu
„LUBYSTOK” z Krzemieńca
W Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha
w Bańskiej Wyżnej gościł zespół „LUBYSTOK” z Ukrainy.
W koncercie brała udział cała społeczność szkolna.

N

a wstępie głos zabrała
dyrektor szkoły Renata
Jagoda, która przywitała
gości i wprowadziła uczniów
szkoły w klimat koncertu. Występ zespołu cieszył się dużym
zainteresowaniem. Nie zabrakło
poruszających momentów i łez
wzruszenia. Widownia oczarowana piękną muzyką chętnie
nagradzała zespół brawami.
Zespół „LUBYSTOK”
(w tłumaczeniu – LUBCZYK)
powstał w Krzemieńcu (miejscu urodzenia Juliusza Słowackiego) i tworzą go cztery
wokalistki śpiewające różno-

rodny repertuar ludowy i folklorystyczny. Wokalistki o barwnych wysoko oktawowych
głosach akompaniują sobie na
bandurze, skrzypcach, gitarze
i flecie poprzecznym. Są one
nauczycielkami Krzemienieckiej Szkoły Muzycznej.
Zebrane pieniądze w całości
zespół przeznacza na pomoc dla
ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. Dla całej społeczności uczniowskiej było to
niezwykłe wydarzenie, które na
długo pozostanie w pamięci.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Rusnak, oprac. r/

Akcja czytelnicza „Polecam innym to, co czytam” w szkole w Zaskalu
W Szkole Podstawowej w Zaskalu odbyła się akcja czytelnicza zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy
Bogusławę Czyż i Ewę Zborowską, która miała na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zapoznanie
z literaturą, którą dysponuje biblioteka szkolna oraz zachęcenie koleżanek i kolegów do czytania.

U

czniowie, którzy wzięli
udział w akcji czytelniczej
musieli przeczytać książkę
z ulubionego działu w naszej
bibliotece: przygoda, podróże,
historia, obyczaje, poezja, fantastyka, baśnie a następnie zaprezentować na forum szkoły autora, zachęcić w kilku słowach
do przeczytania danej książki,
przeczytać przed społecznością
szkolną fragment książki.
Prezentacja odbywała się
na tle własnoręcznie wykonanej strony tytułowej książki na
formacie A2.
Akcja została
przeprowadzona w dwóch
grupach wiekowych:
» Klasy 4 i 5; opiekun akcji
Ewa Zborowska.
W tej grupie udział wzięli:
Oliwia Pawlikowska kl. V,
Melania Marusarz kl. IV,
Anna Czernik kl. IV. Prezen-

tacja Melanii Marusarz otrzymała wyróżnienie.
» Klasy 6, 7 i 8; opiekun akcji
Bogusława Czyż.
W tej grupie w akcji wzięli udział: Julia Wac kl. VI,
Maciej Mucha kl. VI, Oskar
Mrówka kl. VII, Zofia
Bukowska kl. VIII, Izabella
Urbaś kl. VIII.
Prezentacja Julii Wac otrzymała wyróżnienie.
Każdy uczestnik akcji
otrzymał wartościową nagrodę ufundowaną przez Radę
Rodziców, natomiast uczestnik który najciekawiej potrafił
zainspirować swoim przekazem
otrzymał dodatkowy bonus.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wspaniałe przygotowanie i prezentację.
Tekst i zdjęcia:
Bogusława Czyż, oprac. r/
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Konkursowe sukcesy
uczniów
Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem
„Per aspera ad astra” – przez trudy do gwiazd...

K

oniec roku szkolnego to
czas podsumowań. Uczniowie otrzymują świadectwa
i nagrody. Mają świadomość, że
nie tylko wiele się nauczyli, ale
też sporo osiągnęli. Mierzyli się
z tym, co nowe, zdobywali wiedzę i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Sięgali wyżej i po
więcej. Ich osiągnięcia to wynik
ciężkiej pracy samych uczniów
oraz naszych nauczycieli, którzy zawsze wspierają i motywują
swoich wychowanków. Każdy
szkolny dzień jest maleńką cegiełką budującą edukacyjny
sukces uczniów, niemniej są takie momenty kiedy społeczność
szkoły ma jeszcze więcej powodów do dumy i zadowolenia. Oto
niektóre z nich:
Gminny Konkurs Recytatorski
STROFY O OJCZYŹNIE:
» I miejsce w swojej kategorii
zdobyli Szymon Chramiec,
Julia Bafia i Franciszek Bafia,
» III miejsce Martyna Gał,
» wyróżnienie Amelia Sikoń
i Adam Magdziak.
Wojewódzki Czytelniczo-Plastyczny Konkurs GÓRALSKIE CYTANIE, w części
plastycznej nagrodzono i wyróżniono:
» II miejsce zajęła Izabela Migiel,
» wyróżnienie zdobyła Sandra
Michniak.
Konkurs Wiedzy Ekologicznej o tematyce „Kropla wody”
szkolna drużyna w składzie: Filip Doleżuchowicz, Izabela Migiel i Julia Bafia, wywalczyła
I miejsce, pokonując 20 drużyn
z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.
XVII Literacki, Plastyczny
i Multimedialny Międzysz-
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kolny Konkurs im. Św. Brata
Alberta:
W części plastycznej:
» I miejsce w swoich kategoriach wiekowych zajęły Dorota Borzęcka i Izabela Migiel,
» II miejsce Anna Buńda i Anita
Sikora,
» III miejsce Zuzanna Migiel,
W części literackiej:
» II miejsce Kamila Chramiec,
» Wyróżnienie Franciszek Bafia.
XIX Konkurs Plastyczny
„Wszyscy Święci Wawrzyńcoka”:
W kategorii Rysunek:
» I miejsce oraz nagrodę dyrektora Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych im. A.
Kenara w Zakopanem zdobyła Izabela Migiel,
» III miejsce zajęła Oliwia Sikoń,
» wyróżnienie otrzymała Gabriela Piszczór.
45.
Wojewódzki Konkurs
Plastyczny „Matka w oczach
dziecka”:
» nagrody główne otrzymali:
Kacper Majerczyk, Izabela
Migiel i Filip Sikora,
» wyróżnienia zdobyli: Szymon
Bartoszek, Sandra Michniak
i Wiktoria Zadora.
Kochani uczniowie, gratulujemy! To zaszczyt pracować z tak
zdolnymi młodymi ludźmi.
Drodzy nauczyciele, dziękujemy za trud przygotowań do konkursów, zaangażowanie i wiarę
w możliwości swoich uczniów.
Szanowni Rodzice, dziękujemy za motywowanie swoich
dzieci i wspieranie nauczycieli.
Wszyscy pracujemy na wizerunek naszej szkoły, a nasza
współpraca owocuje sukcesami
i osiągnięciami naszych wychowanków.
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Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, Świętego Wojciecha,
przypada 23.04.2022 r. Obchody tego dnia wpisały się w długą historię szkoły.

W

tym roku szkolnym,
wszystkie klasy miały za
zadanie podjąć kreatywne
i ciekawe działania. Podsumowanie tych działań odbyło się

podczas szkolnego apelu. Każda klasa zaprezentowała, to co
uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowali na obchody Dnia
Patrona Szkoły. Wszyscy byli

bardzo mile zaskoczeni, różnorodnym spektaklem pomysłów, działania były kreatywne
i wszechstronne. Wszystkie
grupy wiekowe uczniów zapre-

„Książka to godny szacunku przyjaciel”
W maju i czerwcu uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej odbyły cykl spotkań z pracownikiem
Gminnej Biblioteki w Szaflarach, Jolantą Piszczek.

Z

ajęcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa miały na celu zachęcić dzieci do czytania książek
i korzystania z dużych zasobów
bibliotecznych. W trakcie zajęć
dzieci zapoznały się z budową
książki, etapami jej powstawania oraz poznały regulamin
poszanowania książek.
Uczniowie rozwiązywali
quizy, zagadki i bawili się do
interpretacji wiersza „Książeczka Krystyny Pac – Gajewskiej. Jedne z zajęć były
też poświęcone wykonaniu
zakładki do książki metoda

decupage. Prowadząca zajęcia
w ciekawy i twórczy sposób
przekazywała informacje o swojej pracy, a dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.
Tekst i zdjęcia:
Anna Królczyk, oprac. r/
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zentowały się z jak najlepszej
strony.
Tekst i zdjęcia:
Maria Święs-Trzebunia,
oprac. r/
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Święto Rodziny Zuchowej
– KROKUS 2022
W kwietniu br. zuchy z 2 Podhalańskiej Gromady
Zuchowej „Bractwo Słońca” z Maruszyny
uczestniczyły w dwudniowym biwaku wiosennym
KROKUS 2022.

Dzień Strażaka w Gminnym
Przedszkolu w Szaflarach

C

orocznie organizowane przez
Hufiec Podhalański Święto
Rodziny Zuchowej w tym
roku odbyło się w schronisku
Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej. Namiestnictwo Zuchowe
przygotowało dla zuchów sporo
atrakcji.
W sobotę, 23 kwietnia, po
zakwaterowaniu się w schronisku zuchy uczestniczyły w grze
terenowej oraz brały udział w zajęciach plastycznych tworząc
ozdoby z włóczki, które zabrały później do domu. Po zmaganiach intelektualno- muzycznych
i zajęciach artystycznych zuchy
zmęczone udały się na zasłużony
spoczynek.
W niedzielę po śniadaniu
w planie było uczestnictwo we
mszy świętej na Wiktorówkach,
niestety w związku ze złymi wa-

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
dzieci z gminnego przedszkola odwiedziły
remizę OSP w Szaflarach.

N

a samym początku wizyty grupa ,,Smyki” i ,,Asy”
pięknie zaśpiewały piosenkę o strażakach, a dzieci z grupy
IV złożyły życzenia strażakom.
Dzieci wręczyły również własnoręcznie wykonane laurki.
Po występach dzieci zostały zaproszone do remizy, gdzie
z bliska mogły podziwiać wóz
strażacki, wyposażenie jakim

dysponują strażacy podczas
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej
pracy. Przedszkolaki wchodziły
do wozu, gdzie mogły poczuć
się jak prawdziwi strażacy choć
przez chwilę.
To była bardzo ciekawa i ważna lekcja. Jeszcze raz dziękujemy!
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Ostachowska, oprac. r/

Projekty edukacyjne dla najmłodszych
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej
Niżnej, zabrali dzieci w fascynującą podróż po Polsce, dzięki klasowym
projektom edukacyjnym pod tytułem „Polska naszym domem”.

