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Drodzy czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce świąteczny numer 

„Serca Podhala”, w którym jak zawsze znaj-
dziecie ciekawe i praktyczne informacje.

Relacje z minionych wydarzeń, planowane, 
trwające i zakończone inwestycje oraz podsumo-
wanie sukcesów dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Mamy nadzieję, że to wydanie będzie dla 
Państwa przyjemną lekturą na zimowe wieczory. 

Przypominamy także o naszym krzyżówkowym 
konkursie i zapraszamy do udziału!

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Na-
rodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia 
radości, rodzinnych rozmów przy wigilijnym 
stole, a w nadchodzącym Nowym Roku 2023 
pomyślności.

Redakcja kwartalnika „Serce Podhala”
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Budowa tunelu to jedna z waż-
niejszych inwestycji na tere-
nie małopolski w ostatnich 

latach. Jego budowa rozpoczęła 
się w marcu 2017 roku i trwała 
5 lat i 7 miesięcy. Ma on długość 
2 km. Koszt inwestycji to 1 mld 
zł. Otwarcia tunelu imienia Marii 
i Lecha Kaczyńskich dokonał 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, 
natomiast uroczystego poświę-
cenia abp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski. W wy-
darzeniu udział wzięli również 
m.in. Minister Infrastruktury An-
drzej Adamczyk, Wiceminister 
Klimatu i Środowiska Edward 
Siarka, Sekretarz Stanu w Mi-

nisterstwie Sportu i Turystyki 
Andrzej Gut-Mostowy, posłanka 
Anna Paluch oraz przedstawicie-
le samorządów z Podhala.

W skład delegacji z gminy we-
szli Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński, radny powiato-
wy Jacek Król, przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Wąsik 

oraz radni z gminy Szaflary Jacek 
Wątorek, Janusz Gał, Wojciech 
Piszczór i Joanna Palka.

Podczas wydarzenia zebra-
nym przygrywała kapela pod 
kierownictwem Czesława Jo-
niaka oraz zaśpiewał zespół 
regionalny pod kierownictwem 
Anny Mrowcy.

W trakcie warsztatów poru-
szane były takie zagadnie-
nia jak: zwiększenie dłu-

gości pobytu gości w obiekcie 
noclegowym, aktualne trendy 
w promocji i reklamie na przy-
kładzie obiektów noclegowych 
z dużym obłożeniem poza sezo-

nem, pozyskiwanie i zarządzanie 
opiniami klientów na własnej 
stronie Hotelu i Restauracji, 
Zlavomat - czołowa marka na 
rynkach słowackim i czeskim 
specjalizują się w sprzedaży 
online pakietów pobytowych 
hoteli, ochrona wizerunku 

i przeciwdziałanie nieuczciwej 
konkurencji

Gmina Szaflary od lat wspie-
ra wszelkie działania mające na 
celu rozwój turystyki na terenie 
całego Podhala. Podczas konfe-
rencji gminę Szaflary reprezen-
tował wójt Rafał Szkaradziński.

W Hotelu Ibis w Nowym Targu, w dniu 23 listopada br. odbyła się II edycja 
warsztatów dla hotelarzy. Ich organizatorem i pomysłodawcą jest Wojciech 
Argasiński, właściciel strony www.ehotelarze.pl.

Konferencja Hotelarzy z udziałem gminy Szaflary

Delegacja z gminy Szaflary na otwarciu tunelu
Liczna delegacja z gminy Szaflary na czele z zespołem regionalnym brała 
udział w uroczystym otwarciu tunelu na Zakopiance w dniu 12 listopada.
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Uroczystości rozpoczęły się 
od przemarszu delegacji 
z pocztami sztandarowymi 

jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, szaflarzańskiego 
oddziału Związku Podhalan, 
uczniów szkoły w Szaflarach 
oraz harcerzy, do kościoła para-
fialnego, gdzie wszyscy zebrani 
uczestniczyli we mszy świętej 
w intencji Ojczyzny.

Po mszy, na rynku podniesio-
na została na maszt biało czer-
wona flaga oraz odśpiewany 
„Mazurek Dąbrowskiego”.

Wiązanki i znicze pod po-
mnikiem Augustyna Suskiego 
złożyli: przedstawiciele Rady 
Gminy Szaflary Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław 
Wąsik oraz Radny Jacek Wąto-
rek, na czele z Wójtem Gminy 
Rafałem Szkaradzińskim, rad-
ny powiatowy Jacek Król wraz 
z przedstawicielami Ochotniczej 
Straży Pożarnej Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Szaflarach Krzysztof Gacek, 
Komendant Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Szaflarach Wojciech 
Murzański oraz przedstawiciele 
Związku Podhalan oddział Sza-
flary Jadwiga Stanek, Wiceprezes 
Andrzej Kamiński oraz członek 
zarządu Maria Furczoń, przed-
stawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szaflarach Krzysztof 
Galica, Danuta Galica oraz Ka-
tarzyna Baranowska, uczniowie 
oraz nauczyciele szkoły podsta-
wowej w Szaflarach Dominika 
Schlegel-Żółtek oraz Piotr Ści-
słowicz wraz z Panią Dyrektor 
Urszulą Krupą, Harcerze oraz 
członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej w Szaflarach.

Uroczystość prowadził Sołtys 
Wsi Władysław Migiel.

Pełna galeria zdjęć z wyda-
rzenia dostępna jest na FB Serce 
Podhala-Gmina Szaflary.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz

Obchody 104. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w Szaflarach

W 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w kościele 
parafialnym w Szaflarach odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, 
która celebrował proboszcz parafii ks. Kazimierz Duraj.
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Podczas tegorocznego Gmin-
nego Konkursu Potraw Re-
gionalnych swoje specjały 

prezentowało 10 drużyn: gaź-
dziny z Bańskiej Niżnej, Bań-
skiej Wyżnej, Boru, Maruszyny, 
Skrzypnego, Szaflar i Zaskala, 
Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Szaflarach, Panie z Za-
skala prezentujące dania kuchni 
europejskiej oraz uczniowie 
z Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Nowym Tar-
gu. Oceniała ich liczna komisja 
w składzie: wiceminister klima-
tu i środowiska Edward Siarka, 
senator Jan Hamerski, posłanka 
Anna Paluch, starosta nowotar-
ski Krzysztof Faber, wójt Szaflar 
Rafał Szkaradziński, wicewójt 
Sławomir Furca, przewodniczą-

cy Rady Powiatu Nowotarskiego 
Tadeusz Rafacz, przewodniczący 
Rady Gminy Szaflary Stanisław 
Wąsik, proboszcz Zaskala ks. 
Paweł Antolak, kierownik no-
wotarskiego biura powiatowego 
Małopolskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR Maciej Tylka, 
dyrektor GCKPiT w Szaflarach 
Iwona Gal, prezes nowotarskiego 
oddziału Związku Podhalan Woj-
ciech Groń, kierownik dziecięce-
go zespołu góralskiego „Zawa-
ternik” z Leśnicy-Gronia Maria 
Dudek; inicjatorka organizacji 
Zoskalańskiego Jodełka Aniela 
Król na czele z przewodniczą-
cą komisji prof. nadzw. dr hab. 
Anną Mlekodaj.

Wobec wyrównanego wy-
sokiego poziomu wszystkich 

zespołów, komisja postano-
wiła wyróżnić każdy zespół 
za jedno specjalne danie 
i przyznać wszystkim równe 
nagrody.

Po degustacji i ogłoszeniu 
wyników konkursu na scenie 
zaprezentowali się członkowie 
zespołu regionalnego „Mali Za-
skalanie”. Do tańca przygrywała 
im kapela góralska.

Imprezę prowadzili prezes 
Związku Podhalan o/Zaskale 
Marta Ścisłowicz oraz radny 
powiatowy i prezes OSP Zaska-
le Jacek Król. Organizatorem 
„Zoskalańskiego Jodełka” byli: 
Oddział Związku Podhalan 
w Zaskalu, Wójt Gminy Szafla-
ry, Rada Gminy Szaflary, OSP 
Zaskale oraz Gminne Centrum 

Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach.

Fundatorem nagród w postaci 
bonów dla gospodyń była Gmina 
Szaflary oraz Gminne Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki 
w Szaflarach. Ponadto organizację 
wydarzenia wsparli sponsorzy: 
Starostwo powiatowe w Nowym 
Targu, Radny Powiatowy Jacek 
Król, Przedsiębiorstwo Handlo-
we PAKFOL, firma transportowa 
Ścisłowicz, Centrum LOK Fry-
zjerstwo i Kosmetyka Patrycja 
i Józef Furczoń, firma Xcar24.
pl Katarzyna i Krzysztof Sikoń, 
Wiesław Siuta, Jolanta i Andrzej 
Sarniak, Maciej Kos, Danuta Bar-
toszek, Krzysztof Bartoszek.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

26. Zoskalańskie Jodełko
Już po raz dwudziesty szósty gaździny z całej gminy Szaflary 
spotkały się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskalu aby 
zaprezentować swoje tradycyjne potrawy.
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30 listopada 2022 roku 
piękno podhalańskiej 
gwary wybrzmiało 

w Szkole Podstawowej im. Św. 
Jadwigi Królowej w Skrzypnem, 
gdzie odbył się XXX Jubile-
uszowy Konkurs Recytatorsko-
-Gawędziarski im. A. Kudasika 
i B. Werona. Było to prawdziwe 
Święto Gwary Podhalańskiej, 
które – wzorem lat ubiegłych – 
zgromadziło nie tylko najzdol-
niejszych recytatorów i gawę-
dziarzy z naszej gminy, ale także 
wszystkich miłośników „mowy 
ojców” – nauczycieli, rodziców 
i twórców kultury podhalańskiej.

Doniosłe wydarzenie kultu-
ralne, jakim bez wątpienia jest 
nasz Konkurs, zostało uświet-
nione obecnością gości, wśród 
których byli: Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński, 
były Wicestarosta i nauczyciel 
szkoły w Skrzypnem Włady-
sław Tylka: Dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Szaflarach Iwona 
Gal: Wizytator Małopolskie-
go Kuratorium Oświaty Beata 
Cholewa, poprzedni dyrektorzy 
szkoły w Skrzypnem: Władysław 
Zachara: Maria Tylka i Henryk 
Chrobak, były skoczek narciar-
ski i absolwent szkoły - Łukasz 

Rutkowski, a także dyrekto-
rzy szkół z Gminy Szaflary. 
Swoją obecnością zaszczycili 
nas również goście specjalni: 
prof. Anna Mlekodaj: Wanda 
Szado-Kudasikowa i Dorota 
Adamczyk.

Organizatorzy Konkursu 
stanęli na wysokości zadania 
– wszystko było pięknie zor-
ganizowane, a przesłuchaniom 
towarzyszyły inne atrakcje 
związane z tradycją Podha-
la. Nie zabrakło więc śpiewu 
i tańca góralskiego w wyko-
naniu naszych Skrzypnianek 
oraz Zespołu Mali Skrzypnianie. 
Podczas Konkursu można było 
podziwiać niezwykłe ludowe rę-
kodzieło – stroje góralskie wy-
konane przez panią Bernadetę 
Domagałę, panią Małgorzatę 
Krauzowicz i pana Andrzeja 
Siekierkę. W kąciku regional-
nym można było degustować 
regionalne potrawy i przysmaki 
przygotowane przez Radę Ro-
dziców. Całości dopełniły wyko-
nane z niezwykłym pietyzmem 
dekoracje nawiązujące do tra-
dycji podhalańskiej ziemi – nie 
tylko w salach, gdzie odbywały 
się przesłuchania, ale także na 
szkolnych korytarzach.

Uczestnicy konkursowych 
zmagań zaprezentowali niezwy-
kle wysoki poziom, co zyskało 
uznanie w oczach komisji. Wier-
sze dostarczyły wielu wzruszeń, 
zaś w gawędach znalazły się całe 
pokłady góralskiego humoru 
i trzeźwego spojrzenia na świat. 
Znawcy gwary podhalańskiej, 
którzy oceniali występy recyta-
torów i gawędziarzy, byli pod 
wielkim wrażeniem, dlatego de-
cyzja o wyborze najlepszych nie 
była łatwa. Każdy z uczestników 
Konkursu odniósł duży sukces, 
kwalifikując się do etapu gmin-
nego, niemniej komisje kon-
kursowe przyznały następujące 

nagrody i wyróżnienia:
W konkursie uczest-

niczyło 51 uczniów 
z 8 szkół podstawowych 
i oraz 1 przedszkola z te-
renu Gminy Szaflary, któ-
rzy występowali w czte-
rech grupach wiekowych 
0-I SP, II-III SP, IV-VI 
SP, VII-VIII SP i dwóch 
kategoriach: gawęda i re-
cytacje.

Komisje w składzie: 
Przewodniczący: Maria 
Tylka, członkowie: Józe-
fa Kolbrecka i Dorota 
Adamczyk oraz Prze-
wodnicząca: Iwona 
Gal, członkowie: Anna 

Mrowca: Bartłomiej Fatla. prze-
słuchały w najmłodszej grupie 
wiekowej klas 0-I szkoły pod-
stawowej 12 uczniów: 7 recyta-
torów i 5 gawędziarzy.

Grupa wiekowa 0-I:

KlasyfiKacja w Kategorii 
recytacji:
 » I miejsce: AMELIA SZA-

REK, SP SKRZYPNE
 » II miejsce: ZOFIA PAŃ-

SZCZYK, PREDSZKOLE 
SZAFLARY

 » III miejsce ROKSANA HY-
RCZYK, SP MARUSZYNA 
GÓRNA

 » Wyróżnienie: JULIA PA-
LARCZYK, SP BAŃSKA 
NIŻNA

 » Wyróżnienie: MAŁGORZA-
TA TREBUNIA, SP BAŃ-
SKA WYŻNA

KlasyfiKacja w Kategorii 
gawęd:
 » I miejsce: MATEUSZ SKI-

BA, SP BAŃSKA NIŻNA
 » II miejsce: ANTONI STRA-

MA, PRZEDSZKOLE SZA-
FLARY

 » III miejsce: FILIP BLACHA, 
SP SKRZYPNE

 » Wyróżnienie: SZYMON 
MROWCA, SP MARUSZY-
NA GÓRNA

XXX Jubileuszowy Gminny Konkurs 
Recytatorsko-Gawędziarski w Skrzypnem

„Holny wiater gro w ubocak po smrekowym lesie.
Tom nasom gware po Podholu niesie”

Dorota Adamczyk
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Grupa wiekowa II-III:

W grupie wiekowej klas II-III 
szkoły podstawowej przesłucha-
no 10 uczestników: 4 recytato-
rów i 6 gawędziarzy.

KlasyfiKacja w Kategorii 
recytacji:
 » I miejsce: IZABELA MI-

GIEL, SP SKRZYPNE
 » II miejsce: MAJA BRYJA, 

SP SZAFLARY
 » III miejsce: MARTA URBAŚ, 

SP BAŃSKA WYŻNA
 » Wyróżnienie: ZOFIA STA-

NEK, SP MARUSZYNA 
GÓRNA

KlasyfiKacja w Kategorii 
gawęd:
 » I miejsce: JAKUB KOPIEĆ, 

SP BAŃSKA WYŻNA
 » II miejsce: SANDRA MICH-

NIAK, SP SKRZYPNE
 » III miejsce: JAN BARTO-

SZEK, SP MARUSZYNA 
DOLNA

 » Wyróżnienie: JUSTYNA 
GAŁ, SP SZAFLARY

 » Wyróżnienie: BŁAŻEJ WIL-
KUS, SP MARUSZYNA 
GÓRNA

 » Wyróżnienie: NIKOLA WY-
ROBA, SP BAŃSKA NIŻNA

Grupa wiekowa IV-VI:

W grupie wiekowej klas IV-VI 
szkoły podstawowej przesłucha-
no 15 uczestników: 6 recytato-
rów i 9 gawędziarzy.

KlasyfiKacja w Kategorii 
recytacji:
 » I miejsce: WIKTOR MILA-

NIAK, SP BÓR
 » II miejsce: OLIWIA SIKOŃ, 

SP SKRZYPNE
 » III miejsce: ANNA GAŁ, SP 

SZAFLARY
 » Wyróżnienie: PATRYCJA 

JARÓG, SP MARUSZYNA 
DOLNA

 » Wyróżnienie: MARTYNA 
MUCHA, SP MARUSZYNA 
GÓRNA

KlasyfiKacja w Kategorii 
gawęd:
 » I miejsce: FRANCISZEK 

URBAŚ, SP BAŃSK NIŻNA
 » II miejsce: EWELINA JA-

RZĄBEK, SP BAŃSKA 
WYŻNA

 » III miejsce: SZYMON 
STOPKA, SP SZAFLARY

 » Wyróżnienie: ZUZANNA 
JARÓG, SP MARUSZY-
NA DOLNA

 » Wyróżnienie: MARCIN 
STRZĘP, SP ZASKALE

Grupa wiekowa VII-VIII:

W grupie wiekowej klas VII-
-VIII szkoły podstawowej 
przesłuchano 14 uczestni-
ków: 7 recytatorów i 7 ga-
wędziarzy.

KlasyfiKacja w Kategorii 
recytacji:
 » I miejsce: ANNA REPA, 

SP BAŃSKA WYŻNA
 » II miejsce: GABRIELA 

MULICA, SP SKRZYP-
NE

 » III miejsce ANNA BAR-
TOSZEK, SP MARUSZY-
NA DOLNA

 » Wyróżnienie: ANNA 
DZIERŻĘGA, SP SZA-
FLARY

 » Wyróżnienie: MICHAŁ 
ADAMCZYK, SP BAŃ-
SKA NIŻNA

KlasyfiKacja w Kategorii 
gawęd:
 » I miejsce: KACPER 

REPA, SP MARUSZYNA 
GÓRNA

 » II miejsce: ADAM MAG-
DZIAK, SP SKRZYPNE

 » III miejsce: WERONIKA 
ZACHEMSKA, SP BAŃ-
SKA WYŻNA

 » Wyróżnienie: MARIA 
GIL, SP SZAFLARY

 » Wyróżnienie: DANIEL 
KARWACZKA, SP MA-
RUSZYNA DOLNA

Zdobywcy pierwszego 
miejsca grupie wiekowej 
0-I i II-III oraz pierwszego i dru-
giego miejsca z kategorii IV-VI 
i VII-VIII będą reprezentować 
Gminę Szaflary na XLVI Prze-
glądzie Młodych Recytatorów 
i Gawędziarzy im. Andrze-
ja Skupnia-Florka w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Białym 
Dunajcu, który odbędzie się 
26.01.2023 roku.

W tym miejscu wspomnieć 
należy o tych wszystkich, bez 
których organizacja Konkursu 
byłaby niemożliwa. Mowa oczy-

wiście o sponsorach, bo bez ich 
wsparcia, hojności i przychyl-
ności nie moglibyśmy zapewnić 
odpowiedniego poziomu inicja-
tywie, która na stałe zapisała się 
w kalendarzu imprez i uroczy-
stości Gminy Szaflary. Każdy 
z uczestników otrzymał atrak-
cyjną nagrodę za trud włożony 
w przygotowania do występu.

Szczególne podziękowania 
należą się Dyrekcji oraz wszyst-
kim nauczycielom i pracowni-
kom obsługi Szkoły Podstawo-

wej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Skrzypnem za ogrom pracy, 
jaką wykonali organizując XXX 
Jubileuszowy Przegląd Recy-
tatorów i Gawędziarzy im. A. 
Kudasika i B. Werona. To ich 
zaangażowanie i troska o pie-
lęgnowanie tradycji i wartości 
podhalańskiej ziemi sprawiły, 
że Konkurs przebiegał w tak 
niezwykłej atmosferze.
Tekst: Weronika Gąsienica, oprac. r/

Zdjęcia: Natalia Staszel
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Zawody odbyły się 25 wrze-
śnia 2022 roku w Nowym 
Targu. Kacper, Oskar oraz 

ich kolega Adrian Waksmundzki 
z Nowego Targu zajęli w nich 
drużynowo 2 miejsce w katego-
rii juniorów młodszych. Dużym 
osiągnięciem młodszego z braci, 
Oskara było zajęcie 2 miejsca 
indywidualnie podczas tych sa-
mych zawodów.

Kolejne prestiżowe zawody 
w których bracia zajęli bardzo 
wysokie lokaty odbyły się 30 
października w Nowym Tar-
gu. Podczas Ogólnopolskich 
Zawodów Modeli Szybowco-
wych Sterowanych Automa-
tyczne F1E zaliczanych do Pu-
charu Polski- Jesienny Puchar 
Polski Aeroklubu Nowy Targ 
„Memoriał Wiesława Jakubow-
skiego”, kolejny raz bracia zajęli 
wysokie pozycje, Oskar drugie 
a Kacper trzecie miejsce.

Gratulujemy i życzymy do-
brego wiatru w kolejnych lotach!

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

1. Maksymilian 04.09.2022 r.

2. Jakub 05.09.2022 r.

3. Alicja 08.09.2022 r.

4. Alina 12.09.2022 r.

5. Iga 13.09.2022 r.

6. Magdalena 14.09.2022 r.

7. Jan 14.09.2022 r.

8. Hanna 16.09.2022 r.

9. Jakub 19.09.2022 r.

10. Fabian 22.09.2022 r.

11. Jagna 28.09.2022 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

12. Michał 29.09.2022 r.

13. Jasmina 30.09.2022 r.

14. Oskar 08.10.2022 r.

15. Andrzej 11.10.2022 r.

16. Wiktoria 19.10.2022 r.

17. Piotr 19.10.2022 r.

18. Maja 20.10.2022 r.

19. Nikola 21.10.2022 r.

20. Dawid 26.10.2022 r.

21. Daria 26.10.2022 r.

22. Jakub 04.11.2022 r.

Lp. Imię dziecka Data urodzenia

23. Hanna 05.11.2022 r.

24. Paulina 08.11.2022 r.

25. Maksymilian 09.11.2022 r.

26. Olga 12.11.2022 r.

27. Leon 14.11.2022 r.

28. Dominika 15.11.2022 r.

29. Filip 18.11.2022 r.

30. Gabriel 19.11.2022 r.

31. Filip 26.11.2022 r.

32. Maksymilian 30.11.2022 r.

Wykaz dzieci urodzonych 
w okresie od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

zameldowanych na terenie gminy Szaflary

Konkurs z nagrodami jest 
przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych oraz 

przedszkoli leżących na te-
renie wsi i innych małych 
miejscowości, gdzie władzę 
lokalną sprawuje sołtys wraz 
z radą sołecką. Termin dostar-
czenia prac do organizatora do 
21 lutego 2023 r.

Więcej informacji o kon-
kursie znajduje się na stronie 
szkoły https://spbn.szaflary.
pl/kto-tu-rzadzi/

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Bańskiej Niżnej

Jolanta Stolarczyk

Weź udział w Konkursie 
plastycznym „Kto tu 
rządzi?…”!

W imieniu organizatora – 
Szkoły Podstawowej im. 
Św. Kazimierza w Bańskiej 
Niżnej – serdecznie zapra-
szam do wzięcia udziału 
w XXIII edycji Konkursu 
Plastycznego: „Kto tu 
rządzi? Praca sołtysa i rady 
sołeckiej w naszej wsi”. 

