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Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce je-

sienne wydanie kwartalnika 
Serce Podhala. To już dwu-

dzieste piąte wydanie naszego 
pisma!

W numerze znajdziecie m.in. 
podsumowanie licznych przed-
sięwzięć, które miały miejsce 
w ostatnich tygodniach w naszej 
gminie, sukcesy dzieci i młodzie-
ży z naszej gminy, a także prak-
tyczne porady dotyczące opieki 

zdrowotnej i badań profilaktycz-
nych. Minione wakacje to także 
imprezy plenerowe, wyścigi ko-
larskie i wiele innych.

Zachęcamy także do wypeł-
niania naszej krzyżówki z na-
grodami!

W nowym roku szkolnym 
wszystkim Uczniom życzymy, 
aby zdobywanie wiedzy było 
fascynującą przygodą, odkrywa-
niem nauki i jej praw, rozwo-

jem własnych uzdolnień i zain-
teresowań, Nauczycielom oraz 
wszystkim pracownikom szkół 
życzymy, by był to rok spokojnej 
pracy, dającej satysfakcję osobi-
stą i uznanie otoczenia, Rodzi-
com zaś życzymy, by ten nowy 
rok szkolny przyniósł wiele na-
dziei związanych z przyszłością 
ich dzieci.

Redakcja kwartalnika  
„Serce Podhala”
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Celem zapoczątkowanej przez 
parę Prezydencką akcji jest 
ochrona klimatu i dbanie 

o środowisko naturalne. Udział 
w niej wzięli wraz z Prezydentem 
Andrzejem Dudą, m.in. Minister 
Środowiska i Klimatu Edward 
Siarka, p.o. Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych Józef 
Kubica, Wójt Gminy Szaflary 
Rafał Szkaradziński, posłowie, 
przedstawicie wielu samorządów 
lokalnych i regionalnych, żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej, 
wolontariusze, harcerze, nauczy-

ciele oraz uczniowie okolicznych 
szkół.

Akcja #sadzimyMY została 
zainicjowana przez Parę Pre-
zydencką 26 kwietnia 2019 r. 
Inicjatywę podjęto w odpowie-
dzi na zniszczenia dokona-
ne przez huragan 100–lecia, 
który wystąpił na terenie 
Polski w 2017 roku. Hura-
gan był największym takim 
kataklizmem w 95–letniej hi-
storii Lasów Państwowych 
– nawałnice spustoszyły lasy 
w kilkudziesięciu nadleśnic-

twach, głównie na Pomorzu 
i Kujawach.

Na tegoroczne narodowe sa-
dzenia drzewek leśnicy przy-
gotowali milion sadzonek róż-

nych gatunków drzew i krzewów, 
które można było nieodpłatnie 
dostać w dniach 29/30 września 
we wszystkich nadleśnictwach 
w Polsce.

Akcji sadzenia drzew „SadziMY”
30 września w Nadleśnictwie Stary Sącz, Leśnictwo Lipnica Wielka odbyła się IV edycja akcji „SadziMY”, 
której organizatorem są Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Ministerstwo 
Środowiska i Klimatu. Inicjatorem akcji jest Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Małżonka Prezydenta RP 
Agaty Kornhauser-Duda. W wydarzeniu udział wziął m.in. Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

Członkowie dziecięcych zespołów góralskich, 
działających w gminie Szaflary, wzięli udział 
w spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosławem Kaczyńskim, które odbyło się w Nowym 
Targu, w pierwszą sobotę września.

Dzieci z gminy 
Szaflary śpiewały 
w nowotarskim MCKu

Podczas spotkania w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury,młodzi górale 

w towarzystwie kapeli wykonali 
kilka utworów, uświetniając tym 
samym czas uczestnikom wy-
darzenia.

W spotkaniu z prezesem PiS 
wzięli udział parlamentarzyści 
i samorządowcy z terenu Podhala, 
Spisza i Orawy, wśród nich wójt 
Rafał Szkaradziński wraz z przed-
stawicielami gminy Szaflary.
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W bitwie udział wzięło 
dziesięć kół: z Dębna 
Podhalańskiego, Harklo-

wej, Ludźmierza, Morawczyny, 
Ochotnicy Górnej, Ostrowska, 
Skawy, Szlembarku, Zaskala 
i Zubrzycy Górnej. Na stołach 
gościły gołąbki, kapuśniaki, 
groch z kapustą, pierogi i kro-
kiety, bigos tradycyjny, placki, 
kwaśnica a nawet kapusta na 
słodko i chleb pieczony na li-

ściu kapusty. Komisja oceniająca 
przygotowane przez gospodynie 
potrawy miała przed sobą trudne 
zadanie.

W skład komisji konkursowej 
weszli: kierownik biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Maciej 
Tylka (przewodniczący), wójt 
Szaflar Rafał Szkaradziński, 
asystent wiceministra Sportu 
i Turystyki Andrzeja Guta-Mo-

stowego Mateusz Łękawski, asy-
stent posła Jana Dudy Łukasz 
Rutkowski, dyrektor GCKPiT 
w Szaflarach Iwona Gal oraz 
przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich w Szaflarach Janina 
Ciszek i Danuta Rol. Przepysz-
nych potraw próbował nawet sam 
wiceminister Klimatu i Środowi-
ska Edward Siarka, który przybył 
na wydarzenie wraz z małżonką.

Wobec wyrównanego wy-
sokiego poziomu wszystkich 
przygotowanych potraw komisja 
postanowiła przyznać:

I miejsce i bono wartości 1000 
zł dla Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej,

II miejsce i bon o wartości 800 
zł dla Koła Gospodyń Wiejskich 
Szlembark,

III miejsce i bon o wartości 
600 zł dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Zaskalu.

Dodatkowo wyróżnienia 
oraz bony o wartości 300 zł 
każdy otrzymały koła gospodyń 
wiejskich ze Skawy, Zubrzycy 
Górnej, Ludźmierza i Dębna 
Podhalańskiego.

Pozostałe reprezentacje 
z Harklowej, Ostrowska i Mo-
rawczyny otrzymały nagrody 
za udział w konkursie w po-
staci bonów o wartości 250 zł 
każdy.

Oprócz rywalizacji kulinar-
nej i degustacji, w programie 
znalazła się także część arty-
styczna. Na scenie zaprezento-
wali się: Gminny Młodzieżowy 
Zespół Góralski z Szaflar, Kasia 
Waberska oraz zespół Zbrucz 
z Tarnopola. Na zakończenie 

zebrani bawili się przy muzy-
ce zespołu Kumple Janosika.

Szereg atrakcji przygoto-
wano także na najmłodszych 
uczestników. Na dzieci cze-
kały zjeżdżalnie, dmuchańce, 
tatuaże brokatowe oraz gry 
i konkursy z nagrodami.

Organizatorami wyda-
rzenia byli: Gmina Szaflary, 
Stowarzyszenie Dla Rozwoju 
Gminy Szaflary, Koło Go-

spodyń Wiejskich Szaflary oraz 
Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Szaflarach.

Podhalańska Bitwa Smaków 
była realizowana w ramach ope-
racji pt. „Podhalańska Bitwa 
Smaków” i współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Cel opera-
cji „Wzrost atrakcyjności tury-
stycznej obszaru LGD poprzez 
organizację lokalnych inicjatyw 
promujących walory kultural-
ne i kulinarne do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

Podhalańska Bitwa Smaków w Szaflarach
Gospodynie z powiatu nowotarskiego rywalizowały, w ostatnią niedzielę sierpnia w Szaflarach, podczas 
Podhalańskiej Bitwy Smaków. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję spróbować przepysznych 
i zaskakujących potraw przygotowanych na bazie kapusty – głównego składnika dań konkursowych. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.
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W zmaganiach wzięły udział 
24 Koła Gospodyń Wiej-
skich z powiatów nowo-

tarskiego oraz tatrzańskiego. 
Koło Gospodyń Wiejskich Sza-
flary zdobyło II miejsce, za safla-
rzańską gęgawkę ze spuchniętą 
wątróbką.

Bitwa Regionów jest cy-
klicznym wydarzeniem organi-
zowanym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa przy współpracy 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego.

Tegorocznym gospodarzem 
konkursu była Gmina Poronin. 
Bitwa Regionów odbyła się 
w ramach Folkowego pożegna-
nia lata, na terenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Poroninie.

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: archiwum KGW Szaflary/  

GOK Poronin

Podczas trzydniowych zmagań 
w Wojewódzkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji im. Zbi-

gniewa Majewskiego w Zielonej 
Górze, Jan Mrugała reprezentu-
jący klub GS Gorce Nowy Targ 
i jednocześnie uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Szaflarach wywal-
czył drugie miejsce Młodzików 
w tenisie stołowym w Polsce.

Organizatorem zawodów 
był Polski Związek Tenisa 

Stołowego, Lubuski Okręgo-
wy Związek Tenisa Stołowego, 
Zielonogórski Klub Sportowy 
oraz Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji im. Zbignie-
wa Majewskiego.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sportowych sukcesów!

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Dominika Banaś/ 

Klub Sportowy GORCE Nowy Targ

Jan Mrugała wicemistrzem Polski 
w tenisie stołowym

Kulinarny sukces Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary
W niedzielę 11 września, Gospodynie z Szaflar wzięły udział w powiatowym etapie 
VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa 
Regionów” w Poroninie, zajmując II miejsce.

W weekend 23-25 września w Zielonej Górze 
odbyło się 1. Grand Prix Polski Młodzików 
w tenisie stołowym, podczas którego uczeń Szkoły 
Podstawowej w Szaflarach zajął II miejsce.
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Wojciech Kułach Wawrzyń-
cok urodził się w 1812 
w Gliczarowie Dolnym. 

Uznawany jest za jednego z naj-
bardziej znanych podhalańskich 
rzeźbiarzy ludowych. Artysta 
tworzył w drewnie oraz w kamie-
niu. Nazywany był „Leonardem 
da Vinci z Gliczarowa”.

Jego dzieła można podziwiać 
w wielu podhalańskich miejsco-
wościach m.in. Gliczarowie Dol-
nym i Górnym, Białym Dunajcu, 
Bukowinie Tatrzańskiej, Białce 
Tatrzańskiej, Groniu, Jurgowie, 
Szaflarach i Ludźmierzu. Zmarł 
w 1897 roku, pochowany został 

na cmentarzu w Szaflarach, jed-
nak jego grób nie zachował się 
do dzisiaj.

W niedzielnych uroczysto-
ściach udział wzięli Wiceminister 
Klimatu i Środowiska Edward 
Siarka, Wójt Gminy Szaflary Ra-
fał Szkaradziński, Wójt Gminy 
Biały Dunajec Andrzej Jacek No-
wak, proboszcz parafii Andrzeja 
Apostoła w Szaflarach ks. Ka-
zimierz Duraj, Dyrektor Domu 
Rekolekcyjnego Konferencji 
Episkopatu Polski „Księżówka” 
ks. Lesław Mirek, proboszcz pa-
rafii Matki Bożej Królowej Anio-
łów w Białym Dunajcu ks. Jan 

Dolasiński, Dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach Iwona 
Gal, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Biały Dunajcu 
Bartłomiej Kudasik, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Białym Dunajcu Bogumiła 
Kułach, radni Gminy Szaflary, 
dyrektorzy szkół, przedstawicie-
le Związku Podhalan Oddział 
Szaflary, Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szaflarach, delegacja 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach, rodzina i potomko-
wie wybitnego rzeźbiarza oraz 
mieszkańcy gminy Szaflary.

Po mszy świętej odsłonięto ta-
blicę epitafium poświęconą Woj-
ciechowi Kułachowi Wawrzyń-
cokowi. Tablica umieszczona jest 
na ścianie kaplicy na cmentarzu 
parafialnym, a jej autorem jest 
artysta rzeźbiarz Marek Szala.

Po oficjalnej części na cmen-
tarzu, przed zebranymi w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szaflarach, prelekcję na temat 
życia i twórczości Kułacha wy-
głosiła Barbara Gałdyś, autorka 
książki „Wojciech Kułach Waw-
rzyńcok. Artysta z geniuszem 
w oczach”.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

„Ten co świętych rzeźbił...”
W niedzielę 2 października, na cmentarzu parafialnym w Szaflarach odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą Wojciechowi Kułachowi Wawrzyńcokowi, 
wybitnemu podhalańskiemu rzeźbiarzowi ludowemu.
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W ostatnim czasie gmina 
Szaflary pozyskała dwie 
fotografie przedstawiające 

fabrykę nart Polsportu w Szafla-
rach. Zdjęcia wykonano w latach 
60. ubiegłego wieku i pochodzą 
z ekspozycji Muzeum Tatrzań-
skiego, ich autorem jest Włady-
sław Werner.

Wytwórnia nart „Polsport” po-
wstała w 1969 roku i do Szaflar 
została przeniesiona z Zakopa-
nego. Produkcja zakończyła się 
w 1989 roku, kiedy po otwarciu 
rynku zagranicznego sprzedaż 
spadła. Fabryka funkcjonowa-
ła do roku 1991. W najlepszym 
roku 1978 wytwórnia sprzedała 
ponad 200 tys par nart.

Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel

Podczas wydarzenia z sukcesami zaprezentowali 
się: hodowcy bydła czerwonego Bogusława Gał 
z Bańskiej Niżnej, Krzysztof Bartoszek z Ma-

ruszyny i Stanisław Rusnak z Bańskiej Wyżnej 
oraz hodowcy owiec Stanisław Bukowski i Maria 
Rychtarczyk z Maruszyny.

Wystawcy prezentujący bydło w ramach XIV 
Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego 
oceniani byli w kategoriach:
 » jałowice w wieku 10-21 miesięcy,
 » krowy - program doskonalenia rasy,
 » krowy w I i II laktacji - program ochrony zaso-

bów genetycznych,
 » krowy od III do V laktacji - program ochrony 

zasobów genetycznych,
 » krowy w VI i wyższej laktacji.

Bogusława Gał i Stanisław Rusnak zostali 
wyróżnieni zdobywając I nagrody w swoich ka-
tegoriach, natomiast Krzysztof Bartoszek zdobył 
nagrodę wice-czempiona w swojej kategorii.

Gmina Szaflary ufundowała bony o wartości 
500 zł każdy dla wystawców reprezentujących 
sołectwa gminy Szaflary.

Zebrania trwały od 20 do 
30 września. Ich celem 
było omówienie zrealizo-

wanych w roku 2022 zadań 
przez poszczególne sołectwa, 
jak również zaprezentowanie 
mieszkańcom planów inwe-
stycyjnych i kulturalno-spo-
łecznych na rok 2023.

Każda miejscowość miała 
także możliwość wskazania 
na jakie zadania chce prze-
znaczyć środki w ramach 
funduszu sołeckiego. Zgro-
madzeni mieszkańcy mogli 
również zadawać pytania 
i zgłaszać własne wnioski 
i uwagi.

Wszystkim przybyłym na 
zebrania mieszkańcom ser-
decznie dziękujemy za uczest-
nictwo oraz poświęcony czas 
i już dzisiaj gorąco zaprasza-
my na kolejne zebrania.

Zdjęcie: UG Szaflary

Jak co roku, w okresie 
jesiennym, we wszystkich 
sołectwach gminy Szaflary 
odbyły się zebrania wiejskie 
z mieszkańcami. Są one 
dobrą okazją do rozmowy 
wójta i jego współpracow-
ników z sołtysami i miesz-
kańcami na temat spraw 
bieżących i rozwoju danej 
miejscowości.

Jesienne 
Zebrania 
Wiejskie

Hodowcy z terenu gminy Szaflary z sukcesami
Po raz kolejny w Ludźmierzu odbyła się XIV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła 
Polskiego oraz towarzysząca jej IX Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 

Polsport w obiektywie 
Władysława Wernera
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Lp. Imię dziecka Data urodzenia

1. Lia 01.06.2022 r.

2. Marcel 01.06.2022 r.

3. Kacper 01.06.2022 r.

4. Anna 03.06.2022 r.

5. Karol 05.06.2022 r.

6. Maria 05.06.2022 r.

7. Wiktoria 06.06.2022 r.

8. Mikołaj 09.06.2022 r.

9. Magdalena 10.06.2022 r.

10. Szymon 10.06.2022 r.

11. Julia 10.06.2022 r.

12. Aleksandra 15.06.2022 r.

13. Zuzanna 24.06.2022 r.

14. Stanisław 25.06.2022 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

15. Anastazja 26.06.2022 r.

16. Agnieszka 28.06.2022 r.

17. Karol 28.06.2022 r.

18. Jakub 28.06.2022 r.

19. Bartłomiej 05.07.2022 r.

20. Maksymilian 05.07.2022 r.

21. Natalia 06.07.2022 r.

22. Marek 08.07.2022 r.

23. Martyna 11.07.2022 r.

24. Zofia 13.07.2022 r.

25. Dagmara 13.07.2022 r.

26. Nadia 14.07.2022 r.

27. Mikołaj 26.07.2022 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

28. Maja 27.07.2022 r.

29. Antonina 03.08.2022 r.

30. Patryk 09.08.2022 r.

31. Julia 17.08.2022 r.

32. Kinga 21.08.2022 r.

33. Maciej 21.08.2022 r.

34. Anna 22.08.2022 r.

35. Kamil 23.08.2022 r.

36. Oliwia 23.08.2022 r.

37. Amelia 23.08.2022 r.

38. Jan 25.08.2022 r.

39. Maja 29.08.2022 r.

40. Lea 29.08.2022 r.

Wykaz dzieci urodzonych 
w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

zameldowanych na terenie gminy Szaflary

Jest to prestiżowe wyróżnie-
nie za szczególne osiągnięcia 
w promocji kolekcjonerstwa fi-

latelistycznego i wspieranie dzia-
łań jednostek terenowych PZF. 
Odznaczenie to przyznaje Polski 
Związek Filatelistów. Rowland 

Hill to pochodzący z Wielkiej 
Brytanii nauczyciel, żyjący w la-
tach 1795 – 1879, dzięki któremu 
do dziś posługujemy się znaczka-
mi w obiegu pocztowym.

Medal im. Sir Rowlanda 
Hilla jest przyznawany od 

2017 roku stowarzyszeniom, 
firmom, osobom i instytucjom 
niezrzeszonym w Polskim 
Związku Filatelistów.

Przypomnijmy, że w Szkole 
Podstawowej w Bańskiej Niż-
nej prężnie działa Koło Filate-

listyczne, a jego członkowie od 
lat zdobywają wysokie miejsce 
w ogólnopolskich konkursach 
filatelistycznych. Opiekunem 
Koła jest Jolanta Stolarczyk, 
dyrektor szkoły.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

Medal Rowlanda Hilla dla Wójta Gminy
Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Szaflary wójt Rafał Szkaradziński otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie filatelistyczne jakim jest brązowy medal SIR Rowlanda 
Hilla przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów. 
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Krajowa Izba Kominiarzy 
dostrzega zagrożenie, któ-
re może pojawić się z po-

czątkiem sezonu grzewczego 
2022/2023, a związanego z falo-
wym powrotem i podłączeniem 
urządzeń grzewczych na paliwa 
stałe do przewodów komino-
wych, które już tych urządzeń 
nie obsługiwały.

W naszej ocenie czynności 
takie powinny być poprzedzone 
Opinią Mistrza Kominiarskiego, 
która to Opinia wskazywałaby 
na możliwość techniczną wyko-
nania takiego podłączenia lub 
na brak takiej możliwości.

Przypominam właścicie-
lom i zarządcom budynków 
o obowiązkach związanych 
z bezpiecznym użytkowaniem 
przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istot-
nym elementem budynku, cho-
ciaż zajmującym tylko niewielką 
jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczegól-
nie w przypadku pożaru sadzy 
w nieczyszczonym, źle eksplo-
atowanym kominie. Temperatu-
ra palącej się sadzy przekracza 
wówczas nawet 1000 stopni Cel-
sjusza! A taki stan jest wielkim 
zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożar-
na każdego roku odnotowuje 
kilkanaście tysięcy pożarów 
spowodowanych wadami lub 
nieprawidłową eksploatacją 
urządzeń ogrzewczych. W roku 
2021 odnotowano 18.170 poża-
rów od urządzeń ogrzewczych 
na paliwa stałe, 280 pożary od 
urządzeń na paliwa płynne i 461 
pożarów od urządzeń na paliwa 
gazowe.

Dane statystyczne KG PSP 
[źródło: https://dane.gov.pl].