W

trakcie realizacji projektów dzieci poznawały korzenie własnej rodziny,
relacje panujące między ich członkami, piękno polskich obyczajów, przyrody
i krajobrazu. Poprzez różnorodne działania
rozwijały więzi z najbliższym środowiskiem,
przywiązanie do rodzinnych stron, poznawały osiągnię-

cia Polaków w nawiązaniu do bogatej historii
Polski – historii „ małej i wielkiej Ojczyzny”.
Tytuły zrealizowanych przez najmłodszych projektów to:
» oddział przedszkolny dzieci młodszych
„Motylki” – ,,Piękna nasza Polska cała”,
» oddział przedszkolny dzieci starszych –
„Polska to nasz dom”,
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runkami pogodowymi zuchy musiały zrezygnować z pieszej wędrówki w góry. Bezpieczeństwo
dzieci było priorytetem. Biwak
zakończył się po śniadaniu kręgiem harcerskim.
Tekst i zdjęcia:
Anna Królczyk, oprac. r/

» uczniowie klas I – „Oto Polska właśnie.
W moim domu na Podhalu”,
» klasa II – ,,Moja rodzina”,
» klasa III – ,,Jestem w Warszawie”.
Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły, przedstawiały prace
plastyczne oraz prezentację multimedialną.
Z dumą i z wielkim zadowoleniem można
śmiało stwierdzić, że założone cele i zadania
zostały w pełni zrealizowane.
Podsumowanie klasowych projektów odbyło się 13 czerwca 2022 roku w obecności
społeczności szkolnej.
Tekst i zdjęcia: Irena Topór,
Anna Sichelska,
Urszula Grochulska-Kolasa, oprac. r/
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Dzień Dziecka w Gminnym
Przedszkolu w Szaflarach
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni,
na który czekają młodsze i starsze przedszkolaki.
Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu
dzieci powinny być uśmiechnięte, radosne
i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen
atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.

W

tym roku na dzieci czekał teatrzyk pt. „Legenda
o Smoku Wawelskim”,
zabawy na zamku dmuchanym,
puszczanie baniek mydlanych,
malowanie twarzy, a także
wspólne tańce oraz słodki poczęstunek i drobny upominek.
W zabawach tych uczestniczyły
także dzieci, które od września
będą uczęszczać do Gminnego
Przedszkola w Szaflarach.
Dzień ten połączony był
także ze zbiórką pieniędzy dla
małego Kacperka, który musi
przejść kosztowną operację
rekonstrukcji ucha. Przez cały
dzień można było zakupić
pyszne ciasteczka, przygotowane przez mamy i wspomóc ten
szczytny cel. Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim za zaangażowanie, pomoc
w organizacji, w sprzedaży,
wszystkim Rodzicom za przyniesienie pysznych słodkości
oraz wszystkim, którzy wsparli

zbiórkę. Łącznie udało się zebrać
4014,06 zł. Dziękujemy!
Dziękujemy również Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za
wiatraczki oraz Stowarzyszeniu
„Dla Rozwoju Gminy Szaflary”
za wypożyczenie dmuchańca!
Mamy nadzieję, że ten dzień
dostarczył naszym milusińskim wiele pozytywnych
wspomnień i życzymy dużo
radości podczas codziennego
poznawania świata :)
Tekst i zdjęcia:
Marzena Chowaniec-Szczotka,
oprac. r/
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„POZNAJEMY POLSKĘ”
Wycieczka klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej

17

maja 2022 roku uczniowie klas 1-3 wraz
z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Orawskiego Parku Etnograficznego
w Zubrzycy Górnej oraz do zabytkowego Kościoła św. Jana
Chrzciciela w Orawce.
Wycieczka odbyła się przy
wsparciu finansowym w ramach przedsięwzięcia Ministra
Edukacji i Nauki pn. „Poznaj
Polskę”. Uczniowie zwiedzali stare chałupy, zagrody bez
wygód i wynalazków współczesności, ale ze sprzętami, które
niegdyś były w powszechnym
użyciu. Wzięli udział w dwóch
rodzajach zajęć edukacyjnych:
„Mistrz i uczeń, czyli malarstwo na szkle” oraz „Oraw-

skie skrzynie na skarby”. Po
zajęciach każdy otrzymał samodzielnie wykonany obrazek
na szkle i drewnianą szkatułkę
własnoręcznie ozdobioną. Na
zakończenie wycieczki wybrali
się także do pierwszego parafialnego kościoła katolickiego
na tej części Orawy, gdzie zobaczyli bezcenne polichromie,
galerie świętych i drewniane
organy datowane na około
1670 rok.
Wycieczka bardzo się
wszystkim podobała, pozostaną wspomnienia, bezcenna
wiedza, pamiątki oraz ogromna
liczba zdjęć z uśmiechniętymi
buziami dzieci uczestniczących
w wycieczce.
Tekst i zdjęcia:
Bożena Huzior

Biwak Zuchowy „ Zuch
sprawny i zdyscyplinowany”
Zuchy z 2 Podhalańskiej Gromady Zuchowej
„Bractwo Słońca” z Maruszyny, w czerwcu,
spędziły czas na dwudniowym biwaku
podsumowującym rok zuchowy.

W

piątek po zakwaterowaniu
się w budynku Szkoły Podstawowej w Maruszynie
Dolnej zuchy przeszły szkolenie
z musztry pod komendą dh Jana
Królczyka. Musztra jest bardzo
przydatna w dyscyplinowaniu
niesfornych czasem zuchów.
Harcerki pomagające w przygotowaniu biwaku przygotowały na kolację pyszną zupę gulaszową, ugotowaną na kuchni
polowej. Po kolacji harcerki
przyboczne przeprowadziły dla
zuchów muzyko-terapeutyczne
tańce integracyjne, zuchy tańczyły zumbę.
Następnym punktem programu była gra terenowa skupiająca

kierownik
wycieczki,

oprac. r/

Czy potrafisz ratować życie?
„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety
potrafił udzielać pierwszej pomocy,
rocznie ocaliłoby to milion ludzi.”

W

Szkole Podstawowej w Borze,
w dniu 11 maja 2022 r., odbyło się
szkolenie na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, które poprowadził
Marcin Bagiński z grupy PODHALE
RESCUE TEAM. W zajęciach wzięły
udział przedszkolaki, klasy I-III i klasy
IV-VIII.
Poprzez ciekawe formy prezentacji
wszyscy uczestnicy mogli nauczyć się
udzielania i wzywania pomocy. Ucznio-

wie obejrzeli instrukcję ćwiczeń
resuscytacji krążeniowo – oddechowej i poznali kolejne etapy
udzielania pierwszej pomocy. W ten
sposób dowiedzieli się, że nawet dziecko jest w stanie pomóc uratować komuś
życie. Każdy chętny miał także okazję
poćwiczyć na fantomie i na manekinach.
Dzieci poznały także schemat udzielania pierwszej pomocy, a swoją wiedzą
mogą teraz podzielić się z innymi.
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się na terenoznawstwie. Zuchy
poznały sposoby określania kierunków w terenie oraz znaki patrolowe. Na koniec dnia bawili się
przy zuchowych pląsach. Przed
snem jak zawsze zuchy oglądały
bajki i filmy dla dzieci.
Jeżeli ktoś myśli, że po tak
intensywnym dniu zuch jest
zmęczony to się grubo myli! Noc
była długa!
W sobotę tradycyjnie na śniadanie były nieśmiertelne naleśniki, jak zawsze niezawodnie
pyszne. Harcerki nabrały wprawy w przygotowywaniu tego
specjału kulinarnego.
Tekst i zdjęcia:
Anna Królczyk, oprac. r/
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Dla młodych zaskalan ekologia jest ważna!
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zaskalu przygotowali
okolicznościowe plakaty, które uświadamiają
potrzebę dbania o środowisko.

W

kwietniu w każdej klasie
podczas zajęć nauczyciele zwrócili uwagę
na problem oszczędzania
wody, nadprodukcję opakowań z plastiku oraz segregację śmieci. Przypomnieli, że
wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę,
która jest naszym wspólnym
dobrem. Dlatego w dniu 22

kwietnia promujemy
działania proekologiczne. Pierwszy raz
Dzień Ziemi został
ogłoszony 21 marca
1970 r. przez burmistrza San Francisco w USA.
A od 2010 r., obchodzony jest
na całym świecie.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/

Zakończenie roku
harcerskiego 2021/2022
Harcerze z 21 PDH „Callidus” w dniach 3-4.06.2022r.
uczestniczyli w biwaku podsumowującym rok harcerski.
Biwak rozpoczął się w Jurgowie, gdzie odbyły się IV
HARCE SPORTOWE „Z MIŁOŚCI KU WOLNOŚCI” KURIERZY
TATRZAŃSCY, drużyn harcerskich Hufca Podhalańskiego.

Tradycyjna
architektura
podhalańska
i styl
zakopiański
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaflarach, wdniu
17 maja, w ramach zajęć regionalnych odbyli wycieczkę do
Zakopanego pod hasłem: „Śladami architektury góralskiej”.
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Dzień Ziemi

Wychowankowie Gminnego Przedszkola
w Szaflarach, w dniu 22 kwietnia 2022 r.
obchodzili Dzień Ziemi.

W

tym dniu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę
na temat ekologii,
dowiedziały się jak ważne
jest dbanie o naszą planetę,
co należy robić by jej pomóc,
a w szczególności poznały potrzebę segregowania śmieci,
oszczędzania wody oraz szanowania zieleni.
Na wspólnym spotkaniu
przedszkolaki obejrzały przedstawienie o tematyce proekologicznej przygotowane przez
najstarszą grupę Asów. Fabuła
oparta była o piknik w lesie,
gdzie turyści nie przestrzegali
zasad dbania o przyrodę. Pod-

czas przedstawienia dzieci miały
okazję zauważyć nieprawidłowe
zachowania turystów i uczestniczyć w pogadance na temat
zasad dbania o środowisko. Na
podsumowanie dzieci złożyły
przyrzeczenie „Przyjaciół Przyrody”, w którym obiecały dbać
o Ziemię oraz zachęcać do tego
innych.
Po zakończonym spotkaniu
wszystkie grupy przedszkolne
zaopatrzone w plastikowe worki
i rękawice wybrały się na wielkie sprzątanie najbliższej okolicy
przedszkola.
Tekst i zdjęcia:
Anna Luberda, oprac. r/

Światowy Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej
Święto naszej planety czyli Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Każdego dnia
czerpiemy z bogactw otaczającej nas przyrody, pomimo to przyczyniamy się do zanieczyszczania
środowiska. Dlatego w trosce o środowisko uczniowie Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
podjęli działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

U

czniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata #SPRZĄTAMY DLA POLSKI, podczas
której dzieci z klas 0 - III zbierały śmieci w okolicach szkoły i pobliskiego lasu. Z tej okazji na korytarzu
pojawiła się także gazetka ekologiczna o odnawialnych
źródłach energii, a w klasach plakaty pt. „Olbrzymia ulga
dla środowiska naturalnego”. Ponadto odbyły się konkursy
na najbardziej kreatywne stroje i instrumenty muzyczne
wykonane z surowców wtórnych, które zostały zaprezentowane podczas pokazu
MODY EKOLOGICZNEJ.
Tekst i zdjęcia:
Monika Jędrol, oprac. r/
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Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa w Maruszynie Górnej
Rok szkolny w bibliotece to realizowanie wielu zadań
związanych z udostępnianiem książek, rozbudzaniem
i rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów,
wyrabianiem i pogłębianiem u uczniów nawyku
czytania i uczenia się, organizowanie działań
rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

R

óżnorodność tych zadań była
dostosowana do potrzeb
uczniowskich i szkolnych.
Wiele udało się zrealizować
a dzięki udziałowi w projekcie
-Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa - oraz wsparciu
finansowemu Gminy Szaflary
zakupione zostały nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży
oraz niezbędne lektury, które
wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki oraz uatrakcyjniły
ofertę edukacyjno-czytelniczą
Szkoły w Maruszynie Górnej.
Aby zachęcić młodszych
i starszych uczniów do obcowania z książką realizowane
były „akcje czytelnicze” np.
„Wiosenna łąka książkowa”,
lekcje biblioteczne dla klas I-III
opracowane na podstawie nowo
zakupionych książek i bajek,
projekty indywidualne w formie
prezentacji oraz cieszące się popularnością „ wyzwania czytelnicze” i konkursy – „ Książka
w świątecznej scenerii”.