Mistrzowie szybowców z Maruszyny
Bracia Frysztak Kacper oraz Oskar, uczniowie szkoły podstawowej 
w Maruszynie Dolnej zajęli 2 miejsce podczas Mistrzostw Polski Modeli 
Szybowców Sterowanych Automatycznie klasy F1E/M.
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Głównymi celami stowarzy-
szenia są m.in.: wspieranie 
rozwoju a w szczególności 

działalności turystycznej i re-
kreacyjno-sportowej w gmi-
nach należących do Stowa-
rzyszenia, reprezentowanie, 
obrona i popieranie wspólnych 
interesów swoich członków 
wobec Sejmu, Senatu, władz 
państwowych, administracji 
rządowej i samorządowej, or-
ganów i instytucji europejskich 

oraz osób prawnych i fizycz-
nych, wszechstronny rozwój 
polskich gmin górskich, dąże-
nie do zapewnienia gminom 
górskich szczególnej opieki ze 
strony Sejmu, Senatu, rządu, 
utrzymywanie stałego kontak-
tu z pokrewnymi instytucjami 
i zrzeszeniami w kraju i za 
granicą, popieranie wszelkich 
akcji zmierzających do rozwo-
ju gmin górskich, prowadze-
nie działalności reklamowej, 

promocyjnej i marketingowej 
gmin górskich, podejmowanie 
działań na rzecz ochrony zdro-
wia, kultury fizycznej i sportu, 
rekreacji, ochrony środowiska, 
profilaktyki zdrowotnej, trady-
cji, kultury i sztuki regionalnej.

Oprócz gminy Szafla-
ry, w stowarzyszeniu swoje 
członkostwo zadeklarowały 
m.in. gminy: Szczyrk, Wisła, 
Świeradów-Zdrój, Karpacz, 
Duszniki-Zdrój, Kościelisko, 
Bukowina Tatrzańska, Czarny 

Dunajec, Kudowa-Zdrój, Pola-
nica-Zdrój, Łapsze Niżne, Lip-
nica Wielka, Stronie Śląskie, 
Zakopane i Ochotnica Dolna. 
Ich współpraca zaczęła się dwa 
lata temu, podczas pandemii, 
gdy zespół roboczy rozmawiał 
z rządem na temat złagodzenia 
ogłoszonych covidowych obo-
strzeń, związanych z funkcjono-
waniem miejscowości górskich 
w sezonie zimowym.

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcia: Facebook Miasto Szczyrk

Powiatowy Inspektorat We-
terynarii w Nowym Targu 
przekazał Gminie Szaflary 

samochód osobowy marki Fiat 
Seicento. Samochód będzie 
użytkowany przez pracowników 
urzędu gminy podczas wyko-
nywania prac interwencyjnych.

Samochód dotychczas był 
użytkowany przez pracowników 
PIW w Nowym Targu, którzy 

w ostatnim czasie otrzymali 
nowy samochód ze środków 
rezerwy celowej z Ministerstwa 
Finansów.

W przekazaniu brali udział 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Krzysztof Gałązka, Wójt Gmi-
ny Szaflary Rafał Szkaradziń-
ski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Wąsik.

Tekst i zdjęcia: UG Szaflary

Gmina Szaflary otrzymała samochód od Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii

Gmina Szaflary zostanie członkiem 
stowarzyszenia gmin górskich

Gmina Szaflary zostanie wkrótce członkiem stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich 
Rzeczypospolitej Polskiej”, które założono oficjalnie w dniu 8 listopada 2022 r. Uroczystość odbyła się 
w Szczyrkowskim Centrum Kultury i została połączona z konferencją prasową inaugurującą działanie 
stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia został Burmistrz Miasta Szczyrk Antoni Byrdy.
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Koszt projektu wyniósł 
16.337,35 zł i został do-
finansowany ze środków 

Województwa Małopolskiego 
na realizację pomocy finanso-
wej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego 

w kwocie 8.090,00 zł, pozo-
stałe środki w kwocie 8.247,35 
zł pochodzą z budżetu gminy 
Szaflary.

Uroczystego przekazania 
sprzętu dokonali: wicemi-
nister klimatu i środowiska 
a zarazem prezes Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Krakowie 
Edward Siarka, Wójt Gminy 
Szaflary Rafał Szkaradziński 
i skarbnik gminy Anna Go-
lonka. Uroczystość zaszczy-

cili swoją obecnością rów-
nież: radny powiatowy Jacek 
Król, przewodniczący Rady 
Gminy Szaflary Stanisław 
Wąsik, radny gminy Szaflary 
Jacek Wątorek, prezes Od-
działu Gminnego ZOSP RP 
w Szaflarach dh Krzysztof 

Przekazanie odbyło się na 
terenie Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Nowym 

Targu w czasie specjalnej zbiór-
ki. Środki w wysokości 25 mln 
zł zostały przekazane przez 
Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego z ogólnej 
rezerwy budżetowej na wspar-
cie dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych działających przy 
Ochotniczych Strażach Pożar-
nych, z czego dla młodych stra-
żaków trafiło dofinansowanie 
w wysokości 306 546 zł z te-
renu powiatu nowotarskiego, 
a dofinansowanie w wysokości 
61 141 zł z terenu powiatu ta-
trzańskiego.

Uroczystą zbiórkę zaszczycili 
swoją obecnością parlamenta-
rzyści: posłanka Anna Paluch, 
Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Klimatu i Środowiska 
Edward Siarka, senator Jan 
Hamerski, Zastępca Małopol-
skiego Komendanta Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Mariusz Łaciak, wice-
starosta nowotarski Bogusław 
Waksmundzki, wicestarosta ta-
trzański Władysław Filar oraz 
liczni burmistrzowie i wójtowie 
z terenu obu powiatów.

Promesy odebrali członko-
wie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych wraz z przed-
stawicielami swoich jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. 
Otrzymane środki posłużą na 
zakup sprzętu, umundurowania 
i wyposażenia osobistego oraz 

sprzętu teleinformatycznego 
wykorzystywanego w proce-
sie szkolenia członków drużyn 
w jednostkach OSP.

Z terenu Gminy Szaflary pro-
mesę na kwotę 26 220 zł ode-
brali przedstawiciele OSP Bór 
z przeznaczeniem dla wszystkich 

sześciu Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych działających na te-
renie gminy, to daje kwotę 4 370 
zł na drużynę. Młodzi druhowie 
i druhny wraz ze swoimi opie-
kunami wyrażają wdzięczność 
za otrzymane wsparcie.

Tekst: Józef Gacek

Przekazania promes dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP

W poniedziałek 31.10.2022 roku odbyło się uroczyste przekazanie promes dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

Uroczyste przekazanie umundurowania i radiostacji    dla jednostek OSP z gminy Szaflary
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, w dniu 27.11.2022 roku odbyło się uroczyste 
przekazanie umundurowania i radiostacji zakupionego w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” 
w projekcie „Zapewnienie gotowości bojowej Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
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Gacek i Komendant Gminny 
OSP dh Wojciech Murzański.

Ubranie specjalne RAP-
TOR NXT GOLD po jednym 
komplecie otrzymały jednostki 
OSP Bańska Wyżna, Zaska-
le, dwa komplety OSP Pito-
niówka. Jednostki te otrzyma-
ły również po dwa komplety 
ubrań koszarowych. Jednost-
ka OSP Maruszyna otrzymała 
dwa ubrania koszarowe oraz 
dwie radiostacje przenośne 

z mikrofonogłośnika-
mi.

Jednostki OSP skła-
dają podziękowanie za 
dotację na ręce Mar-
szałka Województwa 
Małopolskiego oraz 
Gminie Szaflary za po-
zostałą kwotę zakupu 
na ręce wójta gminy 
i skarbnika gminy.

Tekst: Józef Gacek
Zdjęcia: Natalia Staszel

Uroczyste przekazanie umundurowania i radiostacji    dla jednostek OSP z gminy Szaflary

Podczas tegorocznych ćwi-
czeń strażacy z jednostek 
ćwiczyli:

 » pożar budynku mieszkalnego 
wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi

 » ewakuację osoby z budynku 
i udzielenie jej kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy do 
czasu przybycia Zespołu Ra-
townictwa Medycznego

 » przepompowywanie wody na 
odległość ok 1000 m

 » przygotowanie lądowiska dla 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego

 » udzielenie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobie 
potrąconej przez samochód 

do czasu przybycia Zespołu 
Ratownictwa Medycznego.

W ćwiczeniach brały udział 
wszystkie jednostki OSP z gmi-
ny Szaflary oraz JRG z Państwo-
wej Straży Pożarnej z Nowego 
Targu, która nadzorowała i oce-
niła pozytywnie przeprowadzo-
ne działania. Ćwiczenia przyglą-
dał się także wicewójt Gminy 
Szaflary Sławomir Furca.

Organizatorami ćwiczeń był 
Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Szaflarach, Wójt 
Gminy Szaflary Rafał Szkara-
dziński oraz OSP Bór.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Gacek, 
oprac. r/

Jesienne manewry strażackie
W dniu 09.10.2022 r. 
w miejscowości Bór odbyły się 
ćwiczenia jednostek Ochotniczych 
Straż Pożarnych z gminy Szaflary.

nr 4(26)/2022 AKTUALNOŚCI
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Wójt Gminy wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gmi-
ny Szaflary rozdali nagro-

dy dyrektorom, nauczycielom 
i pracownikom szkół i przed-
szkola, doceniając trud włożo-
ny w edukację oraz ich pracę 
w niełatwych czasach zdalnego 
nauczania oraz konfliktu zbroj-
nego na terenie Ukrainy.

Nagrody otrzymali niżej wy-
mienieni dyrektorzy:
 » Jolanta Stolarczyk − Dy-

rektor Szkoły Podstawowej 
w Bańskiej Niżnej

 » Renata Jagoda − Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bań-
skiej Wyżnej

 » Monika Mroszczak-Gąsior 
− Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Borze

 » Maria Niedośpiał − Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ma-
ruszynie Dolnej

 » Konrad Kuźmiński − Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Górnej

 » Brygida Strzęp − Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem

 » Urszula Krupa − Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Sza-
flarach

 » Renata Mozgowiec − Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu

 » Katarzyna Pająk-Budz − 
Dyrektor Gminnego Przed-
szkola w Szaflarach

Podczas uroczystości gratula-
cje otrzymali również nauczy-
ciele oraz pracownik niepeda-
gogiczny:
 » Rafał Gąsior − Nauczyciel 

Szkoły Podstawowej w Bań-
skiej Niżnej

 » Agnieszka Fiedor-Sulka − 
Nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Bańskiej Wyżnej

 » Dorota Sikoń − Nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej 
w Borze

 » Anna Królczyk − Nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Maru-
szynie Dolnej

 » Danuta Gawron − Pracow-
nik Szkoły Podstawowej 
w Maruszynie Górnej

 » Joanna Palka − Nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej 
w Skrzypnem

 » Małgorzata Strama − Na-
uczyciel Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach

 » Bogusława Kolasa − Na-
uczyciel Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu

 » Władysława Szczechowicz − 
Nauczyciel Gminnego Przed-
szkola w Szaflarach

Nagrody Wójta Gminy Szaflary dla pracowników oświaty
Podczas XLI sesji Rady Gminy Szaflary, w dniu 26 października, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 

Podczas spotkania omawiano 
sprawy związane z ochroną 
zabytków, opieką nad nimi 

oraz nad możliwością finanso-

wania renowacji zabytków znaj-
dujących się na terenie gminy 
Szaflary w przyszłości.
 Tekst i zdjęcia: UG Szaflary

Spotkanie dotyczyło współ-
pracy gminy Szaflary z re-
gionami geotermalnymi we 

Włoszech, która pozwoli na wy-
mianę doświadczeń i korzyści dla 

ciepłownictwa i energetyki oraz 
umożliwi współpracę w obrębie 
rozwiązań i innowacji w dziedzi-
nie geotermii.

Tekst i zdjęcia: UG Szaflary

Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński spotkał się 
z Ambasador RP we Włoszech Anną Marią Anders 
i Marszałek Województwa Małopolskiego Iwoną Gibas.

W dniu 10 grudnia 2022 r., Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński wraz z samorządowcami z Podhala spotkał 
się z Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dr Jarosławem Sellinem, który pełni także funkcję 
Generalnego Konserwatora Zabytków.

Spotkanie z Ambasador  
Anną Marią Andres

Spotkanie z Generalnym 
Konserwatorem Zabytków
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Stacje drogi krzyżowej zo-
stały wykonane w ramach 
dofinansowania z konkur-

su pn. „Drewno jest z lasu” 
promującego drewno i Lasy 
Państwowe jako głównego 
dostawcę tego surowca. War-
tość projektu to 100 000, zł. 
Płaskorzeźby przedstawiające 
poszczególne stacje wykonał 
Marek Szala, artysta mieszka-
jący w Szaflarach. Drewniane 
kapliczki pasyjne tymczasowo 
będą rozmieszczone na terenie 
wokół kościoła parafialnego 
w Szaflarach.

W uroczystej mszy świętej 
udział wzięli wiceminister klima-
tu i środowiska oraz pełnomocnik 

rządu ds. leśnictwa i łowiectwa 
Edward Siarka, wójt gminy Rafał 
Szkaradziński, radny powiato-
wy Jacek Król, przewodniczący 
Rady Gminy Szaflary Stanisław 
Wąsik oraz radny gminy Jacek 
Wątorek.

www.lasy.gov.pl

Uczestnik konkursu ,,Drewno jest z lasu’’

- beneficjent dofinansowania ze środków

Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

DREWNO
JEST Z LASU

Konkurs

ODESZLI OD NAS 
W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 R. DO 30 LISTOPADA 2022 R.

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia Data zgonu

Miejscowość 
ostatniego 

zameldowania

1. Łukaszczyk Rafał 1988 r. 03.09.2022 r. Bańska Niżna

2. Zaliński Władysław 1945 r. 05.09.2022 r. Zaskale

3. Makuch Jan 1935 r. 18.09.2022 r. Maruszyna

4. Zwijacz Józef 1938 r. 27.09.2022 r. Bańska Wyżna

5. Bafia Stanisław 1944 r. 03.10.2022 r. Bańska Niżna

6. Fatla Aniela 1935 r. 19.10.2022 r. Maruszyna

7. Bieda Krzysztof 1981 r. 19.10.2022 r. Maruszyna

8. Domalik Krystyna 1937 r. 20.10.2022 r. Zaskale

9. Babicz Józefa 1936 r. 21.10.2022 r. Bańska Niżna

10. Chryczyk Jan 1954 r. 25.10.2022 r. Maruszyna

11. Bonisławski Józef 1935 r. 08.11.2022 r. Szaflary

12. Żiraldo Genowefa 1925 r. 11.11.2022 r. Zaskale

13. Pajek Jan 1961 r. 19.11.2022 r. Bańska Niżna

14. Pawlikowska Janina 1965 r. 24.11.2022 r. Maruszyna

15. Hopciaś Stanisława 1936 r. 28.11.2022 r. Zaskale

16. Repa Robert 1972 r. 29.11.2022 r. Szaflary

17. Strzęp Jan 1963 r. 30.11.2022 r. Maruszyna

Wsparcie z Lasów 
Państwowych 
dla parafii 
w Szaflarach

Podczas mszy św. w niedzielę 
27 listopada, w kościele parafialnym 
w Szaflarach, dokonano prezentacji 
drewnianych stacji drogi krzyżowej.
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Podczas wizyty Profesor WS 
EWS Kanclerz Uczelni 
Marek Rybiński i Dyrektor 

Organizacyjny Uczelni Graży-
na Rybińska przeszli przez cały 
budynek nowej inwestycji, tj. 
halę sportową, sale lekcyjne, 
siedzibę biblioteki i gminnego 
centrum kultury. Wykazali duże 
poparcie dla działań prowadzo-

nych w kierunku rozwoju sportu 
w gminie Szaflary oraz wyrazili 
chęć podjęcia współpracy.

Po nowo powstałej inwesty-
cji oprowadzał ich wójt Rafał 
Szkaradziński. Towarzyszył im 
olimpijczyk z gminy Szaflary 
i jednocześnie absolwent WS 
EWS Łukasz Rutkowski.

Tekst i zdjęcie: UG Szaflary

Podczas wizyty delegacja zło-
żona z dyrektora sportowego 
ZPRP Damiana Drobika, spe-

cjalisty ds. organizacji szkoleń 
Leszka Sołodko oraz członka za-
rządu Stanisława Hojdy zwiedzi-
ła wszystkie nowo powstałe po-
mieszczenia pełnowymiarowej 
hali widowiskowo-sportowej. 
Delegacja została oprowadzona 
przez wójta Rafała Szkaradziń-
skiego i wicewójta Sławomira 
Furcę oraz prezesa Klubu UKS 
Świt Andrzeja Adamczyka.

Przedstawiciele ZPRP wyka-
zali dużą aprobatę wobec pro-
wadzonych działań i planów 
związanych z wykorzystaniem 
nowej hali wielofunkcyjnej 
w przyszłości, upatrując tym 
samym nawiązanie współpracy 
z gminą Szaflary w zakresie or-
ganizacji zgrupowań oraz meczy 
międzynarodowych zarówno 
młodzieżowych jak i reprezen-
tacji Polski.

Tekst i zdjęcie: UG Szaflary

Przy Szkole Podstawowej w Szaflarach 
trwają ostatnie prace związane z odda-
niem do użytku nowego, wielofunkcyj-

nego obiektu. Budynek szkoły zyska dodat-
kowe sale lekcyjne, zaś Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki nowe, przestronne sie-
dziby. Dzięki windom, pochylniom oraz od-
powiednim parametrom pomieszczeń osoby 
z niepełnosprawnościami i starsze będą 
mogły korzystać z obiektu bez przeszkód.

Wartość inwestycji to prawie 11 mln 
zł z czego 8 mln zł sfinansowane zostanie  
ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach projektu 
pt. „Przebudowa istniejącej sali gimna-
stycznej i rozbudowa o halę wielofunk-
cyjną Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Szaflarach wraz z infrastrukturą”, 
a ponad 1 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Już w 2023 roku mieszkańcy Gminy 
Szaflary będą mogli skorzystać z nowej hali 
sportowej z widownią na ok. 300 osób.

Związek Piłki Ręcznej  
w Polsce z wizytą na nowej hali 
w Szaflarach

Delegacja Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
złożyła wizytę na nowo powstałej hali 
sportowej w Szaflarach.

Przedstawiciele Wyższej Szkoły 
Edukacji w Sporcie z wizytą na 
nowej hali sportowej w Szaflarach

W ostatnim czasie nowo wybudowaną halę sportową 
w Szaflarach odwiedziły dwie delegacje, w tym 
przedstawiciele Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie.
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Spotkania odbyły się 29 paź-
dziernika oraz 5 listopada. 
Uczestnicy pod okiem pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowali wyśmienite potra-
wy z produktów pochodzących 
z lasu.

W kuchni dominowały pro-
dukty marki Dobre z Lasu. 
W menu znalazły się m.in. 

zupa grzybowa z prawdziwków 
i podgrzybków, pizza z grzyba-
mi, klopsiki z dzika z kluskami 
śląskimi i surówką oraz słodkie 
wypieki jak babeczki z malinami 
i borówkami, babka drożdżowa 
z jeżyną i borówkami, galaret-
ki z owocami leśnymi, piernik 
z miodem i orzechami, czy ro-
galiki z owocami leśnymi.

Warsztaty były także dobrą 
okazją do wspólnego gotowa-
nia i integracji dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W przerwach między 
przygotowaniem kolejnych po-
traw prowadzone były rozmowy 

z uczestnikami na temat wyko-
rzystania w kuchni produktów 
pochodzących z lasów, a także 
sposobów na ochronę tych lasów.

Na każdego uczestnika 
warsztatów kulinarnych na za-

kończenie czekał pamiątkowy 
certyfikat udziału w warszta-
tach, który wręczył uczestnik 
7 edycji MasterChef Junior 
Janek Rol-Szkaradziński.

W warsztatach kulinarnych 
w Zaskalu udział wzięło 50 
uczestników. Zostały one zor-
ganizowane w ramach pro-
jektu „Warsztaty kulinarne 
z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Zaskalu” dofinansowanego 
przez Lasy Państwowe w ra-
mach konkursu „Natura od 
kuchni”.
Zdjęcia: archiwum KGW Zaskale

Podczas zajęć uczestnicy mie-
li okazję przygotować dania 
główne i desery z wykorzy-

staniem owoców leśnych, grzy-
bów czy dziczyzny. W przerwach 
między gotowaniem potraw dzie-
ci miały krótką pogadankę na 
temat dobrodziejstw lasu, które 
można z powodzeniem wyko-
rzystać przygotowując potra-
wy w kuchni. Na zakończenie 
warsztatów każdy mały kucharz 
otrzymał na pamiątkę certyfikat 
udziału w warsztatach, który 

wręczył im uczestnik 7 edycji 
MasterChef Junior Janek Rol-
-Szkaradziński.

W kulinarnej „Leśnej 
przygodzie”udział wzięło 50 
uczestników. Warsztaty zostały 
zorganizowane w ramach pro-
jektu „Leśna przygoda z Kołem 
Gospodyń Wiejskich Szaflary” 
dofinansowanego przez Lasy 
Państwowe w ramach konkur-
su „Natura od kuchni”.

Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz

W dniach 19-20 października Koło Gospodyń 
Wiejskich Szaflary przeprowadziło warsztaty 
kulinarne promujące lasy i żywność 
pochodzenia leśnego.

Smaki leśnej kuchni w Zaskalu
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskalu gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zaskalu zorganizowały warsztaty kulinarne promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego.

Warsztaty kulinarne 
z Kołem Gospodyń 
Wiejskich Szaflary
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W uroczystych obchodach 
gminę Szaflary reprezen-
tował wójt Rafał Szakra-

dziński, który złożył wszystkim 
członkom koła, w imieniu wła-
snym, radnych i mieszkańców 
gminy życzenia wszelkiej po-
myślności oraz dalszej, owocnej 
i pełnej zaangażowania działal-
ności na rzecz łowiectwa.

Na terenie gminy Szaflary 
swoje obwody łowieckie mają 
trzy koła łowieckie: „Rosomak” 
z Poronina, „Watra” z Zakopane-
go i „Szarak” z Nowego Targu.

Od ubiegłego, 2021 roku 
funkcjonuje Centralna 
Ewidencja Emisyjności 

Budynków (CEEB) stworzona 
przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego. Każdy właści-
ciel bądź zarządca budynku 
ma obowiązek złożyć odpo-
wiednią deklarację w ramach 
CEEB wskazując, jakie źró-
dła ogrzewania są stosowane 
na nieruchomości. Dziękuje-
my wszystkim mieszkańcom 
Gminy Szaflary, którzy złożyli 
ponad 2,5 tys deklaracji, lecz 
w dalszym ciągu są budynki, 
które nie posiadają złożonej 
deklaracji - deklaracja musi 
być złożona także z budyn-
ku, który jest niezamieszkały 
a posiada zamontowane źródło 
ciepła!

Składając deklarację do 
CEEB w przypadku kotłów na 
paliwa stałe jak węgiel, drew-
no, pellet czy ekogroszek ważne 
jest, aby wskazać klasę urządze-
nia. Jeżeli kocioł posiada okre-
śloną klasę, informacje o tym 
można znaleźć na tabliczce 
znamionowej urządzenia bądź 
w dokumentacji kotła np. jego 
certyfikacie. Jeżeli na podstawie 
dokumentacji lub tabliczki zna-
mionowej nie można ustalić, do 
jakiej klasy emisyjności zalicza 
się kocioł oznacza to, że naj-
prawdopodobniej urządzenie nie 
spełnia kryterium żadnej z klas.