Oprócz pożarów, nieprawi-
dłowa eksploatacja przewodów 
kominowych grozi także zatru-
ciem tlenkiem węgla, popular-
nie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 
2021/2022 (1.10.2021 r. – 
31.03.2022 r.) Państwowa 
Staż Pożarna odnotowała 2.435 
zdarzeń związanych z tlenkiem 
węgla, w tym 988 osób poszko-
dowanych, z tego 43 ofiary 
śmiertelne.

Krajowa Izba Kominiarzy 
popiera kampanią edukacyjno-
-informacyjną „CZUJKA NA 
STRAŻY TWOJEGO BEZ-
PIECZEŃSTWA!”prowadzo-
ną przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
i Państwową Straż Pożarną oraz 
kampanię „Sadza płonie.

Czad zabija. Żyj!”prowadzo-
ną przez Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy.

Kominy: instalację dymową, 
spalinową oraz wentylacyjną 
należy poddawać okresowej 
kontroli, oraz czyszczeniu przez 
uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola komi-
niarska to nie tylko formalność, 
lecz główna zasada bezpieczeń-
stwa, zapobiega zaczadzeniom, 
pożarom, spełniając jeden 
z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 
Krajowa Izba Kominiarzy pro-
wadzi akcję społeczną ZAPROŚ 
KOMINIARZA! (www.Zapro-
sKominiarza.pl)

Ustawa Prawo budowlane 
stanowi, że właściciel – zarząd-
ca budynku jest zobowiązany 
co najmniej 1 raz w roku zle-

cić przeprowadzenie kontroli 
okresowej kontroli stanu tech-
nicznego przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie posia-
dającej odpowiednie uprawnie-
nia – mistrza kominiarskiego. 
(Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, 
oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Prawo budowlane t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń lub braków właści-
ciel, zarządca lub użytkownik 
budynku są obowiązani w cza-
sie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz 
uzupełnić braki, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę 
budowlaną, pożar, wybuch, po-
rażenie prądem elektrycznym 
albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 
1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanie-
czyszczeń z przewodów komi-
nowych przez wykwalifikowa-
nego kominiarza zabezpiecza 
przed powstaniem pożaru sadzy 
w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe 
nakazują w obiektach lub ich 
częściach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa sta-
łego, ciekłego lub gazowego, 
obowiązkowe usuwanie zanie-
czyszczeń z przewodów dymo-
wych i spalinowych w następu-
jących terminach:
1) od palenisk zakładów zbio-

rowego żywienia i usług 
gastronomicznych — co 
najmniej raz w miesiącu, je-
żeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych pali-
wem stałym niewymienio-
nych w pkt 1 — co najmniej 
raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych pa-
liwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 
— co najmniej raz na 6 mie-
sięcy.

4) z przewodów wentylacyj-
nych co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa częstotliwość 
nie wynika z warunków użyt-
kowych.

(Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz. U. 2010 nr 109 
poz. 719).

W przypadku pożaru lub 
zaczadzenia brak dokumenta-
cji terminowego czyszczenia 
i kontroli kominów może stano-
wić podstawę odmowy wypła-
ty odszkodowania przez firmę 
ubezpieczeniową.

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej 
Izby Kominiarzy do właścicieli 
i zarządców budynków

Sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny!
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ODESZLI OD NAS 
W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2022 R. DO 31 SIERPNIA 2022 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok uro-
dzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1. Gawron Stanisław 1956 r. 10.06.2022 r. Maruszyna

2. Warpecha Andrzej 1958 r. 10.06.2022 r. Maruszyna

3. Mrowiński Marian 1961 r. 10.06.2022 r. Szaflary

4. Handzel Józef 1938 r. 22.06.2022 r. Maruszyna

5. Milan Andrzej 1939 r. 28.06.2022 r. Szaflary

6. Topór Jan 1936 r. 11.07.2022 r. Bańska Niżna

7. Łęczycka Anna 1930 r. 22.07.2022 r. Zaskale

8. Piwowarczyk Elżbieta 1927 r. 23.07.2022 r. Zaskale

9. Huss Maria 1957 r. 25.07.2022 r. Szaflary

10. Broda Mariusz 1969 r. 25.07.2022 r. Szaflary

11. Sikoń Józef 1956 r. 26.07.2022 r. Skrzypne

12. Cisoń Stanisław 1972 r. 27.07.2022 r. Bańska Niżna

13. Gawron Anna 1965 r. 11.08.2022 r. Maruszyna

14. Borkowski Stanisław 1949 r. 12.08.2022 r. Maruszyna

Spotkanie dotyczyło grun-
townej przebudowy i mo-
dernizacji linii kolejowej 

przebiegającej przez gminę 
Szaflary, na całej jej długo-
ści. Po zakończeniu prac po-
wstaną także miejsca parkin-
gowe typu P&R. Omówiono 

również kolejne etapy prac 
i budowy nowego przystanku 
kolejowego Bańska Geoter-
mia. Prace będą prowadzone 
do końca 2023.

Przepraszamy za utrudnienia 
powstałe w trakcie remontu.

Tekst i zdjęcie: UG Szaflary

Przebudowa 
linii kolejowej 
w Szaflarach

Urodziłem się i wychowa-
łem w Krakowie. Pochodzę 
z parafii pw. Matki Bożej 

Fatimskiej na os. Podwawelskim. 
Święcenia kapłańskie otrzyma-
łem w 1995 roku. Wcześniej 
praktykę diakońską przez cały 
rok miałem w Czarnym Dunajcu 
i tam zetknąłem się z atmosferą 
i duchowością Podhala. Potem 
byłem wikarym w Suchej Be-
skidzkiej. Zostałem skierowany 
na studia ekonomiczne. Pracowa-
łem w urzędzie ekonoma Archi-
diecezji Krakowskiej, mieszkając 
na parafiach na Kurdwanowie, 
w Krakowie Skotnikach i w Kra-
kowie pw. św. Karola Borome-
usza (os. Siemaszki). Później 
byłem dyrektorem w ośrodku 
Caritas w Zatorze.

Przez ostatnie 14 lat pełniłem 
posługę kapelana w szpitalu. Naj-

pierw w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Ludwika Rydygiera 
w Nowej Hucie (mieszkając przy 
parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Arce w Bieńczycach), 
a od 2020 roku w Szpital Uni-
wersyteckim w nowej siedzibie 
w Prokocimiu (tam przeniosło się 
większość klinik z ul. Kopernika, 
ul. Śniadeckich i ul Skawińskiej).

Od 2006 roku byłem też 
diecezjalnym duszpasterzem 
chorych. Jestem kapelanem 
wspólnoty Chrześcijańskiego 
Braterstwa Chorych i Niepełno-
sprawnych. Z wieloma osobami 
niepełnosprawnymi łącza mnie 
więzy przyjaźni, a ich modlitwa 
jest ogromnym wsparciem dla 
mojej pracy kapłańskiej.

Od 1 lipca 2022 r. jestem pro-
boszczem w parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Maruszynie.

Ks. Tomasz Grzesiak

W dniu 14.09.2022 r. odbyło się 
spotkanie Wójta Gminy Szaflary Rafała 
Szkaradzińskiego z przedstawicielami 
PKP Nieruchomości i PKP CRI.
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Końcem 2022 roku miesz-
kańcom Gminy Szaflary 
oddana zostanie do użytku 

hala sportowa z widownią na ok. 
300 osób. Budynek szkoły zy-
ska dodatkowe sale lekcyjne dla 
uczniów szkoły podstawowej. 
Wygospodarowane zostało tak-
że miejsce na nowe, przestronne 
siedziby dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz Gminnego Cen-
trum Kultury Promocji i Turysty-
ki. Dzięki windom, pochylniom 
oraz odpowiednim parametrom 
pomieszczeń osoby z niepełno-
sprawnościami i starsze będą mo-
gły korzystać z obiektu bez prze-
szkód.

Roboty budowlane i wyposa-
żenie hali realizowane są przez 
konsorcjum firm Marek Gło-

wa Usługi Ogólnobudowlane 
oraz Stanisław Karpiel Firma 
Handlowo Usługowa EFER. 
Z kolei wyposażeniem obiektu 
w multimedia zajmie się firma 
WILANKA Sp. z o.o. z War-
szawy.

Wartość inwestycji to prawie 
11 mln zł z czego 8 mln zł sfi-
nansowane zostanie ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 w ra-
mach projektu pt. „Przebudowa 
istniejącej sali gimnastycznej 
i rozbudowa o halę wie-
lofunkcyjną Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Szaflarach 
wraz z infrastrukturą”, a 200 
tys. zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Już za kilka miesięcy mieszkańcy Gminy Szaflary 
skorzystają z nowego wielofunkcyjnego obiektu!

Zaawansowanie prac na budowie przy Szkole Podstawowej w Szaflarach widać gołym 
okiem. Wewnątrz nowego, wielofunkcyjnego obiektu trwają prace wykończeniowe. 
Rozpoczęto również zamawianie i kompletowanie wyposażenia hali sportowej, pracowni 
przedmiotowych, gminnej biblioteki i centrum kultury.
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W obchodach udział wzięli 
Wiceminister Środowiska 
i Klimatu, a zarazem Pre-

zes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Krakowie Edward 
Siarka wraz z przedstawicielami 
Filii Oddziału w Nowym Sączu, 
Wiceminister Sportu i Turystyki 
Andrzej Gut-Mostowy, Sena-
tor RP Jan Hamerski, wicewójt 
Gminy Szaflary Sławomir Fur-
ca, Przewodniczący Rady Gminy 
Szaflary Stanisław Wąsik, Radni 
Gminy Wacław Furczoń oraz Ja-
cek Wątorek, Skarbnik Gminy 
Anna Golonka, proboszcz pw. 
Andrzeja Apostoła w Szaflarach 
ks. Kazimierz Duraj, proboszcz 
parafii i kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Podhala 
w Ludźmierzu ks. Jerzy Filek, 
zastępca Dowódcy Jednostki Ra-
towniczo Gaśniczej w Nowym 
Targu reprezentujący również 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w No-
wym Targu st. kpt. Krzysztof 
Batkiewicz, Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Nowym Targu druh Jan Kucz-
kowicz, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Szaflarach Krzysztof Gacek, 
Komendant Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Szaflarach Woj-

ciech Murzański, sołtys sołectwa 
Bór Stanisława Jarząbek.

Obecne były również poczty 
sztandarowe i przedstawiciele 
Jednostek OSP z gminy Szafla-
ry oraz zaprzyjaźnionych miej-
scowości sąsiednich: Gronków, 
Leśnica - Groń, Gliczarów Dolny 
i Górny, Biały Dunajec, Sromow-
ce Niżne oraz poczet sztandaro-
wy Związku Podhalan Oddział 
Szaflary.

Koszt zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego wyniósł 
833.694,00 zł i został sfinanso-
wany ze środków Gminy Sza-
flary, w kwocie 414.000,00 zł, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w kwocie 
400.000,00 zł i środków wła-
snych OSP Bór oraz darczyńców 
w kwocie 19.694,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Borze dziękuje także sponso-
rom: Jackowi Szarek, Grażynie 
Furczoń, Stanisławowi i Graży-
nie Gacek, Halinie i Andrzejowi 

Pawlikowskim, Stanisławie i Da-
nielowi Gacek, Zofii i Romanowi 
Burkat, Przedstawicielom Firmy 
Majster Plus, Polonii Amerykań-
skiej oraz mieszkańcom wsi Bór.

Podczas uroczystości wrę-
czono odznaczenia zasłużonym 
druhom OSP z Gminy Szaflary 
i tak odznaczeni zostali:
Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”
 » Andrzej Zarębczan  

syn Stanisława
Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 » Bogdan Mąka syn Mariana

Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 » Wiktoria Cudzich  

córka Józefa
Odznaką Strażak Wzorowy
 » Kinga Arendarczyk  

córka Jana
 » Wojciech Handzel  

syn Marka
Medalem Honorowym 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa 

Ziemi Nowotarskiej” 
odznaczeni zostali:
 » Stanisław Komperda 

OSP Bór
 » Jan Hadowski  

OSP Bańska Niżna
 » Bogusław Kowalski  

OSP Bańska Wyżna

Następnie nastąpiło poświę-
cenie samochodu ratowniczo-
-gaśniczego GBA 3,5/16 oraz 
obrazu Św. Floriana którego 
dokonali: kapelan powiatowy 
ZOSP RP w Nowym Targu ks. 
Jerzy Filek w asyście ks. Kazi-
mierza Duraja, proboszcza pa-
rafii Szaflary, chrzestnymi byli: 
Anna Golonka i druh Stanisław 
Komperda – długoletni prezes 
OSP Bór.

Po poświęceniu odbyło się 
odczytanie aktu przekazania 
samochodu i wręczenie kluczy, 
którego dokonali Prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej 
Wiceminister Środowiska dh 
Edward Siarka oraz Zastępca 
Dowódcy Jednostki Ratowni-
czo Gaśniczej w Nowym Targu 
st. kpt. Krzysztof Batkiewicz. 
Przyjmujący kluczyki naczelnik 
OSP Bór złożył podziękowanie 
i obietnicę: „W imieniu jednostki 
składam podziękowania za nowy 
samochód podnoszący zdolność 
do realizacji działań przez naszą 
jednostkę. Równocześnie zapew-
niam że będziemy się starać aby 
ten samochód był zawsze spraw-
ny i należycie konserwowany”.

Na zakończenie nastąpiło po-
dziękowanie przez Prezesa i wrę-
czenie symbolicznych pamiątek, 
oraz głos zabrali zaproszeni go-
ście składając również życzenia 
dla druhów OSP Bór. Po zakoń-
czeniu pododdziały przemasze-
rowały przed trybuną. Na Sali 
w oczekiwaniu na obiad człon-
kowie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej odegrali krótki skecz.

Tekst: Józef Gacek, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz

55-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borze oraz 
poświęcenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 10.07.2022 roku w Borze odbyły się uroczystości okazji 55-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borze oraz poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16.
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Zgodnie z ustawą z dnia 17 
grudnia 2021 roku o ochot-
niczych strażach pożarnych, 

która weszła w życie od 1 stycz-
nia br. gminy zobowiązane są do 
podpisania umów z wszystkimi 
jednostkami OSP działającymi 
na jej terenie. W umowach tych 
jednostki OSP zobowiązują się 
wykonywać takie zadania jak: 
prowadzenie i udział w dzia-
łaniach ratowniczych, udział 
w alarmowaniu i ostrzeganiu 
ludności, ochronie ludności, 
wykonywanie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, organi-
zowanie ćwiczeń oraz udział 
w szkoleniach, ćwiczeniach 
i zawodach sportowo-pożarni-
czych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną, 
gminę lub inne uprawnione 
podmioty, wspieranie gminy 
w realizacji pomocy na rzecz 
społeczności lokalnej. Gminy 
ze swojej strony są zobowiąza-
ne do zapewnienia, stosownie 

do posiadanych sił i środków: 
obiektów, terenów, pojazdów 
i sprzętu specjalistycznego, 
środków ochrony indywidual-
nej, umundurowania i środków 
łączności oraz ich utrzymania, 
ubezpieczenia strażaków, kan-

dydatów na strażaków OSP, 
członków MDP, badań lekar-
skich strażaków i kandydatów 
na strażaków OSP.

Umowy w imieniu gminy 
Szaflary podpisali wójt Rafał 
Szkaradziński i skarbnik gmi-

ny Anna Golonka, natomiast 
w imieniu jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych ich 
prezesi i skarbnicy. Obie strony 
umów liczą na dalszą owocną 
współpracę.

Tekst: Józef Gacek

Współpraca gminy z jednostkami OSP
W sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, w dniu 8 września 2022 roku nastąpiło podpisanie 
umów ze wszystkimi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szaflary.

Centralne Muzeum Pożar-
nictwa eksponuje dorobek 
i dziedzictwo polskiego 

pożarnictwa. Muzeum zo-
stało utworzone 14 września 
1975 roku. Jego ekspozycja sta-
ła prezentuje zabytkowy sprzęt 
gaśniczy. CMP jest największą 
tego typu placówką w Polsce 

i jedną z największych w Eu-
ropie.

Wycieczkę uważamy za bar-
dzo udaną o czym świadczyły 
uśmiechy na twarzach naszych 
młodych druhów. W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do re-
stauracji McDonald’s co stano-
wiło równie przyjemną część 

wycieczki.
Organizatorzy 

jak i uczestnicy 

wycieczki składają serdeczne 
podziękowania dla Wójta Gmi-
ny Szaflary Pana Rafała Szkara-
dzińskiego oraz Radzie Gminy 
Szaflary za sfinansowanie wy-
cieczki.

Dziękujemy także opieku-
nom MDP: Wiktorii Cudzich, 
Jackowi Król, 
D a r i u s z o -
wi Bogdał, 
Mariuszowi 

Baranowskiemu, Andrzejowi 
Hajnos, Józefowi Gacek, Mi-
chałowi Fąfrowicz za zachęce-
nie młodzieży i codzienną pracę 
z nimi.

Tekst: Krzysztof Gacek
Zdjęcia: Krzysztof Gacek  

i Wojciech Murzański

W dniu 4 września Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gminy Szaflary brały udział w wycieczce 
zorganizowanej przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh Krzysztofa Gacka i Komendanta Gminnego dh 
Wojciecha Murzańskiego do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wycieczka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Mysłowic
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Także w lipcu i sierpniu, na 
placu przy plebanii w Sza-
flarach organizowane były 

spotkania dla dzieci, młodzieży 
i rodziców, pod hasłem Wakacje 
w Sercu Podhala. W poniedział-
ki, środy i piątki prowadzono za-
jęcia dla dzieci i młodzieży, pod-
czas których mogli skorzystać 
z trampoliny 4-stanowiskowej 
Eurobungee. Wtorki i czwartki 
to czas spędzony aktywnie przez 
rodziców, podczas zajęć fitness, 
prowadzonych pod okiem tre-
nerki Marii Hajnos-Małeckiej.

W każdy wakacyjny 
piątek na boisku LKS 
Szaflary odbywały się 
także seanse plenero-
we w ramach filmo-
wych piątków w Ser-
cu Podhala i również 
w tym roku cieszyły 
się dużym zaintere-
sowaniem. Organiza-

torem Wakacji w Sercu 
Podhala oraz filmowych 
Piątków była Gmina 
Szaflary i Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach.

Wszystkie wydarzenia 
były dla uczestników bez-
płatne i mogli w nich brać 
udział mieszkańcy gminy 
Szaflary jak również turyści 
odwiedzający w tym czasie 
naszą gminę.

Tekst i zdjęcia:  
GCKPiT w Szaflarach

Aktywne wakacje 
w gminie Szaflary

Kolejny rok z rzędu, wakacje w gminie Szaflary 
były pełne atrakcji. Wzorem roku ubiegłego 
w każdej miejscowości gminy organizowane 
były zajęcia sportowo-rekreacyjno-ruchowe, 
podczas których dzieci mogły korzystać 
darmowo z atrakcji takich jak dmuchańce, 
zjeżdżalnie gry i zabawy, tatuaże brokatowe oraz 
wiele innych. Organizatorem tych spotkań były 
Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Szaflary.
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Wszystkie psy przezna-
czone do adopcji są 
przebadane przez leka-

rza weterynarii, zaszczepione, 
odrobaczone i wysterylizowane 
lub wykastrowane (w zależności 
od wieku).

W przypadku adopcji psa 
pochodzącego z terenu Gminy 
Szaflary jego nowy właściciel 
otrzyma wsparcie finanso-
we w postaci pokrycia części 
kosztów utrzymania zwierzęcia 
w wysokości do 300 zł. Aktu-
alne zdjęcia psów przebywają-

cych w schronisku i czekających 
na adopcję znajdują się na pro-
filu facebookowym Schroniska.

Kontakt do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwie-
rząt w Nowym Tar-
gu: ul. Kokoszków 
101, tel. 18 44 88 
433, od poniedział-
ku do soboty w go-
dzinach od 8:00 
do 15:00.

Zdjęcie: Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt, Útulok 

pro zvierat, Nowy Targ

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków jako 

baza źródeł ciepła i spalania 
paliw działa od 1 lipca 2021 r. 
W deklaracjach składanych do 
CEEB znajdują się informacje 
o liczbie i rodzaju eksploato-
wanych źródeł ciepła lub źró-
deł spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i stosowanych 
w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy bu-
dynków/lokali mieszkalnych 
i niemieszkalnych powinni 
złożyć taką deklarację do 30 
czerwca 2022 roku. Zdecy-
dowana większość obywateli 
wywiązała się z tego obowiązku 
w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju 
źródła ciepła oraz wykorzysty-
wanego paliwa – nie z uwagi na 
popełnioną pomyłkę – lecz ze 
względu na potrzebę wykazania 

w CEEB kotła/pieca węglowego 
dla innych celów, jak np. uzy-
skanie dodatku osłonowego 
lub dodatku węglowego, może 
skutkować odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszywego 
oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji 
mogą sprawdzić osoby upo-
ważnione przez gminy, wymie-
nione w uchwale antysmogo-
wej oraz programach ochrony 
powietrza.