Dzięki współpracy z MBP
w Nowym Targu uczniowie
klasy piątej uczestniczyli
w spotkaniu autorskim z pisarką Karoliną Wilczyńśką, które
odbyło się w Urzędzie Miasta
Nowego Targu.
W ciągu roku szkolnego były
też organizowane inne atrakcje,
jednym z nich była „ przerwa na
czytanie” , gdzie uczniowie mogli czytać książki podczas przerw
między lekcjami. Wszystkie realizowane działania miały na
celu zachęcić uczniów do obcowania z literaturą i książką,
aby inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju
dzieciom i młodzieży.
W bieżącym roku szkolnym zakupiono około dwustu
książek, w tym nowości wydawniczych, lektur i książek
dla najmłodszych czytelników
– przedszkolaków. Wierzymy,
że inicjatywy czytelnicze i literackie organizowane w naszej
szkolnej Bibliotece pomogą

uczniom w odkrywaniu samych
siebie- własnych predyspozycji
i talentów oraz umocnią przekonanie, że czytanie książek jest
inwestycją we własną przyszłość.
Tekst i zdjęcia:
MartaBryniarska, oprac. r/

46 Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Matka w oczach Dziecka”
W maju br. uczniowie z klasy I, II, IV i V wzięli udział w 46 Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym ,,Matka w oczach Dziecka”.

U

czennica klasy I, Urszula Król- Tomków,
wykonała piękną pracę
na szkle i zdobyła wyróżnienie, natomiast Anna Czernik
z klasy IV wykonała pracę
technika wydzieranki i zdobyła nagrodę. Gratulujemy
młodym artystkom i życzymy im dalszych sukcesów.
Tekst i zdjęcia:
Jolanta Krzystyniak, oprac. r/
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Wycieczka Smyków i Asów z Gminnego
Przedszkola w Szaflarach do Krakowa
Pod koniec maja, grupa Smyków i Asów odbyła całodniową wycieczkę
do Krakowa zorganizowaną z okazji Dnia Mamy. Pierwszym punktem
wycieczki było zwiedzanie ZOO.

D

zieci i mamy miały okazję
zobaczyć niespotykane na
codzień zwierzęta i ptaki.
Przemierzając alejki ogrodu,
oglądały z bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia.
Bardzo podobały im się żyrafy
i zebry, które zgodnie spacerowały po wybiegu. Podziwiały
olbrzymie słonie, a także małpy

i lamy. Ogród zoologiczny jest
uroczym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym
powietrzu, szczególnie z mamą.
Oczywiście wszyscy zakupili
drobne pamiątki.
Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Smoczej Jamy
na Wawelu i podziwianie ogromnego smoka. Niestety kapryśna

pogoda zmieniła trochę plany wycieczki
i zmusiła do powrotu
do domu. Po drodze odwiedziliśmy McDonald’s, aby coś
przekąsić i tam była kulminacja
wycieczki z okazji Dnia Mamy.
Dzieci wyrecytowały dla swoich
mam wiersze i zaśpiewały piękne
piosenki. To była ogromna nie-

spodzianka dla wszystkich mam,
zakręciła się łezka i posypały się
gromkie brawa. Wszyscy zmęczeni, ale radośni wrócili do
domu.
Tekst i zdjęcia:
Władysława Szczechowicz, oprac. r/

Uczniowie z Bańskiej Wyżnej na wycieczce w Krakowskim ZOO
Uczniowie starszego oddziału przedszkolnego
oraz uczniowie klas III i IV pojechali w dniu
21 czerwca, na wycieczkę do krakowskiego ZOO.
Tuż za bramą, wszystkich zwiedzających powitały
niespotykane na co dzień różnorodne zwierzęta.

S

pacerując alejkami ZOO
udało im się zobaczyć m.in.:
pawie, flamingi, żyrafy, lwy,
słonie, węże oraz wiele innych
stworzeń. Przyglądanie się zachowaniu zwierząt budziło
wśród wszystkich wiele emocji.
Dodatkowo uczniowie klasy
III i IV brali udział w spotkaniu terenowym pt. „ Świerk,
to nie jodełka, a sarna nie jest
żoną jelonka”, które prowadził leśnik Zbigniew Sikora.
W czasie spaceru po Lesie
Wolskim nauczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki
drzew leśnych oraz zobaczyli
w naturze efektowne ich egzemplarze. Poznali wiele ciekawych
historii: jak Kraków zakupił Las
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Wolski, dlaczego z jednego pnia
wyrasta kilka konarów, co to jest
babrzysko. Miło im było być gośćmi w lesie, który jest ogromną
skarbnicą wiedzy przyrodniczej.
Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczył uczniom i przedszkolakom wiele radości, był dla
nich wspaniałą lekcją przyrody,
przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Pełni nowych
wrażeń, trochę zmęczeni, ale
w dobrych humorach, szczęśliwie wrócili do szkoły.
Bardzo dziękujemy rodzicom,
Marii Szostak i Krzysztofowi
Dziedzicowi za pomoc i wsparcie
podczas organizacji wycieczki.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Rusnak, oprac. r/

HISTORIA I EDUKACJA

nr 2(24)/2022

„Poznaj Polskę”
– Maruszyna Górna
w Krakowie
Uczniowie klas I-III wraz ze swoimi
opiekunami, w dniu 8 czerwca
2022, wzięli udział w wycieczce
do Krakowa w ramach projektu
Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Poznaj Polskę”.

K

raków przywitał uczestników wycieczki deszczem
ale potem już było tylko lepiej. Niesamowitych przeżyć
dostarczyła im wizyta w Planetarium, gdzie obejrzeli film 3D
o podróżach w przestworzach
– o lataniu. Zabawa w Ogrodzie
doświadczeń przeplatała się ze
strugami deszczu, co stanowiło
dodatkową atrakcję. Przejazd
na Wzgórze Wawelskie odbył
się już w słońcu i zwiedzanie
tego miejsca odbywało się przy
słonecznej pogodzie. Katedra
zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Przeogromne
wnętrze tej świątyni i zabytki
w niej oglądane były kolejnym
etapem wycieczki – groby kró-

lów Polski,
kaplice, oraz
Kaplica Zygmuntowska,
następnie
Krypta św. Leonarda,
którą przemierzali wsłuchani
w opowiadanie przewodnika
Marcina.
Kolejny punkt to okryta wielką tajemnicą Smocza Jama. Przeżycia nie do opisania. Na koniec
wspólne zdjęcie z gospodarzem
Jamy – Smokiem Wawelskim.
Po pysznym obiedzie, uczniowie
zaopatrzeni w niezbędne pamiątki, we wspaniałych nastrojach
wrócił wieczorem do domów.
Tekst i zdjęcia:
Tomasz Mazur, oprac. r/

Dzień Patrona szkoły w Zaskalu
Z okazji Dnia Patrona, cała społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej w Zaskalu udała się na
wycieczkę na Stare Wierchy. Tam przy schronisku
położonym na wysokości 968 m. n.p.m w zachodniej
części Gorców wszyscy piekli kiełbaski przygotowane
przez rodziców z Rady Szkoły.

N

ależy zaznaczyć, że Gorce są związane z osobą
Kardynała Karola Wojtyły, który wielokrotnie bywał z młodzieżą oazową na
Turbaczu oraz Starych Wierchach. Dlatego można wędrować Szlakiem Papieskim.
Wspólnie z księdzem proboszczem uczniowie odśpiewali

„Barkę” oraz odmówili różaniec w intencji swoich najbliższych, nauczycieli i przyjaciół.
Wspomniano także tych, którzy
odeszli na wieczny spoczynek.
Dziękujemy rodzicom za
pomoc w przygotowaniu tego
wydarzenia.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagło-Tokarska, oprac. r/
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Pi- pizze, pi-torty, pi-pancakes, pi-sushi oraz pi-tortille…
Takich smakołyków można było skosztować w dniu 21 marca w Szkole Podstawowej w Maruszynie
Górnej. Wszystko to za sprawą Światowego Dnia Liczby Pi i Międzynarodowego Dnia Matematyki,
który w tym roku obchodzono pod hasłem „Matematyka to jakiś kosmos”.

O

d rana uczniowie pogłębiali
wiedzę na temat liczby pi
oraz kosmosu- rozwiązując w dwuosobowych drużynach
zadania matematyczne. Konkurencje sprawdzały bystrość,
spryt i oczywiście wiedzę matematyczno-przyrodniczą. Po zagadkach nadszedł czas na popisy
kulinarne- przygotowanie przysmaku w kształcie koła z symbolem ludolfiny oraz wyznaczenie
liczby pi. Efekty pracy można
było oglądać podczas prezentacji dań w wiosenno-matematycznej scenerii. W finale
wszyscy oglądali i kosztowali
przysmaków. Zapewne po tak
emocjonującym i kreatywnym
dniu w niejednym śnie pojawiły
się pi- pizze, pi-torty, pi-pancakesy, pi-sushi, pi-tortille oraz
liczba 3,141592653589793238
4626433832795028841971693
9937510582097494459230781
6406286208998628034825342
1170679821480865132823066

470938446095505822 317253
5940812848111745028410270
1938521105559644622948954
930381964428…
Tekst: Maria Cisoń
Zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska

Baranki wielkanocne z masła
Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie klas czwartych Szkoły
Podstawowej w Szaflarach na zajęciach regionalnych podjęli
się sztuki rzeźbienia wielkanocnego baranka.

N

ajpierw był instruktaż jak
się do tego zabrać: mycie
rąk, zakładanie rękawiczek
i formowanie kształtu baranka
nożykiem w schłodzonym maśle.
Kolejno uczniowie wykonywali

sierść baranka przy pomocy praski do czosnku i ozdabiali oczy
ziarenkami pieprzu. Następnie
gotowe baranki wylądowały
w szkolnej lodówce, a uczniowie tymczasem mogli podyskutować i zobaczyć
film o dawnych
i współczesnych
tradycjach wiel-

kanocnych takich
jak: mycie się
w zimnej wodzie
w Wielki Piątek,
świecenie pokarmów w Wielką Sobotę czy Śmigus–
Dyngus.
Każdy z uczniów
opowiadał także
o tym, co święci w koszyczku,
a prowadząca zajęcia wyjaśniła symbolikę święconych
pokarmów oraz
wyjaśniła dlaczego np. dawno temu
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oprócz wędlin i chleba święcono
także przeznaczone do sadzenia „wykrowki” z ziemniaków.
Na zakończenie zajęć wszyscy
uczestnicy złożyli sobie świąteczne życzenia.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Fiedler, oprac. r/
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Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem „Poznają Polskę”
TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO
– WYCIECZKA SZLAKIEM
PIASTOWSKIM

U

czniowie klas IV – VIII
ze Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem, w dniach
18-20 maja 2022 r.,wzięli
udział w wycieczce Szlakiem
Piastowskim, zorganizowanej
dzięki finansowemu wsparciu
w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”.
Tekst i zdjęcia:
Anna Waluś, oprac. r/

Projekt wymiany listów ze szkołami w Finlandii i Turcji
Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach brali w mijającym roku
szkolnym 2021/22 udział w dodatkowym projekcie wymiany korespondencji tzw. „Pen Pal Project”.