Jednocześnie przypominamy, 
że obowiązek złożenia deklara-
cji do CEEB dotyczy budynków, 
w których zmieniono źródło 
ciepła lub zostało uruchomione 

w przypadku budowy nowego. 
Wówczas właściciel lub zarząd-
ca budynku jest zobowiązany do 
złożenia deklaracji w terminie 
14 dni od uruchomienia źródła 
ciepła zaznaczając w deklaracji, 
że dotyczy ona źródła ciepła/
spalania paliw uruchomionego 
po 1 lipca 2021 r. Warto pa-
miętać o tym, że zgodnie z tzw. 
Uchwałą Antysmogową, na tere-
nie Województwa Małopolskie-
go od 1 lipca 2021 r. obowiązuje 
zakaz montowania kotłów bądź 
kominków, które nie spełniają 
wymagań ekoprojektu (klasa 
kotła Ekoprojekt).

Deklarację do CEEB skła-
da się w formie papierowej do 
Urzędu Gminy Szaflary, bądź 
elektronicznie poprzez stronę 
ceeb.gov.pl.

Tak samo istotne jest posia-
danie szczelnej instalacji 
kanalizacyjnej, prawidło-

wo eksploatowanej przydo-
mowej oczyszczalni ścieków 
czy zbiornika na nieczystości 
ciekłe co gwarantuje, że zie-
mia i woda w pobliżu budynku 
zachowana jest w odpowied-
niej czystości. Nieszczelne 
zbiorniki czy ich zawartość 
opróżniania niezgodnie z obo-
wiązującymi normami powo-
duje przedostawanie się ich do 
gruntu, co jest równoznacz-
ne ze skażeniem wody, którą 
później posiadamy w kranach.

Przypominamy, że każdy 
właściciel czy użytkownik 
budynku zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach jest zobo-
wiązany do posiadania umowy 
na wywóz nieczystości cie-
kłych z nieruchomości zawartą 
z przedsiębiorcą, który posiada 
odpowiednie zezwolenie na 
tego typy działalność na tere-
nie Gminy Szaflary. Lista tych 
przedsiębiorców jest dostępna 
na stronie Internetowej Gminy 
w zakładce “gospodarka odpa-
dami”. Ponadto konieczne jest 
regularne opróżnianie zbiorni-
ka czy osadnika przydomowej 
oczyszczalni ścieków i posia-
danie faktury oraz dokumentu 
poświadczającego, że ścieki 
trafiły do oczyszczalni ścieków.

Brak tego typu dokumen-
tów czy pozbywanie się nie-
czystości w sposób niezgod-
ny z przepisami grozi karą 
grzywny. Warto pamiętać, 
że częstotliwość opróżniania 
zbiorników jest regulowana 
przez obowiązującą normę 
zużycia wody, która wynosi 
2,4  m3 na osobę na miesiąc.

Dbajmy o regularne 
opróżnianie zbiorników 
na nieczystości

Regularne opróżnianie 
zbiorników na nieczysto-
ści ciekłe i osadów z przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków stanowi podsta-
wę prawidłowej gospo-
darki wodno-ściekowej 
na nieruchomościach. 

Dziękujemy za złożone deklaracje do CEEB!

70-lecie Koła Łowieckiego „Rosomak” 
z udziałem gminy Szaflary

W sobotę, 26 listopada, Koło Łowieckie „Rosomak” 
z Poronina obchodziło jubileusz.
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Oddany do użytkowania 
chodnik o długości ponad 
800m został wykonany od 

skrzyżowania z ul. Ludźmierską 
do skrzyżowania z ul. Gancarze.

W ramach inwestycji została 
także wykonana nowa nakładka 
asfaltowa na jezdni. Roboty były 
wykonywane przez firmę Kal-
-Trans Sp. j. Kalata, Os. Nowe 
1e, 34-424 Szaflary od połowy 
czerwca do końca listopada bie-
żącego roku.

Wartość inwestycji wynio-
sła ok. 2 337 517,44zł, z czego 

kwotę 1 252 288,00 zł stanowi 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst: Wioleta PawlakZadanie obejmowało budowę 
drogi o podstawowej szero-
kości 3,50m, z mijankami 

o szerokości 5,00m, budowę 
niezbędnych elementów wypo-
sażenia technicznego drogi oraz 
oświetlenia ulicznego. Wartość 
inwestycji wynosi ok. 3,4 mln 
zł, z czego kwotę 1.649.185,00 
zł stanowi dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Tekst: Wioleta Pawlak

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ  
W BUDYNKU OSP W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

W ramach konkursu 
„Małopolskie OSP 2022” 
Urząd Gminy Szaflary 
pozyskał środki dla za-
dania pn. ”Modernizacja 
– remont części bojowej 
tj. zapleczy technicznych 
z wydzieleniem części sa-
nitarnej w budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bańskiej Niżnej”. 
W ramach przeprowadzo-
nych robót budowlanych 
wykonano pomieszczenie 
magazynu, łazienkę oraz 
zmywalnię dla sprzętu 
pożarniczego. Całość 
stanowić będzie zaplecze 
techniczne dla garażu 
wozu bojowego. Wartość 
inwestycji to 80 100,04 zł, 
z czego 39 000zł sfinanso-
wane zostało ze środków 
Województwa Małopol-
skiego. 

Modernizacja Remiz Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Szaflary

Nowy chodnik w MaruszynieDroga za cmentarzem w Borze
Od grudnia mieszkańcy Maruszyny mogą korzystać 
z nowego chodnika w ciągu ul. Stanisława Kostki.

W Borze dobiegają końca roboty związane z budową 
nowej drogi gminnej, zwyczajowo nazywanej 
„Za Cmentarzem”. Jest to nowy odcinek drogi 
o długości ponad 930 m.

MODERNIZACJA REMIZY OSP W ZASKALU
Zostały zakończone roboty budowlane polegające na remoncie wieży głów-
nej remizy, balkonów oraz schodów 
zewnętrznych od strony zaplecza i ul. 
Kościelnej. W wyniku podjętych robót 
całkowicie wymieniono zniszczone 
deskowanie wieży i ścian szczyto-
wych, odmalowano syrenę, strzechy, 
podbitki i rysie, wymieniono też okna 
i wyłaz dachowy na wieży. W ramach 
koniecznego remontu położono także 
nowe płytki ceramiczne na schodach 
wejściowych i balkonach. Przemalo-
wano również pomieszczenie garażu. 
Całość inwestycji została pokryta ze 
środków własnych gminy. 

MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GARAŻU  
WOZU BOJOWEGO W OSP BAŃSKA WYŻNA

Dobiegły końca, roboty budowlane w wy-
niku których druhowie z OSP w Bańskiej 
Wyżnej wyremontowali pomieszczenie 
garażu dla wozu bojowego. W ramach 
prac wykonano całkowicie nową po-
sadzkę przemysłową, przemalowano 
ściany oraz obłożono je płytkami cera-
micznymi, wymieniono starą stolarkę 
na okna termoizolacyjne. Dostosowano 
również podjazd, wykonując na części 
nową nawierzchnię z kostki betonowej 
wraz z odwodnieniem liniowym. Całość 
inwestycji pokryta została ze środków 
własnych gminy.

Projekt współfinansowany 
ze środków Województwa 
Małopolskiego na realizację 
prac budowlano-remonto-
wych w remizach strażackich 
w 2022 roku
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2023:
BÓR, ZASKALE

Data
Odpady segregowane 

i zmieszane.
Kolory worków

STYCZEŃ

12.01.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

26.01.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

LUTY
09.02.2023

(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

23.02.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

MARZEC
09.03.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

23.03.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

22.03.2023 (środa)
BÓR

WIELKOGABARYTY

24.03.2023 (piątek)
ZASKALE

WIELKOGABARYTY

KWIECIEŃ
06.04.2023

(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

20.04.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

26.04.2023 (środa)
BÓR

FOLIA ROLNICZA

28.04.2023 (piątek)
ZASKALE

FOLIA ROLNICZA

MAJ
04.05.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

18.05.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

23.05.2023 (wtorek)
ZASKALE

SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

25.05.2023 (czwartek)
BÓR

SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

CZERWIEC
01.06.2023

(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

15.06.2023
(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

29.06.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

 

LIPIEC
13.07.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

27.07.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

SIERPIEŃ
10.08.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

24.08.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

WRZESIEŃ
07.09.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

21.09.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK
05.10.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

19.10.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LISTOPAD

02.11.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

16.11.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

30.11.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

GRUDZIEŃ

14.12.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

28.12.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZNE ORAZ FOLIA ROLNICZA PO 
SIANOKISZONKACH ZBIÓRKA: 

 Bór - na parkingu przed cmentarzem ul. Św. Józefa 
(wszystkie zbiórki),

 Zaskale  - na placu przy przystanku autobusowym obok 
remizy OSP  ul. K. K. Wojtyły 67 (wszystkie zbiórki)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2023 
SZAFLARY 

Data
Odpady segregowane 

i zmieszane
Kolory worków

STYCZEŃ

10.01.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

24.01.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

LUTY
07.02.2023

(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

21.02.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

MARZEC
07.03.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

21.03.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

KWIECIEŃ
04.04.2023

(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

18.04.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

12.04.2023 (środa) WIELKOGABARYTY

MAJ

02.05.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

16.05.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

30.05.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
12.05.2023 (piątek) FOLIA ROLNICZA

25.05.2023 (czwartek) SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY
CZERWIEC

13.06.2023
(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

27.06.2023
(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

 

 

 

 

LIPIEC
11.07.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

25.07.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

SIERPIEŃ
08.08.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

22.08.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

WRZESIEŃ
05.09.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

19.09.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK
03.10.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

17.10.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

31.10.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

LISTOPAD

14.11.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
28.11.2023

(wtorek)
CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

GRUDZIEŃ

12.12.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

27.12.2023 (środa)
-zbiórka w środę po świętach 

Bożego Narodzenia

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZNE ORAZ FOLIA ROLNICZA PO 
SIANOKISZONKACH ZBIÓRKA: 

 Szaflary                                                                                                                             
- na parkingu koło cmentarza ul. A. Suskiego (wszystkie 
zbiórki)                                                                                                                              
- na placu przed remizą OSP ul. A. Suskiego 82 
(wielkogabaryty) 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2023:
BAŃSKA NIŻNA, BAŃSKA WYŻNA

Data
Odpady segregowane 

i zmieszane
Kolory worków

STYCZEŃ

03.01.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

17.01.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

31.01.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

LUTY
14.02.2023

(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

28.02.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

MARZEC
14.03.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

28.03.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

15.03.2023 (środa)
BAŃSKA NIŻNA WIELKOGABARYTY

17.03.2023 (piątek)
BAŃSKA WYŻNA WIELKOGABARYTY

KWIECIEŃ
11.04.2023

(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

25.04.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

19.04.2023 (środa)
BAŃSKA NIŻNA FOLIA ROLNICZA

21.04.2023 (piątek)
BAŃSKA WYŻNA FOLIA ROLNICZA

MAJ

09.05.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

23.05.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

23.05.2023 (wtorek)
BAŃSKA NIŻNA, 
BAŃSKA WYŻNA

SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY

 

 

 

CZERWIEC
06.06.2023

(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

20.06.2023
(wtorek)

CZARNE
ZÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LIPIEC
04.07.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

18.07.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

SIERPIEŃ
01.08.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

16.08.2023 (środa)
-zbiórka w środę po Wniebowzięciu 

NMP

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

29.08.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

WRZESIEŃ
12.09.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

26.09.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK
10.10.2023

(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

24.10.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LISTOPAD

07.11.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

21.11.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

GRUDZIEŃ

05.12.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

19.12.2023
(wtorek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZNE ORAZ FOLIA ROLNICZA PO 
SIANOKISZONKACH ZBIÓRKA: 

• Bańska Niżna  - przed remizą OSP przy ul. Papieskiej 132 
(wszystkie zbiórki)

• Bańska Wyżna - przed remizą OSP przy ul. Szlak Papieski 
77 (wszystkie zbiórki)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
W GMINIE SZAFLARY W ROKU 2023 
MARUSZYNA, SKRZYPNE 

Data
Odpady segregowane 

i zmieszane
Kolory worków

STYCZEŃ

05.01.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

19.01.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

LUTY
02.02.2023

(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

16.02.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

MARZEC
02.03.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

16.03.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

30.03.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE
29.03.2023 (środa)

MARUSZYNA
WIELKOGABARYTY

31.03.2023 (piątek)
SKRZYPNE

WIELKOGABARYTY

KWIECIEŃ
13.04.2023

(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

27.04.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

                            MAJ
05.05.2023 (piątek)

MARUSZYNA
FOLIA ROLNICZA

10.05.2023 (środa)
SKRZYPNE

FOLIA ROLNICZA

11.05.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

25.05.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

24.05.2023 (środa)
MARUSZYNA
SKRZYPNE

SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I 

ELEKTRONICZNY

CZERWIEC
09.06.2023 (piątek)

-zbiórka w piątek po Bożym 
Ciele

CZARNE
ZÓŁTE

BRĄZOWE

22.06.2023
(czwartek)

CZARNE
ZÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

 

LIPIEC
06.07.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

20.07.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

SIERPIEŃ
03.08.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

17.08.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

31.08.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

WRZESIEŃ
14.09.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

28.09.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE
BRĄZOWE

PAŹDZIERNIK
12.10.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

26.10.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE
BRĄZOWE

LISTOPAD
09.11.2023

(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

23.11.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

ZIELONE

GRUDZIEŃ

07.12.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

BRĄZOWE

21.12.2023
(czwartek)

CZARNE
ŻÓŁTE

NIEBIESKIE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNE 
I ELEKTRONICZNE ORAZ FOLIA ROLNICZA PO 
SIANOKISZONKACH ZBIÓRKA: 

 Maruszyna  
- na skrzyżowaniu J. Pawła II i Os. Byliny plac (wszystkie zbiórki), 
- na parkingu przed cmentarzem ul. J. Pawła II (wszystkie zbiórki), 
- na działce przy skrzyżowaniu ulicy Kosy, Wspólnej i  Ludźmierskiej 
(wielkogabaryty i folia rolnicza), 

 Skrzypne 
- na placu przed remizą OSP ul. Kościelna 4 (wszystkie zbiórki)
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ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG NA TERENIE GMINY 

SZAFLARY W SEZONIE  
2022/2023

ODŚNIEŻANIE 
DRÓG KRAJOWYCH 
(„ZAKOPIANKA”) – 
KONSORCJUM FIRM 
W SKŁADZIE:
• Podhalańskie 

przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe S.A.

 ul. Szaflarska 102, 34-400 
Nowy Targ

• Podhalańskie Drogi 
Sp. z o.o., ul. Składowa 12C, 
34-400 Nowy Targ

 Punkt Obsługi 
Kontraktu – Punkt ZUD, 
ul. Szaflarska 102,  
34-400 Nowy Targ

 Nr tel. 513-711-868 
(całodobowy)
• Koordynator ZUD:  

Elżbieta Gawłowicz 
tel. 601-518-700

• Z-ca Koordynatora ZUD:  
Andrzej Pocięgiel  
tel. 601-983-911

ODŚNIEŻANIE DRÓG 
POWIATOWYCH:
• Firma Handlowo-

Usługowa „KAL-
TRANS” Sp. j. Kalata

 Telefon 601 550 142, 
18 27 545 73

 Nadzorujący zadanie:  
Józef Maryniarczyk, 
tel. 609-820-544

ODŚNIEŻANIE DRÓG  
GMINNYCH:
• Firma TATRY-INWEST 

Sp. z o.o. SP.K.
 Telefon 794 498 147
 Zimowe utrzymanie 

w miejscowościach: 
Szaflary oraz Zaskale

• Firma Handlowo-
Usługowa „KAL-
TRANS” Sp. j. Kalata

 Telefon 601 550 142, 
18 27 545 73

 Zimowe utrzymanie 
w miejscowościach: 
Maruszyna, Skrzypne, 
Bańska Wyżna, Bańska 
Niżna i Bór.

Nadzorujący zadaNie:  
Tomasz Buńda tel. 18 261 23 17

W ramach zadania wykonano sieć 
o długości ok. 5,2 km umożliwiającą 
podłączenie ok. 100 budynków. Na 

całej długości sieci zostały także zabudo-
wane hydranty ppoż. Wykonawcą robót 
była firma MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i In-
stalacji Budowlanych, Czesław Wróbel, 
34-654 Męcina 597.

Całość robót o wartości ok. 2,6 mln zł 
została sfinansowana z subwencji wod-
no-kanalizacyjnej z Budżetu Państwa 
przekazanej Gminie Szaflary w grudniu 
2021 roku.

Tekst: Wioleta Pawlak

Wodociąg pierwszy etap Szaflary
W poniedziałek 12.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego 
pierwszego etapu gminnej sieci wodociągowej w Szaflarach, 
obejmującej swoim zasięgiem ul. Boczną, Nadwodnią, Orkana do 
DK47 oraz częściowo ul. Zakopiańską.

Przy Szkole Podstawowej w Szaflarach przybyło 
aż 26 nowych miejsc parkingowych od stro-
ny ulicy Ogrodowej. Realizacja tego zadania 

była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 

100 000,00 zł dzięki wsparciu Wiceministra Finan-
sów Sebastiana Skuzy Pozostałą wartość inwestycji 
w kwocie ok. 150 000,00 zł pokryła Gmina Szaflary 
ze środków własnych.

Tekst: Wioleta Pawlak

Miejsca parkingowe przy szkole w Szaflarach
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Głównym celem w zakre-
sie gospodarki odpada-
mi jest zapobieganie ich 

powstawaniu i zmniejszanie 
ilości wytwarzanych odpadów, 
a następnie odzyskiwanie su-
rowców i ponowne ich wyko-
rzystanie oraz bezpieczne dla 
środowiska końcowe uniesz-

kodliwianie odpadów nie wy-
korzystanych.

Pamiętajmy jednak, że kosz-
ty zagospodarowania odpadów 
komunalnych zależą m.in. od 
ilości i rodzaju oddawanych 
przez nas odpadów!!!

NIE WYTWARZAJMY 
TYLE ŚMIECI !

Niesegregowane i niezago-
spodarowane śmieci, które każdy 
z nas wytwarza każdego dnia, 
trafiają na powiększające się 
składowiska odpadów.

MNIEJ ODPADÓW = 
MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY 
ZA ODPADY

SEGREGACJA ODPADÓW 
= MNIEJSZE KOSZTY ZAGO-

SPODAROWANIA ODPADÓW 
= MNIEJSZA OPŁATA ZA OD-
PADY

Dobre nawyki: Ograniczenie 
powstawania odpadów i Segre-
gacja! 

Kilka prostych zasad 
jak zmniejszyć ilość śmieci:
 » Idąc na zakupy zabieraj ze 

sobą torby wielokrotnego 
użytku, najlepiej wykonane 
z materiałów ekologicznych.

 » Jeżeli już weźmiesz ze sklepu 
torbę foliową, zanim ją wy-
rzucisz wykorzystaj ją w go-
spodarstwie domowym np. do 
pakowania i przechowywania, 
albo jako torbę na śmieci.

 » Kupuj tyle, ile naprawdę po-
trzebujesz.

 » Wybieraj produkty trwałe.
 » Wybieraj produkty w dużych 

opakowaniach.
 » Zamiast zwykłych, jednorazo-

wych baterii stosuj akumula-
torki, które można wielokrot-
nie ładować.

 » Oddaj nie wyrzucaj! Rzeczy 
używane, których już nie po-
trzebujesz np. meble, sprawny 
sprzęt AGD, ubrania, książki, 
zabawki dla dzieci i sprzęty 
sportowe oddaj potrzebują-
cym lub instytucjom, które 
przekażą je potrzebującym.

 » Wybierz szklaną butelkę 
zwrotną zamiast butelki 

plastikowej (szklana butel-
ka może być wykorzystana 
powtórnie natomiast butelka 
plastikowa jest jednorazowa).

 » Unikaj produktów zapakowa-
nych  w wiele warstw opa-
kowań.

 » Jeśli masz przydomowy ogró-
dek, kompostuj odpady. Kom-
postowanie to jedna z najle-
piej sprawdzonych metod 
powtórnego wykorzystania 
odpadów. 

 » Posłużą do nawożenia Two-
jego ogrodu. Obecna techno-
logia pozwala przechowywać 
kompost w sposób bezpieczny 
i nieuciążliwy. 

 » Unikaj jednorazowych pro-
duktów np. plastikowych 
sztućców na grilla czy papie-
rowych talerzyków.
Segregując śmieci znacząco 

przyczyniasz się do ochrony 
środowiska. Dzięki segregacji 
możliwe jest odzyskanie ogrom-
nej ilości surowców i pieniędzy. 
Segregacja to czysty zysk.

JAK ZAPOBIEGAĆ 
POWSTAWANIU ODPADÓW?

Każdy z nas, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu 
powstawania odpadów. Wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, 
które po zużyciu produktu stają się odpadem. 
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24 maja br. roku upłynęło 
80 lat od śmierci Augu-
styna Suskiego, jednej 

z tych postaci, która odcisnęła 
trwały ślad w historii Podhala. 
Dla mieszkańców naszej gminy 
stanowi to tym większy powód 
do dumy, że miejscem jego uro-
dzenia są Szaflary, w których 
spędził większość swojego 
życia. Warto, abyśmy zdawali 
sobie sprawę, że spośród nas 
wywodzi się człowiek wielo-
wymiarowy o niezwykle bo-
gatej osobowości. 

PATRIOTA
Wchodzenie w dorosłość 

Augustyna odbywało się 
w czasie szczególnym, kiedy 
Polska po 123 latach zaborów 
odzyskiwała niepodległość. 
Właśnie w 1918 roku rodzi-
ce za namową miejscowego 
nauczyciela zgodzili się po-
słać jedenastoletniego syna do 
gimnazjum w Nowym Targu. 
Uczęszczał tam przez 8 lat, 
a trasę do szkoły (w sumie 
szesnaście kilometrów tam 
i z powrotem) pokonywał 
pieszo. Kiedy tylko przestę-
pował  próg szkoły, jego wzrok 
padał na tablicę upamiętnia-
jącą absolwentów i uczniów 
poległych w Wielkiej Wojnie 
w latach 1914-1918. Widok tej 
tablicy przez wszystkie te lata 
robił na nim wielkie wrażenie 
i stanowił fundament kształtu-
jącego się w nim patriotyzmu. 

Tysiące kilometrów, czę-
sto samotnie pokonywane, 
które przez te wszystkie lata 
przeszedł w drodze do i ze 
szkoły, sprzyjały rozmyśla-
niom, bo Augustyn miał re-
fleksyjną naturę. Dlatego nie 
dziwią sformułowania, które 
znalazły się później w jednym 
z jego tekstów publicystycz-
nych pt. „Miłość ojczyzny”. 
Warto przytoczyć z niego kilka 
zdań: „Ojczyzna jest wszyst-
kim – w czym, naokoło cze-
go i z czego żyjemy. Miłość 
ojczyzny musi być świadoma 
i wewnętrznie wypracowana, 
nie może być nienawiścią do 
nikogo i do niczego. Polak two-
rzy swą ojczyznę przez twórczą 
pracę w sobie samym i otocze-

niu. Musi być czysty, rycerski 
i prawy!”