Co więcej na właścicielach 
i zarządcach obiektów budowla-
nych spoczywa również ustawo-
wy obowiązek zapewnienia co 
najmniej jednej w roku kontroli 
stanu technicznego użytkowa-
nego obiektu budowlanego. 
Dotyczy to także stanu tech-
nicznego przewodów komino-
wych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych oraz instalacji 
gazowych.

Zgodnie z przepisami kon-
trole stanu technicznego prze-
wodów kominowych przepro-
wadzają – osoby posiadające 
kwalifikacje mistrza w rzemio-
śle kominiarskim lub osoby po-
siadające uprawnienia budowla-
ne w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto 
posiada i zgłosił piec podlega 
obowiązkowej kontroli zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i tere-
nów – Dz. U. poz. 719 z późn. 
zm. Kontrola ta obejmuje rów-
nież weryfikację zadeklarowa-
nego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklara-
cji do CEEB wynika z ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budyn-
ków. Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków (CEEB) to 
jeden z elementów tzw. Zinte-
growanego Systemu Ograni-
czania Niskiej Emisji (ZONE), 
który powstaje w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowla-
nego. Jej celem jest poprawa 
jakości powietrza, walka ze 
smogiem i pomoc w wymianie 
tzw.: „kopciuchów”.

Komunikat Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego

w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przygarnij zwierzaka!
Zachęcamy do adopcji bezdomnych psów, które trafiły 
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu 
z terenu Gminy Szaflary.
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Wśród inwestycji znalazły 
się m.in.: przebudowa 
istniejącej sali gimna-

stycznej i rozbudowa o halę 
wielofunkcyjną przy szkole 
podstawowej w Szaflarach, 
przebudowa dróg powiatowych 
i budowa chodników w Bańskiej 
Niżnej, Bańskiej Wyżnej i Ma-

ruszynie, przebudowa części 
pomieszczeń w budynku szko-
ły podstawowej w Maruszynie 
Górnej i w budynku gminnego 
przedszkola w Szaflarach, budo-
wa sieci wodociągowej w Szafla-
rach oraz modernizacja remizy 
OSP w Szaflarach.

Tekst i zdjęcia: UG Szaflary

Objazd po najważniejszych inwestycjach w gminie Szaflary
Końcem sierpnia br. radni gminy Szaflary wraz z wójtem gminy i pracownikami 
urzędu odbyli coroczną komisję objazdową po wszystkich trwających 
i zakończonych w tym roku inwestycjach w gminie Szaflary.

Kwartalnik Gminy SzaflaryDZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Na odcinku od Szkoły 
Podstawowej do Kościo-
ła Parafialnego powstał 

już chodnik, a na początku 
października planowane jest 
ułożenie nowej nawierzchni 
bitumicznej. Jednocześnie, 

opracowywana jest dokumen-
tacja projektowa chodnika na 
kolejnym odcinku drogi – od 
skrzyżowania z ulicą Do Cie-
ślów do istniejącego chodnika 
w rejonie Remizy.

Tekst: Wioleta Pawlak

Droga o długości ok. 935 m 
połączy ulicę Rolną z uli-
cą Jana Pawła II. W chwili 

obecnej zostały już wykonane 
elementy odwodnienia drogi, 
kanał technologiczny, elementy 
oświetlenia, podbudowa drogi 

oraz rozpoczęto wykonywanie 
nawierzchni bitumicznej. Zakoń-
czenie i oddanie do użytkowania 
inwestycji według podpisanej 
umowy z Wykonawcą robót na-
stąpi do 16.12.2022 r.

Tekst: Wioleta Pawlak

Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński oraz Prze-
wodniczący Rady Gmi-

ny Stanisław Wąsik wręczyli 
uczniom dyplomy za bardzo 
dobre wyniki uzyskane na eg-
zaminie ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2021/2022. Uczniowie 
otrzymali również bony o war-

tości 400 zł na zakup artykułów 
związanych z edukacją.

Wśród najlepszych uczniów 
znaleźli się: Łucja Cachro, Alek-
sander Rusnak, Nikola Sikoń, 
Łukasz Żukowski, (Szkoła Pod-
stawowa w Bańskiej Wyżnej), 
Julia Wilczek (Szkoła Podstawo-
wa w Borze), Franciszek Bafia 

(Szkoła Podstawowa w Skrzyp-
nem), Piotr Handzel, Magdalena 
Jurzec, Patrycja Pawlica, Patry-
cja Strama (Szkoła Podstawowa 
w Szaflarach), Jan Ścisłowicz, 
Izabella Urbaś (Szkoła Podsta-
wowa w Zaskalu).

Absolwentom życzymy dal-
szych sukcesów!

Nagrody dla uczniów
Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 31 sierpnia 
2022 roku uroczyście wyróżniono dwunastu uczniów z najlepszymi 
wynikami z egzaminu kończącego szkołę podstawową.

W dniu 15 lipca 2022 r. 
w Urzędzie Gminy 
Szaflary odbyło się 

uroczyste wręczenie aktu 
nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycie-
la mianowanego dla Pani 
Agnieszki Fiedor-Sulka za-
trudnionej w Szkole Podsta-
wowej w Bańskiej Wyżnej, 
dla której organem prowa-
dzącym jest Gmina Szaflary.

Wójt pogratulował na-
uczycielce uzyskania ko-
lejnego stopnia awansu ży-
cząc jednocześnie sukcesów 
w pracy zawodowej i wszel-
kiej pomyślności w życiu 
osobistym.

Awans zawodowy 
nauczycieli

W bieżącym roku do 
egzaminu na stopień 
nauczyciela mianowa-
nego przystąpił jeden 
nauczyciel, który w sesji 
letniej pomyślnie zdał 
egzamin. 

Budowa chodnika 
w Bańskiej Wyżnej

Już w połowie października zakończy się 
rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K 
w Bańskiej Wyżnej.

Trwa budowa nowej 
drogi gminnej w Borze

Już niedługo mieszkańcy Boru będą 
mogli korzystać z nowej drogi gminnej, 
zwyczajowo nazywanej „Za Cmentarzem”.
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Projektowana sieć obejmie 
następujące obszary: ul. Or-
kana od Zakopianki w stronę 

Maruszyny, ul. Palenice, Osiedle 
Zadział w Szaflarach, rejon Za-
kopianki od budynku przy ul. 
Zakopiańskiej 79 do budynku 
przy ul. Na Brzegu 49 w Bańskiej 
Niżnej, Osiedle Nowe w Sza-
flarach, ul. Cieplice w Bańskiej 
Niżnej, Centrum Szaflar – ul. 

Augustyna Suskiego od mostu 
do cmentarza, ul. Szkolna, ul. 
Krzywa, ul. Na Potoczku, ul. 
75-lecia Ruchu Ludowego, ul. 
Kościelna, ul. Rola Galicowa 
od Rynku do skrzyżowania z ul. 
Szkolną, ul. Ogrodowa do Cmen-
tarza, ul. Pod Górą.

Informujemy, że w najbliż-
szym czasie projektanci będą 
spotykać się indywidualnie 

z mieszkańcami w celu usta-
lenia ostatecznego przebiegu 
wodociągu i przyłączy do po-
szczególnych domostw. Sprawne 
i szybkie uzgodnienie przebiegu 
sieci z zainteresowanymi osoba-
mi pozwoli w jak najkrótszym 
czasie podjąć poszukiwania fi-
nansowania działania zmierza-
jące do rozpoczęcia inwestycji.

Tekst i zdjęcia: UG Szaflary

Budowa wodociągu 
w Szaflarach i Bańskiej Niżnej

W budynku remizy OSP Szaflary, w dniu 14 września 
2022 r. odbyło się spotkanie z projektantem sieci 
wodociągowej w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna.

Roboty o wartości 
1 392 986,40zł wykonała 
Firma Budowlana Mru-

gała, Os. Za Torem 3 w Za-
skalu. Jednocześnie dobiega 
końca budowa drugiego eta-
pu – tj. w ciągu ul. Bogdana 
Werona oraz ul. Kardynała 
Karola Wojtyły na odcinku 
od skrzyżowania z ul. We-
rona do Remizy. Planowany 
termin zakończenia prac to 
koniec października bieżące-
go roku. Trwają także prace 
na kolejnych ulicach Zaskala: 
Os. Za Wodą oraz ul. Leśnej. 
Na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej w Zaskalu Gmi-
na Szaflary uzyskała łączne 
dofinansowanie na poziomie 
prawie 16,1 mln zł.

Tekst: Wioleta Pawlak

Na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Ludźmierską 
do skrzyżowania z ul. 

Kosy zostanie dobudowany 
lewostronny chodnik oraz wy-
konana nowa nawierzchnia 
bitumiczna. Wykonano już 
elementy odwodnienia drogi, 
a obecnie układane są krawęż-
niki pod budowę chodnika. 
Zgodnie z umową z Wyko-
nawcą robót, prace potrwają 
do końca roku.

Tekst: Wioleta Pawlak

Zakończył się pierwszy 
etap kanalizacji 
sanitarnej w Zaskalu

Budowa chodnika 
w Maruszynie

W dniu 15.09.2022 r. 
nastąpił odbiór końcowy 
pierwszego etapu kanali-
zacji sanitarnej w Zaskalu. 
Inwestycja obejmowała 
wykonanie nowego odcinka 
sieci od Osiedla Za Torem 
w Zaskalu do połączenia 
z istniejącym kolektorem 
w ciągu ul. Kolejowej w Sza-
flarach.

Trwają prace budowlane 
związane z przebudową 
ulicy Stanisława Kostki 
w Maruszynie.
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Komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Budzyk 
(przewodnicząca Komisji) 

– pracownik Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Joanna Palka – przedstawiciel-
ka Rady Gminy Szaflary oraz 
Iwona Gal – dyrektor GCKPiT 
w Szaflarach, dokonała oględzin 
dwukrotnie w czerwcu i sierpniu. 
Oceniana była barwność i estety-
ka ogrodów, nakład pracy w jego 
utrzymaniu, zagospodarowanie 
zielenią oraz ogólne wrażenie. 
W tym roku ogrody oceniano 
w jednej kategorii.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Małgorzata Jarosz 
Gubała (Maruszyna)
II miejsce: Ewa Zarycka (Bań-
ska Wyżna)
III miejsce ex aequo: Anna Bu-
dzyk (Szaflary) i Zofia Karpiel 
(Zaskale)

Wyróżnienia:
 » Aniela Król (Zaskale)
 » Aniela Aleksa (Zaskale)
 » Danuta Jagocha (Zaskale)

Laureaci otrzymali nagrody 
w postaci bonów o wartości:
 » I miejsce – 600zł,
 » II miejsce – 500zł,
 » III miejsce – 400zł,
 » wyróżnienie – 200 zł.

Wszystkim właścicielom 
ogrodów serdecznie dziękuje-
my za udział w konkursie i gra-
tulujemy zdobytych miejsc.

Tekst i zdjęcia: Natalia Staszel

Kolejna edycja konkursu „Ogrody 
gminy Szaflary” za nami

Piękne kompozycje ogrodowe, 
barwne kwiaty i niecodzienne dodatki 
wkomponowane w całość... Poznaliśmy 
zwycięzców tegorocznej edycji na 
najpiękniejszy ogród gminy Szaflary.

Aniela Król

Ewa Zarycka

Małgorzata Jarosz Gubała

Anna Budzyk

Danuta Jagocha

Zofia Karpiel

Aniela Aleksa
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K apliczki, krzyże, wnętrza 
kościołów – na Podhalu 
wciąż jeszcze można zoba-

czyć i podziwiać dzieła, które 
najpierw zrodziły się w wyobraź-
ni, a później - dzięki czemuś, co 
jest nieuchwytne, czyli twórcze-
mu natchnieniu wspomagane-
mu przez ręce i trzymane w nich 
narzędzia - nabrały właściwych 
kształtów i wciąż potrafią wy-
woływać emocje u tych, którzy 
z wrażliwością je oglądają. Nie-
które z tych dzieł - wykonane 
z drewna, kamienia czy metalu 
– zmaterializowały się dzięki ta-
lentowi czy wręcz geniuszowi 
braci – Wojciecha i Piotra Kuła-
chów-Wawrzyńcoków.

ZAKORZENIENI
Przyszli na świat w Gliczaro-

wie, a konkretnie w jego dolnej 
części. Wówczas, czyli w XIX 
wieku, istniejące dzisiaj wioski 
Gliczarów Dolny i Gliczarów 
Górny stanowiły całość. Woj-
ciech był starszy (urodził się 
w 1812 roku) od Piotra o 9 lat. 
Ta spora różnica wieku nie prze-
szkodziła im jednak w zbudowa-
niu silnej więzi. Dla Wojciecha 
Gliczarów był najważniejszym 
miejscem na ziemi. W kuźni 
swojego ojca nabył umiejętno-
ści, z których korzystał przez 
całe swoje życie. W Gliczaro-
wie założył rodzinę, prowadził 
gazdówkę, ale przede wszystkim 
pracował w kuźni i rzeźbił.

Piotr opuścił rodzinny dom, 
ale dzieliło go od niego tylko 
kilkanaście kilometrów. Jego 
ziemią obiecaną był Bańska 
(wówczas nie dzieliła się jeszcze 
na Niżną i Wyżną), a konkretnie 
jej przysiółek Hodówka. Bracia 
wspólnie budowali swoje domy 
i przez całe życie utrzymywali 
ze sobą kontakt.

CIEKAWI ŚWIATA
Ziemia podhalańska była dla 

braci małą ojczyzną, gdzie czuli 
się najlepiej i najpewniej, jednak 
wrodzona ciekawość skłaniała ich 
do poznawania dorobku poprzed-
nich pokoleń nawet w miejscach 
bardzo odległych. Szczególnie 
dotyczyło to Wojciecha, który 
już jako kilkunastoletni chłopak 

znalazł się w Wiedniu, gdzie 
miał rozwijać swój rzeźbiarski 
talent. Młody człowiek jednak 
nie był jeszcze przygotowany do 
opuszczenia na dłużej rodzinnego 
domu i po miesiącu pieszo wrócił 
do Gliczarowa. Ale już kilka lat 
później odbył wyprawę życia, 
udając się w pieszą pielgrzym-
kę do Rzymu. Kilkumiesięczny 
pobyt w Wiecznym Mieście do-
starczył mu niezwykłych przeżyć. 
Wszystko go tam interesowało 
i niemal nie rozstawał się z no-
tatnikiem, który z dnia na dzień 
pęczniał od szkiców, rysunków 
i zapisków. Szczególnie fascyno-
wały go budowle i detale w stylu 
barokowym. Można z pełnym 
przekonaniem stwierdzić, że 
z inspiracji zrodzonych w cza-
sie pobytu w Rzymie, Wojciech 
czerpał przez całe życie.

W tym czasie Piotr w swoim 
królestwie na Hodówce rozwijał 
w sobie zmysł techniczny, kon-
struując urządzenia ułatwiają-
ce mu pracę w kuźni, młynie, 
olejarni i gonciarni, których był 
właścicielem.

WSZECHSTRONNIE 
UTALENTOWANI

Bracia Wawrzyńcokowie byli 
ludźmi obdarzonymi wieloma 
talentami. Można by ich śmia-
ło nazwać ludźmi renesansu. 
Wojciech – rzeźbiarz, kowal, 
snycerz - słynął w całej okolicy 
również jako świetny tancerz 
i muzykant. Przylgnęło też do 

niego miano „Leonardo da Vin-
ci z Gliczarowa” ze względu na 
mnogość talentów, jak również 
fakt, że zbudował skrzydła do 
latania, które jednak nie prze-
szły decydującej próby. Z kolei 
Piotr potrafił jak mało kto łączyć 
piękno i praktyczność. Z pozo-
ru zwykłe sprzęty i urządzenia 
wykonane przez niego, a stano-
wiące wyposażenie domu, kuźni 
czy młyna, były dopracowane 
w najdrobniejszych szczegółach 
i niezwykle estetyczne.

NIEPOWTARZALNI
Wojciech i Piotr byli nie-

zwykli poprzez swoją dycho-
tomiczność, to znaczy, że ich 
osobowości składały się jakby 
z dwóch nieprzystających do 
siebie części. Z jednej strony 
twardo stąpali po ziemi, mieli 
rodziny, które musieli wyżywić 
i zapewnić im godne życie. Wie-
dzieli, że nikt nie uwolni ich od 
codziennych obowiązków, czyli 
pracy na roli, w kuźni czy mły-
nie. Ale gdy tylko mogli, prze-
chodzili przez jakąś niewidzialną 
furtkę i zagłębiali się w świecie 
dla innych niedostępnym. Kiedy 
jeden czy drugi zaczynał rzeźbić, 
nikt nie śmiał im przeszkadzać. 
Na ten magiczny moment świat 
codzienny przestawał dla nich 
istnieć. Zatapiali się w świecie 
swojej wyobraźni i wychodzili 
z niego z tym, co wytworzyli.

Byli artystami w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Szczególnie 

twórczość Wojciecha wzbudzała 
uznanie u znawców i miłośni-
ków sztuki. Maria Sułkowska 
z domu Uznańska w jednym 
ze swoich artykułów („Czas”, 
1928 r.) przytoczyła słowa 
swojego ojca dobrze znającego 
Wawrzyńcoka, o którym wyraził 
się, że „ma geniusz w oczach”. 
Andrzej Skupień-Florek z wiel-
kim uznaniem odnosił się do 
jego dokonań, a w jednym z jego 
opowiadań Wojtka, „co świętyk 
rzeźbił” odwiedza osobiście Pan 
Jezus, który w podzięce za rzeźbę 
Matki Boskiej „swojom lutosier-
nom rąckom pogłoskoł Wojtka 
po gębusi i pobłogosławił mu”. 
Również zakopiańska poetka Zo-
fia Roj-Mrozicka nie ma wątpli-
wości, że Wojciech zasłużył na 
największą nagrodę i wstawia się 
za nim, prosząc świętego Piotra: 
„Puśćcie go do nieba”.

Także dokonania Piotra Kuła-
cha wzbudzały zachwyt. Histo-
ryk Jan Reychman, wielki miło-
śnik Tatr i Podtatrza, wręcz nie 
znajdował słów, by opisać dom 
Piotra, który zobaczył 20 lat po 
jego śmierci. „Pyszną chałupę” 
porównał do „dworu pańskiego”, 
a każdy jej szczegół robił na nim 
wielkie wrażenie. Wszystko, co 
ją otaczało – stare drzewa, po-
dwórze – dopełniało całości, nie 
pozostawiając nikogo obojętnym. 
Piotr Kułach-Wawrzyńcok to 
według niego „gazda artysta” 
na równi z bardziej wówczas 
znanym bratem Wojciechem 
(„Kurier Literacko – Naukowy, 
1930 r.).

WCIĄŻ OBECNI
Najpierw odszedł do wiecz-

ności Wojciech. Wylew krwi 
do mózgu oderwał go od pracy 
i dzień 23 grudnia 1897 roku był 
ostatnim w jego życiu. Został 
pochowany na cmentarzu w Sza-
flarach, gdyż do tej parafii był 
przypisany wówczas Gliczarów. 
Piotr podążył za swoim bratem 
w 1910 roku, a miejscem jego 
pochówku również stała się sza-
flarska nekropolia.

Nieobecni ciałem pozosta-
li wciąż obecni dzięki swoim 
dziełom. Bywało jednak i tak, 
że nieobecność fizyczna chroniła 

Dwaj bracia, co świętych rzeźbili

Piotr Kułach -Wawrzyńcok, figura Pana 
Jezusa, Bańska Niżna

Wojciech Kułach-Wawrzyńcok, ołtarz 
główny, kościół w Szaflarach
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Wojciecha przed ciężkimi przeży-
ciami. Czy mógłby ze spokojem 
patrzeć, jak unicestwieniu ulega 
kawałek jego duszy? Tak by pew-
nie odczuwał to, co w odstępie 
kilku miesięcy 1915 roku stało 
się w Poroninie i w Ostrowsku. 
Drewniane kościoły, w których 
znajdowały się wykonane przez 
niego ołtarze, doszczętnie spło-
nęły. A przecież z tak wielką ra-
dością zawsze finalizował wielo-
miesięczną pracę wzbogacającą 
wnętrza świątyń. Wiadomo o tym 
chociażby ze wspomnień Michała 
Rzepki, który zachował w pa-
mięci następujący obraz: „Bocem 
jak dziś, kie przyjechały fury na 
włókach. Za furami seł z gołom 
głowom Wojtek i śpiewoł, seł do 
Klikuszowej składać ołtorz”. Te 
akurat rzeźby do dzisiaj szczęśli-
wie przetrwały, tak jak w całości 
ołtarz główny i ołtarze boczne 
w „Starym Kościółku” – jed-
nym z najcenniejszych zabytków 
w Zakopanem.