P

rojekt ten skupia się na poznawaniu nowych kultur,
tradycji, języków i jednocześnie przyczynia się do rozwijania umiejętności ósmoklasistów
w tworzeniu wypowiedzi pisemnej w języku angielskim.
Zaprzyjaźnione szkoły, z którymi uczniowie utrzymywali stały listowno-mailowy kontakt to:
Elimäen yhtenäiskoulu – szkoła
podstawowa z Finlandii oraz Sanayi Sk. Balikesir - szkoła podstawowa z Turcji. Opiekunami
naszych listownych przyjaciół
były panie: Aino i Melek.
Wymiana korespondencji
wymagała od naszych uczniów
dodatkowej pracy, ale przede
wszystkim stworzyła okazję do
rozwijania przyjaźni z ucznia-

mi o odmiennej kulturze i obyczajach. Skrupulatnie napisane
i pięknie ozdobione listy oraz
zawartość poczty elektronicznej pokazały, że projekt okazał
się dla uczniów bardzo ciekawy
i przyjemny, a przede wszystkim
pożyteczny z uwagi na swobodne rozwijanie umiejętności potrzebnej na egzamin ósmoklasisty, jakim jest napisanie listu
do przyjaciela.
Nasi uczniowie zostali też zachęceni i przeszkoleni do korzystania w przyszłości z darmowej
aplikacji SLOWLY, która wspomaga rozwijanie umiejętności
pisania w języku angielskim.
Być może okaże się pomocna
na dalszym etapie edukacyjnym.
Tekst i zdjęcia: Renata Szewczyk
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaflarach wzięli
udział w trzech wycieczkach dofinansowanych
w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
Klasy 2a i 2b wyjechały do Krakowa, uczniowie klas siódmych
i ósmych zwiedzili Warszawę, a uczniowie klasy 5a, 6a i 6b
odwiedzili Kraków i ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Łączna
wartość dofinansowania wszystkich wyjazdów wyniosła
ponad 22 tys. złotych.

Tobie Panie zaufałem – XXV Pielgrzymka Susum Corda w Maruszynie
Szlak Papieski w tym roku znowu rozśpiewał się
i rozmodlił w rocznicę wizyty Św. Jana Pawła II na
Podhalu. Rzesza Pielgrzymów rozpoczęła swoją wędrówkę
z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich
Krzeptówkach kierując się przez Kościelisko, Gubałówkę,
Furmanową, Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską Wyżną,
Bańską Niżną i Maruszynę, do Ludźmierza.

S

zkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej jest dla
pielgrzymów tradycyjnym
przystankiem i miejscem wypoczynku przed ostatnim etapem
i celem ich marszu. Korzystając
z otwartych serc pracowników
szkoły oraz uczniów corocznie
przyjmowani są tu Pielgrzymi.
Oprócz miejsca gdzie mogą
odetchnąć oferuje im się
kawę, herbatę, słodkie napoje chłodzące oraz wodę
mineralną zakupione ze
środków Gminy Szaflary.
Praca jaką wykonują
wszyscy wolontariusze
przynosi im ogrom satysfakcji na równi z uczestnictwem w wędrówce,

58

a i maruszyńska szkoła na Szlaku
Papieskim pozostaje w pamięci
Pątników, którzy często witają się
z nimi jak starzy znajomi.
Jak zwykle dopisała frekwencja,
co dokumentują zdjęcia z tegorocznego spotkania. Rzesza Pątników
cieszy serce, ale i jest wyzwaniem
logistycznym.
Serdecznie dziękujemy
Uczniom, którzy służyli pomocą
oraz wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom organizującym
i koordynującym nasze przygotowania. Jesteście niezawodnym
i niezbędnym ogniwem w tym
szlachetnym przedsięwzięciu.
Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński
dyrektor SP w Maruszynie Górnej,

oprac. r/
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej
z wizytą w Miasteczku Galicyjskim
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” uczniowie klas
IV- VIII mieli możliwość zwiedzenia przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego
w Nowym Sączu oraz Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

W

trakcie zwiedzania Miasteczka Galicyjskiego
uczniowie brali udział
w zajęciach warsztatowych.
Klasy IV- VI wykonywały małe
formy plastyczne z wykorzystaniem wtórnych surowców
oraz włóczki; przygotowane
przez nich prace każdy uczeń
mógł zabrać ze sobą jako pamiątkę. Uczniowie z klas VIIVIII na warsztatach z ceramiki artystycznej zapoznali
się z gatunkami gliny oraz
z technikami zdobienia przygotowanych przez siebie
prostych form glinianych.
Klimat Miasteczka Galicyjskiego bardzo się podobał;
uczniowie chętnie zapoznali się ze znajdującymi się
tam domami muzealnymi.
Mieli możliwość obejrzenia
mieszczańskiego, sądeckiego wnętrza XIX - wiecznego domu. Z ciekawością oglądali dawny warsztat stolarski
i fotograficzny. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło się
wnętrze ukazujące wygląd dawnej apteki oraz wyposażenie gabinetu dentystycznego.

Zwiedzając Klasztor Sióstr
Klarysek w Starym Sączu
uczniowie zapoznali się z życiem i działalnością św. Kingi
oraz dziejami jej kultu. Podziwiali bogato zdobiony wygląd
wewnętrzny klasztoru, z zacieka-

wieniem oglądali kościół jednonawowy oraz poszukiwali cech
świątyni gotyckiej. Uczniowie
dowiedzieli się, że klasztor został
przebudowany przez włoskiego

Wycieczka na Turbacz
Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej
w Maruszynie Dolnej, w ramach zajęć edukacji
regionalnej odbyli 8 czerwca br. wyprawę na Turbacz.
Podczas wycieczki towarzyszyli im również rodzice.

W

trakcie podejścia pogoda nie rozpieszczała
i padał deszcz, jednak
wszyscy wytrwale brnęli pod
górę. W schronisku czekała na
nich ciepła herbata i posiłek.
Na szczycie przy schronisku
mgła i „kapuśniaczek” nie po-

zwoliły uczestnikom w pełni
podziwiać panoramy Gorców.
Jednak mimo niesprzyjających
warunków pogodowych wycieczkę można było uznać za
udaną.
Tekst i zdjęcia:
Anna Królczyk, oprac. r/
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muratora Jana de Simoni, który nadał mu wygląd typowo
barokowy. Uczniowie usłyszeli też, jak wygląda codzienne
życie Sióstr Klarysek.
Tekst i zdjęcia: Renata Zagól,
Katarzyna Bierowiec oprac. r/
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Tuptusie i Zuchy z Gminnego
Przedszkola w Szaflarach
z wizytą w Rabkolandzie
Z okazji Dnia Mamy grupa Tuptusiów i Zuchów
wybrała się na wycieczkę do parku rozrywki
w Rabce Zdroju – Rabkolandu. Uczestniczyły w niej
dzieci wraz ze swoimi mamami.

R

abkoland zapewnił wiele godzin wyśmienitej
zabawy każdemu uczestnikowi. Mamy wraz
ze swoimi pociechami bawiły się wspaniale
podczas wspólnych przejażdżek na najróżniejszych karuzelach, gokartach, rowerkach wodnych,
samochodzikach, kolejkach, a także w ruraparku,
domu do góry nogami i wielu innych atrakcjach.

Dzień Mamy był bardzo udany! Wycieczka była doskonałą okazją do spędzenia wspólnego czasu ze swoją pociechą. Dzieci wróciły do domów bardzo
szczęśliwe.
Tekst i zdjęcia:
Anna Luberda, oprac. r/

Dzień Dziecka w Zaskalu
W słoneczny czerwcowy piątek przy szkole w Zaskalu odbyła
się zabawa z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie przygotowali
i finansowali w znacznym stopniu rodzice z Rady Szkoły,
wsparcia udzielił również Urząd Gminy w Szaflarach.

W

szystkie atrakcje były
darmowe: dmuchany
zamek, gofry, lody, kolorowe warkoczyki, tatuaże
oraz zabawa z animatorami
dziecięcymi. Pamiątkowe
zdjęcie można było wykonać w fotobudce. Starsi
uczniowie rozegrali mecze
klasowe w piłkę siatkową
i palanta. Wiele radości naszym wychowankom sprawiła straż pożarna. Druhowie
z OSP Zaskale zaprezentowali sprzęt, mundury strażackie
i pokaz gaszenia wodą oraz
pianą.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/

Przedszkolaki
ze Skrzypnego
na wycieczce
„Naszym zadaniem jest
uwrażliwienie dzieci
na potrzebę życia
w zgodzie z przyrodą,
bo bez niej samej
zginiemy”.

M

aluchy i starszaki z przedszkola w Skrzypnem wyruszyły 19 maja 2022 r. na
długo wyczekiwaną wycieczkę. Wszystkie dzieci, podekscytowane i pełne emocji, ochoczo maszerowały aby dotrzeć

do celu gdzie czekało na nich
ognisko oraz piknikowe przekąski. Dzieci ze smakiem zjadły
pyszne samodzielnie upieczone
kiełbaski.
Tekst i zdjęcia:Joanna Palka,
oprac. r/
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Wycieczka uczniów
z Bańskiej Wyżnej
do Warszawy
Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej udali się w dniach 6-7
czerwca 2022 r. na dwudniową
wycieczkę do Warszawy. Wyjazd
został zorganizowany dzięki
dofinansowaniu, w ramach
przedsięwzięcia Ministra Edukacji
i Nauki „Poznaj Polskę”.

Wycieczka do Orawskiego Parku
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej
Uczniowie pierwszej i drugiej klasy ze Szkoły
Podstawowej w Borze, wzięli udział w wycieczce
do Zubrzycy Górnej, organizowanej w ramach
projektu „Poznaj Polskę”,
dofinansowanego przez
Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Podczas wyjazdu
zwiedzali oni Orawski Park
Etnograficzny oraz Kościół
Św. Jana Chrzciciela
w Orawce.
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Wolontariat w Bańskiej Niżnej
W dniu 11 maja 2022 r uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Bańskiej Niżnej brali udział
w prezentacjach rejonowych projektu „Mieć
wyobraźnię miłosierdzia” na Podhalańskiej
Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

D

o przeglądu zakwalifikowało się 10 z 89 szkół z rejonu nowotarskiego. Jest to
ogromne wyróżnienie dla wolontariuszy, którzy realizując
projekt pt. „Promyki Nadziei”
podejmowali liczne działania na
rzecz drugiego człowieka.
Dzięki różnorodnym akcjom
wsparli finansowo lub rzeczowo:
ubogie rodziny, chorą Matyldę,
dzieci z Afryki, lokalnych seniorów, uchodźców z Ukrainy,
rehabilitację Andrzeja, leczenie
Kacpra oraz dzieciaki z chorobami onkologicznymi.

Młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Bańskiej Niżnej udowodniła, że aby pomagać nie trzeba wiele, wystarczy
otwarte serce oraz oczy dostrzegające potrzeby innych. Dzięki
ich energii i chęci czynienia dobra
udało się zmobilizować społeczność szkolną, rodziców, parafian
z Bańskiej Niżnej do wsparcia ich
działań wolontaryjnych. Budujące jest to, iż w uczniach nie ustaje
chęć czynienia dobra i potrafią
one radośnie nieść pomoc innym.
Tekst: Anna Krupa
Zdjęcia: Iwona Musiał

Nowa propozycja aktywności fizycznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Szaflarach
W piątek 20 maja uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce rowerowej. Bezpośrednim celem
wycieczki było doskonalenie jazdy na rowerze w Miasteczku Komunikacyjnym w Nowym Targu.