Nie były to czcze przemy-
ślenia, ponieważ, gdy okaza-
ło się, że Polska już po dwu-
dziestu latach niepodległości 
znalazła się w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie wskutek 
wybuchu II wojny światowej, 
Augustyn Suski postanowił 
działać. Wrzesień 1939 roku 
zastał go na Wołyniu, który 
wówczas znajdował się na 
wschodnich kresach II Rze-
czypospolitej. Podjął decyzję 
o natychmiastowym powro-
cie do Szaflar, lecz nie mógł 
przypuszczać, że ta wędrów-
ka potrwa ponad półtora roku. 
Najpierw jako podporucznik 
znalazł się w szeregach wojska 
polskiego, jednak w wyniku 
klęski w kampanii wrześnio-
wej jako jeniec dostał się do 
niewoli, w której przebywał 
na terenie Austrii w okolicach 
Grazu. Po kilku miesiącach 
wydostał się z niej, jednak 
gdy był już w pobliżu Suchej 
Beskidzkiej, ponownie został 
aresztowany i osadzony w wię-
zieniu w Cieszynie. Pomogły 
starania urzędu gminy w Sza-
flarach, dzięki którym Augu-
styn został zwolniony z wię-
zienia i 15 maja 1941 roku 
powrócił do rodzinnego domu.

Dramatyczne przeżycia nie 
pozbawiły go energii i woli 
działania. Natychmiast po 
powrocie nawiązał kontakt 
z osobami organizującymi na 
Podhalu ruch oporu przeciw-
ko niemieckiemu okupanto-
wi. Efektem  spotkań i roz-
mów Suskiego z długoletnią 
znajomą Jadwigą Apostoł 
z Nowego Targu i Tadeuszem 
Popkiem była decyzja o powo-
łaniu organizacji, która byłaby 
w kontrze do rozprzestrzenia-
jącej się na Podhalu idei Gora-
lenvolku, która propagowała 
pogląd, że górale stanowią 
część narodu germańskiego. 
Organizacja przyjęła nazwę 
Konfederacja Tatrzańska, a na 
jej czele jako naczelnik stanął 
Augustyn Suski.

Organizacja stopniowo się 
rozrastała i do końca 1941 roku 
konfederaci byli obecni  w oko-

ło 40 miejscowościach szero-
ko pojętego Podhala. Również 
w Szaflarach powstała placów-
ka lokalna. Liczba zaprzysiężo-
nych członków wynosiła około 
400 osób, a ponadto ponad 100 
ludzi mających doświadczenie 
wojskowe - oficerów, podofice-
rów i szeregowych - tworzyło 
zręby dywizji górskiej, czyli 
zbrojnego ramienia Konfedera-
cji Tatrzańskiej. Powstała więc 
poważna siłą zdolna do pod-
jęcia walki z okupantem. Nic 
zatem dziwnego, że Niemcy 
podjęli działania zmierzające 
do jej unicestwienia. Niejaki 
Stanisław Wegner-Romanow-
ski, który wcześniej zyskał 
zaufanie Augustyna Suskiego, 
doprowadził do jego uwięzienia 
przez zakopiańskie gestapo. Za 
swą działalność patriotyczną 
Augustyn trafił do obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz.

NAUCZYCIEL
Augustyn Suski studiował 

z przerwami na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w latach 1926-
35. Przerwy były spowodowa-
ne głównie trudnościami mate-
rialnymi. Nie zawsze stać go 
było na utrzymanie się w Kra-
kowie, które przecież sporo 
kosztowało. Co prawda nie 
zakończył studiów uzyskaniem 
magisterium, jednak osiągnął 
główny cel, którym było zda-
nie państwowego egzaminu na-
uczycielskiego, a tym samym 
uzyskanie pełnych uprawnień 
pedagogicznych. W 1935 roku 
podjął pracę wychowawcy 
i nauczyciela w Uniwersyte-
cie Ludowym w Michałówce 
na Wołyniu. Po dwóch latach 
został przeniesiony do oddalo-
nego o ok. 50 kilometrów Ró-
żyna, gdzie objął kierownictwo 
w tamtejszym Uniwersytecie 
Ludowym. 

Jako pedagog uważał, że tyl-
ko dając przykład własnego po-
stępowania, można być wiary-
godnym. Wychowankami obu 
uniwersytetów mniej więcej 
w równych proporcjach była 
młodzież polska i ukraińska, 
a relacje między tymi dwoma 
narodowościami często były 
dość napięte. Za swoje głów-

ne zadanie uznał wzmacnianie 
wzajemnego szacunku między 
młodymi Ukraińcami i Polaka-
mi. Jego pełną oddania misję 
nauczycielską przerwał jednak 
wybuch wojny.

ARTYSTA
Niezwykle głęboka wraż-

liwość Augustyna Suskiego 
przejawiała się w twórczości 
literackiej. Jeszcze jako nasto-
latek publikował w „Gazecie 
Podhalańskiej” pierwsze wier-
sze i opowiadania. Ukazywały 
one zauroczenie młodego po-
ety podhalańskim krajobrazem 
i górską przyrodą, a pisane były 
piękną góralską gwarą. Wiersze 
Suskiego znalazły się wśród 
twórczości pięciorga innych 
poetów z Podhala w antologii 
„Poezja młodego Podhala” wy-
danej w 1937 roku. W przed-
mowie do tego zbioru wybit-
ny historyk literatury polskiej 
Stanisław Pigoń napisał, że 
Suski wydobył z gwary góral-
skiej „wszechstronne bogactwo 
wyrazu i w słowie poetyckim 
spadnie na doliny Polski pięk-
na, potężna i urocza i rozraduje 
świat”.

Z kolei miłośnik twórczości 
Suskiego, poeta Jan Szczawiej 
20 lat po jego śmieci napisał: 
„Jestem pewien, że gdyby żył, 
byłby twórcą wybitnym, bo 
jego utwory są gorące, zniewa-
lające, podbijające. Cokolwiek 
robił, pisał czy wychowywał 
młodzież, spalał się cały”. 

Poza wierszami w gwa-
rze zachowała się niewielka 
ilość wierszy pisanych języ-
kiem literackim, a także pięć 

Ten, który uratował honor górali

Augustyn Suski 1907–1942
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opowiadań zainspirowanych 
legendami góralskimi. Można 
tylko smucić się faktem, że 
gestapo, aresztując Suskiego, 
zabrało z jego domu dużą ilość 
papierów, wśród których znaj-
dowały się niepublikowane 
dotąd utwory. W ten sposób 
bezpowrotnie przepadła znacz-
na część dorobku literackiego 
poety.

A przecież warto też pa-
miętać o jego zamiłowaniach 
teatralnych, którymi zarażał 
młodzież z Szaflar, czego 
efektem były przedstawienia 
i wieczornice prezentowane 
w Szaflarach, Nowym Targu 
i Zakopanem. 

GÓRAL
Z punktu widzenia wielu 

osób Augustyn Suski nie powi-
nien uważać się za górala. Co 
prawda jego ojciec pochodził 
z Rdzawki, ale matka wywo-
dziła się z rodziny węgierskich 
kowali, którzy swoje miejsce 
na ziemi znaleźli w zakopiań-
skich Kuźnicach. Ludwik 
i Marianna Suscy osiedlili się 
w Szaflarach w 1905 roku i tu 
Gustek przyszedł na świat dwa 
lata później. Od najwcześniej-
szego dzieciństwa utrwalał się 
w nim duch miejsca. Szaflary 
i Podhale były dla niego cen-
trum świata, małą ojczyzną 
w ramach tej wielkiej i jedynej 
– Polski. Jeszcze raz oddajmy 
głos Janowi  Szczawiejowi: 
„Suski chciał rzucić czar gwa-
ry góralskiej na Polskę, by tym 
łatwiej zdobywać dla tradycji 
Podhala, jego myśli i pragnień 
sympatię całego kraju”. 

Suski dostrzegał przy 
tym szereg nieprawidłowo-
ści w życiu podhalańskiej 
społeczności. Bezrobocie, 
pijaństwo, żebractwo, sze-
rzenie się chorób zakaźnych 
– to zjawiska, które bardzo 
go niepokoiły. Nazywał je 
„chorobami społecznymi”. 
Nie ograniczał się tylko do ich 
krytyki, ale dawał recepty, jak 
można je zwalczać. Jednym 
z lekarstw była działalność 
„ognisk podhalańskich”, czy-
li mówiąc językiem dzisiej-
szym – oddziałów Związku 
Podhalan. On sam w czasie 
swego kilkuletniego pobytu 
w Krakowie aktywnie dzia-

łał w Akademickim Związku 
Podhalan. Za jedno z zadań 
tej organizacji uważał „pracę 
nad wyrobieniem tęgich cha-
rakterów podhalańskich i po-
głębienie swojskiej kultury”. 

Nie może więc dziwić fakt, 
że Augustyn Suski z wielkim 
bólem obserwował rozwijającą 
się ideę Goralenvolku. Przeczu-
wał, że niebawem w powszech-
nej opinii ogółu Polaków słowo 
„góral” może być utożsamia-
ne z pojęciem zdrajcy. Bardzo 
tego nie chciał, stąd jego myśl, 
która legła u podstaw Konfe-
deracji Tatrzańskiej: „Honor 
nakazuje, by Goralenvolk zo-
stał zdławiony przez samych 
Podhalan”.

SYN I BRAT
Droga życiowa, którą ob-

rał Suski, w jego mniemaniu 
wykluczała dbałość o szczę-
ście osobiste. Dlatego pomi-
mo bardzo bliskich relacji, 
które nawiązał z Jadwigą 
Apostoł, uznał, że założenie 
rodziny nie jest jego powo-
łaniem. A przecież ze swymi 
najbliższymi łączyły go nie-
zwykle silne więzi. Rodzice, 
czterej bracia i siostra dawa-
li mu zawsze siłę i oparcie. 
Szczególna bliskość łączyła 
go z jedyną siostrą Janeczką, 
która była jego powierniczką 
i głównym adresatem listów 
z więzień w Cieszynie i Tar-
nowie. A sposób, w jaki ten 
dorosły i dojrzały mężczyzna 
wyrażał się w listach o swo-
ich rodzicach („Jestem winny 
list i Tatusiowi”, „Nie byłem 
w ostatnim roku na grobie 
naszej Matusi”), wiele mówi 
o jego synowskich uczuciach. 

On sam – więziony, tortu-
rowany, męczony – przede 
wszystkim martwił się o naj-
bliższych. Domagał się od Ja-
neczki, by dokładnie informo-

wała go w listach o wszystkim, 
co ich dotyczy.

MĘCZENNIK
Ostatnie miesiące życia 

Augustyna Suskiego to czas 
wypełniony męczeństwem. 
Nie spodziewając się podstępu, 
przyjechał w dniu 30 stycznia 
1942 roku do Zakopanego na 
spotkanie ze Stanisławem We-
gnerem-Romanowskim – agen-
tem gestapo, który przeniknął 
w szeregi konfederatów. Za-
trzymany przez Niemców tuż 
po wyjściu z pociągu trafił do 
siedziby gestapo mieszczącej 
się w willi „Palace”. W tym 
otoczonym złą sławą miejscu, 
zwanym katownią Podhala, 
w którym torturowanych było 
ok. 2000 osób, a zamordowa-
nych ok. 400, Augustyn prze-
bywał kilka dni. Był codziennie 
przesłuchiwany i torturowany 
wyjątkowo okrutnie i brutalnie. 
Po kilku dniach został przewie-
ziony do więzienia etapowego 
w Tarnowie, gdzie trafiali ci, 
których następnie transporto-

wano do obozu koncentracyj-
nego w Auschwitz. W Tarno-
wie był przetrzymywany kilka 
tygodni, a o bardzo ciężkich 
warunkach tam panujących 
można się dowiedzieć z dwóch 
jego grypsów, które dotarły do 
Janeczki. Drugi z nich nosi datę 
27 marca 1942 roku, a dzień 
później Augustyn Suski został 
przewieziony do Auschwitz. 
Oprócz grypsów Janeczka 
otrzymała paczkę, w której 
władze więzienia przesłały oso-
biste rzeczy jej brata. Do dziś 
w szkole w Szaflarach przecho-
wywana jest przekazana przez 
Janeczkę koszula Augustyna ze 
śladami jego krwi.

Obóz w Auschwitz nie da-
wał przeciętnemu więźniowi 
możliwości przeżycia dłużej 
niż maksymalnie kilka miesię-
cy. W przypadku Augustyna 
Suskiego ten czas zamknął się 
w niespełna dwóch miesiącach. 
Ciężka ponad siły praca, głód, 
choroby powodujące stopniowe 
wycieńczenie organizmu – te 
wszystkie czynniki spowodo-
wały, że naczelnik Konfedera-
cji Tatrzańskiej zmarł 24 maja 
1942 roku, a jego ciało zostało 
spalone w piecu krematoryj-
nym.

Tak zakończyło się życie 
człowieka, który od najwcze-
śniejszej młodości wyznaczał 
sobie zawsze najwyższe cele. 
I pozostał w tym konsekwent-
ny do końca, bo jak stwier-
dził w jednym z więziennych 
grypsów: „Ja się już taki uro-
dziłem”. Pamięć o nim trwała 
wpierw wśród najbliższych, 
a obecnie wśród wszystkich, 
którzy chociaż trochę intere-
sują się historią Podhala. Bo to 
przecież ten, który w mrocz-
nych okupacyjnych czasach 
uratował honor górali.

Tekst: Jarosław Szlęk
Źródła:
• Augustyn Suski „Utwory zebrane”,
• „Augustyn Suski – Naczelnik Konfe-

deracji Tatrzańskiej, poeta, patriota, 
ludowiec”, pod redakcją Anny Mlekodaj 
i Magdaleny Sadlik,

• „Ocalić od zapomnienia”, pod redakcją 
Jarosława Szlęka

Zdjęcia:
• Augustyn Suski „Utwory zebrane”,
• Archiwum Muzeum Auschwitz,
• Jan Krzysztofek

Pomnik Augustyna Suskiego w centrum 
Szaflar

Augustyn Suski jako więzień obozu Auschwitz
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W ramach realizacji projek-
tu „Aktywny i Świadomy 
Senior w Gminie Szaflary 

V” w dniu 7 grudnia 2022 r. 13 
seniorek wzięło udział w warsz-
tatach plastycznych, które po-
prowadziły animatorki kultury 
Natalia Romasz oraz Natalia 
Staszel.

Uczestniczki wykonały prze-
piękne choinki z szyszek, które 

samodzielnie tworzyły, deko-
rowały, malowały, zdobiły aby 
wykorzystać je do stworzenia 
świątecznych ozdób wykorzy-
stując zakupione materiały tj. 
szyszki, żywe gałązki, bomki, 
łańcuchy itp.

W trakcie zajęć seniorki uczy-
ły się wykorzystywania i łącze-
nia materiałów, doboru kolorów, 
projektowania nowych wzorów, 

usprawniając pracę rąk, pobu-
dzając twórcze myślenie a przy 
tym wykazując się dużą kreatyw-
nością,

Tradycyjnie przy spotkaniach 
nie zabrakło ciekawych rozmów, 
śmiechu i dobrej zabawy. Było 
serdecznie, ciepło i kameralnie.

Zajęcia plastyczne po raz 
kolejny przypadły uczestnicz-
kom do gustu, seniorki chętnie 

realizowały swoje indywidualne 
pomysły.

Projekt socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szaflarach pod nazwą: „Aktyw-
ny i Świadomy Senior w Gminie 
Szaflary V” jest dofinansowany 
ze środków otrzymanych od Wo-
jewody Małopolskiego.

Tekst: Bożena Bobak, oprac. r/
Zdjęcia: Natalia Romasz

Swoim przybyciem Święty 
uszczęśliwił 75 dzieci z te-
renu gminy. Niektóre dzieci 

nie mogły osobiście odebrać pre-
zentu z uwagi na chorobę, dla-
tego też w ich imieniu zrobili to 
rodzice. Ale i rodzice stanęli na 
wysokości zadania, przygotowali 
się do spotkania deklamując dla 
Mikołaja wiersze.

Okazało się, że wszystkie 
dzieci były w tym roku bardzo 
grzeczne i w pełni zasłużyły na 
swój prezent.

Zaangażowanym osobom, 
przede wszystkim członkom 
Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień za pracę nie tylko 
podczas imprezy Mikołajowej, 
ale całoroczny trud włożony 
w wykonywanie zadań, a także 
naszej niezawodnej pomocnicy 
Pani Bernadetcie Czernik za po-
moc w udekorowaniu sali bardzo 
dziękuję.

Tekst i zdjęcia: Pełnomocnik Wójta 
ds. PiRPU Katarzyna Sowa, oprac. r/

06 grudnia 2022 r. remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskalu witała 
niezwykłego gościa, przybyłego z bardzo daleka, bowiem w tym dniu 
swoją obecnością zaszczycił ją sam Święty Mikołaj, na zaproszenie 
Urzędu Gminy – GKPiRPU.

Święty Mikołaj w Gminie Szaflary

Warsztaty bożonarodzeniowe dla seniorów
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dlatego też na ten niezwykły czas Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szaflach zaplanował wykonanie przez seniorów ozdób świątecznych.
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Szczęśliwe życie to bezpieczne życie 
– podsumowanie profilaktycznego 
konkursu plastycznego

W dniu 28 października 2022 r. miało miejsce wręczenie nagród dla laureatów 
profilaktycznego konkursu plastycznego pn. „Szczęśliwe życie to bezpieczne 
życie”. Konkurs ten został zorganizowany został przez Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach.

Do konkursu wpłynęło 48 
prac z 4 szkół z gminy Sza-
flary, w: Skrzypnem, Borze, 

Maruszynie Dolnej oraz Bańskiej 
Wyżnej.

Prace oceniała komisja kon-
kursowa w składzie:
 » Małgorzata Gacek – przewod-

nicząca
 » Maria Piszczek – członek
 » Natalia Romasz – członek
 » Jolanta Piszczek – członek

Przy ocenie prac komisja bra-
ła pod uwagę: zgodność treści 
pracy z treścią tematu konkursu, 
inwencję i pomysłowość prezen-
tacji tematyki, czytelność przeka-
zu, ogólne wrażenia estetyczne 
oraz kreatywność i oryginalność.

Wyniki pracy komisji przed-
stawiają się następująco:

Grupa I – Klasy I-II

 » I miejsce
 Marcin Kwak kl. II, opiekun 

Barbara Magdziak, Szkoła 
Podstawowa w Skrzypnem,

 » II miejsce
 Aneta Jamrych kl. 

II, opiekun Barbara 
Magdziak, Szko-
ła Podstawowa 
w Skrzypnem,

 » III miejsce
 Wiktoria Sulka kl. I, opiekun 

Anna Kalata, Szkoła Podsta-
wowa w Borze,

 » Wyróżnienie
 Amelia Szarek kl. I, opiekun 

Anna Waluś, Szkoła Podsta-
wowa w Skrzypnem,

 Krzysztof Krzeptowski kl. 
II, opiekun Krystyna Jarosz, 
Szkoła Podstawowa w Bań-
skiej Wyżnej.

Grupa II – Klasy III-IV

 » I miejsce
 Zuzanna Migiel kl. IV, opie-

kun Monika Peciak, Szkoła 
Podstawowa w Skrzypnem,

 » II miejsce
 Izabela Migiel kl. III, opie-

kun Monika Peciak, Szkoła 
Podstawowa w Skrzypnem,

 » III miejsce
 Julia Bafia kl.IV, opiekun 

Monika Peciak, Szkoła Pod-
stawowa w Skrzypnem,

 » Wyróżnienie
 Maria Krzeptowska kl. IV, 

opiekun Katarzyna Rusnak, 
Szkoła Podstawowa w Bań-
skiej Wyżnej,

 Amelia Rusnak kl. IV, opie-
kun Katarzyna Rusnak, Szko-
ła Podstawowa w Bańskiej 
Wyżnej,

Grupa III – Klasy V-VII

 » I miejsce
 Yelizaveta Radetska kl. VI, 

opiekun Monika Peciak, Szko-
ła Podstawowa w Skrzypnem,

 » II miejsce
 Oliwia Sikoń kl. VI, opie-

kun opiekun Monika Pe-

ciak, Szkoła Podstawowa 
w Skrzypnem,

 » III miejsce
 Emilia Sikoń kl. V, opiekun 

Monika Peciak, Szkoła Pod-
stawowa w Skrzypnem,

 » Wyróżnienie
 Iwona Szostak kl. V, opiekun 

Monika Peciak, Szkoła Pod-
stawowa w Skrzypnem,

 Amelia Sikoń kl. VI, opiekun 
Monika Peciak, Szkoła Pod-
stawowa w Skrzypnem.

Nagrody i podziękowania 
dla wszystkich zwycięzców, jak 
również dla opiekunów którzy 
przygotowali dzieci do konkursu 
wręczyli Zastępca Wójta Gminy 
Szaflary Sławomir Furca oraz 
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależ-
nień Katarzyna Sowa.

Tekst: Katarzyna Sowa
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Jesienią uczniowie klasy 
VIII ze szkoły w Skrzyp-
nem rozpoczęli realizację 

projektu historycznego Śladem 
Podhalańskich Bohaterów, do 
którego zgłosili się wiosną. Ce-
lem projektu było: upowszech-
nienie wśród dzieci i młodzieży 
wiedzy nt. Kurierów Tatrzań-
skich, zaangażowanie młodych 
ludzi w poszerzanie i rozpo-
wszechnianie wiedzy o Kurie-
rach Tatrzańskich, aktywne pie-
lęgnowanie tożsamości 
lokalnej i narodowej, 
rozbudzenie w uczniach 
zainteresowania kulturą 
i historią społeczności 
lokalnej, regionalnej, 
uwrażliwienie uczniów 
na kultywowanie pamięci 
i szacunku dla przeszło-
ści, oraz integrowanie ze-
społu klasowego poprzez 
podejmowanie wspólnych 
inicjatyw.

Przystępując do realizacji pro-
jektu, podjęliśmy szereg działań, 
by poznać dzieje tych, którzy tak 
pięknie zapisali się na kartach 
naszej historii. Pozyskane infor-
macje upowszechniliśmy w na-
szej szkole, przeprowadzając 
akcje informacyjne i konkursy 
wiedzy, których celem było pro-
pagowanie wiedzy o działalności 
kurierskiej wybranych przez nas 
bohaterów.

Podążyliśmy także śladem 
Kurierów Tatrzańskich, by po-
znać barwne dzieje zwykłych lu-
dzi, którym przyszło żyć w trud-
nych czasach II wojny światowej, 
a którzy poprzez swoją odwagę 
i determinację zapisali się na kar-
tach historii. Byli młodzi, zdolni, 
wysportowani i silni. Niektórzy 
z nich przebojem wdarli się do 
światowej narciarskiej elity. Woj-
na ze skoczni i śnieżnych tras 
zesłała ich na kurierskie szlaki, 
do celi śmierci i obozu zagłady. 
Ich losy i niezłomna postawa 
wywołują tyle emocji, skłaniają 
też do refleksji na temat naszych 
patriotycznych powinności. Dla-

tego właśnie podążyliśmy ich 
śladem, chcąc z ich pięknych 
biografii wyciągnąć lekcję dla 
siebie. Lekcję odwagi, patrioty-
zmu i poświęcenia dla wyższych 
celów.

Pierwszym punktem realiza-
cji projektu było przygotowa-
nie prezentacji multimedialnej 
na temat działalności Kurierów 
Tatrzańskich. Wyniki swojej pra-
cy przedstawiliśmy społeczności 
szkolnej. Była to lokalna kampa-
nia edukacyjna, podczas której 
podzieliliśmy się efektami naszej 
pracy. Powstała także wystawa 
na temat działalności Kurierów 
Tatrzańskich. Przedtawiliśmy 
(nie)zwykłych ludzi, którzy 
swoje losy powiązali z losami 
ojczyzny, którzy ryzykowali 
i potrafili postawić wszystko na 
jedną kartę. Wystawa miała też 
pokazać nasze wysiłki, by po-
zyskać jak najwięcej informacji 
o tych tatrzańskich bohaterach, 
dlatego pokazaliśmy odwiedza-
ne przez nas miejsca związane 
z Kurierami Tatrzańskimi.