Właśnie wnętrze owego ko-
ścioła znakomicie zachowane, 
w najpełniejszy sposób oddaje 
biegłość Wojciecha Kułacha 
w stosowaniu stylu barokowe-
go. Oprócz tego w kilku jeszcze 
podhalańskich świątyniach prze-
trwały rzeźby wciąż pomagające 
wiernym w zbliżaniu się do Boga. 
Taką rolę pełni postać świętego 
Józefa w kościele w Jurgowie, 
rzeźba Matki Boskiej w koście-
le w Białce Tatrzańskiej czy też 
figury ukrzyżowanego Chry-
stusa, Matki Boskiej i świętego 
Jana w sanktuarium Maryjnym 
w Ludźmierzu. Niestety, figury 
świętych Piotra i Pawła przez 
dziesiątki lat spoglądające na 
modlących się w kościele w Biał-
ce Tatrzańskiej zostały skradzio-
ne i dotąd ich nie odzyskano.

W wielu innych miejscach na 
Podhalu, na otwartej przestrze-
ni, można do dziś natknąć się na 
wytwory artystyczne Wojciecha 
Kułacha-Wawrzyńcoka. Jedy-
na w swoim rodzaju jest rzeźba 
Matki Boskiej w drewnianej ka-
pliczce na Koszarkowym Wier-
chu w Groniu. Spoglądająca na 
jej twarz Hanka Nowobielska, 
która całe swoje dorosłe życie 
spędziła w Białce Tatrzańskiej, 
zapisała w swoim wierszu nastę-
pujące słowa: „Kieby jej z gło-
wy zdjąć korone, tybetke zaś za 
karkiem związać, mogłaby kręcić 

się w obejściu, cy iść z grabiami 
w pole latem”. Tak wyobrażał 
sobie Wojciech Matkę Boską 
– jako kobietę o rysach twarzy, 
jakie mógł na co dzień oglądać 
w swoim najbliższym otoczeniu.

OBECNI WŚRÓD NAS
Zawsze bardziej do każdego 

przemawia to, co jest bisko, na 
wyciągnięcie ręki. I okazuje się, 
że Wojciech, a jeszcze bardziej 
Piotr są na trwałe związani z Sza-
flarami i Bańską Niżną. Wojciech 
dzięki dwóm rzeźbom, z których 
jedną można zobaczyć w koście-
le, a drugą w przydrożnej kaplicz-
ce. Drewno lipowe posłużyło mu 
do wyrzeźbienia figury Chrystusa 
Ukrzyżowanego znajdującej się 
w osi głównej ołtarza w szaflar-
skim kościele. Jest ona ekspono-
wana przez pewną część każdego 
roku, gdy tylko nie zasłaniają jej 
inne obrazy. Z kolei mniej więcej 
w połowie drogi między kościo-
łem a cmentarzem w Szaflarach 
stoi kapliczka, a w niej Matka 
Boża z Dzieciątkiem. Na jej przy-
kładzie można zrozumieć, jak 
trudny nieraz jest proces twórczy. 
Otóż Wojciech niezadowolony 
z pierwotnego efektu swojej pra-
cy, a konkretnie z niewłaściwych 
proporcji figury Maryi, postano-

wił odciąć jej głowę od reszty 
rzeźby i wykonać ją na nowo. Do-
piero zamieniwszy głowy, uznał, 
że dzieło spełnia jego wymogi. 
Do dzisiaj zachowała się również 
oryginalna głowa, która znajduje 
się wśród pamiątek rodzinnych 
jego potomków.

Na Hodówce do dzisiaj stoi 
dom wybudowany przez Piotra, 
ale przede wszystkim można 
tam podziwiać wykonane przez 
niego dwie kamienne rzeźby. To 
jedyne tego typu dzieła znajdu-
jące się na terenie naszej gminy. 
Usytuowane są one w pobliżu 
wspomnianego domu. Jedna 
z nich przedstawia Matkę Boską 
w koronie, a druga Jezusa z wy-
eksponowanym sercem. W pobli-
żu zachowały się także wykute 
z żelaza przez Piotra dwa przy-
drożne krzyże. Przyciągają one 
uwagę ze względu na wyjątko-
wą kunsztowność. Zarówno ten 
znajdujący się nieopodal domu 
(upamiętnia zmarłego w młodym 
wieku jednego z wnuków Piotra), 
jak i drugi stojący przy drodze 
Maruszyna – Skrzypne są osa-
dzone na kamiennych cokołach.

UPAMIĘTNIENI
Godne zaznaczenia jest to, że 

pamięć o obu braciach stopnio-

wo nabierała wymiaru instytu-
cjonalnego. Część dzieł Wojcie-
cha jest pod ochroną muzealną, 
głównie Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem i Muzeum Podha-
lańskiego w Nowym Targu, ale 
również Muzeum Etnograficzne-
go w Krakowie. Z kolei w izbie 
pamięci Andrzeja Skupnia-Florka 
w Gliczarowie Górnym z pieczo-
łowitością jest przechowywany 
notatnik rysunkowy rzeźbiarza. 
Kto wie, czy Wojciech nie byłby 
najbardziej usatysfakcjonowany 
faktem, że gorliwym strażnikiem 
jego spuścizny artystycznej jest 
szkoła w rodzinnym Gliczarowie 
Dolnym. Społeczność szkolna 
tej niewielkiej placówki na czele 
z byłą dyrektor Barbarą Gałdyś 
wykonała ogromną pracę na rzecz 
popularyzacji postaci Wojciecha 
Kułacha-Wawrzyńcoka. Nie tyl-
ko zostało nadane szkole imię 
w 2005 roku, ale nieustannie od 
tego czasu inicjowane są kolejne 
przedsięwzięcia. Corocznie orga-
nizowany jest konkurs plastyczny 
„Wszyscy Święci Wawrzyńcoka”, 
wytyczony został szlak wiążący 
miejscowości, gdzie znajdują się 
jego rzeźby, a także utworzona 
szkolna izba regionalna poświę-
cona patronowi szkoły.

Muzea Podhalańskie i Ta-
trzańskie nie pozwalają również, 
by zatarła się pamięć o Piotrze 
Kułachu. Obie placówki prze-
chowują po kilka niewielkich 
rozmiarów rzeźb jego autorstwa 
oraz trochę wykonanych przez 
niego ozdobnych przedmiotów.

W różnych podhalańskich 
miejscowościach w większym 
lub mniejszym stopniu pamięta 
się o dwóch braciach samoukach, 
którzy odkryli w sobie talent, 
a nie zważając na wszelakie 
przeszkody rozwijali go w sobie 
i dzielili się nim. Zaś wszyscy 
święci, których oni wyczarowy-
wali w swojej wyobraźni, zapew-
ne im w tym pomagali.

Jarosław Szlęk
Źródła:
 › Barbara Gałdyś „Wojciech Kułach-
-Wawrzyńcok. Artysta z geniuszem 
w oczach”,

 › „Świadectwa naszej wiary”,  
pod redakcją Haliny Hanuli,

 › „100 lat szkoły w Maruszynie 
Dolnej”.

Zdjęcia: Jan Krzysztofek,
bialydunajec.com.pl,

„Gmina Szaflary w obiektywie”.

Wojciech Kułach-Wawrzyńcok, figura Matki Boskiej, kapliczka w Szaflarach
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Od 15 lipca do 24 lipca 
2022 r. dzieci i młodzież 
z Gminy Szaflary brały 

udział w obozie profilaktyczno - 
wypoczynkowym w Krasnobro-
dzie na Roztoczu. Pobyt został 
zorganizowany i sfinansowany 
przez Gminę Szaflary – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Gminną Komisję Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Szaflarach.

Magiczne Roztocze – kraina 
leżąca w woj. lubelskim i podkar-
packim, której wschodni kraniec 
kończy się aż we … Lwowie! 
Roztocze zwane też polską To-
skanią to najbardziej nasłonecz-
niony region w Polsce słynący 
z czystego powietrza i dużego 
stężenia jodu, porównywalnego 
do tego na Pomorzu. To zielone 
lasy, srebrzyste rzeki, kolorowa 
mozaika falistych pól i kontakt 
z naturą. To Roztoczański Park 
Narodowy – kraina jodły, buka 
i konika polskiego. To malow-
nicze wsie i miasteczka z cie-
kawą historią i licznymi atrak-
cjami. To spływy kajakowe po 
rzekach: Wieprz, Tanew, Łada 
czy Bukowa oraz istny raj dla 
rowerzystów.

W kotlinie, przez 
którą rzeka Wieprz 
przepływa, o jedną milę 
przed jego źródłami, na 
obrzeżu Roztoczańskiego 
Parku Narodowego leży 

miasteczko Kra-
snobród. To nie-
zwykłe miejsce, 
uzdrowisko, które 
leczy ciało i duszę. 
Mineralne wody 
i leśne, pełne zdro-
wia powietrze, pomogą każdemu 
odzyskać siły i nabrać radości 
życia. Do tego pełnego uroku 
miejsca udała się na wypoczynek 
młodzież z Gminy Szaflary.

Przygoda zaczęła się 15 lipca 
o godz. 630 na rynku w Szafla-
rach. Wiadomo, najfajniejsza 
rzecz - podróż autokarem. Dodać 
trzeba – bardzo wygodnym au-
tokarem z firmy „GREG”, w do-
datku prowadzonym przez same-
go szefa firmy pana Grzegorza 
Suskiego. Można rozmawiać, 
śmiać się, podziwiać widoki, 
śpiewać, a nawet używać ko-
mórek do woli (szarych też) ;))) 
. Dojechaliśmy dość szybko do 
celu podróży – do Krasnobrodu. 
Zakwaterowaliśmy się znowu 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Anna” przy ul. Targowej 7. Go-
spodarze witali nas bardzo ser-
decznie (pewnie 

polubili nas, kiedy byliśmy tam 
ostatnio w 2019 roku). Oczy-
wiście czekał na nas smaczny 
i z daleka pachnący pierwszy 
obozowy posiłek. Gospoda-
rze dołożyli wielu starań, aby 
wszystko nam smakowało. Pań-
stwo Anna i Andrzej Dziurowie 
z wielką serdecznością i gościn-
nością zatroszczyli się ponownie 
o nasze potrzeby, starając się we 
wszystkich sprawach nam po-
magać.

Po zakwaterowaniu i odpo-
czynku po podróży wyruszyli-
śmy na zwiedzanie okolicy. Za-
raz po tym „zwiadzie” poszliśmy 
nad zalew kąpielowy w dolinie 
Wieprza, gdzie przez wiele obo-
zowych dni, korzystając ze sprzy-
jającej aury, wypoczywaliśmy 
i zażywaliśmy kąpieli wodnych 
pod uważną kontrolą naszych 
wychowawców i ratowników. 
W tym dniu mieliśmy też czas 
na zapoznanie się ze sobą, jak 

również z naszymi wspa-
niałymi wychowawcami: 
panią Teresą Jagodą, pa-
nią Brygidą Strzęp, panem 
Maciejem Bafią.

O nasze zdrowie i bez-
pieczeństwo dbała prze-
miła pielęgniarka, pani 
Katarzyna Gałdyn, która 

biegała wszędzie gdzie jej po-
trzebowano, nawet by otrzeć łzy 
tęsknoty za rodzicami. O porzą-
dek i ład, zbiórki i apele oraz 
dokumentowanie fotograficzne 
naszych obozowych przygód 
dbała wspaniała oboźna Iza-
bela Szeliga. Była wszędzie 
i u wszystkich, mogliśmy na 
nią liczyć w każdej minucie. 
No i oczywiście nasz kierownik 
obozu czuwający nad wszyst-
kim i wszystkimi pan Henryk 
Chrobak. Cała kadra dołożyła 
wielu starań, abyśmy wspaniale 
wypoczęli i intensywnie spędzali 
wakacyjny czas.

Nasz kierownik przygoto-
wał bardzo atrakcyjny program, 
który dawał możliwość relaksu 
i wypoczynku. Tak organizował 
nam życie obozowe, aby zajęcia 
były ciekawe i atrakcyjne, aby-
śmy się nie nudzili.

I tak w kolejnych dniach uda-
liśmy się do przepięknego miasta 
Zamościa, po którym oprowa-
dzał nas przewodnik, opowia-
dając nam ciekawe historie za-
równo na temat samego miasta 
jak i historycznych postaci z nim 
związanych. W Zamościu zwie-
dziliśmy umocnienia obronne 
Twierdzy Zamość, ratusz z pięk-
nymi schodami i wieżą, arsenał, 
podziwialiśmy piękne barokowe 
kamieniczki, oczywiście odwie-
dziliśmy również katedrę.

Na początku obozowego 
tygodnia grupa męska wraz 
z panem kierownikiem, jako 
nasza delegacja udała się na 

Wspomnienia 
z Krasnobrodu

„Podhalańska idzie wiara
Z piosenką na ustach w świat.
Serca nasze ulecieć pragną 
Do swych rodzinnych chat.”

(fragment tekstu hymnu obozu)
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mogiłę powstańczą bohate-
rów poległych podczas po-
wstańczych walk z rosyjskim 
zaborcą. Swe młode życie na 
Ołtarzu Ojczyzny położyło 
tam kilkudziesięciu partyzan-
tów walczących w Powstaniu 
Styczniowym.

W następnych dniach zwie-
dzaliśmy miejscowe zabytki Kra-
snobrodu, m.in. Sanktuarium pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny (Matki Bożej Jagodnej), 
Kaplicę na wodzie i Kaplicę 
Objawień, do której doszliśmy 
przepiękną zabytkową aleją 
kasztanową, Kaplicę św. Rocha 
położoną na terenie rezerwa-
tu Święty Roch. W kaplicy tej 
znajduje się drewniana cembro-
wina, która została postawiona 
na źródle z cudownie uzdrawia-
jącą wodą. Warto dodać, że do 
Krasnobrodzkiego Sanktuarium 
Matki Bożej Jagodnej na odpust 
w dniach 1 – 2 lipca ściągają 
liczne pielgrzymki wiernych 
pokonujących pieszo odległość 
kilkudziesięciu kilometrów, ale 
nas niestety w tym czasie jesz-
cze tu nie było, natomiast wi-
dzieliśmy te niezliczone rzesze 
pątników i pielgrzymów w lip-
cu 2019 roku. Spacerowaliśmy 
również po malowniczym mia-
steczku – Zwierzyńcu, nigdzie 
indziej na Roztoczu nie ma tak 
urokliwego miejsca jakim jest 
kościółek ,,na wodzie” i jedna 
z najpiękniejszych plaż na Roz-
toczu w malowniczo położonej 
dolinie Świerszcza. Kolejnym 
ciekawym miejscem były poło-
żone wśród urokliwych lasów 
Stawy ,,Echo” atrakcyjne pod 
względem krajobrazowym, 
a także rekreacyjnym. Podzi-
wialiśmy krajobrazy i kamie-
niołom z basztą widokową 
w Józefowie.

Oprócz typowych zajęć pro-
gramowych przewidzianych 
do zrealizowania na obozie, 

np. zajęcia świetlicowe, zajęcia 
profilaktyczne, spotkania i za-
bawy integracyjne, braliśmy też 
udział w wielu zajęciach i grach 
na świeżym powietrzu, zawo-
dach sportowych, plastycznych. 
Graliśmy m.in. w piłkę siatkową, 
uczestniczyliśmy w konkursie 
na najlepszego sportowca. Wiel-
ką atrakcją okazało się ognisko 
z pieczeniem kiełbasek oraz 
oczywiście dyskoteka na świe-
żym powietrzu. Biorąc udział 
we wszystkich tych działaniach, 
mogliśmy dać upust swoim ta-
lentom.

Nie zabrakło oczywiście kon-
kursu czystości, każdego dnia 
bardzo staraliśmy się, aby na-
sze pokoje były czyściutkie, buty 
poukładane i pranie zrobione. 
Za dobrze wykonane zadania 
otrzymaliśmy fajne nagrody za-
kupione w Zamościu przez pana 
kierownika. Wszyscy uczestnicy 
obozu otrzymali jakąś miłą pa-
miątkę z obozu.

W ostatni obozo-
wy dzień po spako-
waniu bagaży mie-
liśmy okazję być 
na festynie z okazji 
Dni Krasnobrodu. 
Tu odbywały się 
różne atrakcje dla 
dzieci i nasi chłop-
cy zdobyli supe-

ranckie nagrody w jednym 
z konkursów. Tańczyliśmy 
nawet lambadę, piliśmy le-
moniadę, a przy okazji otrzy-
maliśmy nazwę ,,Czerwone 
czapeczki (nasz rozpoznaw-
czy znak) z Podhala”. Bardzo 

miło spędzaliśmy ostatnie chwile 
w Krasnobrodzie.

Niestety w niedzielę 24 lipca 
musieliśmy już odjeżdżać, cho-
ciaż było nam bardzo żal. Tego 
ranka apel miał wyjątkowo uro-
czysty charakter – żegnaliśmy 
się z naszymi Gospodarzami, 
panią Anią i panem Andrzejem. 
Zostali oni (i cała załoga) obda-
rowani przez pana kierownika 
upominkami ufundowanymi 
przez Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach (bardzo dziękujemy pani 
dyrektor i paniom Nataliom). 
W drodze powrotnej czekała nas 
jeszcze miła i bardzo smaczna 
niespodzianka przygotowana 
przez pana kierownika – obiad 
w Mc Donald’s (z Milonkami!!!) 
oraz pyszoooońskie lody.

Po kilku godzinach podró-
ży, pełni wrażeń dojechaliśmy 
do Szaflar, gdzie czekali na nas 
stęsknieni rodzice. Dziękujemy 
kierowcy panu Grzegorzowi za 

bezpieczną i szczęśliwą podróż, 
naszej wspaniałej kadrze, panu 
kierownikowi za zapewnienie 
nam bezpiecznego i zdrowego 
pobytu w przepięknym Krasno-
brodzie. Zwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc, poszerzy-
liśmy wiedzę o faunie i florze 
Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego, poznaliśmy wielu 
ciekawych ludzi. Roztocze to 
wspaniałe miejsce, warto było 
spędzić tam trochę czasu.

Bardzo serdeczne słowa po-
dziękowania kierujemy do pana 
wójta Rafała Szkaradzińskie-
go, pani kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej He-
leny Gach, a przede wszystkim 
pani Katarzyny Sowy – Pełno-
mocnika Wójta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień za zorganizowanie 
nam tej przepięknej wakacyjnej 
przygody. Dzięki Wam te 10 
dni w tak urokliwym miejscu, 
w przyjaznej, życzliwej atmosfe-
rze i z dobrymi ludźmi pozostaną 
na długo w naszych wspomnie-
niach.

Uczestnicy obozu  
„Podhalańska Wiara”

oprac. r/
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Na Festynie jak zawsze nie 
zabrakło wielu atrakcji i tak 
pomimo niesprzyjającej po-

gody na boisku sportowym w Za-
skalu zebrała się spora część 
mieszkańców i gości, w tym 
Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński oraz Prezes Ma-
łopolskiego Oddziału Związku 
Dużych Rodzin Trzy Plus Paweł 
Dziubek z żoną, by podziwiać 
występy i brać czynny udział 
w organizowanych konkursach, 
a także skorzystać z wielu za-
proponowanych atrakcji. Prze-
cież deszcz nam nie straszny.

Po oficjalnych przywita-
niach przez konferansjerkę 
Martę Ścisłowicz i błogosła-
wieństwie Księdza Proboszcza 
Pawła Antolaka przyszedł czas 
na występy.

Podczas wydarzenia na sce-
nie zaprezentowały się:
 » dzieci z zespołu regional-

nego „Mali Zaskalanie” 
działającego przy Szkole 
Podstawowej w Zaskalu, 
którego instruktorami są 
Anna Mrowca oraz Marcin 
Fatla.