J

ednak zawsze w tle celu głównego każdej wycieczki realizowane są cele pośrednie, które w końcowym bilansie są nie
mniej ważne. Poznanie najbliższej okolicy swojej miejscowości,
aktywność fizyczna realizowana
na rowerze, podporządkowanie
się organizacji przejazdu trasy
wycieczki w sposób bezpieczny, uświadomienie sobie jakie
zachowanie sprzyja a jakie zagraża zdrowiu, nawiązanie bliższego kontaktu z kolegami oraz
opiekunami w zupełnie innej rzeczywistości niż klasowa to jedne
z wielu wartości takiej wycieczki.
Niewątpliwie dodatkową zachętą do uprawiania tej formy
aktywności fizycznej są liczne
nowo powstałe, zarówno w Gminie Szaflary jak i na Podhalu,
trasy rowerowe wraz z infrastrukturą. Stanowią one część
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jednej z najatrakcyjniejszych sieci
tras rowerowych w Małopolsce.
Są to ciekawe i przede wszystkim bezpieczne ścieżki rowerowe
umożliwiające spokojną jazdę nawet w dużej grupie rowerzystów
o różnym stopniu zaawansowania
w rowerowej turystyce.
Wycieczka zorganizowana
i zrealizowana przez nauczycieli
wychowania fizycznego Konrada
Dygonia, Piotra Ścisłowicza oraz
Huberta Porschke była w naszej
szkole pierwszą tego typu od bardzo dawna. Przez uczniów została
przyjęta ze sporym entuzjazmem,
co powinno być dobrym prognostykiem na realizację kolejnych
wycieczek, może już dłuższych,
trudniejszych, wymagających lepszego przygotowania fizycznego, ale dających jeszcze większą
frajdę.
Tekst i zdjęcia: Konrad Dygoń
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Wycieczka Szlakiem
Piastowskim
Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Borze udali
się początkiem czerwca, na trzydniową wycieczkę szlakiem
Pierwszych Piastów: Poznań, Gniezno, Toruń. Wycieczka
została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, w ramach
programu Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”.

Spełnione marzenia uczniów z Bańskiej Niżnej
Dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej wraz
z wychowawcami 14 czerwca 2022 roku były na wycieczce w Parku Rozrywki Zatorland.

W

cześniej na lekcjach poznawały świat dinozaurów i owadów. Oglądały
ciekawe filmy przyrodnicze.
Dowiedziały się wielu ciekawostek na temat mitycznych stworów. Dlatego z niecierpliwością
oczekiwały wyjazdu do Parku
Rozrywki w Zatorze, który tworzą trzy parki tematyczne oraz
Lunapark. Dzieci spotkały ponad sto ruchomych dinozaurów,
które zrobiły na nich olbrzymie
wrażenie. Z wielkim zaangażowaniem wysłuchały przewodnika, który ciekawie opowiadał
o życiu dinozaurów. Miały też
okazję zobaczyć ponad 28 ruchomych owadów oraz wiele
postaci i scen mitologicznych.
Z radością korzystały z licznych
atrakcji w Lunaparku oraz placu
zabaw.

Ruchome modele dinozaurów sprawiły, że spotkanie
z nimi było dla dzieci niezapomnianym przeżyciem. Park rozrywki spełnił oczekiwania dzieci
i dostarczył dobrej zabawy.
Tekst i zdjęcia:
Urszula Grochulska-Kolasa,
Anna Sichelska, Irena Topór
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Dzień Talentów i Gier Planszowych
w Szkole Podstawowej w Szaflarach
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej
w Szaflarach minął pod hasłem Dnia Talentów
i Gier Planszowych. Było wesoło, wspaniale,
zaskakująco i niezwykle kreatywnie!

K

ażda klasa zaprezentowała skarbnicę talentów jaką
w sobie ukrywa – czym się
zajmuje po lekcjach., jakie ma
hobby, na co poświęca swój wolny czas. Muzyka, taniec, beatbox, śpiew, gra na instrumencie,
malarstwo, gotowanie, sport,
koniarstwo, hodowla zwierząt
i wiele innych talentów wprawiły wszystkich w zdumienie.
W tym dniu swoje miejsce
w szkole znalazły nawet kury
hodowane przez Adriana Kalatę, a Janek Rol-Szkaradziński,
uczestnik MasterChefa Juniora,
zdradził wszystkim przepis na
pizzę i pokazał jak wyrabiać
ciasto. Uczniowie pokazali co
potrafią i zaprezentowali swoje niezwykłe pasje, hobby oraz
talenty!
To był wspaniały dzień odkrywania wszystkich uczniów
na nowo, i z pewnością czas
spędzony w Dniu Dziecka był
dla wszystkich super przygodą.
Dla każdego ucznia w tym
dniu czekały słodkie upomin-

ki. Dyrekcja szkoły złożyła
uczniom życzenia z okazji Dnia
Dziecka i rozdała wszystkim
dzieciom soczki i słodkie batoniki. Poczęstunek w postaci
kolorowych galaretek przygotowali rodzice: Monika Holuk-Augustyn, Katarzyna Mąka
i Marzena Kozik. Gofry z bitą
śmietaną i owocami przygotowały mamy z rady rodziców:
Beata Wątorek i Marzena
Kozik, a także Danuta Galica i pracownik obsługi szkoły
Małgorzata Mucha. Lody ufundowała przewodnicząca rady
rodziców Jadwiga Trebunia –
Tutka.
Poczęstunek dla uczniów
był sfinansowany częściowo
ze środków pochodzących ze
sprzedaży makulatury, a częściowo ze środków przekazanych przez Gminę Szaflary
w ramach realizacji zadania:
organizacja imprezy: „Dzień
Dziecka – turnieje i rozgrywki
sportowe w ramach kampanii
No Promil – No Problem”.

Wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie Dnia Dziecka składamy
podziękowania! Dziękujemy
także Jadwidze Stanek z firmy
PAKFOL, za bezpłatne przekazanie pojemników na galaretki,
łyżeczek, tacek na gofry oraz
serwetek, a także za życzliwość
dla szkoły.

Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w ten dzień,
abyśmy mogli przeżyć go właśnie w taki sposób.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Zając, oprac. r/

Zaskalanie pamiętają o 3 maja
W szkole podstawowej w Zaskalu, odbyła
się uroczysta akademia z okazji 231 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana
przez uczniów.

W

ystępujący przypomnieli, że konstytucja została
uchwalona w dniu: 3 maja
1791 roku, była pierwszą
w Europie, a drugą na
świecie ustawą (po konstytucji amerykańskiej
z 1787 roku). Konstytucja regulowała ustrój
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prawny w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Miała na
celu wzmocnienie wewnętrznie
państwa poprzez zwalczenie
anarchii. Według współautora
Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła – Tokarska, oprac. r/
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Srebrny Zbyrcok
dla śpiewaków
z Maruszyny!

W

ostatni weekend
maja w Kościelisku
odbył się XXIX
Przednówek w Polanach.
Wzięły w nim udział także zespoły regionalne
z gminy Szaflary.
Grupa śpiewacza z zespołu „Zyngierki” z Maruszyny
Dolnej, wywalczyła Srebrny
Zbyrcok, w kategorii przeglądu
śpiewu pasterskiego.

Dzień Rodziny
z Zespołem Watra

Zespół wystąpił w składzie:Daniel Karwaczka, Wiktor Milaniak i Szymon Stopka.
Gratulujemy!
Zdjęcie: GOKR Kościelisko

W remizie OSP Bańska Wyżna, 11 czerwca, odbył
się Dzień Rodziny, którego organizatorem był
dziecięcy zespół regionalny Watra z rodzicami.

G

ości przywitała muzyka góralska pod prymem Bartłomieja Fatli i jego uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Wyżnej. Zespół Watra przeniósł
swoich gości do lat 50 i przedstawił program pt. „Z tyj śmietany
masła nie bedziy…”. Następnie
goście mogli wysłuchać uczniów
szkoły w Bańskiej Wyżnej, którzy zostali laureatami konkursu
recytatorskiego im. Augustyna
Suskiego, czas zebranym umili
również uczniowie klasy I piosenką o rodzinie oraz uczennice,
które w tym roku wzięły udział
w konkursie piosenki angielskiej.

Organizatorzy dziękują dyrektor szkoły Renacie Jagodzieza
obecność, wsparcie i współpracę
podczas organizacji tego dnia,
całemu gronu pedagogicznemu
za obecność, Bartłomiejowi Fatli
za oprawę muzyczną, wszystkim
rodzicom za pomoc, przygotowanie przekąsek, ciast, owoców
a najbardziej małym i dużym
artystom – to był prawdziwie
rodzinny dzień.
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Chodorowicz,
Paweł Skupień, Natalia Szostak
instruktorzy zespołu Watra

Nasi uczniowie na Papieskiej
Majówce na Bachledówce
XVIII Papieska Majówka odbyła się 8 maja w kościele
oo. Paulinów na Bachledówce. Podczas konkursu
zaprezentowało się ok. 300 uczestników z terenu Podhala.

W

ystępy oceniało Jury
w składzie: Jan Siaśkiewicz – wice-dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zakopanem, Anna Jakubiec
– regionalista, Małgorzata Kulawiak – dyrektor CkiP oraz Brat
Przemysław – paulin. Po przesłuchaniu 38 prezentacji przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia dla uczniów z Gminy Szaflary:
W kategorii dziecięcych grup
śpiewaczych II miejsce zajął zespół Zyngierki z Maruszyny Dolnej (Daniel Karwaczka, Wiktor
Milaniak, Szymon Stopka i Błażej
Wilkus), III miejsce zespół Watra
z Bańskiej Wyżnej (Katarzyna
Trebunia, Karolina Chodorowicz,
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Anna Dziedzic, Bernadeta Szostak, Ewelina Urbaś, Gabriela Sądelska, Patrycja Madziar i Anna
Repa), wyróżnienie przyznano
zespołowi Niźniobańscanie
z Bańskiej Niżnej (Barbara Cisoń,
Julia Papież, Natalia Pawlikowska i Martyna Staszel).
W kategorii dziecięcej, wśród
śpiewaków solistów III miejsce
zajął Szymon Stopka z zespołu
Zyngierki, wyróżnienie otrzymał Daniel Karwaczka z zespołu
Zyngierki.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom!
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Anna Mrowca,
Małgorzata Chodorowicz

KULTURA I FOLKLOR

Nagrody i wyróżnienia
dla naszych uczniów na
Duchowych Nutach

» II MIEJSCE
„Mali Zaskalanie” z Zaskala
(Anna Czernik, Justyna
Gał, Anna Gał, Maria
Gał- Zagórska, Gabriela
Marusarz, Melania
Marusarz)

Podczas XXXVII ,,Muzykowaniana Duchową
Nutę” w Czarnym Dunajcu naszą gminę
reprezentowały dziecięce i młodzieżowe zespoły
regionalne oraz grupy śpiewacze, zajmując
jednocześnie wysokie miejsca!