Stworzyliśmy także mapę 
Śladami Tatrzańskich Kurierów 

– na zajęciach czytelniczych 
w bibliotece szkolnej. Szu-
kaliśmy miejsc związanych 
z działalnością kurierską, np. 
Waksmund, Chochołów, Za-
kopane, Budapeszt. Chcieli-
śmy też pokazać, że Węgrzy 
– mimo że związani z nazi-
stami, „przymykali” oko na 

działalność kurierską.
Udaliśmy się do Zakopane-

go na Cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, gdzie znajduje się ta-
blica pamiątkowa poświęcona 
Kurierom Tatrzańskim i gdzie 
spoczywają niektórzy z nich. 
Byliśmy także w Muzeum Ta-
trzańskim, w katowni Podhala 
Palace, gdzie byli katowani Ku-
rierzy (m.in. pradziadek naszego 
kolegi). Na końcu odwiedziliśmy 
Plac Niepodległości, na którym 
znajdują się tablice upamiętniają-
ce działalność kurierską. Dzięki 
temu zebraliśmy materiał foto-
graficzny i faktograficzny.

Następnie wybraliśmy się do 
Chochołowa na granicę polsko-
-słowacką. Chochołów stanowił 
ważny punkt na mapie działal-
ności kurierskiej. Stąd kurierzy 
przeprawiali się za granicę. Tutaj 
Stanisław Frączysty przeprowa-
dził (z powodzeniem) generała 
Edwarda Rydza-Śmigłego.

Kolejnym punktem naszych 
podróży był Oświęcim, bo też 
bohaterowie naszego projektu tu-
taj właśnie trafiali, np. Stanisław 
Frączysty (przeżył piekło obozu), 

Bronisław Czech, czy Franciszek 
Bąk (w obozie zakończyli swoje 
życie).

Zorganizowaliśmy także 
literacko-filmowe spotkanie 
w szkolnej bibliotece, podczas 
którego zaprezentowane zostały 
wybrane filmy (np. Niezłomni 
Podhala – kurierzy tatrzańscy, 
Marusarz – tatrzański orzeł i in.) 
oraz książki poświęcone działal-
ności kurierów tatrzańskich (np. 
Śladami kurierów tatrzańskich, 
Bronek – opowieść o Bronisławie 
Czechu i in.)

Przeprowadziliśmy w szko-
le również konkurs plastyczny 
Działalność kurierów tatrzań-
skich oraz konkurs literacki pod 
hasłem Odwaga kurierów ta-
trzańskich a patriotyzm.

Wszystkie te działania po-
zwoliły zintegrować zespół kla-
sowy oraz poszerzyć wiedzę na 
temat losów i działalności podha-
lańskich bohaterów. Dzięki pod-
jętym działaniom odwiedziliśmy 
wiele miejsc, poznaliśmy historię 
Podhala – naszej małej ojczyzny 
w powiązaniu z historią Polski. 
Dowiedzieliśmy się, że na na-
szej podhalańskiej ziemi doko-
nywały się doniosłe wydarzenia 
historyczne, dlatego z wielkim 
zaangażowaniem szukaliśmy śla-
dów tych wydarzeń w naszym 
najbliższym otoczeniu.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

Projekt historyczny śladem podhalańskich bohaterów
Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość;
Kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość.
/George Orwell/
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Najpierw uczniowie wzięli 
udział w akademii upa-
miętniającej to wydarze-

nie, a o godz. 17:00 rozpoczęła 
się Wieczornica Patriotyczna. 
Uczniowie odegrali sceny ze 
scenariusza napisanego przez 
nauczycieli Katarzynę Fiedler 
i Jarosława Szlęka. Obejmo-
wał on czasy z życia w Sza-
flarach przed ,,w trakcie” oraz 
po I wojnie światowej, kiedy 
to proboszczem szaflarzańskiej 
parafii był ks. Maurycy Rot-
termund. Zapisał się on w pa-
mięci ludzi, bo za jego czasów 
dokończono budowę wikarówki, 
wyremontowano i dobudowano 

piętro plebanii, wybudowano 
przy kościele dwie kaplice oraz 
kaplicę na cmentarzu parafial-
nym. Scenariusz zawierał dwa 
znaczące do dzisiaj wydarzenia, 
które miały miejsce w Szafla-
rach za probostwa ks. Maury-
cego: zamontowanie dzwonów 
na dzwonnicy kościelnej oraz 
postawienie krzyża na Ranis-
bergu w 1914 r.

Zarówno podczas akademii, 
jak i wieczornicy głos zabrała 
dyrektor szkoły Urszula Kru-
pa, która m.in. mówiła w jaki 
sposób można dzisiaj ukazywać 
patriotyzm, kiedy Polska jest 

wolnym krajem. Warto do-
dać, że przedstawione przez 
naszych uczniów epizody 
ukazywały bardzo wyraźnie 
ówczesny patriotyzm, który 
był głęboko zakorzeniony 
w społeczności lokalnej 
i tak bardzo wówczas po-
trzebny. Powagi wydarze-
niu dodawały pieśni pa-
triotyczne oraz góralskie, 
które śpiewał szkolny zespół 
Kabatinki, pod kierownictwem 
nauczycielki muzyki Agnieszki 
Zając. To za jego sprawą, w trak-
cie wieczornicy, zgromadzeni 
goście mogli odśpiewać znane 
pieśni patriotyczne. Na uwagę 

zasługują również solowe wy-
stępy uczniów naszej szkoły, 
którzy mieli okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności wo-
kalne oraz grę na instrumentach.

Tekst: Mariola Pajerska
Zdjęcia: Piotr Ścisłowicz

Uczestnicy akademii przypo-
mnieli, że walczyło o nią 
kilka pokoleń, które nie po-

zwoliły światu zapomnieć o ist-
nieniu narodu polskiego. W mon-
tażu literacko – muzycznym 
młodzi zaskalanie przypomnieli, 
Ojców Niepodległości: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Paderewskiego 

i Wincentego Witosa.W trakcie 
uroczystości można było też 
usłyszeć przepiękne utwory mu-
zyczne o tematyce patriotycznej. 
Kolejny raz przeżyliśmy wzru-
szenie i radość z faktu, że po 123 
latach niewoli, nasza ojczyzna 
powróciła na mapę Europy.

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

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości w szkole 
podstawowej w Zaskalu było umiłowanie wolności.

Akademia z okazji  
Święta Niepodległości

Obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Szkole 
Podstawowej w Szaflarach rozpoczęły się 9 listopada.
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Szkoła podstawowa w Maru-
szynie Dolnej, jak co roku, 
włączyła się w obchody tego 

Święta. Uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowali 
wiersze i piosenki patriotyczne 
i zaprezentowali je na uroczy-
stym apelu szkolnym. Wszyscy 
byli odświętnie ubrani i mieli 
przypięte kotyliony w barwach 
narodowych. Podniosłego tonu 
uroczystości nadał udział Pocztu 
Sztandarowego oraz wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. 
W tym dniu miało miejsce rozda-
nie nagród uczniom, którzy brali 
udział w konkursie plastycznym 
pn. „Wizerunek Orła Białego na 
przestrzeni wieków”. Zdobywcy 
I miejsca otrzymali bilety wstępu 
do Parku Trampolin Jump Pla-

net w Nowym Targu, a pozostali 
uczestnicy nagrody książkowe 
i słodkości. Konkurs został zaini-
cjowany przez Przewodniczącą 
Rady Rodziców Dorotę Jaróg. 
Nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy, a Pani Dorocie dzięku-
jemy za zaangażowanie w orga-
nizację konkursu plastycznego.

Wszystkim uczniom biorą-
cym udział w akademii bardzo 
dziękujemy. Dziękujemy także 
nauczycielom: Renacie Zagól, 
Katarzynie Bierowiec i Stanisła-
wowi Bieleckiemu za przygoto-
wanie scenariusza uroczystości 
i Annie Królczyk dziękujemy za 
wykonanie odświętnej, patrio-
tycznej dekoracji.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

Dzieci przyszły w strojach 
galowych, dodatkowo przy-
strojone w biało-czerwoną 

kokardę. Głównym celem spo-
tkania było kształtowanie miłości 
i przywiązania do kraju ojczyste-
go, jego kultury i tradycji oraz 
oddanie czci naszym symbolom 
narodowym.

Dzieci z grupy Smyki pre-
zentowały wiersze i pieśni 
patriotyczne. Wspólnie z za-

proszonymi rodzicami i człon-
kami rodzin, odśpiewano także 
hymn narodowy. Występ arty-
styczny wieńczył odtańczony 
krakowiak. Występ był pełen 
dostojności i powagi. W nie-
jednym oku pań i zgromadzo-
nych gości zakręciła się łza 
poczucia dumy i wzruszenia.

Tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Kalata – Szczepaniec, 

oprac. r/

Święto Niepodległości w Gminnym 
Przedszkolu w Szaflarach

11 listopada to niezwykle ważna data dla każdego 
Polaka, nawet tego małego. Z tej okazji 10 listopada 
wszystkie grupy z Gminnego Przedszkola 
w Szaflarach zebrały się, aby uroczyście świętować 
ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień.

Świętujemy Niepodległość!
W listopadzie przypada jedno z najważniejszych świąt państwowych 
a mianowicie Narodowe Święto Niepodległości. Nieodzownie związane 
jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. 
W tym dniu czcimy również polskie symbole narodowe. W wielu 
instytucjach i domach prywatnych widać powiewające flagi biało – 
czerwone, słychać też „Mazurka Dąbrowskiego”.
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Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej 
w szkole w Skrzypnem po-

łączone zostały z obchodami 
Dnia Papieskiego. Uczniowie 
pod opieką nauczycielki Marii 
Cisoń przygotowali przepięk-
ny program artystyczny oparty 
na nauczaniu Jana Paw-
ła II. Nieprzypadkowo, 
wszak był to (i nadal jest) 
wyjątkowy nauczyciel 
kolejnych pokoleń. Jan 
Paweł II był autorytetem, 
nauczycielem, a przede 
wszystkim człowiekiem, 
który słuchał drugiego 
człowieka, miał poczucie 
humoru i niezwykły dar 
zjednywania sobie ludzi. 
W rolę papieża wcielił się 
nasz ksiądz proboszcz, 
Adam Biłka.

Całość pomyślana została 
jako audiencja u Ojca Święte-
go, do którego przychodzą róż-
ni ludzie i całe grupy, a każde 
spotkanie to cenna lekcja dla 
nas. I tak spotkanie z Dalajla-
mą nauczyło nas, że uczciwy 

i oparty o prawdę dialog jest 
kluczem do zrozumienie dru-
giego człowieka. Wizyta Matki 
Teresy z Kalkuty uświadomiła 
nam, że prawdziwa miłość jest 
wewnętrzną postawą patrzenia 
na drugiego nie po to, by się nim 

posłużyć, ale żeby mu służyć. 
Z kolei spotkanie z piłkarzami, 
tancerzami i dziecięcym chó-
rem pokazało, że zostaliśmy 
wyposażeni w wielorakie dary 
i talenty, dlatego powinniśmy 
odkrywać w sobie te zdolności, 

cieszyć się nimi i rozwijaj-
cie je.

Spektakl w wykonaniu na-
szych uczniów dotykał isto-
ty nauczania i radości, jaką 
niesie dzielenie się wiedzą. 
Dlatego nie zabrakło ciepłych 
słów uznania i podziękowa-
nia skierowanych do pracow-
ników szkoły. Były wiersze, 
piosenki i upominki. Właśnie 
ta atmosferę radości, szacun-
ku i wdzięczności stanowi 
o niezwykłości naszej szkoły.

Tekst i zdjęcia:  
Weronika Gąsienica

Pierwszego dnia po zakwatero-
waniu się w szkole mieliśmy 
„kominek”, w trakcie którego 

jedna z naszych harcerek zło-
żyła przyrzeczenie harcerskie. 

Potem były gry i zabawy na sali 
gimnastycznej. W nocy harcerze 
zorganizowali obietnicę zucho-
wą dla dwójki naszych zuchów. 
W sobotę wczesnym rankiem po-

sprzątaliśmy salę i zjedliśmy 
śniadanie. O 9.00 odbył się 
apel a po apelu udaliśmy się do 
Wiejskiego Ośrodka Kultury na 
Festiwal Harcerskiej Piosenki 
Patriotycznej.

Zuchy zaśpie-
wały utwór „Kto 
ty jesteś? Polak 
mały”, „Harcerze”, 
„Pałacyk Michla” 
a Wędrowniczki 
„Szara Piechota”. 
Wystąpiła również 
Ewelina Starzonek 
w kategorii solistów 
z utworem „Rozkwi-
tały pąki białych 
róż”. Tak się złoży-
ło, że Ewelina zajęła 

II miejsce w kategorii solistów. 
Niestety tym razem to tylko tyle 
jeśli chodzi o nagrody. Otrzy-
maliśmy dyplomy za udział. 
Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania i bardzo dobrze zaśpie-
wali, jednak konkurencja była 
zaciekła. Mimo to bawiliśmy się 
świetnie. W przerwie zjedliśmy 
pyszny żurek przygotowany 
przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej. 
Żeby umilić sobie czas druhny 
przeprowadziły tańce integra-
cyjne angażując wszystkich 
zgromadzonych na sali. Impreza 
zgromadziła ponad 250 uczestni-
ków, którzy wykonali 24 utwory 
konkursowe.

Tekst: Uczestnicy obozy

Dzień Edukacji Narodowej w szkole 
podstawowej w Skrzypnem

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, 
które byłyby dla nich punktem odniesienia. /Jan Paweł II/

Harcerze i wędrownicy z 21 PWDH oraz zuch z 2 PGZ, w dniach 18-19 listopada 2022 roku, 
byli na dwudniowym biwaku w Ochotnicy Górnej.

VI Festiwal Harcerskiej Piosenki Patriotycznej
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Z tej okazji Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Maruszynie Dolnej 

pod opieką Bożeny Huzior za-
prezentował uroczystą akademię 
w formie przedstawienia recy-
tatorsko- muzycznego. Swoje 
umiejętności zaprezentowały 
też najmłodsze dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego oraz zespół 
romski “Terne ćhawe” działają-
cy w naszej szkole pod opieką 
asystentki romskiej Aleksandry 
Mirgi. Nie zabrakło upominków,

Wszystkim Nauczy-
cielom jeszcze raz dzię-
kujemy za starania, które 
wkładają w nasze wychowanie 
i edukację.

Wierzymy, że ten wysiłek 
uczyni z nas ludzi mądrych 
i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne, 
niezwykle trudne i mozolne bu-
dowanie naszych wnętrz.

Samorząd Uczniowski
Zdjęcia: archiwum szkoły

oprac. r/

Aktu pasowania dokonała 
dyrektor szkoły Monika 
Mroszczak- Gąsior, przy 

pomocy symbolicznego wiel-
kiego ołówka. Tym samym 
pierwszoklasiści zostali włą-
czeni do społeczności Szkoły 
Podstawowej w Borze i otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i le-
gitymacje szkolne.

Następnie uczniowie klasy 
ósmej przedstawili krótką insce-
nizację z okazji Dnia Nauczycie-
la. Piosenką, słowem i tańcem 
wyrazili swoją wdzięczność 

dla nauczycieli za ich codzien-
ny trud i poświęcenie. Każdy 
z nauczycieli otrzymał także 
wyjątkowy upominek.

W dalszej części dyrektor 
szkoły podziękowała wszyst-
kim nauczycielom za codzienne 
zaangażowanie oraz życzyła sił 
i wytrwałości w dalszej pracy. 
Na zakończenie rodzice dzieci 
z klasy pierwszej zaprosili całą 
społeczność szkolną na słodki 
poczęstunek.

Tekst: Anna Kalata, oprac. r/
Zdjęcia: Halina Gacek, Dorota Sikoń

Dzień 14 października był wyjątkowym dniem dla 
społeczności szkoły podstawowej w Borze. W tym 
dniu odbyła się akademia, podczas której uczniowie 
klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie.

Dzień Edukacji Narodowej 
i Pasowanie na ucznia  
w SP w Borze

Dzień Edukacji Narodowej 
w SP w Maruszynie Dolnej

Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów oraz 
innych pracowników oświaty, 
powszechnie znany też jako Dzień 
Nauczyciela, to moment do wyrażenia 
dla nich wdzięczności.
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W uroczystości brali udział 
rodzice przedszkolaków, 
dzieci z klasy 1-3 wraz 

z nauczycielami oraz dyrektor 
szkoły Monika Mroszczak-Gą-
sior. Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania gości i przedstawie-

nia krótkiej części artystycznej, 
w której dzieci z grupy „ Geniu-
sze” i „Mali Odkrywcy” zapre-
zentowały swoje umiejętności, 
dając tym samym dowód, jak 
dużo już potrafią. Były piosen-
ki, wierszyki, zabawy ruchowe 
i tańce. Po części artystycznej, 

dzieci obiecały: zgodnie 
bawić się w przedszkolu, 
przychodzić każdego dnia 
z uśmiechem, słuchać pani 
i pomagać kolegom, być 
dzielnym przedszkolakiem. 
Następnie dokonano uro-
czystego pasowania każdego 
dziecka na przedszkolaka. Na 

pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia każdy przed-
szkolak otrzymał dyplom 
pasowania.

Po uroczystym paso-
waniu dzieci zdmuchnęły 
świeczki z tortu i wszyscy 
udali się na słodki poczęstu-
nek do sali.

Tekst i zdjęcia:  
Dominika Bednarczyk, oprac. r/

Pasowanie na przedszkolaka w SP w Borze
Dzień 28 października pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy 
„Mali Odkrywcy”. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna 
uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.

Wreszcie nadszedł moment 
rozpoczęcia Po przemó-
wieniu dyrektor szkoły 

Jolanty Stolarczyk, dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności. 
W odświętnych strojach, w prze-
pięknych biretach na głowach 
pierwszaki błysnęły talentem. 
Znajomość przepisów drogo-
wych, pięknie zaśpiewane pio-
senki, przyjaźń i koleżeństwo 
w grupie rówieśniczej, pięknie 
zatańczony polonez to dowód, 
że dzieci są gotowe do sumien-
nej pracy w szkole. W podnio-
słej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym pierwszacy ślu-
bowali być dobrymi Polakami, 
godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem 

i nauką sprawiać radość rodzi-
com i nauczycielom. Po złoże-
niu ślubowania odbyło się sym-
boliczne pasowanie na ucznia. 
,,Pasuję Cię na ucznia”- mówi-
ła dyrektor szkoły, dotykając 
ołówkiem- jak czarodziejską 

różdżką ramion swoich pod-
opiecznych.

Następnie odbyło się pasowa-
nie na czytelnika – to oficjalne 
przyjęcie uczniów do grona czy-
telników biblioteki. Uczniowie 
złożyli uroczyste przyrzecze-

nie, że zawsze będą szanować 
książki. Celem uroczystości było 
zachęcenie najmłodszych do ko-
rzystania z biblioteki szkolnej, 
wypożyczania książek oraz sys-
tematycznego rozwijania umie-
jętności czytania. Na pamiątkę 

otrzymali przepiękne, koloro-
we książeczki. Na koniec uro-
czystości rodzice obdarowali 
swoje pociechy książeczkami 
i pamiątkowymi dyplomami. 
Po burzy oklasków pierwszo-
klasiści wrócili do klasy, gdzie 
czekały na nich słodkości 
przygotowane przez rodziców. 
Pełna fotorelacja dostępna jest 
na stronie internetowej szkoły.

Tekst: Anna Sichelska, oprac. r/
Zdjęcia: Rafał Gąsior

Ślubowanie klas pierwszych w Bańskiej Niżnej
14 października 2022 r. od rana w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej panowała świąteczna 
atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, piękna dekoracja, przygotowany 
sprzęt nagłaśniający, to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wyglądało jak najbardziej 
uroczyście. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku 
szkolnego, uczyli się dzielnie piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
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Pasowania dokonała dyrek-
tor szkoły Brygida Strzęp. 
Zanim jednak doszło do 

przyrzeczenia pierwszokla-
siści musieli poddać się eg-
zaminowi i wykonać wiele 
trudnych zadań przygotowa-
nych przez kolegów z klasy 
drugiej. Pierwszacy wykazali 
się znajomością savoir vivre, 

zasad bezpieczeństwa na dro-
dze, wiadomościami o Polsce 
oraz znajomością zastoso-
wania przyborów szkolnych. 
Pokazali także jak tańczy się 
poleczkę oraz musieli wyka-
zać się talentem plastycznym. 
Starsi koledzy zafundowali im 
także eliksir szczęścia pełen 
witamin, który wszyscy wypili 

z uśmiechem. Od drugoklasi-
stów otrzymali też pamiątkowe 
upominki.

W tym ważnym dniu, naj-
młodszym uczniom towarzy-
szyli rodzice, którzy także ślu-
bowali, że dzieci będą zawsze 
dla nich najważniejsze. Dla 
swoich pociech przygotowali 
piękne upominki oraz poczę-

stunek, na który zaprosili star-
szych kolegów i nauczycieli. 
Każdy pierwszoklasista otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz 
pierwszy szkolny dokument- 
legitymację. To był dzień 
pełen emocji i pozytywnych 
wrażeń.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

W uroczystości wzięli udział 
rodzice oraz dyrektor 
przedszkola Katarzyna 

Pająk-Budz. W krótkiej części 
artystycznej maluszki zapre-
zentowały swoje umiejętności, 
dając tym samym dowód, jak 
dużo już potrafią. Po części 
artystycznej, dzieci obiecały: 
zgodnie bawić się w przed-
szkolu, przychodzić każdego 

dnia z uśmiechem, słuchać 
pani i pomagać kolegom, być 
dzielnym przedszkolakiem. 
Następnie dokonano uro-
czystego pasowania każdego 
dziecka na przedszkolaka. Na 
pamiątkę tego ważnego wy-
darzenia każdy przedszkolak 
otrzymał dyplom pasowania.

Tekst i zdjęcia:  
Anna Białońska oprac. r/

W środę, 26 października 2022 r., w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach, odbyła się uroczystość 
pasowania na Przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla grupy “Tuptusiów”. 
Od tego dnia stają się oficjalnie przedszkolakami.

Uroczyste pasowanie na Przedszkolaka

Pasowania nadszedł czas
13 października 2022 r. najmłodsi wychowankowie szkoły podstawowej 
w Skrzypnem, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem.

31

nr 4(26)/2022 HISTORIA I EDUKACJA



Uroczystość rozpoczęła się 
polskim tańcem narodo-
wym – polonezem, który 

zatańczyły dzieci, ubrane w stro-
je galowe. Następnie uczniowie 
wystąpili z programem artystycz-
nym. Recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki, których tematyka 
związana była z patriotyzmem, 
miłością do Ojczyzny, kulturą 
osobistą i o tym czego będą się 
uczyć w szkole oraz o tym, że 
w szkole jest wspaniale i nie na-
leży się szkoły bać.

Później uczniowie złożyli 
ślubowanie na sztandar szko-
ły. Po ślubowaniu uroczystego 

pasowania na ucznia dokonała 
dyrektor szkoły Urszula Krupa. 
Na zakończenie życzyła uczniom 
wytrwałości w zdobywaniu wie-
dzy i wyraziła przekonanie, że 
będą godnie reprezentować na-
szą szkołę.