 » dzieci i młodzież grające na 
skrzypcach pod czujnym 
okiem instruktora Bartłomieja 
Fatli,

 » dzieci i rodzice z Placówki 
Wsparcia Dziennego w Bań-
skiej Wyżnej, które pod czuj-
nym okiem wychowawcy 
Pani Katarzyny Rusnak 
przygotowały przedstawie-
nie o Czerwonym Kapturku 

i otrzymały gromkie brawa 
za swój występ,

 » Schola „Gloria Dei” z Za-
skala, w tym roku pod prze-
wodnictwem Pani Aleksandry 
Głodowskiej, która wspólnie 
z dziećmi zaprezentowała 
nam pieśni i tańce Lednickie,

 » Katarzyna Waberska, która 
zachwyciła publiczność swo-
im pięknym głosem i grą na 
harfie,

 » oraz Zespół Muzyczny „WA-
RASY”, przy muzyce którego 
publiczność pomimo deszczu 
bawiła się do późnych godzin 
wieczornych.

Wszystkim prezentującym 
się artystom bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Jak zwykle można było li-
czyć na strażaków z OSP Zaska-
le, którzy pochwalili się spraw-
nością fizyczną i zaprezentowali 

akcję gaśniczą, a także swój 
nowy wóz strażacki, w którym 
każde chętne dziecko mogło 
sobie zrobić zdjęcie i zobaczyć 
jego wyposażenie.

Dla wszystkich zorgani-
zowano mnóstwo konkursów 
z cennymi nagrodami, między 
innymi: dla całych rodzin ro-
bienie przysiadów z dziećmi na 
barana, a dla mam przyszywanie 
guzików na czas. Dzieci miały 
do wyboru bieg z jajkiem, prze-
noszenie balonu z wodą, trójnóg 
i różnego rodzaju wyścigi. Du-

IV Festyn Rodzinny „Wesoła Rodzina” w Zaskalu
21 sierpnia odbył się IV Festyn Rodzinny pn. „Wesoła Rodzina” zorganizowany 
przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Gmina Szaflary.
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żym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs ta-
niec na gazecie, na który 
dzieci czekały prawie do 
samego końca.

Nie zabrakło też 
atrakcji takich jak ko-
lorowe warkoczyki czy 
malowanie buziek. Nie-
stety z powodu deszczu 
nie można było korzy-
stać z dmuchanej zjeż-
dżalni. Zorganizowano 
również loterie fantową, 
do której ściągały tłumy 
dzieciaków i dorosłych. Przez 
cały czas trwania imprezy 
można było zakupić kiełbaski 
z grilla, watę cukrową i pop-
corn, skosztować pyszności na 
stole Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zaskala, a także poczęstować 
się ciastem domowej roboty, 
napojami zimnymi i słodkościa-
mi, także jogurtami z Podhala 
ufundowanymi przez Zakład 
Produkcji Jogurtu „Magda” 
z Szaflar.

Wielkie podziękowania na-
leżą się naszym sponsorom, bez 
których impreza co prawda by 
się odbyła, jednak nie byłoby 
takiego rozmachu i tylu atrak-
cji dla naszych najmłodszych 
uczestników.

Nie może też zabraknąć słów 
podziękowań dla tych, którzy 

również bezinteresownie nam 
pomagali, dlatego pozwolę sobie 
ich tu wymienić, i tak:
 » Dziewczyny które pomimo 

iż nie należą do ZDR to za-
wsze nas wspierają: Krysty-
na Mrugała, Anna Jachymiak 
i Bernadeta Czernik – dziel-
nie walczące przy loterii 
fantowej,

 » Małgorzata Stanek jak co roku 
dbająca o chłodnię z lodami,

 » Jolanta Głąb za zabezpiecze-
nie medyczne imprezy.

 » Halina Cisoń bawiąca dzieci 
i rodziców podczas konkur-
sów.

 » Natalia Staszel i Natalia Ro-
masz z Gminnego Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki 
w Szaflarach, które tworzyły 
prawdziwe arcydzieła na twa-
rzach dzieci,

 » chłopakom z zespołu WARA-
SY – Adam Waras i Sławomir 
Waras i ich firmie WS MEDIA 
za całą oprawę i nie tylko. Na 
Was zawsze możemy liczyć.

 » Michał Chrobak i Józef Bafia 
- walczącym z grillem pomi-
mo deszczu.

 » Wszystkim mamom które 
upiekły przepyszne ciasta.

 » Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Zaskalu, które ugoto-
wały takie pyszności, że nie 
wiadomo było co pierwsze 
zjeść.

 » Michał Pańszczyk i Maciek 
Pańszczyk, którym nie trzeba 
było mówić, żeby przyszli po-
móc przy organizacji i sprzą-
taniu po imprezie – chłopaki, 
gdy tylko zobaczyli nas na 
boisku od razu byli gotowi 
do pomocy.

I nie mogę nie podziękować 
moim współorganizatorkom: 
Marta Ścisłowicz i Grażyna Paw-
likowska – to na Was mogłam 
liczyć przez ostatnie dwa miesią-
ce przygotowań, niejednokrotnie 
kosztem czasu, który mogłyście 
poświęcić swoim rodzinom wier-
nie przygotowywałyście tę wspa-
niałą imprezę.

Na koniec chcę podzięko-
wać przede wszystkim Wam 
wszystkim, którzy przyszliście 
i pomimo niesprzyjającej pogody 
wiernie trwaliście z nami, cho-
ciaż deszcz niektórym paniom 
robił „mokre włoszki”.

Wszyscy jesteście wspaniali. 
BRAWO WY.

Tekst: Katarzyna Sowa
Przewodnicząca ZDR „Trzy Plus”  

Gmina Szaflary
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W lipcu br. uczestnicy zajęć 
w Placówkach Wspar-
cia Dziennego w gminie 

Szaflary oraz ich rodzice wzięli 
udział w rodzinnym wyjeździe 
do Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Dzieci wraz z rodzicami 
miały niecodzienną okazję do 
wspólnego spędzenia czasu, 
doświadczając bogactw tego 
miejsca, a jednocześnie poznając 

historię i legendy, które w nie-
zwykle interesujący sposób 
przekazali im przewodnicy.

Bardzo ciekawe okazało się 
zwiedzanie Jaskini Ciemnej, 
w której w całkowitej ciemno-
ści zachowując nieskazitelną 

ciszę mogli usłyszeć „deszcz ja-
skiniowy” oraz dowiedzieć się 
ważnych informacji na temat 
jej mieszkańców, tzn. nietope-
rzy podkowców. Dodatkowym 
atutem wycieczki była integracja 
rodziców i dzieci oraz możliwość 
wspólnego spędzenia czasu, któ-
rego bez wątpienia brakuje w ży-
ciu codziennym. Po dniu pełnym 
atrakcji uczestnicy wyjazdu mo-
gli nabrać sił podczas ogniska 
z pieczoną kiełbasą. Oczywiście 
nie zabrakło czasu na zakup pa-
miątek, które oprócz zdjęć będą 
nam przypominać o tym wspa-
niałym, pełnym uroku miejscu.

Rodzice i dzieci kierują szcze-
gólne podziękowania do kierow-
nika PWD w gminie Szaflary, 
pani Katarzyny Sowy, która była 
niezastąpionym kierownikiem 
wycieczki, zawsze uśmiech-
nięta i pomocna; Fundacji 
Wspomagającej Wychowanie 
ARCHEZJA (Panu Tomaszowi 
Gubała i Pani Stasi oraz Pani 
Ani) za pełne mądrości i warto-
ściowych treści warsztaty.

Tekst: Barbara Moczarna  
i Łukasz Rusnak

Niezwykłą lekcję znoszenia 
trudów w dążeniu do celu, 
połączoną z możliwością 

podziwiania niezapomnia-
nych widoków odbyły dzieci 
z Placówek Wsparcia Dziennego 
w Gminie Szaflary, które w lipcu 
wraz z rodzicami i swoimi Wy-
chowawcami, a także kierowni-
kiem placówek Katarzyną Sową, 
udały się na górską wycieczkę.

Pełni energii i chęci aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu 
wyruszyli z Szaflar, by odetchnąć 
rześkim, górskim powietrzem 
i zdobywać kolejne szczyty na 
trasie wakacyjnej przygody. Cie-
szyli się bardzo, tym bardziej, 

że takie wycieczki pozwala-
ją nie tylko dostrzec piękno 
przyrody, ale także sprawdzić 

własną sprawność i możliwo-
ści. W drodze na Gęsią Szyję 
uczniowie zatrzymali się na 
Rusinowej Polanie, skąd mogli 
podziwiać niezwykłą panoramę. 
Widok dosłownie zapierał dech 
w piersi. Następnie udali się na 
Gęsią Szyję, a potem odwiedzili 
Sanktuarium Matki Bożej Jawo-
rzyńskiej na Wiktorówkach.

Podziwiając piękno tatrzań-
skiej przyrody słuchali ciekawej 
i pełnej przyrodniczych ciekawo-
stek opowieści przewodnika. Do-
pisywały nie tylko humory, ale 
i pogoda, do domu wrócili pełni 
wrażeń i nowych doświadczeń.

Tekst: Maria Gąsienica Kamińska

Spacer po Rusinowej Polanie
„W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, 
które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. 
Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, 
pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, 
razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość 
w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.” Jan Paweł II

Wycieczka do Ojcowskiego 
Parku Narodowego

„Jeśli możesz cicho słuchać szumu drzew, 
wiatru, wody, tylko naturalnych dźwięków, jeśli 
poświęcisz wystarczająco dużo uwagi, przytrafią 
ci się ogromne rzeczy”.
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Zajęcia te swoim programem 
obejmowały takie atrakcje 
jak: zajęcia sportowo-re-

kreacyjno-ruchowe dla dzieci 
do lat 6 na dmuchanym placu 
zabaw, dla dzieci powyżej 6 lat 
na dmuchanej pneumatycznej 
zjeżdżalni, gry zespołowe, kon-
kursy, zabawy z chustą anima-
cyjną, tunelami animacyjnymi, 
wykonywanie tatuaży brokato-
wych, warsztaty, a na zakończe-
nie w każdą sobotę minifestyn 
z poczęstunkiem.

Wszystkie zajęcia cieszyły 
się dużą popularnością, dzie-
ciaki bardzo chętnie korzysta-
ły z przygotowanych atrakcji, 
które oprócz samej zabawy 
dostarczyły też masę po-
zytywnej energii, rodziny 
miały możliwość spędzenia 
wspólnie czasu wolnego, 
co pozwoliło na ich lepszą 

integrację, wszak nie od dzisiaj 
wiadomo, że wspólna zabawa 
daje poczucie wspólnoty, przy-
należności, bezpieczeństwa i bu-
dowania bezpiecznej więzi.

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

Dzieci z Placówki Wsparcia 
Dziennego w Bańskiej Wyż-
nej rozpoczęły sezon waka-

cyjny na łonie natury. Kiełbasa 
z grilla, galaretki, babeczki, cia-
sto, owoce, lody i lemoniada - to 
wszystko na świeżym powietrzu 
smakowało wspaniale.

Piękna pogoda, zabawy gru-
powe, strzelanie z łuku, kąpiel 
w basenie oraz nieustający 
uśmiech na twarzach dzieci. 
Z pewnością, ten dzień długo 
zostanie w ich pamięci. Po za-
bawie, która wydawała się nie 
mieć końca wszyscy cali, zdrowi 
i nieco zmęczeni powrócili do 
swoich domów.

Za pomoc w zorganizowaniu 
tego wyjątkowego dnia szcze-
gólne podziękowania kieruje-
my do właściciela firmy PCD 

Salami, który podarował naszym 
podopiecznym kiełbasę, której 
dzieci mogły skosztować gdy 
tylko miały na to ochotę. Rodzice 
dzieci zapewnili nam przepysz-
ne słodkości oraz opiekę, za co 
im również należą się ogromne 
podziękowania. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz będziemy mieli 
sposobność spędzić czas w tak 
wspaniałym gronie.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rusnak 
Wychowawca PWD, oprac. r/

Smaczne rozpoczęcie wakacji w PWD w Bańskiej Wyżnej
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na 
tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, 
jest tym, co naprawdę warto robić” / Carroll Lewis

Podsumowanie zajęć sportowo – rekreacyjno – ruchowych w Gminie Szaflary
Przez całe wakacje na terenie Gminy Szaflary w ramach wsparcia rodzin, dla uczestników 
wsparcia opiekuńczego i ich rodzin ze wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego z terenu Gminy 
Szaflary organizowane były zajęcia wakacyjne.
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Jak zawsze atrakcji było co 
niemiara, przygotowano mnó-
stwo zajęć takich jak: nauka 

pływania na basenie miejskim, 
wspinaczka na ściance, wy-
cieczka do Wioski Indiańskiej 
w Szczyrzycu, wyjście do Jump 
Planet na trampoliny w Nowym 
Targu, wyjazd do Aqua Parku 
w Zakopanem, a także szereg 

innych zajęć rozwijających 
i ruchowych. Każdy uczestnik, 
nawet najbardziej wybredny, 
znalazł coś dla siebie. Były to ty-
godnie niesamowitych przygód, 
doświadczeń i wrażeń. Każdego 
dnia uczestnikom towarzyszyły 
różne emocje, od radości przez 
smutek, zaskoczenie, zmęcze-
nie, euforię, ciekawość, złość, 

spełnienie, odprężenie, po nawet 
strach. Jednak każdy z uczest-
ników chętnie powtórzyłby ten 
czas pełen atrakcji i niezapo-
mnianych przeżyć.

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

kadra składająca się 
z trenerów i instrukto-
rów sportu, rekreacji 
i animacji kulturalno 
- oświatowej dbała 

o bezpieczeństwo uczestników 
oraz o różnorodność zajęć, po-
budzała i rozwijała aktywność fi-
zyczną, doskonaliła umiejętności 
i zainteresowania, a także pobu-
dzała do zainteresowania dzieci 
najbliższym otoczeniem. Czas 
półkolonii był dla nich okazją 
do wzajemnych spotkań, wspól-
nych zabaw, integracji, a także 
doskonałą lekcją bezpieczeństwa 
i koleżeństwa. Każdego dnia 
uczestnicy robili coś ciekawego 
i niepowtarzalnego.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa 
Kierownik PWD w Gminie Szaflary

Półkolonie w PWD
W lipcu br. dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego z Gminy Szaflary  
kolejny raz zostały zorganizowane półkolonie, zrealizowane przez Akademię 
Aktywności Ruchowej z Nowego Targu.
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Po przywitaniu się z przewod-
nikami słowami „Szczęść 
Boże” uczestnicy usłyszeli 

kilka podstawowych zasad jak 
należy się w tym miejscu zacho-
wywać. W podziemia kopalni 
zjechali szybem Kampi. Tam 
kolejką nazwaną na pamiątkę 
ostatniego konia pracującego 
w tej kopalni imieniem Kuba 
przejechali do największej bo-
cheńskiej kaplicy im. Św. Kingi. 
Na miejscu przewodnik opowie-

dział zwiedzającym legendę 
o Świętej Kindze i jej pierście-
niu. W komorze „Ważyn” dzieci 
mogły odpocząć i zjeść obiad. 
Po napełnieniu brzuchów i krót-
kim odpoczynku cała grupa wy-
ruszyła na wędrówkę korytarza-
mi kopalni, dowiadując się przy 
okazji jak wyglądała i zmieniała 
się praca górnika solnego na 
przestrzeni wieków. Kolejnym 
etapem wycieczki była prze-
prawa łodziami przez zalany 

solanką chodnik i wysłuchanie 
kolejnych opowieści m.in. o: 
dziadzie wodnym, bałwanie, 
różnych faktach dotyczących 
kopalni. Zaopatrzeni w nowe 
wiadomości i oczywiście ze-
staw pamiątek z tego miejsca 
podopieczni PWD powrócili do 
domów zadowoleni i gotowi na 
kolejne przygody.

Także podopieczni Placówek 
Wsparcia Dziennego z Maruszy-
ny, Bańskiej Niżnej, Zaskala, 
Skrzypnego oraz Boru mieli 
okazję podróżować w czasie, 
rozpoczynając w czasach Bo-
lesława Wstydliwego i Księżnej 
Kingi.

Już sam zjazd do kopalni byl 
wielkim przeżyciem, ponieważ 
do podziemnego miasta nasi 
podopieczni mieli okazje zjeż-
dżać prawdziwą windą górniczą. 

Wiele radośni naszym dzieciom 
przyniosła również przejażdżka 
autentyczną kolejką górniczą, 
która zawiozła nas w prosto 
w świat legend i historii. Naszym 
przewodnikom w opowiadaniu 
pomagali polscy królowie, żup-
nicy genueńscy, a takze duch 
Cystersa - mnicha, z ktorego 
zakonem wiąże się powstanie 
kopalni w Bochni. Niezapo-
mnianych wrażeń, dzięki którym 
poznaliśmy prawdziwe piękno 
bocheńskiej kopalni zagwaran-
towała nam przeprawa łodzią 
po zalanej solanką komorze. 
Następnie trafiliśmy do komo-
ry Ważyn, gdzie czekał na nas 
pyszny obiad. Sami zobaczcie 
i przenieście się w czasie chociaż 
na chwilę

Tekst i zdjęcia: Opiekunowie PWD 
z gminy Szaflary, oprac. r/

Wizyty w Kopalni Soli
W okresie wakacyjnym dzieci z Placówek 
Wsparcia Dziennego z Bańskiej Wyżnej 
oraz z Szaflar wraz z opiekunami odwiedzili 
Kopalnię Soli w Bochni.
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Równolegle z robotami bu-
dowlanymi prowadzone 
były i są prace z branż elek-

trycznej, hydraulicznej, moder-
nizacja centralnego ogrzewania. 
Dokonano modernizacji sali na 
piętrze, zrealizowano nowy plan 
komunikacji korytarzami szkol-
nymi. Inwestycja obejmuje do-
stosowanie pomieszczeń parteru 
szkoły do potrzeb coraz liczniej-
szej grupy dzieci z naszej miej-
scowości w wieku przedszkol-
nym. Gruntowany remont sal, 
wymiana podłóg, wykonanie 
na nowo szkolnych instalacji 
to nie wszystko. Budowa od 
podstaw nowych sanitariatów 
czy stworzenie przestrzeni do 

zapewnienia właściwych wa-
runków żywienia to niezbędne 
prace jakie trzeba wykonać. 
Wszystko po to, by na jak naj-
wyższym poziomie spełnić 
wymogi lokalnej społeczności 
oraz dostosować szkołę do nad-
chodzących zmian w przepisach.

Termin finału tej inwestycji 
pozostaje ambitny i wierzymy, że 
we wrześniu cały budynek będzie 
dostępny dla dzieci. Tempo prac 
jest od początku bardzo szybkie 
i wkrótce będziemy mogli za-
prosić Rodziców, Uczniów do 
korzystania z efektów współpra-
cy Władz i Pracowników Urzędu 
Gminy w Szaflarach oraz kadry 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Górnej.

Nie spoczywamy na laurach, 
dobiegające końca prace remon-
towe dają nam powód do dumy. 
Tak Dzieci i Młodzież, jak i Na-
uczyciele pozytywnie reagują na 
zmiany, jakie zachodzą w naszej 
placówce. W planach są już ko-
lejne cele, które chcemy zre-
alizować rozbudowując ofertę 
i bazę naszej Szkoły – póki co 
w formie wydruku 3D wyko-
nanego na szkolnych urządze-
niach.

Tekst i zdjęcia: Konrad Kuźmiński, 
Dyrektor SP w Maruszynie Górnej

Z zewnątrz nasza Szkoła wygląda 
tak, jak zawsze. Ale wnętrze 
południowej części budynku to 
wielki plac budowy. Inwestycja, 
której wartość przekracza łącznie pół 
miliona złotych sprawiła, że roboty 
realizowane były od piwnic po dach.

Ambitny plac 
budowy w Szkole 
Podstawowej 
w Maruszynie Górnej
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Na parterze pomalowano 
dwie istniejące sale, do-
stosowano również łazien-

kę tak, aby mogły korzystać 
z niej dzieci. Ponadto wyko-
nano remont kuchni i zaplecza 
kuchennego. Obecnie kuchnia 
jest wyposażona we wszystkie 
niezbędne sprzęty oraz meble.

Wszystkie sale zostały wypo-
sażone w brakujące meble, dy-
wany oraz pomoce dydaktyczne, 
a także w monitory interaktywne, 
projektory oraz laptopa.

Ogród przedszkolny został 
doposażony w nowe atrakcje: 
górki wspinaczkowe, tunel – 
gąsienica, domek, piaskownicę 
oraz huśtawki.

Od września na dzieci czekało 
wspaniale wyposażone przed-
szkole w bezpieczne i kolorowe 
sprzęty i zabawki. Dzieci z ra-
dością wchodzą do swojej sali, 
spędzają czas na zabawie prze-
platanej nauką.