M

łodych artystów oceniała komisja artystyczna
w składzie: Anna Trebunia- Wyrostek, Tadeusz Watycha i Bartłomiej Kudasik,
w następujących kategoriach:
muzyki, instrumentaliści,
grupy śpiewacze i śpiewacy
soliści w trzech grupach wiekowych.
Komisja po przesłuchaniu
prezentacji dzieci i młodzieży

» Wyróżnienie:
„Niźniobańscanie”
z Bańskiej Niżnej (Barbara
Cisoń, Julia Papież, Natalia
Pawlikowska, Martyna
Staszel, Nikola Wyroba)

oraz prezentacji dorosłych, postanowiła przyznać następujące
wyróżnienia i nagrody reprezentantom naszej gminy:

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA
Muzyki:
» Wyróżnienie:
Muzyka Gminnego
Młodzieżowego Zespołu
Góralskiego z Szaflar (Jakub
Budzyk, Marcin Fąfrowicz,
Wojciech Kasperek,
Bartłomiej Stopka)

KATEGORIA DZIECIĘCA
Zespoły śpiewacze:
» I MIEJSCE
„Zyngierki” z Maruszyny
Dolnej (Daniel Karwaczka,
Wiktor Milaniak, Szymon
Stopka, Błażej Wilkus)

Góralska Majówka w Bańskiej Wyżnej

W

majowy piątek, dzieci
z zespołu regionalnego
Watra wraz ze swoimi
rodzicami uczestniczyły w tradycyjnej Majówce przy zabytkowej kapliczce, która znajduje
się w Bańskiej Wyżnej na „Dorulowym”.
Majówka w góralskiej
oprawie, została odprawiona
w intencji pokoju w Polsce i na
Ukrainie. Wszyscy wspólnie
śpiewali pieśni Maryjne jak
i pieśni o Ojcu Świętym Janie
Pawle II.
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Chodorowicz, oprac. r/
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KATEGORIA DOROŚLI
Zespoły śpiewacze:
» Wyróżnienie:
„Skrzypnianki” ze Skrzypnego (Zofia Zapotoczna, Anna
Kowalczyk, Marzena Gubała,
Sylwia Piszczór, Izabela Szeliga,
Alicja Zapotoczna)
Śpiewacy soliści:
» II MIEJSCE:
Sylwia Piszczór ze
Skrzypnego
Laureaci I miejsc w kategorii
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej: Instrumentaliści, Soliści
i Grupy Śpiewacze są rekomendowani na Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy,
Instrumentalistów, Śpiewaków,
Drużbów i Starostów Weselnych
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Gratulujemy!
Źródło: CKiP Gminy Czarny Dunajec
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SPORT

Stypendia, nagrody
i wyróżnienia sportowe
za osiągnięcia
w sezonie 2021/2022

Peleton 60. Małopolskiego Wyścigu
Górskiego w gminie Szaflary
W niedzielę, 5 czerwca ulicami gminy Szaflary przejechał 60. Małopolski
Wyścig Górski, jeden z najstarszych i najtrudniejszych wyścigów, którego
organizatorem jest Małopolski Związek Kolarski.

O

statniego dnia rywalizacji
na małopolskich szosach
na zawodników czekał
krótki, liczący zaledwie 125
kilometrów odcinek z Jabłonki
na szczyt Przehyby – jednego
z najtrudniejszych podjazdów,

jakie kiedykolwiek pojawiły się
na trasach polskich wyścigów.
Pomimo inicjowanych co jakich czas prób ataków peleton
jechał razem przez ponad 20 kilometrów od startu. Dopiero tuż
przed lotnym finiszem w Maru-

szynie na prowadzenie wysunęli się Patryk Stosz (Voster ATS)
i Akramjon Sunnatov (Tashkent
City), którzy ostatecznie stanowili ucieczkę dnia.
Tekst: Organizator
Zdjęcie: Natalia Staszel

Uczeń z Szaflar Mistrzem Polski
Młodzików w tenisie stołowym!
Pochodzący z Szaflar,
Jan Mrugała, zdobył
Mistrzostwach
Polski Młodzików
w tenisie stołowym,
złoty medal w grze
podwójnej.

D

rużynowe i Indywidualne
Mistrzostwa Polski Młodzików w tenisie stołowym odbyły się w ostatni weekend maja
w Dębicy.
Podczas tych zawodów, członek klubu KS Gorce, zajął także
5 miejsce w grze pojedynczej.
Gratulujemy!
Zdjęcia: Facebook Polski Związek
Tenisa Stołowego
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Wójt Gminy Szaflary docenił
15 sportowców zamieszkałych na terenie gminy
Szaflary lub zrzeszonych
w klubach mających swoją
siedzibę na jej terenie, za
osiągnięte wyniki sportowe i szczególną promocję
gminy.

P

o zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, która dokonała oceny
merytorycznej i formalnej
wniosków oraz wyraziła opinię w sprawie zasadności przyznania stypendiów oraz nagród
sportowych zostały przyznane
na rok 2022 nagrody i stypendia dla poszczególnych osób:
NAGRODY SPORTOWE
OTRZYMALI:
» Renata Zapała
– trójbój siłowy
» Łukasz Rutkowski
– skoki narciarskie
STYPENDIA SPORTOWE
OTRZYMALI:
» Jan Mrugała
– tenis stołowy
» Katarzyna Furczoń
– Jiu-Jitsu sztuki walki
» Jakub Furczoń
– piłka nożna
» Małgorzata Stopka
– narciarstwo biegowe
» Jan Stopka
– kombinacja norweska
» Adrian Gąsienica
– skoki narciarskie
» Jan Malczewski
– skoki narciarskie
» Wojciech Wolski
– skoki narciarskie
» Dawid Dzioboń
– skoki narciarskie
» Seweryn Rutkowski
– skoki narciarskie
» Michał Marduła
– tenis stołowy
» Mateusz Marduła
– tenis stołowy
» Bartłomiej Mrugała
– tenis stołowy
Tekst: Justyna Stoch

SPORT

Kwartalnik Gminy Szaflary

Podsumowanie
Gminnych Zawodów
Sportowych
MISTRZOSTWA
GMINY SZAFLARY
W KOSZYKÓWCE IMS

G

minna koszykówka roczników 2007-2008 dla Szaflar
i Skrzypnego. Bardzo dobrze zaprezentowali się również
reprezentanci Zaskala – zajmując
w obu turniejach drugie miejsca.
W MistrzostwachGminy
w koszykówce dziewcząt, do
zawodów przystąpiło 7 zespołów, meczerozgrywane były 2x6
minut.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. SP Skrzypne
– skład: Stopka Małgorzata,
Migiel Karolina, Pęksa Justyna, Hreśka Celina, Jarosz
Dagmara, Mrugała Izabela,
Mulica Weronika, Szostak
Natalia, Maryna Gał, Kinga
Zapotoczna opiekun: Tomasz
Podlipni
2. SP Zaskale
3. SP Szaflary
4. SP Maruszyna Górna
5. SP Maruszyna Dolna, SP Bańska Niżna, SP Bańska Wyżna
Najlepszą zawodniczką wybrana została reprezentantka Maruszyny Górnej – Karolina Kula.
Podczas MistrzostwGminy
w koszykówce chłopców rywalizowało 6 zespołów, mecze
rozgrywano 2 x 7 minut.

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA:
1. SP Szaflary
– skład Galica Mateusz – najlepszy zawodnik zawodów,
Łaś Maksymilian, Kalata
Jakub, Domin Bartłomiej,
Rol Adam, Czech Jakub,
Sichelski Michał, Rogowiec
Andrzej- opiekun: Piotr Ścisłowicz
2. SP Zaskale
3. SP Bańska Wyżna
4. SP Maruszyna Górna
5. SP Bańska Niżna, SP Skrzypne

Do półfinałów zakwalifikowały się reprezentacje:
Szaflar i Zaskala oraz Bańskiej Niżnej z Maruszyną Górną.
W meczu Szaflar z Zaskalem po wyrównanym początku,
dzięki dobrej obronie i skuteczniejszej grze pod koszem przeciwnika, zawodnicy z Zaskala
zwyciężyli 6-2.
Drugi mecz półfinałowy rozegrały Bańska Niżna z Maruszyną
Górną. W tym meczu padł identyczny wynik jak w pierwszym
półfinale, 6-2 na korzyść Bańskiej Niżnej.
Faza finałowa to już niestety mecze bez większej historii.
W finale pocieszenia, w meczu
o trzecie miejsce, Szaflary ograły
Maruszynę Górną 16-2.
W meczu o pierwsze miejsce
Zaskale pokonując Bańska Niżną 15:2 potwierdziło zespołową
oraz indywidualną dominację
w tych rozgrywkach. Ponadto
mecze fazy finałowej wykreowały liderów zespołu z Zaskala. Katarzyna Furczoń i Karol Walkosz
w dużej mierze przyczynili się do
zdobycia przez swoją drużynę
Mistrzostwa Gminy za co uhonorowani zostali pamiątkowymi
statuetkami.

ZASKALE MISTRZEM
GMINY SZAFLARY
W MINIKOSZYKÓWCE DZIECI!

W

Skrzypnem rozegrano zawody w minikoszykówce
dzieci. Grano w zespołach
mieszanych 3+2, tzn. w czasie
gry w drużynie na boisku musiały przebywać minimum dwie
dziewczynki.
Wyniki pierwszych meczów
dały obraz możliwości poszczególnych reprezentacji, co pozwoliło upatrywać faworytów tych
rozgrywek. Jedną z najlepiej prezentujących się ekip był zespół
z Zaskala.
Zwycięstwa zespołu z Zaskala w kolejnych meczach 16:0,
10:5 oraz 33:0 nie pozostawiały
złudzeń.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. SP Zaskale 
– skład: Walkosz Karol, Gacek Jan, Mrugała Kacper, Nowak Kacper, Mucha Maciej,
Cisoń Justyna, Furczoń Kata-
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2.
3.
4.
5.

rzyna, Grzęda Alicja, Lewoniec Julia, opiekun: Mirosław
Ćwikiel
SP Bańska Niżna
SP Szaflary
SP Maruszyna Górna
SP Maruszyna Dolna, SP
Skrzypne, SP Bańska Wyżna

OSTATNIE ZAWODY
GMINNE ROZEGRANE
PRZED WAKACJAMI TO
LEKKOATLETYKA
Wyniki rywalizacji:
SKOK W DAL - DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2007-2008
1. Pawlikowska Karolina / Szaflary/
2. Dzierżęga Anna /Szaflary/
3. Antoszek Ewelina /Bańska
Wyżna/
SKOK W DAL - DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2009-2010
I MŁODSZE
1. Maternia Hanna /Szaflary/
2. Galica Anna /Bańska Niżna/
3. Magiera Katarzyna /Szaflary/
SKOK W DAL – CHŁOPCY
ROCZNIK 2007-2008
1. Rol Adam /Szaflary/
2. Sobański Sebastian /Bańska
Niżna/
3. Zwijacz Maciej / Bańska Niżna/

SPORT
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SKOK W DAL - CHŁOPCY
ROCZNIK 2009-2010 I MŁODSI
1. Kęska Jakub /Szaflary/ oraz
Kalata Patryk /Bańska Niżna/
3. Barnaś Adam /Bańska Wyżna/
BIEG NA DYSTANSIE
60 METRÓW- CHŁOPCY
ROCZNIK 2007-2008
1. Pawlikowski Jan /Szaflary/
2. Kalata Jakub /Szaflary/
3. Bodziarczyk Kacper /Bańska
Wyżna/

3. Zapotoczna Zuzanna /Bańska
Niżna/
BIEG NA DYSTANSIE
60 METRÓW- DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2009-2010
I MŁODSZE
1. Pawlikowska Victoria /Szaflary/
2. Wątorek Daria /Szaflary/
3. Cisoń Justyna /Zaskale/

BIEG NA DYSTANSIE 60
METRÓW- CHŁOPCY
ROCZNIK 2009-2010 I MŁODSI
1. Kozik Mikołaj /Szaflary/
2. Mrugała Kacper / Zaskale/
3. Gacek Jan /Zaskale/

BIEG NA DYSTANSIE
600 METRÓW – CHŁOPCY
ROCZNIK 2007-2008
1. Fiedler Franciszek /Szaflary/
2. Łaś Maksymilian /Szaflary/
3. Murańka Jakub /Bańska Niżna/

BIEG NA DYSTANSIE
60 METRÓW- DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2007-2008
1. Janik Klaudia /Bańska Niżna/
2. Pawlikowska Milena /Szaflary/

BIEG NA DYSTANSIE
600 METRÓW- CHŁOPCY
ROCZNIK 2009-2010 I MŁODSI
1. Gacek Jan /Zaskale/
2. Mrugała Kacper /Zaskale/
3. Kalata Paweł /Szaflary/

W dniach 06-08.06.2022 w Rawie Mazowieckiej
odbył się Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w tenisie
stołowym. Jan Mrugała oraz Michał Marduła,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaflarach, wzięli
udział w tych zawodach.