Rodzice wręczyli dzieciom 
przygotowane przez siebie 
upominki, a następnie zaprosi-
li wszystkich na poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że ta ważna 
uroczystość zostanie na długo 
w pamięci uczniów.

Tekst i zdjęcia: wychowawczynie 
klas pierwszych Marta Grońska, 

Lucyna Kopińska, oprac. r/

Dzień ten na długo pozosta-
nie w pamięci dzieci z gru-
py „Motylki” z Oddziału 

Przedszkolnego w Bańskiej 
Niżnej i ich rodziców. Tego dnia 
odbyła się ważna uroczystość 
- pasowanie na przedszkolaka. 
Na to wydarzenie zaproszeni 
zostali rodzice oraz dyrektor 
szkoły Pani Jolanta Stolarczyk. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
powitania i części artystycznej, 

w której „Motylki” prezentowały 
swoje umiejętności.

Następnie Pani Dyrektor do-
konała uroczystego pasowania 
każdego dziecka. Przedszkolaki 
otrzymały dyplom, książeczkę 
oraz słodki upominek. Wszyst-
kim bardzo się podobało, cho-
ciaż w niejednym oku łza się 
zakręciła.

Tekst: Halina Kalata, oprac. r/
Zdjęcia: Weronika Jamróz - Gałdyn

26 października w Oddziale 
Przedszkolnym w Bańskiej Niżnej odbyło 
się pasowanie na przedszkolaka.

„Pasuję cie na przedszkola...”

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Szaflarach odbyło się 
16 listopada 2022 roku. Dzieci długo przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia.

Ślubowania nadszedł czas….
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Spotkanie rozpoczęliśmy 
symbolicznym ogniskiem, 
a nasza druhna Karolina po-

prowadziła musztrę, oddzielnie 
dla Zuchów i Harcerzy. Na-

stępnie wszyscy zgromadzeni 
harcerze wykonywali kartki 
świąteczne, które będą sprze-
dawane przez nich w okresie 
świąt Bożego Narodzenia.

W czasie planowej prze-
rwy zjedliśmy kolację, tj. 
gulasz wołowy przygotowa-
ny przez naszych młodszych 
druhów – zuchy. Osobiście 

widziałem, ile serca i pra-
cy włożyli w samodzielne 
(no nie do końca, bo pod 
okiem druhny Ani) przy-
gotowanie tej wyśmienitej 
potrawy, gotowanej w ko-
ciołku, na kuchni polowej. 
Chwilę po zjedzeniu kolacji, 
harcerze znowu przystąpili 
do robienia kartek świątecz-
nych. Po skończeniu pracy, 
była chwila przerwy, a póź-
niej od razu zaczęła się gra 
terenowa na temat naszej 
szkoły. Po grze, zagraliśmy 
w siatkówkę i koszykówkę. 
Potem zmęczeni, od razu po-
szliśmy spać. Na tym biwaku 

zdołaliśmy zrobić wiele poży-
tecznych rzeczy, ale również 
odpocząć i zrelaksować się 
w gronie przyjaciół. Zuchy 
miały okazję zdobyć spraw-
ność kuchcika. Cieszę się że 
ten biwak się odbył. Oby było 
więcej takich imprez.

Tekst: Wyw. Jakub Starzonek

Tę troskę społeczność szkoły 
podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej mogła okazać pod-

czas wizyty Pani Joli z nowo-
tarskiej Fundacji Adama Worwy 
w Nowym Targu. Spodziewali-
śmy się zwykłej pogadanki na 
temat wolontariatu, sposobów 
i form pomocy potrzebującym, 
czy opieki paliatywnej. Jednak 
spotkanie, które miało miejsce 15 
listopada 2022 r., było niezwykłe, 
ponieważ gościliśmy także Ka-
rola Bryniarskiego, podopiecz-
nego Fundacji, borykającego się 
z ciężką i nieuleczalną chorobą.

Zaciekawieni, aczkolwiek 
nieco onieśmieleni, powitali-
śmy naszych gości, pomagając 
chłopcu i jego mamie dostać się 
do naszej szkoły. Kiedy chłopcy 
wnieśli wózek chorego, wszyscy 
z zapartym tchem oczekiwali 
tego, co też nam on opowie. 
Tymczasem Karol okazał się 
pogodnym chłopakiem, który 

pomimo przeciwności i choroby, 
realizuje swoje plany i marze-
nia. Opowiedział nam o swojej 
sportowej pasji i o spełnionym 
marzeniu 4 lata temu, dzięki 
finansowemu wsparciu Fun-
dacji, Karol, jego brat i mama 
mogli polecieć na mecz jego 
ulubionej drużyny Manchester 
City. Spełnienie tego marzenia 
było możliwe dzięki zaangażo-
waniu szkół w akcję Pola Na-
dziei. Dowiedzieliśmy się, że 
biorąc udział w takich akcjach, 
pomagamy. To naprawdę budu-
jące, że nasze działania mają tak 
pozytywne efekty i wywołują 
uśmiech na twarzach chorych 
i potrzebujących dzieci.

Spotkanie przebiegało w cu-
downej atmosferze. Karol nie 
narzekał na swój los, a jego po-
goda ducha i pasja sprawiły, że 
inaczej spojrzeliśmy na potrzeby 
chorych. Przecież oni, tak samo 
jak my, marzą o szacunku, zrozu-

mieniu i akceptacji. I właśnie to 
możemy im ofiarować włączając 
się w różnego rodzaju akcje, ale 
też poświęcając im swój czas. 
Nasz gość chętnie odpowiadał 
na nasze pytania, a dla nas była 
to niezwykła lekcja szacun-
ku i otwartości wobec innych. 
Spotkanie skłoniło nas także do 
postawienia sobie pytania, czy 
my należycie doceniamy to, co 

mamy? Czy potrafimy, tak jak 
ten chłopiec na wózku, docenić 
to, że jesteśmy zdrowi i samo-
dzielni? Jesteśmy przekonani, 
że wszyscy uczestnicy spotkania 
wyciągnęli z niego lekcję dla sie-
bie. I że zadanie domowe,– czyli 
wcielanie w życie życzliwości 
i zrozumienia, zostanie przez nas 
odrobione.

WOLONTARIUSZE
oprac. r/

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks.Mieczysław Maliński)

Spotkanie z podopiecznym Fundacji Adama Worwy

Harcerze zdobywają stopnie sprawności
W ostatni weekend października zuchy i harcerze zorganizowali wspólną zbiórkę 
w formie nocnego biwaku. Biwak rozpoczął się 28 października 2022 roku, o godzinie 
17:30 i trwał nieprzerwanie do soboty 29 października do godziny 9:00.
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Łącznie w patrolu wzięło 
udział 10 zuchów pod opie-
ką dh phm Jana Królczyka 

drużynowego drużyny harcer-
skiej, wspomaganego przez dh 
pionierkę Dagmarę Soboń przy-
boczną gromady zuchowej oraz 
dh tropicielkę Karolinę Parzątka 
przyboczną drużyny harcerskiej. 
Niestety, w imprezie nie mogła 
wziąć udziału drużynowa gro-
mady zuchowej dh phm Anna 
Królczyk, uczestnicząca w tym 
samych czasie w spotkaniu ko-
mend hufców Chorągwi Kra-
kowskiej w Przyszowej.

Dzień Gruli w Cichym był 
bardzo udany. Zuchy miały do 
wykonania 11 zadań, takich jak: 
ozdobienie ziemniaka, napisa-
nie wiersza o ziemniaku, rzu-

canie ziemniakiem do celu (do 
kosza), rozszyfrowanie hasła, 
odnalezienie ziemniaków ukry-
tych w lesie, bieg sztafetowy, 
zabawa w berka, zabawa w „go-
rący ziemniak” czy układanie 
napisu GRULA 22 z patyków. 
Przed dopuszczeniem do wyko-
nania każdego zadania, zuchy 
musiały odgadnąć zagadkę. Na 
pierwszym punkcie poczęstowa-
no nas wybornymi pieczonymi 
ziemniakami prosto z ogniska. 
Zuchy bardzo dobrze poradziły 
sobie ze wszystkimi zadaniami, 
przy czym dobrze się bawiły. 
Po zakończeniu gry terenowej 
udaliśmy się na poczęstunek 
i wspólną zabawę do Remizy 
OSP w Cichem Dolnym.

Tydzień później (28-
29.10.2022 r.) zuchy spotkały 

się na nocnej zbiórce. Spotkanie 
było kontynuacją tegorocznej 
edycji GRULI, która odbyła się 
w Cichem Dolnym. Na nocnej 
zbiórce zuchy realizowały różne 
zadania na dwie i trzy gwiazdki, 
zuch sprawny i zuch zaradny. 
Wymagania, stawiane dziec-
ku w gwiazdkach zuchowych, 
pomagają nam osiągnąć to, co 
w naszej pracy z nimi ma być 
najważniejsze: wzbogacić język 
ojczysty, rozszerzyć jego wiado-
mości o Polsce, wzbudzić dumę 
z przynależenia do Narodu Pol-
skiego i urabiać typ dzielnego zu-
cha, który potrafi na swój sposób 
Polsce służyć i dobrze się przy 
tym bawić. Gwiazdki Zuchowe są 
szczeblami wyrobienia zuchowe-
go, które zuch zdobywa podczas 
normalnej pracy w gromadzie.

Zbiórkę rozpoczęliśmy musz-
trą, która prowadziła dh Karo-
lina Parzątka, pełniąca funkcję 
przybocznej drużyny harcerskiej. 
Po krótkim odpoczynku zuchy 
w swoich szóstkach realizowały 
zadania na gwiazdki. W miedzy 
czasie przygotowywaliśmy zupę 
gulaszową z grulami dla wszyst-
kich uczestników biwaku. Chłop-
cy świetnie się spisali krojąc wa-
rzywa do zupy a dziewczynki 
dokańczając pracę i doprawiając 
do smaku zupę.

Kolacja była obfita i syta! 
Po jedzeniu zuchy śpiewały 
piosenki i pląsały w zabawie. 
Kolejnym zadaniem było zi-
lustrowanie przygody dzielnej 
GRULI, która niestety skończy-
ła żywot w zupie ;) Natomiast 
dzielne zuchy zdobyły spraw-
ność kuchmistrza!

Ledwie zaczęliśmy a już 
północ! Czas szybko zleciał! Ci 
mniej zmęczeni (a byli i tacy), 
obejrzeli jeszcze wybrana baj-
kę. Reszta grzecznie poszła 
spać. Rano to harcerze, z dh Ja-
nem przygotowali nam pyszne 
śniadanko, tradycyjnie naleśni-
ki z dżemem. Zuchowy biwak 
uznajemy za udany!

Tekst: Przyboczna pion.  
Dagmara Soboń

Spotkanie było okazją do 
poznania ciekawostek 
o prehistorycznych gadach, 

rozwijania zainteresowań czy-
telniczych, zaznajomienia się 
z księgozbiorem biblioteki 
szkolnej oraz zasadami wypoży-
czania książek. Dzieci wspólnie 

rozwiązywały zagadki, przygo-
towały rysunki ulubionych ga-
tunków dinozaurów. Dziękuje-
my za aktywne uczestnictwo! 
Czekamy na Was w szkolnej 
bibliotece!

Tekst i zdjęcia:  
Marta Bryniarska-Ziemska, oprac. r/

Dinozaurowy zawrót głowy - to temat lekcji 
bibliotecznej, w której uczestniczyli pierwszoklasiści 
ze szkoły w Maruszynie Górnej.

Biblioteka pełna dinozarów!

Zuchowa „Grula” 2022
Jak corocznie, tak i w tym roku, w ostatnią sobotę października, Zuchy Podhalańskiego 
Hufca ZHP świętowali Dzień Ziemniaka – Dzień Gruli. W święcie wziął również udział 
patrol Gromady „Bractwo Słońca” z Maruszyny Dolnej.
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Szkoła podstawowa w Maru-
szynie Dolnej, w dniu 8 listo-
pada 2022 r., za sprawą jednej 

z nauczycielek Bożeny Huzior 
zamieniła się w niezwykłą krainę 
bajkowych postaci. Zawitały do 
niej Wróżki, Księżniczki, Królo-
we, Smerfy, Spiderman, Kowboj, 
Smok i wielu innych.

Międzynarodowy Dzień Po-
staci z Bajek to święto, które 
przypada 5 listopada, w rocznicę 
urodzin Walta Disney’a. Jest to 
wspaniała inicjatywa zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych – bajki 
bowiem są świetnym pomostem 
do wspólnej zabawy między po-
koleniami. Święto niesie za sobą 
nie tylko chęć docenienia bajek 
i ich twórców, ale i wartości edu-
kacyjne.

To dobra okazja, by zachęcić 
najmłodszych do czytania bajek, 
a co za tym idzie rozwijania wy-
obraźni, pamięci, zdobywania 
wiedzy na różne tematy, po-

znawania nowych słów, zasad 
gramatyki czy kształtowania 
właściwych postaw moralnych. 
W ten dzień odbywały się zajęcia 
w bibliotece, czytano fragmen-
ty ulubionych bajek, w klasach 
dzieci malowały portrety ulu-
bionej postaci, były zagadki, 
zabawy i oczywiście projekcje 
ulubionych bajek.

Tekst i zdjęcia:  
Bożena Huzior, oprac. r/

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. 
Rozweselają, bawią, ale przekazują też ważne 
prawdy życiowe. W Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek warto sobie o nich przypomnieć.

Uczniowie z Maruszyny Dolnej świętowali Dzień Postaci z Bajek

5 listopada przypada Mię-
dzynarodowy Dzień Po-
staci z Bajek. Ten dzień 

jest okazją, aby przypomnieć 
sobie naszych ulubionych baj-
kowych bohaterów. W tym 
roku przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej Niż-
nej wzięły udział w bajkowym 
spotkaniu. A szczególną radość 
sprawiły im odwiedziny na-
szej kochanej Calineczki, któ-
ra przeczytała im kilka cieka-
wych bajek, jedną z nich była 
‘’Kicia Kocia”. Stąd właśnie 
wziął się pomysł na zorgani-
zowanie Gminnego Konkursu 

Plastycznego na najciekaw-
szy projekt okładki do bajki 
Kicia Kocia w mojej rodzi-
nie. Konkurs cieszył 
się bardzo dużym 
zainteresowaniem, 
wszystkie nadesła-
ne prace były bardzo 
pomysłowe i koloro-
we. Atrakcyjne na-
grody sprawiły, że 
dzieci z pewnością 
będą kontynuowały 
swoją przygodę z Ki-
cią Kocią.

Tekst i zdjęcia:  
Halina Kalata, oprac. r/

Dzień Postaci z Bajek
Wkręcanie w czytanie, czyli działania czytelnicze 
dla najmłodszych organizowane przez Szkołę 
Podstawową w Bańskiej Niżnej.
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Przygotowania do tego święta 
trwały już od września, kie-
dy to uczniowie powtarzali 

tabliczkę mnożeniach w grach 
i zabawach matematycznych. 
Dziś w ramach akcji każdy mógł 
sprawdzić swoją “tabliczkową 
wiedzę” na stanowisku eksperc-
kimi. Nagrodą za poprawne roz-
wiązanie losów był tytuł eksperta 

tabliczki mnożenia oraz słodki 
upominek.

Wyłoniliśmy także Szkolne-
go Mistrza Tabliczki Mnożenia. 
Do rywalizacji przystąpili re-
prezentanci klas 4-8 wyłonieni 
w czasie eliminacji klasowych 
- Wiktoria Mrowca, Bartłomiej 
Gubała, Jakub Szczerba, Alek-
sandra Jamrych i Marcin Zubek. 

Po zaciętej walce swoją świetną 
znajomość tabletki mnożenia po-
twierdził Marcin Zubek z kla-
sy Vlll, który otrzymał puchar 
Szkolnego Mistrza Tabliczki 
Mnożenia 2022.

Serdecznie gratulujemy!
Tekst:  

Izabela Mierzyńska - Zaczyńska
Zdjecia: Elżbieta Kuźmińska

Sprawnie mnożymy w SP w Maruszynie Górnej
Już tradycyjnie w pierwszy piątek października uczniowie szkoły w Maruszynie Górnej obchodzili 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Otrzymane w ramach pro-
jektu pomoce umożliwiają 
rozwijanie umiejętności 

praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży, by wspierać edu-
kację opartą na kompetencjach 
przyszłości. Podczas licznych 
akcji i uroczystości uczniowie 
korzystają z profesjonalnego 
aparatu fotograficznego.

W ramach programu szkoła 
otrzymała drukarkę 3D wraz 
z laptopem oraz filamentami 
(materiał ekologiczny ze skład-
ników pochodzenia naturalne-
go, tworzywo termoplastyczne 
w postaci żyłki, z którego wy-
konywane są druki 3D).

Nauczyciele z naszej szko-
ły uczestniczyli w szkoleniu 

dotyczącym użytkowania dru-
karek 3D oraz programów do 
projektowania. Druk 3D, to 
technika wytwarzania detali 
metodą przyrostową, która po-
lega na nakładaniu kolejnych 
warstw materiału, tworząc 
model przestrzenny. To do-
piero początek naszej wielkiej 
przygody z drukowaniem 3D. 
Pierwszymi wydrukami, który 
maszyna mozolnie i dokład-
nie tworzyła przez parę godzin 
były śrubka i nakrętka. Mamy 
nadzieję, że to wprowadzenie 
do tworzenia innych przydat-
nych i kreatywnych modeli.

Otrzymany sprzęt umożliwia 
naszej młodzieży rozwijanie 
również umiejętności kulinar-

nych- z wykorzystaniem go-
frownicy przygotowują pyszne 
gofry a środki z ich sprzedaży 
przekazują na szczytne cele 
charytatywne.

Tekst i zdjęcia:  
Szkoła Podstawowa  

w Bańskiej Niżnej, oprac. r/

Laboratoria przyszłości
Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej przystąpiła do rządowego 
projektu Laboratoria Przyszłości.
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Dieta-cud! Lekcje biologii 
w klasie 7 łączą zajęcia 
praktyczne i wiedzę teore-

tyczną na temat wartości odżyw-
czych. Uczniowie przygotowali 
“Zdrowe śniadanie nastolatka” 
według własnego przepisu kuli-
narnego. Pojawiły się kanapki, 
zapiekanki, owsianka z owoca-
mi oraz tosty z pastą z awokado 
i jajkiem. Było smacznie i po-
mysłowo!

- Obserwujemy częściowe za-
ćmienie Słońca. Zgodnie z zapo-
wiedziami, zaćmienie rozpoczęło 
się w Polsce 25.10 około godziny 
11.15 i trwało do 13.30, a jego 

maksimum obserwowaliśmy 
między 12.15 a 12.30. Pogoda 
dopisała, więc warunki idealne 
do obserwacji!

- Na lekcjach chemii nie tylko 
rozwiązujemy zadania, ale rów-
nież eksperymentujemy.

Badanie odczynu roztworów 
można prowadzić przy użyciu 
odczynników chemicznych, ale 
równie skutecznie z udziałem 
warzyw tj. soku z czerwonej 
kapusty. O czym przekonali się 
uczniowie klasy 8.

- W listopadowy poranek 
uczniowie klasy 1 sprawdzali 
swoje umiejętności w wykony-

waniu sałatek, które były smacz-
ne a przede wszystkim zdrowe. 
Praca zespołowa dała bardzo 
dobre efekty edukacyjne i wy-
chowawcze.

Tekst: Danuta Budzyk,  
Elżbieta Kuźmińska,  
Małgorzata Potyra

Zdjęcia: Danuta Budzyk,  
Elżbieta Kuźmińska, Małgorzata Potyra

Uczniowie szkoły podstawowej w Bańskiej Wyżnej zdobyli 
2 miejsce w kategorii zielnik i album prac fotograficznych 
flory i fauny miejscowości i gminy.

Serdecznie gratulujemy Antoniemu i Aleksandrowi Rusna-
kom, laureatom konkursu oraz wszystkim uczniom zaangażo-
wanym w projekt Ekoszkoła, Ekoprzedszkole i Ekouczeń 2022.

W uroczystym podsumowaniu projektu oraz przekazaniu 
nagród laureatom wzięła udział delegacja w składzie: dyrek-
tor szkoły Renata Jagoda, koordynator projektu Katarzyna 
Rusnak oraz uczniowie Antoni Rusnak, Maria Krzeptowska 
i Amelia Rusnak.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie wyjazdu 
na podsumowanie projektu.

Tekst i zdjęcia: Opiekun SU Katarzyna Rusnak, oprac. r/

25 października w Borzęcinie rozstrzygnięto Małopolski Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-
Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2022. W tegorocznej edycji konkursu wystartowało prawie 
60 placówek oświatowych z 16 powiatów województwa małopolskiego.

Sukces uczniów SP w Bańskiej Wyżnej w Wojewódzkim Konkursie Ekoszkoła 2022

Szkolne projekty
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej 
pracuje metodami aktywizującymi. 
Poniżej kilka przykładów.
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Wydarzenie rozpoczęło się 
o godzinie 19:00, a zakoń-
czyło o 7.30 dnia następ-

nego. Uczniowie przynieśli ze 
sobą niezbędne śpiwory, koce, 
poduszki oraz własny prowiant.

Spotkanie miało charakter 
nie tylko rozrywkowy czy in-
tegracyjny, ale też rekreacyjny 
i dydaktyczny. Wspólny wieczór 
rozpoczął się od zajęć z języka 
angielskiego na temat filmów, 
a co za tym idzie słownictwa 
z tym związanego. Po krótkiej 
dyskusji o preferencjach fil-
mowych, uczniowie w parach 
rozwiązywali zadania dotyczące 
gatunków filmowych oraz umie-
jętności proponowania wspólne-
go wyjścia do kina. Następnie 
wykazali się niezwykłą kre-
atywnością oraz umiejętnością 
pracy w grupie podczas pracy 
projektowej, w której za zadanie 

mieli stworzyć plakat 
reklamujący dowolnie 
wybrany przez siebie 
film. Efektami swo-
jej pracy uczniowie 
podzielili się samo-
dzielnie podczas pre-
zentacji projektu oraz 
ustnego przedstawie-
nia filmu, oczywiście 
wszystko w języku angielskim. 
Końcowym etapem zajęć był 
interaktywny quiz na portalu 
Quizziz, podczas którego każ-
dy z uczniów mógł sprawdzić 
swoją znajomość angielskiego 
słownictwa związanego z fil-
mami.

Po części dydaktycznej 
wszyscy przenieśli się na salę 
gimnastyczną, gdzie odby-
wały się rozgrywki i zabawy 
sportowe, m. in. gra w piłkę 
siatkową. Uczniowie pomimo 

późnych godzin nocnych nie 
wykazywali żadnych oznak 
zmęczenia, a wręcz odwrotnie, 
sportu było im wciąż za mało. 
Ostatnim etapem wydarzenia 
były seanse filmowe, odbywa-
ły się one w podziale na dwie 
grupy: dziewcząt (z opiekunem 
Katarzyną Bierowiec) oraz 
chłopców (z opiekunem Janem 
Królczykiem).