Zdjęcia i tekst:  
Katarzyna Pająk-Budz

Remont obejmował szpachlo-
wanie ubytków w ścianach, 
malowanie, przeróbki hy-

drauliczne oraz zakup i montaż 

bojlera elektrycznego. Koszty te 
zostały pokryte z budżetu szkoły 
i wyniosły 3 245,18 zł. Koszt 

położenia płytek w miejscu 
wyburzonego pieca kaflo-
wego został pokryty przez 
najemcę.

Ponadto pomieszczenie 
kuchni zostało wyposa-
żone w zakupioną przez 
szkołę nową 6-cio palni-
kową kuchnię gazową, 
którą wstawiono w miej-
sce dotychczasowego 

pieca kaflowego. Koszt 
zakupu kuchni wyniósł 12 
416,85 zł.

W Szkole Podstawo-
wej w Szaflarach oraz we 
wszystkich szkołach na 
terenie gminy Szaflary 
ciepły posiłek jest do-
starczany przez najemcę 
kuchni Katarzynę Łaś 
na podstawie podpisanej 
umowy.
Tekst i zdjęcia: Urszula Krupa 

Dyrektor SP w Szaflarach

Przygotowując się do nowego roku szkolnego i realizacji nałożonego przez 
ministerstwo obowiązku zapewnienia ciepłego posiłku przez szkołę, w okresie 
wakacji wykonano remont kuchni w Szkole Podstawowej w Szaflarach.

W okresie wakacji w przedszkolu 
przeprowadzono remont, którego 
celem była przebudowa pomieszczeń. 
Powstała nowa sala do zajęć 
dydaktycznych oraz sala do zajęć 
specjalistycznych.

Remont kuchni w szkole w Szaflarach

Remont w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach
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W dniu 1 września 2022 
społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Skrzypnem 

zgromadziła się w kościele pa-
rafialnym na uroczystej mszy 
świętej inaugurującej rowy rok 
szkolny 2022/2023. Po wysłu-
chaniu pięknego kazania nasze-
go proboszcza, ks. Adama, pod 
opieką wychowawców udali-
śmy się do szkoły, gdzie Pani 
Dyrektor powitała wszystkich 
uczniów, zwłaszcza tych, któ-
rzy pierwszy raz przekroczyli 
próg szkoły. Padło wiele słów 
zachęty, które z pewnością wła-
ściwie ukierunkują szkolne dzia-

łania całej społeczności Szko-
ły Podstawowej w Skrzypnem 
w rozpoczynającym się roku 
szkolnym.

Mamy nadzieję, że pod opie-
ką naszych wspaniałych nauczy-

cieli, edukacyjne zmagania 
uczniów zostaną uwieńczone 
sukcesem, a my, ósmoklasiści, 
dopłyniemy do bezpiecznej 
przystani, z której wyruszy-
my dalej, by sięgać wyżej i po 
więcej. Wszystkim życzymy, 
by był to rok spokojny, ale 
też owocny. I byśmy mogli 
zrealizować swoje plany 
i marzenia.

Uczniowie klasy VIII

Klasa VI wraz z opiekunką 
samorządu uczniowskiego 
Bogusławą Kolasą reali-

zując projekt „Pola Nadziei” 
wspiera inicjatywę stworzoną 
przez Organizację Marie Curie 
Cancer Care w Wielkiej Brytanii 
w1948 roku. Celem założyciela 
Thomasa Bernarda Robinsona 
była pomoc, opieka i wsparcie 
osobom nieuleczalnie chorym 
oraz ich bliskim.

Pierwsze Pola Nadziei za-
kwitły w szkockim Edynburgu. 
Stamtąd też przywędrował do 
nas zwyczaj darowania żonkili 
osobom przyłączającym się do 

zbiórki. Żonkil w tej tradycji 
symbolizuje triumf poświęce-
nia nad egoizmem, miłości nad 
śmiercią. Co roku na początku 
października, w okolicach Mię-
dzynarodowego Dnia Opieki 
Paliatywno-Hospicyjnej, lu-
dzie na całym świecie sadzą 
żonkile przed szkołami, szpi-
talami, urzędami, w parkach 
i na skwerach. Ubrani na żółto 
wolontariusze wręczają je dar-
czyńcom w zamian za datek 
do puszki. Polska historia Pól 
Nadziei zaczęła się w 1998 r. 
w Krakowie, dzięki Hospicjum 
św. Łazarza. W 2003 roku akcja 

nabrała charakteru ogólno-
polskiego.

Szkoła w Zaskalu współ-
pracuje również z Fundacją 
Adama Worwy z Nowego 
Targu, której najważniejszym 
celem jest szerzenie idei ho-
spicyjnej, pozyskiwanie fun-
duszy na prowadzoną opiekę, 
a przede wszystkim uwrażli-
wienie dzieci i młodzieży na 

potrzeby chorych i możliwość 
niesienia pomocy.

Tekst i zdjęcia:  
Kinga Jagła – Tokarska, oprac. r/

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaskalu po raz kolejny 
przystąpili do realizacji projektu „Pola Nadziei”.

Pola Nadziei w Zaskalu

Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 2022/2023 
w Skrzypnem

Tak niedawno żegnaliśmy szkołę, a znów 
nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa 
miesiące wspaniałych i beztroskich wakacji. Za 
chwilę letnią swobodę zastąpimy niezliczonymi 
szkolnymi obowiązkami. Niemniej spokojnie 
i radośnie rozpoczynamy nowy rok szkolny.
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Uczniowie i nauczyciele ze-
brali się o godzinie 9.00, 
w kościele parafialnym 

podczas uroczystej mszy świętej, 
gdzie ksiądz proboszczGrzegorz 
Kufel przywitał wszystkich sło-
wami Świętego Pawła Apostoła 
„W dobrych zawodach wystą-
piłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem”.

Następnie uczniowie prze-
maszerowali za sztandarem do 
budynku szkoły, gdzie spotkali 
się ze swoimi wychowawcami 
i zainaugurowali Nowy Rok 
Szkolny 2022/2023.
Tekst i zdjęcia: Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego Rafał Gąsior,  
oprac. r/

Ten rok szkolny rozpoczęli 
akcją “Pola Nadziei”, z któ-
rej dochód przeznaczony 

zostanie na rehabilitację pod-
opiecznych Fundacji Adama 
Worwy. Wolontariusze kwesto-
wali w dniach 12 do 16 września 
na każdej długiej przerwie. Jak 
co roku za dobrowolną sumę 
wrzuconą do skarbonki dar-
czyńca otrzymał symbolizujące 
nadzieję cebulki żonkili.

Tekst: Anna Krupa
Zdjęcia: Małgorzata Plewa

1 września wszyscy uczniowie 
tłumnie zjawili się na uro-
czystym rozpoczęciu roku 

szkolnego. Z radością witali 
się po wakacjach, a na ich twa-
rzach widać było uśmiechy. Naj-
młodszym z dumą towarzyszyli 
rodzice. Uczniowie starszych 
klas pod kierunkiem Katarzy-
ny Rusnak przygotowali część 
artystyczną tego wydarzenia. 
W piękny sposób przypomnieli, 
że 1 września to nie tylko roz-
poczęcie roku szkolnego, ale 
również ważna data w historii 

Polski – wybuch II Wojny 
Światowej.

Nowy rok szkolny w Bań-
skiej Wyżnej oficjalnie zain-
augurowała dyrektor szkoły 
Renata Jagoda. Życzyła na-
uczycielom satysfakcji z pracy 
dydaktycznej i wychowaw-
czo-opiekuńczej, rodzicom 
wielu powodów do dumy i ra-
dości z sukcesów dzieci. Wszyst-
kim uczennicom i uczniom, 
a w szczególności tym, którzy 
rozpoczynają naukę w naszej 
szkole, spełnienia marzeń, aby 

zgłębianie wiedzy było fascy-
nującą przygodą, a zdobyte wia-
domości umożliwiały osiąganie 
sukcesów.

Tekst i zdjęcia: Aneta Buras, 
 oprac. r/

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
w Bańskiej Wyżnej

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023 w Szkole 
Podstawowejw Bańskiej Niżnej

3,2,1 Start!! „Promyki Nadziei” 
z Bańskiej Niżnej

Jeszcze kilka dni temu moczyli nogi w górskim strumyku 
i grzali plecy na plaży. Ale wakacje dobiegły końca 
i trzeba było wrócić do szkolnych ławek. Wszyscy troszkę 
wyżsi, głośniejsi i w nowych butach. Przybyło piegów 
na nosach, komuś brakuje zęba. W sumie to miło 
spotkać się po dwóch miesiącach odpoczynku…

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Świętego 
Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej, spotkała 
się w dniu 1 września na uroczystościach związanych 
z rozpoczęciem roku szkolnego.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie należący do 
Szkolnego Koła Wolontariatu „Promyki Nadziei” 
ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej z werwą 
ruszają do działania.
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Z racji tego, że 2022 rok został 
ogłoszony rokiem romanty-
zmu polskiego w ramach ak-

cji Narodowe Czytanie, w całym 
kraju czytano „Ballady i roman-
se” autorstwa naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza.

Tegoroczna akcja w naszej 
szkole została przy-

gotowana i przeprowadzona 
przez uczniów klasy V, którzy 
pod czujnym okiem nauczyciela 
polonisty Stanisława Bieleckie-
go przybliżyli swoim kolegom 
balladę pt. „Powrót taty”. Dzieci 
uatrakcyjniły czytanie ballady 
przeplatając je krótkimi scen-

kami obrazującymi fragmenty 
utworu. Inscenizacja wzboga-
cona została scenografią i ko-
stiumami przygotowanymi 
przez rodziców Panią Jadwigę 
oraz Panią Małgorzatę. Całe 
wydarzenie podsumowane 
zostało na gazetce ściennej 
zamieszczonej na górnym 
korytarzu szkoły.

Tekst: Anna Krupa
Zdjęcia: Jadwiga Topór

Akcja Narodowego Czytania, 
zainicjowana w 2012 roku 
przez Prezydenta Polski, 

w tym roku miała już swoją 11. 
edycję. Tym razem lekturą, któ-
rą czytała cała Polska był tomik 
wierszy wydanych w 1822 roku 
p.t. „Ballady i romanse”. Ich au-
torem był 20 letni Adam Mic-
kiewicz.

Ballady zawarte w tomiku 
cieszyły się tak wielką popular-
nością, że niecały rok później 
ukazał się dodruk zbioru.

Uczniowie klasy piątej 
i szóstej (Emilia Stawiszyń-
ska, Angelika Piszczór, Franci-
szek Zarycki i Adrian Karpiel) 
w stylizacjach z epoki przed-
stawili piękną historię dzieci 
czekających na powrót ojca. 
Uczennice klasy szóstej: Jo-
anna Nędza, Ewelina Jarząbek 
i Ewelina Urbaś swoim wystę-
pem wywołały salwy śmiechu 

wśród publiczności. Ich interpre-
tacja historii o Panu Twardow-
skim i diable Mefistofelesie była 
świeża i zapadająca w pamięć.

Tragiczną historię strzel-
ca i tajemniczej dziewczyny 
przedstawiły: Gabriela Sądel-
ska, Karolina Zarycka, Zuzanna 
Gąsienica-Laskowy i Weronika 
Zachemska z klasy ósmej.

Na koniec wystąpiła pani 
Dyrektor Renata Jagoda, która 
przedstawiła balladę „Pierwio-
snek”. Jej interpretacja wzruszyła 
publiczność.

Nad wszystkim czuwała nie-
zastąpiona Małgorzata Kwatyra, 
która wybrała teksty oraz przygo-
towała uczniów do występu. De-
koracje przygotowały: Katarzyna 
Rusnak, Monika Pawlikowska 
i Sylwia Rypel.

Do zobaczenia za rok.
Tekst: Sylwia Rypel

Zdjęcia: Katarzyna Rusnak

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej włączyła się do akcji Narodowego 
Czytania i w dniu 6 września o godzinie 16.00 rozbrzmiały przepiękne wersy: „Świtezianki”, 
„Pani Twardowskiej”, „Powrótu taty” i „Pierwiosnka”.

Narodowe czytanie w Bańskiej Wyżnej

XI edycja ,,Narodowego Czytania’’ w Bańskiej Niżnej
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej w odpowiedzi na apel Prezydenta RP Andrzeja Dudy „aby 
tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na 
całym świecie” włączyła się w akcję, która już od 11 lat jest wspólnym świętem czytelnictwa.

34

Kwartalnik Gminy SzaflaryHISTORIA I EDUKACJA



To już tradycja, że społecz-
ność Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem bierze udział 

w ogólnopolskiej inicjatywie 
Narodowe Czytanie, której 
patronuje Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej. Podczas 
tegorocznej edycji uczniowie 
wspólnie czytali „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza. 
Zbiór tych utworów ukazał się 
200 lat temu i dał początek no-
wej epoce, pełnej niezwykłych 
postaci, nastrojowych miejsc 
i tajemniczych zdarzeń, ale też 
ludowych przekonań o tym, co 
w życiu ważne. Nie bez przy-
czyny obecny rok jest rokiem 
romantyzmu polskiego.

8 września 2022 roku 
uczniowie szkoły w Skrzyp-
nem jeszcze raz odczuli grozę 
i tajemnicę tego, co wydarzy-
ło się na brzegiem Świtezi. 
Przeżyli niepewność i tęsk-

notę dzieci czekających 
na powrót taty. Wczuli 
się w emocję niewiernej 
żony, która zabiła swojego 
męża. Ballady „Świtezian-
ka”, „Lilije” oraz „Powrót 
taty” zostały zaprezentowa-
ne przez uczniów klasy III, V, 
VII i VIII, natomiast utwór pt.: 
„Pani Twardowska” został od-
czytany przez Dyrektor szko-
ły Brygidę Strzęp oraz jedną 
z nauczycielek Monikę Peciak. 
Zebrani na sali uczniowie do-
brze się bawili, słuchając pięk-
nej interpretacji ballady o tym, 
jak Pan Twardowski targował 
się z diabłem. Wszystkich 
rozbawił punkt kulminacyjny 
utworu, w którym bohaterowi 
udało się przechytrzyć Mefis-
tofelesa.

Niezwykłej atmosfery spo-
tkania dopełnił film na temat 
twórczości Adama Mickiewi-

cza, który nie tylko przybliżył 
uczniom sylwetkę poety, ale 
także przedstawił problematykę 
jego twórczości.

Akcja Narodowego Czytania 
została przyjęta przez uczniówz 
entuzjazmem, co może tylko cie-
szyć, wszak czytanie literackich 
dzieł narodowych jest nie tylko 
szansą na poznanie naszej histo-
rii, ale też może stanowić lekcję 
człowieczeństwa, podczas której 

aspekty moralne ukazane zostają 
na tle doniosłych wydarzeń na-
rodowych.
Tekst: Weronika Gąsienica, oprac. r/

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Skrzypnem
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!

Uczniowie klasy ósmej, od-
powiednio wystylizowani, 
wcielali się w bohaterów 

utworów wchodzących w skład 
„Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza, jednego z najważ-
niejszych dzieł polskiego roman-
tyzmu. Zbiór czternastu utworów, 
składających się w pierwszy tom 
„Poezyj”, został opublikowany 
w czerwcu 1822 roku w Wilnie 
i dał początek polskiemu roman-
tyzmowi. Wyjątkowy świat pełen 

uczuciowości, fantazji i ludowej 
moralności, został wykreowany 
przez wybitnego autora na tle 
nastrojowej przyrody. Te ory-
ginalne i nowatorskie wiersze, 
ujmują naturalnością stylu i pro-
stotą języka.

Przeczytano dwa utwory: 
balladę „Pani Twardowska” 
dla młodszych uczniów naszej 
szkoły oraz nieco dojrzalszą 
i tajemniczą balladę „Lilie” dla 
starszych odbiorców. Odbiór 

tekstów literatury poprzedzony 
był krótką informacją poloni-
sty dotyczącą poety oraz epoki, 
w jakiej tworzył.

Okazało się, że i dziś teksty 
Mickiewicza mogą budzić emo-
cje – bawić, wzruszać, wywoły-
wać dreszcze.

Dziękujemy za wysłuchanie 
utworów naszego wieszcza, 
uczniom klasy ósmej za przeczy-
tanie fragmentów i zapraszamy 
do kolejnej edycji Narodowe-
go Czytania, które już na stałe 
zostało wpisane do kalendarza 
imprez szkolnych.

Tekst: Dominika Sięka Guzda
Zdjęcia: Halina Gacek

Narodowe czytanie w Szkole 
Podstawowej w Borze

W piątek 2 września 222r. w Szkole Podstawowej 
w Borze odbyło się uroczyste czytanie „Ballad 
i romansów” Adama Mickiewicza, nawiązujące do 
ogólnopolskiej 11. akcji Narodowego Czytania pod 
patronatem Pary Prezydenckiej.
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Rok 2022 ogłoszono rokiem 
romantyzmu polskiego. Z tej 
okazji do ogólnopolskiego 

wydarzenia pod patronatem ho-
norowym pary prezydenckiej, 
przyłączyli się także uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Zaska-
lu. Wśród wybranych utworów 
znalazły się m.in.: „Świtezianka” 
oraz ,,Powrót taty’’.

Tekst i zdjęcia:  
Kinga Jagła- Tokarska, oprac. r/

Narodowe Czytanie w Zaskalu
Jedenasta edycja ,,Narodowego Czytania’’ odbyła się 
w całym kraju w pierwszą sobotę września. Prezydent 
Andrzej Duda wybrał w tym roku „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza uzasadniając, że romantyzm 
jest „istotą polskości i fundamentem nowoczesnej 
tożsamości naszego narodu’’.

„Narodowe Czytanie” sta-
nowiło dobrą okazję, by 
docenić wartość czyta-

nia, a tym samym wartość wier-
szy Adama Mickiewicza, które 
są sztandarowymi utworami 
literatury polskiej.

Wychodząc naprzeciw inicja-
tywie Pary Prezydenckiej Dy-
rektor Szkoły Maria Niedośpiał 
oraz uczniowie szkoły wzięli ak-
tywny udział w tym wydarzeniu; 
miało ono miejsce 8 września 
br. Dyrektor i polonistka Rena-
ta Zagól przeczytały utwór pt 
.”Pani Twardowska”. Następnie 
uczniowie klasy siódmej i ósmej 
przeczytali ballady pt.: „Lilie”, 
„Powrót taty”, „Rękawiczka” 
i „Świtezianka” Adama Mic-
kiewicza.

Te chwile, podczas czytania, 
przeniosły nas w świat poezji 
romantycznej.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w tę 
szczytną akcję, promującą 
czytelnictwo i utwory pol-
skiego romantyzmu.

Zdjęcia: archiwum szkoły

Akcja „Narodowe Czytanie” 
w Szkole w Maruszynie Dolnej

Wzorem lat ubiegłych, wraz z początkiem roku 
szkolnego, uczniowie szkoły włączyli się w działania 
promujące czytelnictwo.
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Głównym celem projektu było 
zbliżenie dziecka do świata 
przyrody oraz kształtowanie 

właściwych postaw proekolo-
gicznych. Realizacja projektu 
przez zastosowanie czynników 
aktywizujących przez bezpośred-
ni kontakt z przyrodą (spacery) 
ciekawe zajęcia, eksperymenty 
i zabawy z materiałem przyrod-
niczym uaktywniły w dzieciach 
odpowiednie postawy proekolo-
giczne. Wykonywanie poszcze-
gólnych zadań zawsze sprawiało 
dzieciom wiele radości. Był to 
czas kiedy dzieci mogły bezpo-
średnio obcować z naturą, pozna-
wać rzeczywistość przyrodniczą 
i świetnie się bawić.

Tekst i zdjęcia:  
Weronika Jamróz - Gałdyn

Aktualnie sprzęt jest wyko-
rzystywany na zajęciach 
techniki oraz informaty-

ki, ale jego użytkowanie bę-
dzie możliwe na dowolnych 
lekcjach - w zależności od 
przyszłych potrzeb. Zakup ten 
został sfinansowany z ministe-
rialnego projektu: „Laboratoria 
Przyszłości”. W kwocie tej, do 

szkoły dostarczono podsta-
wowe urządzenia i akcesoria 
elektroniczne, które posłużą 
do szkolenia uczniów w ta-
kich dziedzinach jak: budowa 
i działanie mikrokontrolerów, 
wydruk 3D, montaż audio-wi-
deo oraz lutowanie układów 
elektronicznych.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Piekarz

„Ekologiczne” Motylki z SP w Bańskiej Niżnej
W roku szkolnym 2021/2022 grupa Motylków z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bańskiej 
Niżnej realizowała ogólnopolski projekt ekologiczny pt. „Z darami natury świat nie jest ponury”.