A

2. SP Bańska Niżna w składzie:
Janik Klaudia, Zapotoczna
Zuzanna, Zwijacz Maciej,
Sobański Sebastian
3. SP Bańska Wyżna w składzie:
Szostak Barnadeta, Wyrostek
Martyna, Rusnak Aleksander,
Bodziarczyk Kacper

BIEG NA DYSTANSIE 600
METRÓW- DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2009-2010
I MŁODSZE
1. Trebunia Katarzyna /Bańska
Wyżna/
2. Wyrostek Martyna /Bańska
Wyżna/
3. Koper Karolina /Szaflary/

» Kategoria młodsza
- rocznik 2009-2010

BIEGI SZTAFET MIESZANYCH
4X 400 METRÓW:
» Kategoria starsza-rocznik
2007-2008
1. SP Szaflary w składzie: Sokulska Katarzyna, Mąka Katarzyna, Duda Szymon, Sichelski
Michał

Ogólnopolski Finał Igrzysk
Dzieci w tenisie stołowym
Szkół Podstawowych

by dojść do ostatniego
etapu rywalizacji Turnieju
Ogólnopolskiego, chłopcy
musieli wystartować po kolei
w zawodach gminnych, rejonowych, powiatowych, wojewódzkich i być jedną z dwóch
najlepszych drużyn w każdym
etapie, czego chłopakom udało
się dokonać!
Celem Turnieju Ogólnopolskiego jest wyłonienie
najlepszej drużyny w Polsce.
Zawodnikom z Szaflar udało
się zdobyć 11 miejsce wśród
wszystkich szkół w Polsce.
Chłopcy na co dzień trenują
w Klubie KS Gorce w Nowym Targu.

BIEG NA DYSTANSIE
600 METRÓW- DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2007-2008
1. Szostak Bernadeta /Bańska
Wyżna/
2. Kalata Wiktoria /Szaflary/
3. Zapotoczna Zuzanna /Bańska
Niżna/

Jesteśmy bardzo dumni z naszych zawodników i życzymy
im kolejnych sukcesów na następne lata.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Wojnarska-Marduła
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i młodsi

1. SP Bańska Niżna w składzie:
Sobańska Patrycja, Murańka
Aleksandra, Hadowski Stanisław, Pawlikowski Michał
2. SP Bańska Wyżna w składzie:
Trebunia Katarzyna, Zarycka
Karolina, Bafia Andrzej, Sieńko Kacper
3. SP Szaflary w składzie: Julia
Kasperek, Maria Gawlak-Mikuda, Szymon Stopka, Jan
Mrugała.
Tekst: Konrad Dygoń, oprac. r/
Zdjęcia: Rafał Gąsior

SPORT

Kwartalnik Gminy Szaflary

Sukcesy młodego skoczka ze Skrzypnego
Jan Stopka, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Skrzypnem stanął na podium XLIV Szkolnej Ligi
Sportów Zimowych oraz w klasyfikacji generalnej LOTOS Cup 2021/2022.

J

anek jest także członkiem
klubu TS Wisła Zakopane. W minionym sezonie stanął dwukrotnie na
podium XLIV Szkolnej
Ligi Sportów Zimowych
w Skokach Narciarskich
i Kombinacji Norweskiej, zajmując2 miejsce
w klasyfikacji końcowej
w kombinacji norweskiej
oraz 6 miejsce w klasyfikacji końcowej w skokach
narciarskich. Ponadto zdobył 3 miejsce w klasyfikacji generalnej LOTOS Cup 2021/2022 w kombinacji norweskiej chłopców!
Gratulujemy!
Zdjęcia: MOSIR Zakopane

Awans do zawodów wojewódzkich uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach!
Zawody wojewódzkie w tenisie stołowym rozegrano
w dniu 5 kwietnia w Limanowej. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Szaflarach, Mateusz Marduła oraz
Mateusz Galica, awansowali do tychże zawodów
w rywalizacji indywidualnej.

W

półfinale wojewódzkim
igrzysk młodzieży szkolnej chłopcy zdobyli:
» Mateusz Marduła (KS Gorce) czwarte miejsce,
» Mateusz Galica miejsce
szóste.
W zawodach drużynowych
uczniowie szkoły w Szaflarach
zdobyli trzecie miejsce.
Do finałów wojewódzkich
zakwalifikowało się sześciu najlepszych zawodników i zawodni-

70

czek oraz dwie najlepsze szkoły
w zawodach drużynowych z całego rejonu. Należy zauważyć, iż
konkurencja była bardzo wysoka,
jednak uczniowie z Szaflar sprostali wymaganiom i awansowali
do województwa. Uczniowie na
zawodach wojewódzkich zdobyli
miejsca kolejno 17 i 25.
Jesteśmy bardzo zadowoleni
z naszych zawodników i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Wojnarska-Marduła

nr 2(24)/2022

OŚRODEK ZDROWIA

WAKACJE ZDROWO I BEZPIECZNIE
W
czasie wakacji częściej
spotykamy się w gronie
rodziny, przyjaciół, znajomych a także osób nowo poznanych. Odwiedzamy miejsca
rozrywki, lokale gastronomiczne, częściej spożywamy posiłki
na świeżym powietrzu, a także
towarzyszy temu dużo większa
swoboda.
Niestety w dobie pandemii
musimy pamiętać o zwiększonej dbałości o bezpieczeństwo
sanitarne żywności i higienę spożywania posiłków (częste mycie
rąk ciepłą woda z mydłem oraz
ich dezynfekcja).
Przy okazji wypoczynku
zorganizowanego, a także tzw.
„wczasów pod gruszą”, warto
pamiętać że jak zrobimy sobie
wakacje od zdrowego sposobu
odżywiania, to będziemy musieli długo wracać na właściwe
tory.

ki czy bardzo wysokiej temperatury powietrza. Właściwa podaż
wody zapewnia również optymalną pracę jelit i odpowiednie
nawodnienie stolca.

Powyżej 20 kg -1,5 l. +25 ml.
na każdy kilogram powyżej 20
kg.
Np. Człowiek ważący 70 kg
musi spożywać co najmniej: 1,5
l +( 50 x 25ml) co wynosi 1,5
l+1250ml= 2,75l
Jednak to nadal są dane szacunkowe, ponieważ spożycie
wody wzrasta w przypadku
zwiększonej aktywności fizycznej, gorączki, biegunki, większego spożycia błonnika, w czasie
laktacji i ciąży. Mężczyźni mają
większe zapotrzebowanie na
wodę niż kobiety.
Kiedy Picie wody powinno
rozpoczynać się od samego rana,
przysłowiową „szklanką wody”,
a następnie regularnie w ciągu
dnia, na pewno ważne, aby pić
podczas wysiłku fizycznego
i umysłowego. Lepiej spożywać wodę między posiłkami

ILE WODY NALEŻY PIĆ?
Nie ma jednej ilości dla
wszystkich, ponieważ zależne
jest to przede wszystkim od masy
ciała, od aktywności fizycznej,
zawartości wody w organizmie,
temperatury powietrza a także
kaloryczności posiłków czy
stanów chorobowych (gorączka, biegunka, wymioty). Istnieje
wiele sposobów na obliczenie
zapotrzebowania na wodę, oto
jeden z nich:
Dla osób do 10 kg przyjmujemy 100 ml. na 1 kg masy ciała
10-20 kg-100ml na kg masy
ciała + 15 ml na każdy kilogram
powyżej 10kg.

O CZYM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ KOMPONUJĄC POSIŁKI?
Dziś przyjrzymy się wodzie ...
Organizm ludzki średnio
w 50-70 % składa się z wody
(zmiany zachodzą w zależności
od wieku) dlatego kluczową rolę
w codziennym naszym życiu odgrywa nawodnienie. Ważne aby
pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów!

DLACZEGO WODA
JEST TAKA WAŻNA?
Jest składnikiem wszystkich
komórek. Bierze udział w transporcie składników odżywczych,
usuwaniu substancji szkodliwych
z organizmu, stanowi składową
płynów ustrojowych, pełni ważną rolę we wchłanianiu substancji odżywczych w jelitach i optymalną ich pracę.
Woda odpowiada również
za termoregulację w naszym
ustroju. Utrata wody następuje
w związku z różnymi procesami min. oddychania, trawienia ,
w wyniku zwiększonego wysiłku
fizycznego, w przypadku gorącz-
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niż podczas posiłku. Oczywiście należy słuchać w tym
względzie swojego organizmu
i bezwzględnie pić wtedy gdy
odczuwa się pragnienie. Warto
też wypić szklankę wody gdy
odczuwamy głód, i sprawdzić
czy przypadkiem zamiast jeść
nie chciało nam się pić...