Uczniowie byli zachwyce-
ni spędzeniem nocy w szkole, 
tylko nielicznych zmorzył sen 

(a kogo? To już tajemnica) i peł-
ni wrażeń w sobotni poranek 
wrócili do swoich domów, gdzie 
pewnie odsypiali nieprzespaną 
noc. Noc filmów to nie tylko 
rozrywka i mile spędzony czas 
w gronie znajomych, ale też 
wdrażanie do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze, promowanie 
zasad kulturalnego zachowania 
i zapoznanie z żywym językiem 
dzięki oglądaniu filmów w ory-
ginale.

Tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Bierowiec, oprac. r/

Akcja miała na celu zaintere-
sowanie dzieci z oddziału 
przedszkolnego czytaniem. 

Polegała na tym, że uczniowie 
z klas I – VII czytali książeczki 
dzieciom z oddziału przedszkol-
nego. Po akcji dzieci otrzymały 
pamiątkowe znaczki, zakładki 
do książek oraz książki ufundo-

wane przez Radę Rodziców. 
Przedszkolakom zostały rów-
nież wypożyczone książeczki, 
które rodzice przeczytają im 
w domu. Dziękuję wszystkim 
uczniom za przygotowanie 
i udział w akcji.

Tekst i zdjęcia:  
Bogusława Czyż, oprac. r/

W listopadzie w szkolnej bibliotece w Zaskalu 
została przeprowadzona akcja czytelnicza 
„Poczytaj mi koleżanko, kolego”.

Akcja czytelnicza „Poczytaj 
mi koleżanko, kolego”

„MOVIE NIGHT” czyli 
Noc Filmów w SP 
w Maruszynie Dolnej

17 uczniów z klas VII i VIII spędzili z piątku 
21.10 na sobotę 22.10.2022 noc w szkole. 
Noc filmowa została zorganizowana 
z inicjatywy uczniów i zachęciła ich do 
tego perspektywa wspólnego spędzenia 
czasu z koleżankami i kolegami. 
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Z tej okazji udali się oni do 
Sanktuarium Matki Bożej Ja-
snogórskiej na Bachledówce, 

gdzie znajduje się także klasz-
tor Paulinów. Bachledówka jest 
pięknym miejscem na Podhalu, 
osławionym obecnością Pryma-
sa Tysiąclecia Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. W tym oto 
miejscu, tego roku, obchodzono 
Święto Szkoły Podstawowej im. 
Świętego Jana Kantego. Dzień 
rozpoczął się od mszy świę-

tej, odprawionej przez księdza 
proboszcza Tomasza Grzesia-
ka. Następnie na placu przed 
sanktuarium uczniowie uczcili 
swojego Patrona św. Jana Kan-
tego i odśpiewali hymn szkoły. 
Po nim wszyscy zebrani mogli 
posłuchać fragmentów życiorysu 
Jana Kantego w połączeniu z cen-
nymi myślami i poezją na temat 
Świętego oraz Jego działalności. 
Uczniowie klas starszych zapre-
zentowali znane legendy, które 

związane są z cudami, z których 
zasłynął Święty Jan z Kęt. Dzię-
ki uprzejmości Ojców Paulinów, 
na placu przy domu zakonnym, 
uczniowie mogli piec kiełbaski 
na grillu. Wszyscy w dobrych 
humorach, w pięknym słońcu, 
mogli oglądać wspaniałe widoki 
jesiennego, górskiego krajobrazu.

W tym miejscu chcielibyśmy 
serdecznie podziękować Ojcom 
Paulinom za zaangażowanie się 
w obchody Święta Szkoły, za 

ciekawą prelekcję o Prymasie 
Tysiąclecia Kardynale Stefanie 
Wyszyńskim i za gościnę. Dzię-
kujemy księdzu proboszczowi 
za odprawienie mszy świętej 
i wygłoszoną homilię o Patro-
nie Szkoły. Dziękujemy również 
rodzicom, że uświetnili uroczy-
stość swoją obecnością, wszyst-
kim uczniom i nauczycielom za 
obecność i zaangażowanie.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

Przedszkolaki z SP Bór  
z wizytą w piekarni

W poniedziałek 17 października 2022 r., dzieci 
z grupy „Mali Odkrywcy” i „Geniusze” udały się 
na wycieczkę do piekarni w Szaflarach.

Podczas wizyty dzieci mia-
ły możliwość zobaczyć jak 
wygląda piekarnia od środ-

ka. Z wielkim zainteresowaniem 
przyglądały się pracy piekarza, 
poznały etapy powstawania pie-
czywa oraz produkty potrzebne 
do jego wypieku.

Dzieci zostały oprowadzone 
po najważniejszych pomieszcze-
niach piekarni, wysłuchały poga-
danki jak wyrasta ciasto oraz mo-
gły zobaczyć jak piecze się chleb. 
Przedszkolaki zobaczyły również 
duże maszyny niezbędne do pra-
cy piekarza m.in. ogromne misy 
na ciasto, krajalnicę do krojenia 

chleba, maszynę do produkcji 
bułek, itp.

Największe wrażenie wy-
warł na przedszkolakach piec do 
wypiekania i wielkie łopaty do 
wkładania pieczywa. Cudowny 
zapach i aromat upieczonego pie-
czywa sprawił, że dzieci poczuły 
się głodne i z wielkim apetytem 
zjadały przepyszne pączki.

Przedszkolaki serdecznie 
dziękują wszystkim pracow-
nikom piekarni za okazaną 
gościnność i bardzo miłą at-
mosferę.

Tekst i zdjęcia:  
Dominika Bednarczyk, oprac. r/

20 października 2022 r. cała społeczność szkolna w Maruszynie Dolnej, uczniowie, nauczyciele i rodzice 
pod kierunkiem dyrektor szkoły Marii Niedośpiał, uroczyście świętowali obchody Święta Szkoły.

Ku czci Patrona szkoły 
św. Jana Kantego
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Taka idea przyświeca ogólno-
polskiej akcji #SzkołaPamię-
ta, do której już kolejny raz 

włączyli się uczniowie szkoły 
w Maruszynie Górnej.

Uczniowie klas 1-3 pod opie-
ką wychowawców odwiedzili 
cmentarz parafialny oraz przy-
gotowali pracę plastyczne, które 
ozdobiły wystawę tematyczną 
doskonale oddającą charakter 
listopadowej zadumy.

Natomiast wizyta uczniów 
klas 4-6 na cmentarzu była zwią-
zana zarówno z chwilą refleksji, 
modlitwy, wspomnień związa-
nych z bliskimi zmarłymi, jak 
również okazją do zadbania 
o czystość na cmentarzu oraz 
w najbliższym otoczeniu.

Tekst: Elżbieta Kuźmińska
Zdjęcia: Tomasz Mazur,  

Elżbieta Kuźmińska

Przedsięwzięcie zachęca do 
upamiętnienia ważnych 
rocznic, wydarzeń i postaci 

historycznych. Akcja odbywa 
się w listopadzie, gdy w sposób 
szczególny wspominamy zarów-
no naszych bliskich, jak i tych, 
którzy zapisali się w historii – tej 
ogólnonarodowej i lokalnej.

Celem akcji jest zwrócenie 
uwagi młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o boha-
terach naszej wolności, szcze-
gólnie tych, którzy są związani 
z historią danego miejsca, regio-

nu, społeczności. Najmłodsi 
zaskalnie oglądnęli film edu-
kacyjny o Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Na-
rysowali w zeszytach znicze 
pamięci dla żołnierzy, którzy 
oddali życie w walce o wol-
ność naszej Ojczyzny.

29 listopada uczniowie 
wzięli udział w warsztatach 
patriotycznych organizowa-
nych w Muzeum Podhalańskim 
w Nowym Targu.

Tekst i zdjęcia:  
Marta Bocheńska, oprac. r/

Uczniowie szkoły w Zaskalu wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta” zainicjowanej 4 lata 
temu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szkoła Pamięta – akcja w Zaskalu

Szkoła w Maruszynie 
Górnej Pamięta...

Święta listopadowe w szczególny sposób przywołują 
w naszej pamięci zmarłych. Wspominamy zarówno 
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się na kartach 
historii danego miejsca, regionu i społeczności. Pamięć 
o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia oraz dokonań, 
i powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom.
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Pani Wiola zmaga się z cho-
robą nowotworową - mię-
sakiem pleomorficznym 

kości piszczelowej. Mając 
świadomość, że leczenie jest 
bardzo kosztowne postanowi-
liśmy ją wesprzeć organizując 
w naszej szkole akcję chary-

tatywną. Wszystkie klasy SP 
włącznie z Oddziałami Przed-
szkolnymi przygotowały ciasta, 
które sprzedawaliśmy podczas 
przerw. Słodkości za każdym 
razem znikały w mgnieniu oka. 
Przedsięwzięcie trwało kilka ty-
godni. Udało się zebrać ponad 5 

tysięcy złotych. Zebraną kwo-
tę przekazaliśmy mężowi pani 
Wioletty.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wsparli akcję “Ciastko dla 
Wioli”.

Tekst: Danuta Budzyk
Zdjęcia: Elżbieta Kuźmińska

Celem tej akcji jest promocja 
czytelnictwa wśród dzieci, 
a szczególnie działania na 

rzecz uczniów klas I, aby zachę-
cić ich do częstszego sięgania 
po książki i regularnego czyta-
nia, zarówno samodzielnego, 
jak i z udziałem najbliższych, 
rodziców, dziadków, opiekunów 
i nauczycieli.

W tym dniu każdy pierw-
szoklasista otrzymał specjalną 

„Wyprawkę czytelniczą” czyli 
antologię tekstów polskich au-
torów dziecięcych -”Pierwsze 
abecadło” oraz broszurę dla 
rodziców „Książką połączeni, 
czyli uczymy się czytać razem”.

Ponadto dzieci słuchały czy-
tanych przez bibliotekarkę bajek 
w „miniaturowym wydaniu”, co 
uatrakcyjniło wizytę w biblio-
tece.

Tekst i zdjęcia: Wioletta Luberda

Szkoła Podstawowa w Borze, w dniu 
28 października przystąpiła do kampanii 
„Mała książka – wielki człowiek”,  
prowadzonej przez Instytut Książki.

„Mała książka – wielki człowiek”

Podsumowanie akcji „Ciastko dla Wioli” 
w szkole w Maruszynie Górnej

W listopadzie zakończyliśmy akcję charytatywną „Ciastko 
dla Wioli”. Pomysłodawcami zorganizowania tejże akcji 
byli nauczyciele szkoły podstawowej, natomiast celem było 
wsparcie mieszkanki Maruszyny - Wioletty Hreśki, mamy 
uczennicy naszej szkoły.
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Kraków przywitał uczestni-
ków piękną jesienną pogo-
dą. Pierwszym punktem wy-

cieczki były odwiedziny u smoka 
wawelskiego ziejącego ogniem, 

gdzie dzieci przypomniały sobie 
legendę o Smoku Wawelskim.

Spacerowaliśmy także Drogą 
Królewską – najważniejszym 
traktem Krakowa. Tym szlakiem 

polscy królowie, bohate-
rowie narodowi uroczy-
ście zmierzali na Wawel. 
Uczniowie podążając 
z przewodnikiem ulicz-
kami Krakowa - Traktem 
Królewskim - poznawa-
li najważniejsze zabytki 
Krakowa, które sprawiły 
że dzieci mogły poczuć 
niepowtarzalny klimat pra-
dawnego Grodu Kraka. Jak 
powiedział Tadeusz Boy- 
Żeleński „...tu każdy kątek 
pełen pamiątek...”, a czar 
tych zabytków przyciąga 
swoim klimatem w każdej 
porze roku.

Kolejnym punktem wy-
cieczki była wizyta w Ogro-
dzie Doświadczeń im. 
Stanisława Lema – pierw-
szym sensorycznym parku 

edukacyjnym w Polsce. Dzieci 
miały możliwość poznawania 
i zrozumienia w połączeniu z za-
bawą praw przyrody, poprzez 

bezpośredni kontakt – odczu-
wając je własnymi zmysłami. 
Uzupełnieniem zwiedzania 
Ogrodu Doświadczeń był udział 
w warsztatach pt. „Dziecinnie 
proste eksperymenty” oraz 
projekcja w kinie sferycznym 
– Planetarium, gdzie w namiocie 
na półkolistym ekranie dzieci 
zobaczyły film w technologii 3D 
„Na skrzydłach marzeń”. Była 
to niezwykła przygoda o histo-
rii lotnictwa, pozwalająca latać 
balonem, szybować sterowcem 
i samolotem. Uczniowie byli 
wyjątkowo zadowoleni z tej 
lekcji.

Podczas tak aktywnie spędzo-
nego dnia nie mogło zabraknąć 
smacznego obiadu w restauracji 
„Pod Jabłonią”. Wszyscy zgod-
nie stwierdzili, że wycieczka była 
udana, pełna wrażeń i przyniosła 
wiele radości. Chętnie wrócimy 
do tego miejsca.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły/ oprac. r/

W dniach 21-25 listopada 2022 r., w Gminnym 
Przedszkolu w Szaflarach obchodzony był 
„Tydzień Życzliwości”. Na ten piękny i miły 
czas całe przedszkole zostało ozdobione 
żółtymi, uśmiechniętymi buziami.

Tydzień Życzliwości

Dzieci chodziły ubrane na 
żółto a ich głowy i bluzy 
zdobiły radosne minki. 

Wykorzystując program „Wiem, 
czuję, rozumiem – wychowanie 
do wartości” nauczycielki prze-
prowadziły w poszczególnych 
grupach liczne zajęcia, których 
motywem przewodnim była 
„życzliwość”. Dzieci starały 
się poprzez zabawę określić, 
jakie cechy mają ludzie życzli-

wi. Powstało też wiele 
pięknych prac pla-
stycznych i plakatów 
z ważnymi w naszym 
życiu wartościami. 
Na podsumowanie 
tego wspaniałego ty-
godnia grupa Zuchów 
zaprosiła wszystkich na spektakl 
słowno – muzyczny „W Krainie 
Życzliwości”. Występ dostar-
czył wszystkim przedszkolakom 

wiele radości. W podziękowaniu 
za udział w „Tygodniu Życz-
liwości” dzieci otrzymały nie-
spodzianki.

Pamiętajmy: Im bardziej 
jesteśmy życzliwi, tym bardziej 
jesteśmy szczęśliwi!

Tekst i zdjęcia:  
Władysława Szczechowicz, oprac. r/

Uczniowie z Bańskiej Niżnej zwiedzają Kraków
12 października 2022 roku uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza 
Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej pojechali na wycieczkę do Krakowa. Wyjazd był 
dofinansowany z rządowego projektu „ Poznaj Polskę”.
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Odwiedzili centrum nauki 
i zmysłów WOMAI w któ-
rym mieli okazję wziąć 

udział w niezwykłej wystawie 
pt. „W stronę światła”. Ekspo-
zycje były pełne interaktywnych 
eksperymentów, które pozwoliły 
dzieciom zgłębić otaczający nas 
świat.

W centrum nauki WOAMI 
uczniom towarzyszył przewod-
nik, który w niezwykle intere-
sujący sposób tłumaczył pra-
wa fizyki i reakcje chemiczne 
oraz zagadnienia dotyczące świa-
tła, dźwięków i kolorów. Dzieci 
dowiedziały się jak oderwać się 
od własnego cienia, doświadczy-
ły tego, w jaki sposób za pomocą 
zwykłych okularów, można od-
wrócić świat do góry nogami, 
i mieć wrażenie, że chodzą po su-
ficie. W magicznym piasku, który 
zmieniał kolory, uczniowie mogli 
wykreować świat własnymi rę-
koma. Tworzyli góry, jeziora, do-
liny, a nawet odkrywali kosmos 
i budowali własne planety.

Niezwykłym przeżyciem było 
zwiedzanie najważniejszych za-
bytków w Krakowie. Ucznio-
wie zobaczyli zabytkowy Ry-
nek, wysłuchali hejnału granego 
z wieży w Kościele Mariackim, 
który następnie zwiedzali. Po-

znali historię powstania kościoła 
oraz niezwykłego ołtarza wyko-
nanego przez wybitnego rzeź-
biarza Wita Stwosza. Kolejnym 
punktem wycieczki było zwie-
dzanie Królewskiego Skarbca 
na Wawelu. Uczniowie wraz 
z przewodnikiem zobaczyli naj-
ciekawsze i najcenniejsze skarby 
między innymi zabytkowe pół-
miski i sztućce, z których przed 
wiekami korzystali królowie. 
Ciekawe również były wyjąt-
kowe stroje i biżuteria królew-
ska. Uczniowie dowiedzieli się, 
że w Skarbcu nie znajdują się 
żadne insygnia władzy, takie jak 
korony królewskie czy berła, 
ponieważ zostały one zrabowa-
ne podczas zaborów.

Wycieczka na Wawel nie 
może odbyć się bez zwiedze-
nia kultowego miejsca jakim 
jest grota Smoka Wawelskiego. 
Przewodnik opowiedział legendę 
związaną z tym miejscem oraz 
wszyscy mogli zobaczyć pomnik 
smoka ziejącego ogniem.

Wycieczka była niesamowi-
tym i bardzo ciekawym przeży-
ciem da każdego. Sprawiła dzie-
ciom wiele radości i dostarczyły 
niezapomnianych wrażeń.

Tekst i zdjęcia: Aneta Buras,  
oprac. r/

Podczas zwiedzania uczest-
nicy dowiedzieli się jak 
pracowali zakonnicy, jaka 

była reguła św. Benedykta. 
Sami także mieli okazję pisać 
gęsim piórem na kartce papieru 
wyznaczone przez prowadzącą 
warsztaty litery. Poznali histo-
rię Opactwa Benedyktynów, 
którego powstanie datuje się na 
1044 rok. Akurat w tym dniu 
była awaria sieci elektrycznej, 

więc uczniowie wykonywali 
swoją „benedyktyńską pracę” 
w mroku. Dużą atrakcją był 
rejs statkiem wycieczkowym 
po Wiśle. Chociaż nie było do-
brej pogody większość uczniów 
podziwiała zabytki Krakowa 
z górnego pokładu. Na koniec 
wszyscy poszli na Wawel i dzie-
dziniec z krużgankami.

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

Pod koniec listopada uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zaskalu udali się na wycieczkę do Tyńca, gdzie 
wzięli udział w warsztatach kaligrafii w skryptorium.

Wycieczka do Tyńca

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Bańskiej Wyżnej zwiedzali Kraków
Uczniowie z klas od I do III, w dniu 9 listopada wybrali się na wycieczkę 
edukacyjną do Krakowa, w ramach projektu „Poznaj Polskę”.
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Tym razem uczestnicy zwie-
dzali Ziemię Sandomierską, 
a na trasie podróży znala-

zły się takie miejscowości, jak 
Ujazd, Sandomierz, Kazimierz 
Dolny, Opatów, Kurozwęki i Za-
lipie.

Podczas podróży dowiedzie-
liśmy się wielu ciekawych in-
formacji na temat miejsc, które 
mieliśmy zwiedzać. Nasza prze-
wodniczka pani Tamara przybli-
żyła nam najważniejsze infor-
macje na temat położenia Ziemi 
Sandomierskiej oraz jej znaczenia 
w historii naszego kraju.

Mogliśmy podziwiać ruiny 
zamku Krzyżtopór w Ujeździe, 
a piękna pogoda i lazurowe 
niebo podkreślały niezwykłość 
tego położonego wśród wzgórz 
opatowskiej ziemi zabytku kla-
sy międzynarodowej. Słuchając 
barwnej opowieści przewodnicz-
ki, mogliśmy wyobrazić sobie 
przepych i bogactwo wzniesionej 
w XVII wieku siedziby Krzysz-
tofa Ossolińskiego, jednej z naj-
większych i najpiękniejszych 
w ówczesnej Europie. Zbudo-
wany we włoskim stylu pałac 
nawiązywał do kalendarza: miał 
4 baszty (liczba kwartałów), 12 
dużych sal (liczba miesięcy), 52 
pokoje (liczna tygodni w roku) 
i 365 okien. Równie niezwykłe 
było to, że w sali jadalnej znaj-
dował się szklany strop, nad któ-
rym znajdowało się olbrzymie 
akwarium, dzięki czemu goście 
Ossolińskiego mogli podziwiać 
różne gatunki ryb podczas spo-
żywania posiłków. O bogactwie 
właściciela świadczyć mogło też 

to, że w stajniach znajdowały 
się lustra i marmurowe żłoby. 
Trudno było nam uwierzyć, że 
tak wspaniała i przemyślana bu-
dowla czasy świetności ma już za 
sobą, a ruiny – aczkolwiek bar-
dzo urokliwe – są tylko świadec-
twem przeszłości i burzliwych 
dziejów właścicieli zamku.

Kolejnym punktem wycieczki 
było zwiedzanie Sandomierza, 
malowniczego miasta położone-
go na siedmiu wzgórzach i na-
zywanego polskim Rzymem. To 
jedno z najstarszych polskich 
miast pełniło niegdyś wyjątko-
wą rolę polityczną, kulturalną 
i gospodarczą. Zwiedziliśmy 
historyczny zespół architekto-
niczno-krajobrazowy, który od 
pięciu lat wpisany jest na listę 
pomników historii. Swoją tu-
rystyczną przygodę rozpoczę-
liśmy spacerem malowniczym 
lessowym Wąwozem Świętej 
Królowej Jadwigi.

Następnie podążyliśmy ślada-
mi Ojca Mateusza, podziwiając 
piękne kamieniczki i rynek z go-
tycko-renesansowym ratuszem. 
Przeszliśmy przez Ucho Igielne 
(Furtę Dominikańską), by na-
stępnie spacerować wąwozem 
świętojakubskim, a potem zo-
baczyć przepiękny kościół Św. 
Jakuba oraz zwiedzić Podziemną 
Trasę Turystyczną, którą two-
rzą niegdysiejsze składy i piw-
nice. Tutaj poznaliśmy legendę 
o dzielnej Halinie, która poświę-
ciła swoje życie, by ratować mia-
sto przed Tatarami. Po wyjściu 
na zewnątrz mogliśmy podzi-
wiać miasto nocą – oświetlony 
rynek wywarł na nas niezwykłe 

wrażenie. Zwiedzanie skończy-
liśmy pod Bramą Opatowską.

Kolejny dzień był równie cie-
kawy. Zwiedzaliśmy niezwykle 
malownicze miasteczko arty-
stów, Kazimierz Dolny. Miasto 
zachwyciło nas swoim klimatem 
oraz niezliczonymi malowniczy-
mi zaułkami i zakamarkami. I tak 
jak poprzedniego dnia, najpierw 
przeszliśmy dwoma wąwozami 
lessowymi: Wąwozem Plebanką 
i Wąwozem Śmierci. Ten drugi 
usytuowany jest między dwoma 
cmentarzami, połączonymi arka-
dowym mostkiem. Podczas spa-
ceru podziwialiśmy przepiękne, 
odnowione po II wojnie świato-
wej kamienice ozdobione figura-
mi św. Krzysztofa i św. Mikołaja. 
Manierystyczne fasady kamie-
nic braci Przybyłów wzbudziły 
nasz zachwyt. Spodobała nam 
się również barokowa kamienica 
Gdańska, przypominająca dziś 
o kontaktach handlowych z tym 
nadmorskim miastem.

Następnie zwiedziliśmy ruiny 
średniowiecznego zamku, skąd 
rozpościerała się przepiękna 
panorama miasta. Schodząc ze 
wzgórza zamkowego, zatrzyma-
liśmy się przy kościele św. Jana 
Chrzciciela i św. Bartłomieja, by 
podziwiać najstarsze w Polsce 
organy. Tutaj również ogląda-
liśmy panoramę Kazimierza 
i podziwialiśmy Górę Trzech 
Krzyży.