Laboratoria przyszłości
W obecnym roku kalendarzowym Szkoła 
Podstawowa w Maruszynie Dolnej zakończyła 
kompletowanie sprzętu dydaktycznego, 
zakupionego za kwotę 30 tyś. zł.
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Pamięć o tych, którzy poko-
chali tę ziemię grozy, o której 
pisał Krzysztof Kamil Ba-

czyński, odżyła wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Św. Ja-
dwigi Królowej w Skrzypnem, 
którzy 9 września 2022 roku go-
ścili w swojej szkole Zbigniewa 
Sikorę, autora książki „Krwawy 
ślad”. Był to jeden z punktów 
projektu historycznego „Śladami 
podhalańskich bohaterów”, do 
którego uczniowie klasy ósmej 
przystąpili pod opieką wycho-
wawczyni, Weroniki Gąsienicy.

W swojej publikacji Zbigniew 
Sikora przedstawił niezwykle 
barwą historię losów podhalań-
skich rodzin, które ucierpiały 
podczas II wojny światowej. 

Jego opowieść wywołała 
wiele wzruszeń, ale też 
skłoniła do refleksji na 
temat fatalizmu historii, 
który sprawia, że to, co dzieje 
się obecnie, wynika w dużej 
mierze z tego, co było kiedyś. 
I o tym mamy pamiętać, by 
uniknąć pewnych błędów i le-
piej zrozumieć teraźniejszość.

Uczniowie z niezwykłym 
zainteresowaniem wysłuchali 
wykładu wzbogaconego poka-
zem unikatowych zdjęć i fil-
mów z lat 40-tych minionego 
wieku dotyczących naszej małej 
ojczyzny. Była to bowiem lek-
cja historii, która uwzględniała 
aspekt lokalny. Teatr działań II 
wojny światowej objął swym 

zasięgiem Podhale, w związku 
z czym dramat wojny dotknął 
tylu naszych przodków.

Spotkanie było okazją do 
wzbogacenia wiedzy na temat 

podhalańskich bohaterów, któ-
rzy zapisali się na kartach naszej 
historii.

Tekst: Weronika Gąsienica,  
oprac. r/

Troskę o drugiego człowieka 
możemy okazywać na róż-
ne sposoby. Jednym z nich 

jest rozwijanie w szkołach idei 
wolontariatu i kształtowanie 
postawy otwartości na potrzeby 
innych ludzi, zwłaszcza chorych 
i cierpiących. Działanie na rzecz 
drugiego człowieka jest źródłem 
zadowolenia, daje też nadzieję na 
lepsze jutro. Nic więc dziwnego, 
że społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Św. Wojciecha w Bań-
skiej Wyżnej po raz kolejny przy-
stąpiła do akcji „Pola Nadziei”, 
organizowanej przez nowotarską 
Fundację Adama Worwy.

 Celem akcji jest uwrażli-
wianie na krzywdę i cierpienie 

innych, a także pozyskiwanie 
środków finansowych na opiekę 
nad chorymi i potrzebującymi. 
Inicjatywa polega na rozprowa-
dzeniu w danej społeczno-

ści cebulek żonkili – symbolu 
nadziei na to, że w obliczu cier-
pienia, choroby i nieuchronno-
ści śmierci człowiek nie jest 
osamotniony – i przekazaniu 
zebranych środków Fundacji.

 Z niezwykłym zaangażowa-
niem nasi siódmoklasiści przy-
stąpili do akcji i zorganizowali 

w szkole stoisko, przy którym 
można kupić niepozorną, brą-
zowa cebulkę, z której na wio-
snę wyrośnie wyciągający swe 
żółte płatki ku niebu kwiatuszek 
symbolizujący radość i nadzieję. 
Cebulki można zabrać do domu, 
można je też zostawić koordy-
natorom akcji, którzy jesienią 
posadzą je przy szkole, byśmy 
wiosną mogli się cieszyć pięk-
nym żonkilowym klombem.

To działanie z pewnością 
zjednoczy szkolną społecz-
ność, pokazując, że razem na-
prawdę wiele możemy. Dlatego 
zachęcamy do wsparcia akcji 
Pól Nadziei wszystkich tych, 
którym los drugiego człowieka 
nie jest obojętny. Dziękujemy 
za już okazane wsparcie i serce.

  Wolontariusze z klasy VII
Tekst i zdjęcia:  

Maria Gąsienica-Kamińska

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej 
troski o drugiego człowieka

/Ks. Mieczysław Maliński/

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej też pomagają

Śladami Podhalańskich Bohaterów
I pokochałeś (...) ziemię grozy
z ognistym śladem wielkich kroków bożych,
ziemię, gdzie bracia popieleją z tobą,
gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok
stoją u skroni i skrzydłami biją
tym, co umarli, i tym, którzy żyją.

Krzysztof Kamil Baczyński
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Pod opieką Pani Moniki Jędrol 
zainteresowani uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach 

warsztatowych „BADAM I OD-
KRYWAM”. Zajęcia te odby-
wały się w ramach realizacji 
„Programu Integracji Społecznej 
i Obywatelskiej Romów w Pol-
sce na lata 2021-2030.” Fundu-
sze z Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie na realizację progra-
mu otrzymało Stowarzyszenie 
Czuj!Czuwaj! w Maruszynie.

Warsztaty przyrodnicze, 
są również kontynuacją zajęć 
prowadzonych już w poprzed-
nich dwóch latach. Zapaleni do 
zdobywania wiedzy „naukow-
cy” prowadzili i dokumento-
wali obserwacje przyrodnicze 
z wykorzystaniem lup, mikro-
skopów, lornetek oraz atlasów 
do oznaczania organizmów. 
Uczniowie wykonywali ziel-
niki z kolekcją liści drzew ro-
snących w najbliższej okolicy. 

Po zakupieniu dodatkowych 
form i pojemników doskona-
limy wyrób mydełek i świec 
zapachowych.

Na zakończenie wakacyj-
nych zajęć warsztatowych 
dzieci wykonywały ogro-
dy w słoikach. Efekty były 
fantastyczne! Zajęcia cie-
szyły się zainteresowaniem 
i dużym zaangażowaniem 
uczestników.

Tekst i zdjęcia: Monika Jędrol

Wakacyjny czas w Bańskiej Niżnej

Podczas wakacyjnego pobytu 
dzieci w oddziale przedszkol-
nym w Szkole Podstawowej 

w Bańskiej Niżnej miały wiele 
atrakcji. Uczestniczyły w róż-
nych zabawach ruchowych, pla-
stycznych oraz spędzały czas na 
świeżym powietrzu. W ostatnim 
wakacyjnym dniu główną atrak-
cją, która nie spędzała z twarzy 
uśmiechu była wycieczka na 
pyszne lody do pobliskiego skle-
pu. Dla dzieci starszych był to 
ostatni dzień spędzony w grupie 
przedszkolakówJ

Tekst i zdjęcia: Joanna Hadowska, 
Weronika Jamróz-Gałdyn,  

Halina Kalata

Wakacyjne zajęcia warsztatowe
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej w okresie wakacji nie była 
pusta - gościła miłośników przedmiotów przyrodniczych.
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Uczniowie biorący udział 
w warsztatach w dalszym 
ciągu doskonalą warsztat 

rzeźbiarski. Realizację projektu 
rozpoczęliśmy w czasie waka-

cji. Przez dwa tygodnie sierpnia 
dzieci doskonaliły wyrób na-
czyń, wykonywały ozdobne mi-
ski na owoce z odciskanych liści 
oraz płytki ceramiczne ozdabia-

ne według własnych pomysłów. 
Część wytworów już mamy 
wypalonych na biskwit (po 
pierwszym wypaleniu). Teraz 
pozostało szkliwienie i końcowe 

wypalanie. Jak widać efekty pra-
cy nie są natychmiastowe i wy-
maga to od dzieci wytrwałości 
i cierpliwości w oczekiwaniu na 
efekt końcowy. Jedną z atrakcji 
był również udział w warszta-
tach w profesjonalnej pracowni 
ceramicznej. Pod okiem cerami-
ka uczniowie wykonali kubki 
i miseczki. Przed nami jeszcze 
dużo ciekawych przygód i za-
bawy z gliną.

Tekst i zdjęcia: Anna Królczyk

Od początku września korzy-
stamy z gościnności Dru-
hów Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Maruszynie. W re-
mizie organizujemy część zajęć 
szkolnych na czas dokończenia 
remontu w pomieszczeniach na-
szej szkoły.

Składamy gorące podzięko-
wania Zarządowi OSP Maru-
szyna z Prezesem Krzysztofem 
Kowalczykiem na czele. W Tym 

geście współpracy widać wyraź-
nie, że nasi Strażacy niesienie 
pomocy potrzebującym mają 
zakodowane w swoim w cha-
rakterze ale i równie ważny jest 
ich wkład w rozwój miejscowo-
ści na polu edukacji i kultury.

W imieniu całej społeczności 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Górnej dziękuję za Waszą 
pomoc. Tekst: Konrad Kuźmiński

Zdjęcia: TomaszMazur

Podziękowania dla OSP 
w Maruszynie Górnej

„Ginące zawody 
– garncarstwo” 
w Maruszynie

Warsztaty z garncarstwa i ceramiki w Szkole Podstawowej w Maruszynie 
Dolnej są kontynuacją zajęć prowadzonych od 2018 roku w ramach 
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie. 
Sam projekt jest realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej 
i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.
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Podczas odbywającego się w dniach 
30 lipca – 2 sierpnia 2022 w Żywcu, 
konkursu kapel, grup śpiewaczych, 

śpiewaków ludowych, instrumenta-
listów, multiinstrumentalistów, 
mistrzów uczących śpiewu i gry 
na instrumentach grupa śpiewa-
cza Skrzypnianki zdobyła drugie 
miejsce.

Konkurs odbył się jako samo-
dzielna impreza 53. Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich w Żyw-
cu, który jest częścią trwającego 

właśnie 59. Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej.

Serdecznie gratulujemy!
Zdjęcia: Monika Peciak

Drugie miejsce Skrzypnianek na Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu!

X Jubileuszowa Saflarzańsko Watra za nami
W ostatnią niedzielę lipca na Błoniach Szaflarzańkich zebrali się miłośnicy folkloru, 
aby wziąć udział w X Jubileuszowej Saflarzańskiej Watrze. Towarzyszył jej tradycyjnie 
Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych.

Uroczystości rozpoczęły się 
wspólną Koronką do Boże-
go Miłosierdzia w kościele 

parafialnym w Szaflarach, którą 
poprowadził Gminny Młodzie-
żowy Zespół Góralski z Szaflar, 
następnie pod pomnikiem Augu-
styna Suskiego, delegacje w skła-
dzie: Wiceminister Sportu i Tu-
rystyki Andrzej Gut-Mostowy 
wraz z asystentem Mateuszem 
Łękawskim oraz przedstawiciel-
kami Związku Podhalan Oddział 
Szaflary Jadwigą Trebunią-Tut-
ką i Małgorzatą Szczerbą, Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-
dziński wraz z radnym gminy 
Bartłomiejem Fatlą i skarb-
nikiem gminy Anną Golonką, 
a także członkowie Gminnego 
Młodzieżowego Zespołu Gó-
ralskiego z Szaflar, złożyły 

wieńce i znicze. Po nim koro-
wód prowadzony przez młodych 
muzykantów, uczących się pod 
okiem instruktora Bartłomieja 
Fatli, w rytm góralskiej muzyki 
przemaszerował na Błonia Sza-
flarzańskie.

Kolejnym punktem programu 
był Gminny Przegląd Zespołów 
Regionalnych, w którym zapre-
zentowały się zespoły: „Niźno-
bańscanie”, „Watra”, „Zyngier-
ki”, „Mali Skrzypnianie”, „Mali 
Saflarzanie”, „Mali Zaskalanie” 
i Gminny Młodzieżowy Zespół 
Góralski. Oceniała ich komisja 
w składzie: Anna Trebunia-Wy-
rostek Wiceprezes Związku 
Podhalan w Polsce (przewodni-
cząca), Stanisław Barnaś Radny 
Województwa Małopolskiego, 
Jacek Król Radny Powiatu No-

wotarskiego, Iwona Gal Dyrektor 
GCKPiT w Szaflarach oraz Pau-
lina Peciak Kierownik Uczelnia-
nego Zespołu Góralskiego „Mło-
de Podhale” działającego przy 
PPUZ w Nowym Targu. Mimo 
kapryśnej i deszczowej pogody 
wszystkie występy oglądała licz-
nie zgromadzona publiczność.

Wśród gości Saflarzańskiej 
Watry znaleźli się Wiceminister 
Sportu i Turystyki Andrzej 
Gut-Mostowy z małżonką 
i Poseł na Sejm RP Anna 
Paluch.

Oprócz przeglądu zespo-
łów góralskich, na zebra-
nych czekał szereg atrakcji, 
m.in.: występ Góralskiego 
Kabaretu Truteń, występ 
ukraińskiego zespołu 
„Zbrucz” z Tarnopola oraz 

zabawa taneczna z zespołem 
Bartki. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Szaflary przygotowały 
także pyszne ciasta i przekąski 
dla uczestników Watry.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników imprezy czuwali ratow-
nicy z Podhalańskiej Grupy Po-
szukiwawczo Ratowniczej oraz 
druhowie z OSP Szaflary.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Komisja oceniająca warko-
cze miała nie lada zadanie, 
uczestniczki zachwycały 

bowiem długością i pięknie 
przyozdobionymi warkocza-
mi, starannym uczesaniem 
i zadbanymi włosami.

Podczas konkursu jury do-
ceniło uczestniczki z naszej 
gminy, przyznając im nastę-
pujące wyróżnienia:
 » Nagrodę Prezesa Stowa-

rzyszenia Twórców Lu-
dowych, oddział Karpac-
ko-Małopolski z siedzibą 
w Poroninie za Najpięk-
niejszy Warkocz otrzymały: 
Anna Furtak z Szaflar- war-
kocz od długości 115 cm, 14 
lat i Ewa Janik z Maruszyny 
- 118 cm, 11 lat.

 » Nagrodę Stanisławy Łu-
kaszczyk dla najmłodszych 
uczestniczek konkursu otrzy-
mały m.in.: Martyna Mędlak 
z Maruszyny- 58 cm, 3 lata 

iAnna Zalińska z Bańskiej 
Wyżnej- 65 cm, 4 lata.

 » Nagrodę od Michała i Kata-
rzyny Łukaszczyków - Siła 
w Rodzinie otrzymały siostry 

bliźniaczki z Maruszyny: Pa-
trycja Jaróg - 88 cm, 10 lat 
i Zuzanna Jaróg - 75 cm, 10 lat.
Gratulujemy!

Zdjęcia: Facebook Gmina Poronin

Podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Śpie-

waków, Drużbów i Starostów 
Weselnych, odbywającego się 
w ramach Festiwalu Folkloru 
Polskiego 56. „Sabałowych Ba-
jań” w Bukowinie Tatrzańskiej, 
w dniach 11-13 sierpnia 2022 r., 
reprezentanci gminy Szaflary dwa 
razy stanęli na najwyższym stop-
niu podium!

Dorota Adamczyk z Szaflar 
zdobyła I miejsce w konkursie 
gawędziarzy, wraz z dodatkową 
nagrodą specjalną imienia prof. dr. 
hab. Józefa Bubaka dla szczególnie 
zasłużonego gawędziarza kultywu-
jącego gawędę swojego regionu.

Grupa śpiewacza z zespołu Zy-
ngierki z Maruszyny Dolnej zajęła 
I miejsce w swojej kategorii wie-
kowej! Zespół „Zyngierki” wystąpił 
w składzie Szymon Stopka, Wiktor 
Milaniak, Błażej Wilkus i Daniel 
Karwaczka.

Zdjęcia: Anna Mrowca, Dorota Adamczyk

Dwa pierwsze miejsca na Sabałowych Bajaniach!

Najpiękniejsze warkocze z gminy Szaflary
XX Konkurs na Najpiękniejszy Warkocz Poroniańskiego Lata odbył się w Poroninie 
22 lipca. W tegorocznym konkursie udział wzięło prawie 90 uczestniczek, w tym 
również mieszkanki gminy Szaflary.

42

Kwartalnik Gminy SzaflaryKULTURA I FOLKLOR



W uroczystości wzięły 
udział liczne delegacje 
z pocztami sztandaro-

wymi oraz wieńcami dożyn-
kowymi. Po uroczystej mszy 
św. koncelebrowanej na ołtarzu 
polowym odbyło się spotkanie 
dożynkowe na placu „Pod Syp-
ką”, któremu towarzyszyły wy-
stępy zespołów regionalnych. 

Na scenie plenerowej na zapro-
szenie organizatorów wystąpił 
także Gminny Młodzieżowy 
Zespół Góralski z Szaflar pre-
zentując program artystyczny 
„Po odpuście w Ludźmierzu”. 
Występ zespołu został bardzo 
ciepło przyjęty przez zgroma-
dzoną publiczność.

Tekst i zdjęcia: Anna Mrowca

„Mali Skrzypnianie” z występem na XIII Europejskich 
Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem

Podczas pierwszego dnia 
XIII Europejskich Targów 
Produktów Regionalnych, 

odbywających się od 11 do 15 
sierpnia 2022 r., na Górnej Rów-
ni Krupowej w Zakopanem, na 
scenie plenerowej wystąpił ze-
spół regionalny „Mali Skrzyp-
nianie” ze Skrzypnego.

Zespół zaprezentował 
program pt. „Wesoło sobota 
w Skrzypnym”.

Tekst i zdjęcia: Anna Mrowca

Gminny Młodzieżowy Zespół 
Góralski z występem na 
Dożynkach Podhalańskich

Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski 
z Szaflar wystąpił w pierwszą niedzielę 
września w Ludźmierzu, podczas 
XXXV Dożynek Podhalańskich i Święta 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
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Podczas festiwalu zespół 
Watra zaprezentował pro-
gram „Z tyj śmietany ma-

sła nie bedziy”. Dzieci i ich ro-
dzice mieli także możliwość 
podziwiać występ cudownych 
tancerzy z profesjonalnego 
zespołu ludowego Šarišan 
z Preszowa (Słowacja). Po-
pisy tancerzy trwały całą go-
dzinę, pomimo tego dzieci 
z zapartym tchem obejrzały 
cały spektakl po samą sceną. 
Dzieci podróżowały pod opieką 
radnej Bańskiej Wyżnej Barba-
ry Zalińskiej-Sikoń oraz swoich 
rodziców: Monika Bafia, Anna 
Piczura, Katarzyna Rusnak, Ja-
cek i Anna Zapotoczni, Janusz 
Chodorowicz, Danuta Zwijacz, 
Anna Bednarz, którym serdecz-
nie dziękujemy. Wielkie brawa 
dla najmłodszego aktora z ze-
społu Watra dwuletniego Stasia 
Zwijacza.

Dziękujemy muzykantom 
z Młodego Podhala, Gminne-
mu Centrum Kultury i Promocji 
z Szaflar za pokrycie kosztów 

naszej podróży, a naszym przy-
jaciołom z Podbiela za zapro-
szenie, niesamowitą gościnność, 
pyszny obiad, soki i wodę na 
drogę.

Dziękujemy Podbiel!
Instruktorzy zespołu Watra

Dziewczęta zaśpiewały tra-
dycyjne nuty wierchowe 
i ozwodne oraz wyrecyto-

wały wiersz „Ka downe śpiy-
wanie” autorstwa Zofii Gracy. 
Występ został bardzo ciepło 
przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność, która nagrodziła 

dziewczęta gromkimi brawami. 
Dziewczęta wystąpiły w skła-
dzie: Julia Wyroba, Gabriela 
Gąsior, Julia Papież, Martyna 
Staszel, Nikola Wyroba, Na-
talia Pawlikowska, Katarzyna 
Pawlikowska i Alicja Molek.

 Tekst i zdjęcia: Anna Mrowca

Niźniobańscanie  
wystąpili gościnnie 
w Gliczarowie Górnym
Grupa śpiewacza z zespołu regionalnego 
„Niźniobańscanie” z Bańskiej Niżnej wystąpiła 
w dniu 14 sierpnia 2022 r. na Festynie 
Glycarowskim w Gliczarowie Górnym.