JAKĄ WODĘ PIĆ ?
Na półkach sklepowych
mamy duży wybór różnych
wód, ale trzeba wiedzieć, że
np. woda żródlana będzie lepsza dla niemowląt z uwagi na
niższą zawartość składników
mineralnych, żeby nie obciążać
przewodu pokarmowego maluszków, natomiast mama lepiej żeby
piła wodę mineralną, która jest
świetnym sposobem na uzupełnienie minerałów w diecie. Woda
stołowa również zawiera składniki mineralne, jednak w odróżnieniu od wody mineralnej, która
jest wydobywana z naturalnych
źródeł, woda stołowa powstaje w wyniku mieszania wody
i substancji mineralnych przez
człowieka.
Woda jest niezbędnym reagentem procesów zachodzących
w naszych komórkach, dlatego
trzeba ją pić tak, żeby zoptymalizować jej wchłanianie.
Bardzo ważna w tym względzie jest izotoniczność płynów,
czyli takie stężenie cukru i soli
w płynie, które umożliwia właściwe wchłanianie do komórek.
Z uwagi na proces wchłaniania
wody na zasadzie czynnej, a nie
biernej konieczne jest wytworzenie różnicy ciśnień miedzy
światłem jelita , a komórkami. Jeżeli będziemy spożywać
samą wodę , niestety przeleci
ona przez nasz organizm nie docierając do miejsca docelowego
jakim jest komórka. Dlatego nie
wskazane jest picie np. wody
przegotowanej bez żadnych
dodatków, ponieważ wypłukuje ona wartościowe substancje
z naszego organizmu. Nieste-

OŚRODEK ZDROWIA
ty picie wody tzw. smakowej
może skutkować nieświadomym
spożyciem nadmiernej ilości
kalorii... W dwóch butelkach
o pojemności 1,5l może znajdować się nawet tyle kalorii ile
w słoiku kremu czekoladowego ....Lepszym sposobem na
zmianę smaku będzie dodatek
świeżych owoców (np. cytryna,
limonka, arbuz, czereśnia), lodu
i szczypty soli.
Trzeba też wiedzieć, że niektóre napoje chociaż ze względu na konsystencję zaliczają
się do płynów, ze względu na

działanie nie stanowią dobrego
sposobu na ich uzupełnienie.
(min. kawa, herbata czy napoje alkoholowe) Ciekawostką
jest fakt, że procentowa zawartość wody w niektórych
gatunkach piwa jest mniejsza
niż np. w sałacie czy cukinii...
W przypadku picia alkoholu,
kawy czy herbaty z uwagi na
ich odwadniające działanie należy zwiększyć spożycie wody.
W okresie wysokich temperatur należy mieć na uwadze, aby
nie dopuścić do odwodnienia
organizmu, co ma szczególne

ZAPRASZAMY DO
SKŁADANIA DEKLARACJI
PRZYSTĄPIENIA
DO OŚRODKA ZDROWIA
W SZAFLARACH!!!

W

szystkim 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, lekarzy ginekologów, lekarza diabetologa, lekarza kardiologa, lekarza nefrologa, lekarza
pulmonologa, lekarza radiologa
» opiekę stomatologiczną
» skierowanie na bezpłatne usługi do specjalistów
w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ
» podstawową diagnostykę (pełen zakres badań laboratoryjnych, EKG,USG)
» patronażowe wizyty położnych
» specjalizujemy się w opiece nad noworodkiem
i małym dzieckiem.
» zapewniamy badania bilansowe/profilaktyczne,
szczepienia
» organizujemy coroczne akcje profilaktyczne zapewniające bezpłatne badania.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Pacjentów
chcących złożyć deklarację przystąpienia do Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Szaflarach.
Deklarację można wypełnić osobiście w budynku
Ośrodka Zdrowia w Szaflarach przy ul. Orkana 37c lub
pobrać na stronie internetowej www.spgoz.szaflary.pl
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Kwartalnik Gminy Szaflary

znaczenie w przypadku dzieci
i osób starszych.

OBJAWY ODWODNIENIA:
Organizm daje nam znać,
suchością w ustach i trudnością
w przełykaniu, że potrzebuje
wody.
Ważne jest też zabarwienie moczu. Bardzo ciemny
mocz jest jednym z objawów
odwodnienia organizmu. Fizyczne zmęczenie, ból głowy,
sucha skóra i zaparcia to również symptomy odwodnienia.
Skrajne odwodnienie trwające

przez kilka dni stanowi poważne
zagrożenie życia.
W stanach chorobowych jak
np. biegunka konieczne może
być uzupełnienie elektrolitów
z glukozą.
Warto więc regularnie uzupełniać wodę w organizmie.
Nawyk regularnego picia wody
trzeba w sobie wypracować,
aby zapewnić prawidłowy przebieg procesów metabolicznych
, właściwe funkcjonowanie organizmu i w pełni korzystać
z atrakcji, jakie niosą ze sobą
wakacje.

GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY W OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH
GABINET
PIĘTRO
2
PARTER

NAZWISKO I IMIĘ

lek.dent. Tymoteusz
Derebas

DNI
TYGODNIA

GODZINY PRZYJEĆ
PACJENTÓW

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 - 13:00
12:00 - 18:00
07:00 - 13:00
12:00 - 18:00
07:00 - 13:00
08:00 - 10:00 - SPGOZ
10:00 - 13:00 - DPS
08:00 - 13:00 - SPGOZ
13:00 - 18:00 - SPGOZ
13:00 - 18:00 - SPGOZ
08:00 - 13:00 - SPGOZ
13:00 - 17:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
08:00 - 13:00
10:25 - 13:00 - DPS
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
08:00 - 13:00

Poniedziałek
3

lek. med. Jan Gawlak

3

lek. Alicja Zwijacz-Zawada

8

lek. Elżbieta Zembrzuska

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek

9

lek.Marzena Janusz

Środa
Czwartek
Piątek

9

lek.Marek Truczka

4

GABINET ZABIEGOWY
PIELĘGNIARKI

12
I PIĘTRO

lek.Hanna Błęka

Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek

13:00 - 18:00

Środa

08:00 - 13:00

Czwartek

08:00 - 13:00

Piątek 13:00 - 18:00
Poniedziałek 13:00 - 17:00
Wtorek 07:30 - 11:30
Czwartek 07:30 - 11:30

16
I PIĘTRO

lek. Marek Król

16
I PIĘTRO

lek. Renata Kuchta

Piątek

16:00 - 18:00

11
I PIĘTRO

GABINET
PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
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UWAGI

13:00 - 15:35 - wizyty domowe
13:00 - 15:35 - wizyty domowe
10:25 - 13:00 - wizyty domowe
10:25 - 13:00 - wizyty domowe
13:00 - 15:35 - wizyty domowe
1 i 3 piątek miesiąca

10:25 - 13:00 wizyty domowe
13:00 - 15:35 wizyty domowe
13:00 - 15:35
13:00 - 15:35
1 i 3 piątek miesiąca
2 i 4 piątek miesiąca

13:00 - 15:35 - wizyty domowe
10:35 - 13:00 - wizyty domowe
13:00 - 15:00 - szczepienia
13:00 - 15:35 - wizyty domowe
13:00 - 15:35 - wizyty domowe
08:00 - 11:00 - szczepienia
10:25 - 13:00 - wizyty domowe

2 i 4 piątek miesiąca

KRZYŻÓWKA
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Wśród nadesłanych kuponów zostaną rozlosowane
3 zaproszenia do Parku Miniatur w Inwałdzie!
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT
do 21 sierpnia 2022 roku.
Losowanie nagrody odbędzie się na żywo na fanpage’u GCKPiT www.facebook.com/gckpitszaflary/
22 sierpnia 2022 roku.
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PIONOWO
1. W jaka grę grali
bohaterowie filmu
Kosmiczny Mecz
2. Główny bohater filmu
„Jak Wytresować Smoka”
3. Człowiek pająk
4. …. Hood, bohater który
strzelał z łuku
5. „…. z ferajny”
6. Imię zaginionej rybki
w filmie animowanym
7. Urządzenie służące do
rejestracji obrazu
8. Wampir z Hotelu
Transylwania
9. Jakie były Żółwie Ninja
10. Hipopotamica z serii
filmów „Madagaskar”
11. Osoba odgrywająca rolę
12. „światła, kamera, ….!”
- komenda z planu
filmowego
13. Czarodziej z powieści
14. Całościowa plastyczna
oprawa filmu, jej elementy
tworzą przestrzeń oraz tło
dla rozgrywającej się akcji
15. Film animowany gdzie
bohaterami są Bob Parr
i Elastyna
POZIOMO
16. Jest jednym ze Strażników
Marzeń
17. Bohaterowie filmu
„Krudowie”
18. Najważniejsza osoba na
planie filmowym
19. Osoba, która zastępuje
aktorów w wyjątkowo
niebezpiecznych scenach
20. Lew, jeden z bohaterów
cyklu Opowieści z Narnii
21. Garfield i Filemon
22. Kolor biletu do największej
na świecie fabryki
czekolady
23. Bałwan z Krainy lodu
24. Imię świnki z klasą
25. Merida …..
26. Biegały po Parku
Jurajskim
27. Jeden z Avengersów –
Tony Stark
28. Jeden z filmów
o Minionkach
„Jak ukraść …..”
29. Zielony ogr, najlepszy
przyjaciel Osła
30. Roszpunka i Flynn to
bohaterowie filmu ….

INFORMATOR

informator
» Urząd Gminy Szaflary
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
» Sekretariat
Wioletta Strama
tel: 18 26-123-38; fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
» Dziennik podawczy
Jan Tomaszkowicz
tel: 18 26-123-15
e-mail: 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 26-123-19
Małgorzata Kowalska/Renata Starmach

» Ewidencja Ludności
pokój nr 1.3; tel: 18-26-123-16
Wioletta Stelmach/Justyna Buroń
e-mail: ewlud@szaflary.pl

» Odpady
pokój nr 1.9; tel: 18 26-123-21
Marlena Werewka/Anna Szewczyk
e-mail: odpady@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

» 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

» 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
Jakub Gasik/ Bartłomiej Bednarz/
Paulina Napieralska-Wojtas/ Katarzyna
Gacek/ Natalia Pańszczyk
e-mail: przetargi@szaflary.pl
» 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

» Stanowisko ds. bezpieczeństwa
publicznego
pokój nr 2.11; tel. 18 26-123-27
Józef Gacek
e-mail: oc@szaflary.pl

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

» 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

» 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

» Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

» Samodzielny Publiczny Gminny

» Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
pokój nr 1.6; tel: 18-26-123-28
Anna Kalata
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» 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

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

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

» 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

Kwartalnik Gminy Szaflary

Ośrodek Zdrowia w Szaflarach
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
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» Apteki Całodobowe:

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

» APTEKI

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

» GABINETY LEKARSKIE
» Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka lekarska Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel.: 601-086-351, 18 27-547-28
» Prywatny Gabinet Lekarski
lek. med. Henryk Matusiak Pediatra
Orkana 46 a
34-242 Szaflary
tel.: 606-235-437,
Placówka przyjmuje tylko dzieci.

» Matusiak-Hełmecka Katarzyna
Gabinet Stomatologiczny
tel.: 691-515-293
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary
» Jachymiak-Matusiak Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary

» Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej
tel.: 18 27-548-98
Dyrektor Renata Jagoda
» Szkoła Podstawowa w Skrzypnem
tel.: 18 27-558-76
Dyrektor Brygida Strzęp
» Szkoła Podstawowa w Maruszynie
Górnej
tel.: 18 27-562-27
Dyrektor Konrad Kuźmiński

» SZKOŁY
» Szkoła Podstawowa w Szaflarach
tel.: 18 27-547-26
Dyrektor Urszula Krupa

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

» Szkoła Podstawowa w Borze
tel.: 18 27-544-43
Dyrektor Monika Mroszczak-Gąsior

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

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

» PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI
» Gminne Przedszkole w Szaflarach
tel.: 18 27-547-77
Dyrektor Katarzyna Pająk-Budz

» Przedszkole im. Aniołów Stróżów
Zgromadzenia Służebnic Matki
Dobrego Pasterza w Szaflarach
tel.: 18 27-549-43
kom. 506-139-503
Dyrektor s. Agnieszka Dunaj
» Przedszkole z Widokiem w Zaskalu
tel.: 18 275-53-87
kom.: 604-151-447
Dyrektor Elżbieta Poniedziałek
» Opieka dzienna „Kraina Przygód”
w Szaflarach
kom.: 728-318-951
» Żłobek Wesołe Misie
ul. Na Brzegu 32,
34-424 Bańska Niżna
tel.: 780-151-384,
Właściciel Karolina Janczak
» Hotel dla psów „Kudłata Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602-232-625

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

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

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

Skrzypne
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

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