Zespół Watra wita Podbiel
Dziecięcy regionalny zespół Watra z Bańskiej Wyżnej, na zaproszenie starosty Gminy Podbiel na Słowacji 
Slavomira Korčuška, wystąpił gościnnie na XXIX. PODBIELANSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI NA 
BOBROWEJ RALI. To było cudowne przeżycie dla wszystkich 46 uczestników wyjazdu.
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Na starcie tegorocznych za-
wodów w Szaflarach stanę-
ło ponad 110 zawodników 

i zawodniczek z całej Polski, 
którzy mieli do pokonania dwa 
dystanse – 5 km i 10 km, z pięk-
nymi, malowniczymi widokami 
w pakiecie. Start i meta zlokali-
zowane były na Błoniach Szafla-
rzańskich, natomiast miasteczko 
zawodów na placu przy plebanii 
w Szaflarach. Trasę zawodów 

zabezpieczali strażacy z OSP 
z Szaflary.

Uroczystego otwarcia 9. eta-
pu zawodów cyklu Enea Polish 
Nordic Walking Cup 2022 doko-
nał Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, a zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach 
puchary, wręczone przez Wójta 
Gminy Szaflary Rafała Szka-

radzińskiego oraz Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szafla-
rach Iwonę Gal.

Celem organizowanych zawo-
dów jest popularyzacja aktywno-
ści fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia, a także propagowanie idei 
aktywności fizycznej poprzez 
Nordic Walking.

Organizatorami wydarzenia 
są Polskie Zrzeszenie Nordic 

Walking i Fundacja Herkules 
All Sports.

Partnerami wydarzenia byli: 
Gmina Szaflary, Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Szaflarach oraz Gorący 
Potok.

Pełna galeria zdjęć znajduje 
się na Facebooku Serce Podhala 
- Gmina Szaflary.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

Zawody Nordic Walking 2022 w Szaflarach
W minioną sobotę, 17 września w Szaflarach na Błoniach Szaflarzańskich odbyły się zawody 
dla fanów nordic walking w ramach cyklu Enea Polish Nordic Walking Cup 2022.
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W tegorocznej edycji na 
starcie pomimo opadów 
deszczu pojawiło się 

ok 700 zawodników z Polski 
i z zagranicy. Kolarze walczyli 
na dwóch różnych dystansach, 
HARD (58,4 km /1720 metrów 
przewyższenia) oraz dystans 
HELL (129 km /3570 metrów 
przewyższenia) tak, aby każdy 
mógł pojechać na miarę swoich 
możliwości.

Na trasie dystansu HELL 
w gminie Szaflary, zawodnicy 
dwukrotnie przejechali ulicami 
Maruszyny oraz Osiedla Buko-
wa, a na słynnym podjeździe 
pod Pitoniówkę, gdzie zloka-
lizowana była Premia Górska 
Pitoniówka, walczyli o punkty 
i Puchar Wójta Gminy Szaflary.

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

Tatra Road Race to jeden 
z najtrudniejszych wyścigów 
dla kolarzy amatorów w Polsce, 
którego organizatorem jest Ce-
zary Szafraniec z Tatra Cycling 
Events, pasjonat kolarstwa, kie-
dyś czynny zawodnik, później 

amator startujący w licznych 
zawodach szosowych i mtb 
w Polsce i Europie.

Wszystkim Mieszkańcom 
gminy Szaflary dziękujemy 
za wyrozumiałość z powodu 
utrudnień jakie wystąpiły w tym 
dniu oraz za doping zawodni-
ków.

Pełna galeria zdjęć z wyści-
gu dostępna jest na FB Serce 
Podhala – Gmina Szaflary.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

Tatra Road Race 2022
W sobotę 10 września przez m.in. gminę Szaflary przejechał wyścig kolarski 
Tatra Road Race. Była to już VIII edycja wyścigu.
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DIETA
Zdrowa, dobrze zbilansowana 

i bogata w składniki odżywcze 
dieta jest jednym z kluczowych 
elementów w budowaniu odpor-
ności. Najważniejsze dla syste-
mu obronnego są witamina C 
i beta-karoten (prowitamina A). 
Witamina C potrzebna jest do 
produkcji różnego typu immu-
noglobulin, pomocnych w zwal-
czaniu infekcji. Dowiedziono, że 
jej dzienna dawka obniża o 40% 
możliwość zachorowania. W je-
siennym jadłospisie powinny za-
gościć bogate w nią: porzeczki, 
truskawki (z mrożonek), cytrusy, 
natka pietruszki, suszone mo-
rele. Witaminę C znajdziemy 
też w soku z malin, rokitnika, 
czarnego bzu, aronii, czarnej po-
rzeczki, czy dzikiej róży. Źró-
dłem witaminy A, która chroni 
błony śluzowe układu oddecho-
wego przed przenikaniem bakte-
rii i wirusów są zaś zielone, żółte 
i pomarańczowe warzywa, oraz 
żółtka jaj i mleko. Nieodłączną 
częścią jesiennej diety powinien 
być czosnek (doskonały środek 
leczniczy, źródło wielu witamin 
i składników mineralnych). Za-
miast cukru, do słodzenia herba-
ty używajmy miodu - dostarczy 

nam niezbędnych witamin, mi-
kroelementów i enzymów, a po-
nadto ma właściwości przeciw-
bakteryjne. W tym okresie warto 
także zwiększyć spożywanie wa-
rzyw i owoców, które obfitują 
w tzw. antyoksydanty - walcząc 
z wolnymi rodnikami sprzyjają 
naszej odporności. Drogocenne 
dla prawidłowej flory bakteryjnej 
układu pokarmowego są natural-
ne przetwory mleczne: jogurty 
i kefiry zawierające probiotyki. 
W diecie podatnych na zachoro-
wanie osób, powinno znaleźć się 
także dużo ryb morskich, będą-
cych głównym źródłem kwasów 
tłuszczowych, przede wszystkim 
kwasów omega. Nie powinni-
śmy też zapominać o cynku, 
który pozytywnie wpływa na 
pracę układu immunologiczne-
go i spożywać zawierające ten 
składnik mineralny: drób, chude 
czerwone mięso, ryby i ziarna 
zbóż np. w formie pieczywa gru-
boziarnistego. 

Nie zawsze jednak udaje się 
w naturalny sposób dostarczyć 
organizmowi wszystkich waż-
nych składników. W tej sytuacji 
mogą być potrzebne preparaty, 
wyciągi i suplementy dostępne 
w aptece. Możemy wybrać się 

tam po olej z wątroby rekina, czy 
mocno zalecany tran lub jeden 
z produktów roślinnych pobu-
dzających pracę układu immu-
nologicznego (wyciągi z jeżówki 
purpurowej i aloesu).

RUCH
Nie zapominajmy o tym, że 

ruch to zdrowie - szczególnie na 
świeżym powietrzu, poprawia 
nie tylko wydolność oddechową 
i krążenie, ale wzmacnia także 
odporność. Jazda na rowerze lub 
rolkach, jogging, gra w piłkę, ale 
i intensywne spacery wpływają 
korzystnie na naszą kondycję fi-
zyczną i organizm. W razie nie-
pogody warto skorzystać z usług 
klubów fitness. Zdrowe, silne 
ciało nie tak łatwo poddaje się 
chorobie! Dla jeszcze lepszego 
zwalczania infekcji szczególnie 
polecana jest zmiana klimatu. 
Podczas wyjazdu nad morze lub 
w góry organizm stara się zaada-
ptować do nowych warunków, 
co zwiększa jego wydolność. Do 
miasta wrócimy zregenerowani 
i bardziej odporni na zakażenia.

SEN I WYPOCZYNEK
Im bardziej wypoczęty or-

ganizm, tym mniej podatny 

na infekcje - dlatego porząd-
nie się wysypiajmy! Zarwane 
noce niekorzystnie wpływają 
na naszą odporność, a przemę-
czony organizm jest bardziej 
narażony na jesienne infekcje. 
Nasze zdrowie osłabiają też 
sytuacje stresowe, życie w na-
pięciu. System obronny jest 
ściśle powiązany z systemem 
nerwowym, a zdenerwowanie 
zakłóca ich współpracę. By do 
tego nie doszło, powinno się 
codziennie poświęcić trochę 
czasu na relaks, odprężenie 
i wyciszenie. Wrogiem naszej 
odporności są wszelkie używ-
ki - papierosy, alkohol, kawa 
– podrażniają błonę śluzową 
gardła, zaburzają równowagę 
hormonalną, a także niszczą 
witaminy i mikroelementy.

LEKARZ RADZI
Kiedy czujesz, że dopada Cię 
przeziębienie należy:
 » zwiększyć ilość spożywanych 

płynów
 » zażyć dużą dawkę witaminy C
 » znaleźć czas na wypoczynek 

(najlepiej wyleżeć się w łóż-
ku)

 » w razie nasilenia objawów 
udać się do lekarza.

Lekarz radzi jak wzmocnić odporność na jesień
Koniec lata i słonecznej pogody to zazwyczaj czas zwiększonej zachorowalności na wszelkiego rodzaju 
infekcje, szczególnie u dzieci udających się po raz pierwszy do przedszkola, czy szkoły. Kapryśna jesienna 
aura, przegrzane pomieszczenia, brak ruchu na świeżym powietrzu – wszystko to nie służy naszemu 
zdrowiu. Dlatego warto już od pierwszych dni września zacząć wzmacniać swoją odporność.
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Samodzielny Publiczny 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Szaflarach złożył wnio-

sek o dofinansowanie w ramach 
projektu pn: „Dostępność plus 
dla zdrowia„

Program Dostępność Plus to 
pierwsze i kompleksowe ujęcie 
tematyki dostępności w Polsce. 
Jego celem jest zapewnienie 
swobodnego dostępu do dóbr, 
usług oraz możliwości udziału 
w życiu społecznym i publicz-
nym osób o szczególnych po-
trzebach. Koncentrujemy się 
na dostosowaniu przestrzeni 
publicznej, architektury, trans-
portu i produktów do wymagań 
wszystkich obywateli.

Wartość inwestycji przyczy-
niających się do realizacji Pro-
gramu wyniesie około 23 miliar-
dy złotych w latach 2018-2025. 

Źródłami finansowania są fun-
dusze europejskie oraz publiczne 
środki krajowe (budżet państwa, 
środki jednostek samorządu te-
rytorialnego, środki PFRON).

W ramach złożonego wnio-
sku planuje się realizację zadań 
wspierających 8 obszarów: ar-
chitekturę, transport, edukację, 
służbę zdrowia, cyfryzację, 
usługi, konkurencyjność i ko-
ordynację.

Przewiduje się między inny-
mi: modernizację wejścia głów-
nego budynku, zakup sprzętu 
medycznego, szkolenia pracow-
ników z zakresu wdrożenia, sto-
sowania i utrzymania Standardu 
dostępności POZ, wdrożenie mo-
dułu rejestracji stanowiskowego 
w recepcji SPGOZ, Wdrożenie 
modułu rejestracji - panel online 
dla pacjenta.

Program Dostępność Plus:
 » jest dla wszystkich, w tym 

szczególnie dla osób z niepeł-
nosprawnościami i seniorów

 » wymaga wspólnego wysiłku 
i zaangażowania – współ-
pracy rządu, organizacji po-
zarządowych, samorządu 
i obywateli,

 » jest zaplanowany na wiele 
lat, a wprowadzane zmiany 
wymagają czasu,

 » jest kompleksowy, dotyka 
wielu ważnych sfer życia 
obywateli,

 » nie generuje nowych kosz-
tów, udoskonala już zaplano-
wane inwestycje,

 » powstał przy udziale środo-
wiska osób z niepełnospraw-
nościami.

Wnioskowana kwota dofinan-
sowania to kwota 487 814,68 zł 
i stanowi 100% całości zadania.

Planowana realizacja zadania 
sierpień-czerwca 2023 r.

Tekst: Bylina Natalia

GABINET 
PIĘTRO NAZWISKO I IMIĘ DNI 

TYGODNIA
GODZINY PRZYJEĆ 

PACJENTÓW UWAGI

2 
PARTER lek.dent. Tymoteusz Derebas

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

 
 
 
 
 

3 lek. med. Jan Gawlak

Poniedziałek 08:00 - 10:00 - SPGOZ
10:00 - 13:00 - DPS 13:00 - 15:35 - wizyty domowe

Wtorek
Środa

Czwartek
Piątek

08:00 - 13:00 - SPGOZ
13:00 - 18:00 - SPGOZ
13:00 - 18:00 - SPGOZ
08:00 - 13:00 - SPGOZ

13:00 - 15:35 - wizyty domowe
10:25 - 13:00 - wizyty domowe
10:25 - 13:00 - wizyty domowe
13:00 - 15:35 - wizyty domowe

3 lek. Alicja Zwijacz-Zawada Piątek 13:00 - 17:00 1 i 3 piątek miesiąca

8 lek. Elżbieta Zembrzuska

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek

13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
08:00 - 13:00
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00

 
 
 
 
 

9 lek.Marzena Janusz

Poniedziałek 13:00 - 18:00 10:25 - 13:00 wizyty domowe

Wtorek 08:00 - 13:00
10:25 - 13:00 - DPS 13:00 - 15:35 wizyty domowe

Środa
Czwartek

08:00 - 13:00
08:00 - 13:00

13:00 - 15:35
13:00 - 15:35

Piątek 13:00 - 18:00 
08:00 - 13:00

1 i 3 piątek miesiąca 
2 i 4 piątek miesiąca

9 lek.Marek Truczka Poniedziałek 08:00 - 13:00  

4 GABINET ZABIEGOWY 
PIELĘGNIARKI

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek

07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00
07:30 - 19:00

 
 
 
 
 

12 
I PIĘTRO lek.Hanna Błęka

Poniedziałek 08:00 - 13:00 13:00 - 15:35 - wizyty domowe

Wtorek 13:00 - 18:00 10:35 - 13:00 - wizyty domowe 
13:00 - 15:00 - szczepienia

Środa 08:00 - 13:00 13:00 - 15:35 - wizyty domowe

Czwartek 08:00 - 13:00 13:00 - 15:35 - wizyty domowe 
08:00 - 11:00 - szczepienia

Piątek 13:00 - 18:00 10:25 - 13:00 - wizyty domowe

16 
I PIĘTRO lek. Marek Król

Poniedziałek
Wtorek

Czwartek

13:00 - 17:00
07:30 - 11:30
07:30 - 11:30

 
 
 

16 
I PIĘTRO lek. Renata Kuchta Piątek 16:00 - 18:00 2 i 4 piątek miesiąca

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

 
 
 
 
 

GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY W OŚRODKU ZDROWIA W SZAFLARACH

CZWARTA DAWKA DLA WSZYSTKICH OSÓB 12+

Od 16 września 2022 r. dru-
gą dawkę przypominającą 
przeciw COVID-19 mogą 

się zaszczepić się wszystkie 
osoby w wieku 12+, które 
pierwszą dawkę przypomina-
jącą przyjęły przynajmniej trzy 
miesiące wcześniej.

Szczepienie drugą dawką 
przypominającą będzie wyko-
nywane preparatami przeciw 
wariantom Omikron BA.1 
lub BA.4/5. W blisko 90 proc. 
przypadków chronią one przed 
ciężkim przebiegiem choroby 
COVID-19 lub hospitalizacją.

Pierwszeństwo w szczepie-
niu drugą dawką przypomina-
jącą mają osoby z grup ryzy-
ka: w wieku 60+, z chorobami 

przewlekłymi, z zaburzeniami 
odporności, personel medycz-
ny, który ma kontakt z chorymi 
lub materiałem zakaźnym oraz 
mieszkańcy i pracownicy pla-
cówek opieki długoterminowej.

Pacjenci, którzy zgłoszą 
się na szczepienie, otrzymają 
szczepionkę adaptowaną, którą 
aktualnie ma punkt szczepień.

– Wszystkie obecnie do-
puszczone do obrotu szcze-
pionki adaptowane są równie 
skuteczne.

Rejestrować można doko-
nać osobiście będąc w Ośrod-
ku Zdrowia lub telefonicznie 
dzwoniąc pod numer telefonu : 
18 275 47 76 lub 18 261 13 10.

Zapraszamy!

Ośrodek Zdrowia w Szaflarach złożył kolejny wniosek o dofinansowanie
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Wśród nadesłanych kuponów  
zostaną rozlosowane

2 wejściówki do Parku Trampolin  
Jump Planet w Nowym Targu!

Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy 
znajdującej się obok drzwi wejściowych 

GCKPiT do 30 października 2022 roku.

Losowanie nagrody odbędzie się  
na żywo na fanpage’u GCKPiT  

www.facebook.com/gckpitszaflary/  
31 października 2022 roku.
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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 

 » 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 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

 » 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

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

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

 » Referat Organizacji i Administracji
pokój nr 2.9; tel. 18 26-123-36
Wojciech Czuwara/ Ewelina Waluś/ 
Marek Wnęk

 » Referat Edukacji i Spraw Społecznych 
pokój nr 2.10; tel. 18 26-123-37
Marzena Stoch/Justyna Stoch

 » Stanowisko ds. bezpieczeństwa 
publicznego

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

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

 » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szaflarach

ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax – 18-26-123-29
e-mail: gops@szaflary.pl
Kierownik Helena Gach
pokój nr 1.5.1 Kierownik Placówek 
Wsparcia Dziennego: Katarzyna Sowa
pokój nr 1.5; tel: 18-26-123-29
Pracownicy socjalni: Anna Kalata/
Sabina Pasternak/Bożena Bobak
pokój nr 1.8; tel. 18-26-123-39 
Pracownicy Socjalni: Andrzej Serafin/
Anna Dzięciołowska
Asystent rodziny: Agnieszka Tylka

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

 » Świadczenia wychowawcze i fundusz 
alimentacyjny

pokój nr 1.7; tel. 18-26-123-26
Emilia Piekarz/Katarzyna Jachymiak
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

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

 » Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 27-547-23
e-mail: gckpit@szaflary.pl
Dyrektor Iwona Gal
Animatorzy kultury:
Natalia Staszel/Natalia Romasz
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

 » Gminna Biblioteka Publiczna 
w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Jolanta Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00 - 18.00  
wtorek-piątek 9.00 - 17.00 

 » Samodzielny Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

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 środowiskowo-
rodzinnej
tel.: 18 26-113-14
Gabinet ginekologiczno-położniczy 
i położnej
tel.: 18 26-113-17

Nocną i świąteczną opiekę całodobową pełni
Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 
ul. Szpitalna 14
tel. 18 26-337-64

50

Kwartalnik Gminy SzaflaryINFORMATOR



 

Bańska Niżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121

» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska 30

Bańska Wyżna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6

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

Bór
» Sklep wielobranżowy

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

Maruszyna
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Maciejewska Agnieszka
ul. Kosy 29

Skrzypne
» Sklep spożywczo-

przemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

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

Szaflary
» Sklep  

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

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

» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94

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

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

» Sklep spożywczo-
przemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4

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

Zaskale
» Sklep  

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

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

Tu nas znajdziesz

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

 » APTEKI
 » Apteka „Remedium”

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

 » GABINETY LEKARSKIE
 » Szczerba Małgorzata,  

lek. med. Praktyka lekarska Pediatra
ul. Zakopiańska 43,  
34-424 Szaflary
tel.: 601-086-351, 18 27-547-28 

 » Prywatny Gabinet Lekarski  
lek. med. Henryk Matusiak Pediatra

Orkana 46 a
34-242 Szaflary 
tel.: 606-235-437, 
Placówka przyjmuje tylko dzieci. 

 » Matusiak-Hełmecka Katarzyna 
Gabinet Stomatologiczny

tel.: 691-515-293 
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary

 » Jachymiak-Matusiak Janina Gabinet 
Dentystyczny

tel.: 18 27-548-99 
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary 

 » SZKOŁY
 » Szkoła Podstawowa w Szaflarach

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

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

 » Szkoła Podstawowa w Bańskiej 
Niżnej 

tel.: 18 27-548-21
Dyrektor Jolanta Stolarczyk

 » Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej 
tel.: 18 27-548-98
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

 » Szkoła Podstawowa w Maruszynie 
Dolnej 

tel.: 18 27-548-28 
Dyrektor Maria Niedośpiał

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

 » PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI
 » Gminne Przedszkole w Szaflarach 

tel.: 18 27-547-77
Dyrektor Katarzyna Pająk-Budz

 » Przedszkole im. Aniołów Stróżów 
Zgromadzenia Służebnic Matki 
Dobrego Pasterza w Szaflarach

tel.: 18 27-549-43
kom. 506-139-503
Dyrektor s. Agnieszka Dunaj

 » Przedszkole z Widokiem w Zaskalu 
tel.: 18 275-53-87
kom.: 604-151-447
Dyrektor Elżbieta Poniedziałek

 » Opieka dzienna „Kraina Przygód” 
w Szaflarach

kom.: 728-318-951

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

 » Hotel dla psów „Kudłata Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602-232-625
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