Z Kazimierza Dolnego po-
jechaliśmy do położonego na 
Wyżynie Sandomierskiej Opa-
towa. To stare miasteczko, które 
powstało na przełomie X i XI wie-
ku, kryje w sobie wiele tajemnic. 
Tam zwiedziliśmy Kolegiatę Św. 
Marcina, której powstanie zwią-
zane jest z pobytem templariuszy 
na ziemi opatowskiej. Jej historię 
opowiedział nam przewodnik. 
Była to ciekawa lekcja historii, 
podczas której mieliśmy okazję 
przypomnieć sobie zwycięskie dla 
Polaków bitwy, takie jak bitwa na 
Psim Polu, bitwa pod Grunwal-
dem czy odsiecz wiedeńska.

W ostatnim dniu wycieczki 
zwiedziliśmy zespół pałacowo-

-parkowy w Kurozwękach, a tam 
salę balową, salon portretów, 
salon zielony, salon czerwony, 
taras widokowy i kaplicę. W par-
ku spotkaliśmy także ostatnie-
go właściciela posiadłości. Po 
opuszczeniu pałacu uczniowie 
odśpiewali Hymn Polski, po-
nieważ szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji „Szkoła do 
Hymnu”. Po jego odśpiewaniu 
wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Skrzypnego.

W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się miejscowości Za-
lipie, nazywaną współcześnie 
„malowana wsią”. Odwiedzili-
śmy zagrodę Felicji Curyłowej, 
w której dowiedzieliśmy się, 
że tradycja zdobienia domów 
kwiatowymi motywami została 
odkryta dopiero na początku XX 
wieku, a tego typu rękodzieło 
było w niektórych regionach 
promowane dopiero po II woj-
nie światowej. Barwne malun-
ki zdobiły nie tylko wnętrza 
domów, ale też całe obejścia. 
W zalipiańskiej wsi wszelkie 
ozdoby i malunki emanują pro-
stotą i naturalnością, dalekie też 
są od kiczu, jakiego niektórzy 
mogliby się spodziewać.

Ciekawostką jest, że Zalipie to 
nie skansenem, nadal mieszkają 
tam ludzie. Co roku odbywa się 
tam konkurs „Malowana Chata”.

Największe wrażenie wy-
warło wnętrze zalipiańskiego 
kościółka, pełne barwnych, acz-
kolwiek niezwykle gustownych 
ornamentów. Był to ostatni punkt 
wycieczki.

Warto było odwiedzić te 
miejsca, by odkryć niezwykłość 
tego obszaru Polski, który kie-
dyś stanowił pewną odrębność 
polityczną, a dziś jest świadec-
twem doniosłych dziejów. Była 
to pełna odkryć i wrażeń podróż 
przez epoki, podczas której po-
znawaliśmy najpiękniejsze za-
bytki od średniowiecznych po 
współczesne. I właśnie te nie-
zapomniane chwile pozostaną 
z nami na długo.

Tekst i zdjęcia:  
archiwum szkoły, oprac. r/

Uczniowie ze Skrzypnego poznają Polskę
W dniach od 8 do 10 listopada 2022 roku uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8 ze szkoły podstawowej w Skrzypnem, 
brali udział w wycieczce zorganizowanej w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”.
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Wycieczkę rozpoczęli od 
zwiedzania Ostrowa 
Tumskiego, najstarszej, 

zabytkowej części Wrocławia. 
Znajduje się tutaj archikatedra 
św. Jana Chrzciciela, do której 
mieli okazję wejść i podziwiać 
znajdujący się w środku XVI-
-wieczny srebrny ołtarz bisku-
pa Andreasa Jerina. Uczniowie 
mieli ponadto okazję zwiedzić 
rynek wrocławski, zabytko-
we kamienice Starego Miasta, 
dawny klasztor rycerzy czeskich, 
główny budynek Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz dwie ma-
leńkie kamieniczki o nazwie „Jaś 
i Małgosia”. Niezwykłe zainte-
resowanie i radość w uczniach 
wzbudziły napotykane w róż-
nych miejscach miasta figury 
krasnali. Kolejną atrakcją było 
oglądanie Panoramy Racławic-
kiej. Namalowany w 1894 roku 
obraz przedstawiający Powsta-
nie Kościuszkowskie, pokazany 
w wersji 3D, zrobił na uczniach 
ogromne wrażenie i zostanie 
z pewnością długo w pamięci. 
Pierwszy dzień wycieczki za-

kończyli wieczornym wyjściem 
na Mostek Pokutnic w katedrze 
św. Marii Magdaleny, skąd roz-
pościera się widok na Wrocław.

Drugiego dnia zwiedzali Wro-
cławskie Zoo, Afrykarium oraz 
Centrum Wiedzy o Wodzie „Hy-
dropolis”. Szczególnie wrażenie 
wywarło na uczniach wejście 
do Afrykarium, gdzie weszli do 

podwodnego tunelu i otocze-
ni byli przez pływające wokół 
nich ryby oceaniczne, rekiny, 
płaszczki, patelnice, ogromne 
krowy morskie i żółwie. Ostat-
nim punktem wycieczki było Hy-
dropolis. To unikatowe centrum 
wiedzy, łączące w sobie funkcję 
edukacyjną i nowoczesną formę 

wystawienniczą, bardzo spodo-
bało się uczniom. Uczniowie do-
wiedzieli się również jak ważne 
jest segregowani śmieci, które 
trafiając do oceanu, zagrażają ży-
jącym tam zwierzętom. Usłyszeli 
wiele ciekawostek związanych 
z rekinami, dowiedzieli się jak 
ważna jest woda w organizmie 
człowieka, jaką spełnia w nim 
funkcję, w jaki sposób ją traci-
my i co warto jeść, aby najlepiej 
nawodnić organizm. W kolejnej 
strefie mieli okazję poznać i sa-
modzielnie sprawdzić działanie 
wodnych wynalazków z czasów 
starożytnych: śruby Archimede-
sa, koła wodnego, zegara wod-
nego i turbiny Herona.

Wycieczka dostarczyła 
uczniom wielu cennych i nieza-
pomnianych wrażeń, zobaczyli 
wiele ciekawych miejsc, zabyt-
ków, wysłuchali związanych 
z nimi historii, mieli okazję po-
rozmawiać ze sobą nawzajem 
i wymienić poglądy na temat 
zwiedzanych miejsc oraz za-
cieśnić swoje koleżeńskie więzi.

Tekst i zdjęcia:  
Aneta Krzysiak, oprac. r/

Wycieczka do Wrocławia
Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, pod opieką 4 opiekunów,  
w dniach 17-18 listopada 2022 roku wzięli udział w 2-dniowej wycieczce do Wrocławia. Była to 
już kolejna wycieczka szkolna organizowana w tym roku kalendarzowym w ramach projektu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
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Szkoła w Szaflarach w ramach 
projektu pozyskała dofinan-
sowanie na organizację trzech 

wycieczek w kwocie 25 tys. zł, 
z czego 15 tys. zł na trzydniową 
wycieczkę do Poznania, Gniezna 
i Biskupina, po 5 tys. zł do Boch-
ni, Nowego Wiśnicza oraz No-
wego Sącza.

Klasy 3a i 3b w dniu. 
28.10.2022 r. pojechały na 
wycieczkę do Nowego Sącza. 
Uczniowie zwiedzanie rozpo-
częli od Miasteczka Galicyj-
skiego z unikatową zabudową. 
Odwiedzili zabytkową aptekę, 
fotografa, pocztę, zakład stolar-
ski i remizę strażacką. Ponadto 
wzięli udział w warsztatach ce-
ramicznych, gdzie wykonywali 
ażurowe świeczniki.

Kolejnym punktem programu 
było zwiedzanie skansenu w Są-
deckim Parku Etnograficznym, 
gdzie uczniowie poznali daw-
ną tradycję i kulturę. Zwiedzili 
starą chałupę z piecem chlebo-
wym. Dowiedzieli się między 
innymi co to jest klepisko oraz 
dlaczego zwierzęta gospodarskie 
mieszkały z ludźmi. Następnie 
odwiedzili szkołę i dowiedzie-
li się jak rówieśnicy sprzed lat 

nabywali wiedzę, czym pisali, 
jak nauczyciel utrzymywał dys-
cyplinę. Wprost ze szkoły udali 
się do cerkwi greckokatolickiej, 
a następnie zwiedzili dworek 
szlachecki z niepowtarzalnymi 
polichromiami.

Klasy 2a i 2b w dniu 
15.11.2022 r. udały się na wy-
cieczkę do Bochni i Nowego 
Wiśnicza. Zwiedzanie rozpo-
częli od zjazdu pod szyb Sutoris 
w Kopalni Soli w Bochni. Zwie-
dzanie miało charakter podróży 
w czasie, gdzie uczniowie zostali 
przeniesieni dzięki holograficz-
nym i interaktywnym insceniza-
cją. Jedną z wielu atrakcji było 
dotarcie do kaplicy Św. Kingi, 
a także zejście 297 schodami do 
Komory Ważyn, gdzie ucznio-
wie mogli odpocząć, pobawić 
się, zagrać w tenisa stołowego, 
w piłkę nożną oraz zjeść obiad. 
Następnie udali się do Zamku 
w Nowym Wiśniczu.

Na zamku w Nowym Wiśni-
czu uczniowie zwiedzali sale 
zamku Kmitów i Lubomirskich. 
Podziwiali stare obrazy, me-
ble, gobeliny, rzeźbione sufity, 
piękne stroje oraz uczestniczyli 
w warsztatach: Zamkowa Aka-

Projekt „Poznaj Polskę”
Po raz kolejny uczniowie ze szkoły podstawowej 
w Szaflarach skorzystali z projektu „Poznaj 
Polskę”, biorąc udział w ciekawych 
wycieczkach po Polsce.

demia Alchemii. Warsztaty 
składały się z historycznej 
pogadanki połączonej m.in. 
z pokazem alchemicznego 
sprzętu i „wybuchowych” 
doświadczeń, odczytem 
tajnej wiadomości i zawi- ł e j 
receptury alchemika oraz czę-
ści praktycznej, podczas której 
uczniowie samodzielnie przepro-
wadzili różne eksperymenty.

Uczniowie klas ósmych, siód-
mych i szóstych w dniach 16, 
17 i 18 listopada wybrali się na 
wycieczkę szkolną do Poznania, 
potem kolejno do Gniezna i Bi-
skupina.

W trakcie trzydniowej wy-
cieczki uczniowie mieli okazję 
odwiedzić wspaniałe miejsca, tak 
ważne z punktu historycznego 
dla naszej historii. W Poznaniu 
mogliśmy zobaczyć i wysłuchać 
ciekawych opowieści i faktów 
historycznych. Miejsca, które 
zwiedziliśmy to: historyczny 
zespół miasta, Bazylika Archi-
katedralna św. Apostołów Piotra 
i Pawła, Muzeum Archidiecezjal-
ne, kryjące bogatą kolekcję sztu-
ki sakralnej, zawierającą takie 
skarby jak najstarsza polska reli-

kwia czy najstarsza monstrancja, 
Ostrów Tumski - Rezerwat Ar-
cheologiczny Geniu Loci, który 
ukazuje oryginalne umocnienia 
grodu piastowskiego. Dodat-
kowo młodzież miała okazję 
obejrzeć ekspozycję Bramy Po-
znania, która jest najczęściej wy-
bieraną atrakcją centrum, dającą 
wiele możliwości zwiedzania. 
Tematem oprowadzania jest po-
dróż w czasie przez kolejne stu-
lecia historii wyspy katedralnej, 
a audioprzewodnik daje uczniom 
możliwość oglądania ekspozycji 
we własnym rytmie.

W Gnieźnie, pierwszej, le-
gendarnej stolicy Polski odwie-
dziliśmy Muzeum Początków 
Państwa Polskiego oraz Katedrę 
pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Wojciecha - miejsce pochówku 
świętego Wojciecha, głównego 
patrona Polski, pięciu koronacji 
królewskich oraz siedzibę pry-
masów Polski.
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Dodatkową atrakcją dla 
uczniów były: Muzeum Roga-
la w Poznaniu - żywe centrum 
poznańskich tradycji i kultury, 
które mieści się w samym sercu 
Poznania – na Starym Rynku 
z widokiem na wieżę ratuszową 
z koziołkami. Uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach w piecze-
niu Rogali Świętomarcińskich. 
Warsztaty zawierały pogadan-
kę o recepturze i składnikach 
używanych do produkcji Roga-
li Świętomarcińskich, legendę 
o powstaniu Rogali, degustację 
Rogali, wspólny wypiek Rogali 
przy użyciu tradycyjnych narzę-
dzi, elementy poznańskiej gwa-
ry, multimedialną prezentację 
o historii i dumach Poznania. 
Po zakończonych warsztatach 
uczniowie otrzymali certyfikaty 
czeladnicze cukiernika i mogli 
obejrzeć z okna muzeum słyn-
ny akt trykania się poznańskich 
koziołków.

Historii tej baśni europejskiej 
nie trzeba chyba nikomu 
przedstawiać, ponieważ 

jest jedną z najpopularniejszych 
opowieści dla dzieci o pięknej 
przyjaźni. Ten piękny muzyczny 
spektakl urzekł najmłodszych, 
ponieważ przedstawiony w za-
bawny i humorystyczny sposób 
pozwolił wkroczyć przedszko-
lakom w magiczny świat wy-
obraźni.

Dodatkowo rewelacyjne efek-
ty dźwiękowe i świetlne a tak-
że wspaniała oprawa muzyczna 
stworzyły doskonały klimat tej 
historii.

Smyki i Asy oglądały go z za-
chwytem czekając z ogromnym 
zaciekawieniem na finał tej bajki. 
A jak wiadomo jak to w bajkach 
bywa dobro zawsze zwycięża.

Tekst i zdjęcia:  
Halina Handzel, oprac. r/

W dniu 18 listopada 2022 r. grupy Smyków 
i Asów wybrały się do Miejskiego Centrum Kultury 
w Nowym Targu, aby obejrzeć przestawienie pt: 
„Kot w butach”, w reżyserii Małgorzaty Pilczuk.

Wyjazd Asów i Smyków do MCK w Nowym Targu

Rzecz przezabawna i peda-
gogiczna zarazem – Karius 
i Baktus to dwie bakterie, 

które uwielbiają słodycze, a boją 
się dentysty. A że ich „posia-
dacz” – Marek – zębów myć 
nie chce, a cukierki pochłania 
w ilościach hurtowych, znaleź-
li prawdziwe „niebo w gębie”. 
Bakterie skończyły marnie, 
a maluchy za to zęby będą myć 
częściej.

Przedszkolakom bardzo podo-
bał się występ aktorów, o czym 
mogły świadczyć gromkie brawa 
oraz ich entuzjastyczne reakcje. 
Dla wielu dzieci była to pierw-
sza wizyta w teatrze. Aktorzy, 
prawdziwa scena, muzyka przy-
ciągały uwagę młodych widzów 
i wywołały na wielu twarzach 
prawdziwy zachwyt.

Tekst i zdjęcia: Marzena Chowaniec 
– Szczotka, oprac. r/

Wyjazd do Teatru Lalek „Rabcio” 
Tuptusiów i Zuchów

Poza tym spędzili warto-
ściowe chwile w rezerwacie 
archeologicznym w Biskupinie. 
Uczniowie spacerowali śladami 
obozowisk pierwszych łowców 
i zbieraczy, osady pierwszych 
rolników, osady obronnej na pół-
wyspie, grobów skrzynkowych 
i wioski piastowskiej.

Uwieńczeniem wycieczki 
była wizyta w Skansenie Mi-
niatur Szlaku Piastowskiego, 
położonym w połowie drogi 
pomiędzy Gnieznem, a Po-
znaniem.

Z całą pewnością wyprawa do 
kolebki państwa polskiego nie 
tylko wzbogaciła wiedzę histo-
ryczną uczniów, ale także była 
okazją do wspólnego spędzania 
czasu z rówieśnikami.

Tekst: Małgorzata Strama,  
Renata Szewczyk,  

Anna Wójcik – Wojeńska, oprac. r/
Zdjęcia: Bogumiła Jagoda, Agnieszka Zając, 

Anna Wójcik - Wojeńska

W środę, 19 października 2022 r., najmłodsi milusiń-
scy z grup „Zuchy” i „Tuptusie’’ po raz pierwszy gościli 
w Teatrze Lalek „Rabcio”. Przedszkolaki miały możliwość 
obejrzenia spektaklu pt. „Karius i Baktus”, opowiada-
jącego historię dwóch gagatków grasujących w… buzi 
pewnego chłopca!
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Wspólnie udało im się 
zebrać kredki, zeszyty, 
bloki, papier kolorowy, 

farby, plastelinę, pisaki, dłu-
gopisy, ołówki, kleje, przy-
bory geometryczne, plecaki, 
nożyczki, temperówki, taśmy 
klejące, bibuły, teczki, pędzle.

Patronat honorowy nad ak-
cją objął m.in.: ks. abp Ma-
rek Jędraszewski, Metropolita 
Krakowski, Łukasz Kmita, 
Wojewoda Małopolski, Bar-
bara Nowak, Małopolski Ku-
rator Oświaty oraz ks. dr hab. 
Tomasz Homa SJ, prof. AIK, 

Rektor Akademii Ignatianum 
w Krakowie.

Bardzo dziękujemy 
Wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w akcję. 

Tekst i zdjęcia:  
Dorota Sikoń, oprac. r/

Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Borze wzięła udział w zbiórce 
materiałów plastycznych i szkolnych dla polskich szkół i placówek 
edukacyjnych na Litwie i Ukrainie (tereny dawnej Rzeczpospolitej).

„Kredkobranie” 2022 w Szkole Podstawowej w Borze

Inauguracja Roku Harcerskiego 2022/2023
Inauguracja roku harcerskiego odbywa się w pionach metodycznych. Osobno zuchy, harcerze, harcerze 
starsi i wędrownicy. Każdy z naszych pionów był zakwaterowany w innym miejscu i realizował inny 
rodzaj zadań. Hasło tegorocznej Inauguracji to „Nie ma lipy” i rzeczywiście tej „lipy” nie było.

Zuchy z 2 Podhalań-
skiej Gromady Zucho-
wej „Bractwo Słońca” 

z Maruszyny uczestniczy-
ły w trzydniowym biwaku 
w Myślenicach. W piątek 16 
września po zakwaterowa-
niu się w szkole i zjedzeniu 
szybkiej kolacji, udali się 
na pokaz ekwilibrystyki 
z ogniem. W sobotę od 9.00 
do 15.00 uczestniczyliśmy 
w grze terenowej w Dobczy-
cach. Przenieśliśmy się w czasie 
do epoki średniowiecza. W trak-
cie gry odnajdywaliśmy punkty, 
na których musieliśmy wykonać 
różne zadania: robiliśmy mik-
stury, malowaliśmy skrzynki, 
strzelaliśmy z łuku, szukaliśmy 
książek w bibliotece, pisaliśmy 
średniowieczną czcionką ini-
cjały i odtańczyliśmy średnio-
wieczny taniec. Po obiedzie 
wróciliśmy do Myślenic gdzie 
czekała na nas kolejna atrakcja!  
Graliśmy na specjalnym placu 
w mini golfa.

Tekst i zdjęcia: phm Anna Królczyk

Zastęp starszoharcerski  
„Bez kija nie podchodź” z 21 
PWDH „ Callidus” uczestni-
czył w inauguracji w 5 osobo-
wym składzie. Po przyjeździe do 
Myślenic zakwaterowaliśmy się 
w jednej z 4 szkół gdzie przeby-

wali harcerze i zuchy z różnych 
hufców. Następnie po kolacji 
i krótkim odpoczynku wybra-
liśmy się na warsztaty robienia 
mydełek pt. „Coś tutaj ładnie 
pachnie”. Kolejnego dnia od-
była się gra terenowa, której 
punkty były rozłożone po czę-
ści na terenie miasta Myślenice 
oraz na trasie na górę Chełm. 
Najbardziej trudnym, a zarazem 
męczącym elementem gry było 
wdrapanie się na górę Chełm 
oraz „wyrobienie się” z czasem. 
W nagrodę za wyjście na górę 
mogłyśmy zjechać z powrotem 
na dół kolejką i udać się na pysz-
ny obiad. 

Tekst i zdjęcia:  
sam. Julia Soboń, oprac. r/

Zastęp harcerski „Cztery Ży-
wioły” z 21 PWDH „ Calli-
dus” udał się na Inaugurację 
Roku Harcerskiego w Myśle-

nicach pod hasłem „Nie ma 
lipy”. Hasło oparto na kanwie 
legendy o myślenickiej lipce. 
Po zameldowaniu się w jednej 
z myślenickich szkół, dosta-
liśmy mapę i zasady zajęć na 
które się udaliśmy. Zajęcia po-
legały na szukaniu skrawków 
czarno-czerwonej taśmy, która 
wskazywała drogę do lasu. Na 
naszym szlaku, w niespodzie-
wanych miejscach, umieszczone 
były punkty i na każdym z nich 
mieliśmy do wykonania krótkie 
zadania. Kolejnego dnia odbyła 
się gra terenowa. Dostaliśmy 
mapę z wyznaczonymi punk-
tami rozmieszczonymi w ryn-
ku i jego okolicach. Na każ-
dym punkcie było zadanie za 
„gwiazdki” i czym trudniejsze 
było zadanie, tym więcej gwiaz-
dek mogliśmy za nie otrzymać. 
Na koniec gry wymieniliśmy 
zdobyte gwiazdki na litery, 

z których mieliśmy ułożyć naj-
dłuższe słowo rozpoczynające 
się od „Eko”. Ze zdobytych 
liter zdołaliśmy ułożyć słowo 
„Ekołąka”. 

Tekst. i zdjęcia:  
trop. Karolina Parzątka, oprac. r/

W przedostatni dzień, wieczo-
rem wszyscy uczestnicy udali 
się na koncert zespołu „Muzyka 
Końca Lata”. Niedziela była 
dniem podsumowania i powro-
tu dla wszystkich harcerzy. Po 
mszy świętej wszyscy uczest-
niczyli w apelu podsumowu-
jącym cały zlot inauguracyjny. 
Inauguracja dała nam możli-
wość rozwoju oraz zawarcia 
nowych znajomości wśród 
harcerzy i harcerek  z różnych 
hufców. W imprezie wzięło 
udział ponad dwa tysiące zu-
chów, harcerzy, wędrowników 
i instruktorów.
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Uczniowie wraz ze swoimi 
opiekunami tańczyli i bawili 
się przy dźwiękach skocz-

nej muzyki. Był to również czas 
poznawania tradycji, przysłów 
związanych z andrzejkami oraz 
andrzejkowych wróżb. Piękne 
wróżki, cyganki i czarownice na 
podstawie rozmaitych znaków 
przepowiadały przyszłość. Sym-
bole wiedzy magicznej: świece, 
lampiony i inne elementy de-
koracji dodawały tajemniczo-
ści całej scenerii. Nie zabrakło 
też tradycyjnego lania wosku, 
przekuwania serduszek z imio-
nami, występów iluzjonistów itp. 
Zabawy i śmiechu było wiele. 
Wszyscy zadowoleni wrócili do 
domów pełni nadziei, że spełni 

im się to, co wywróżyli sobie 
tego magicznego wieczoru.

Za ten wyjątkowy dzień po-
dziękowania należą się dyrektor 
szkoły Renacie Jagodzie, na-
uczycielom za opiekę i wspólną 
zabawę, a także przygotowanie 
słodkiego poczęstunku, uczniom 
za przygotowanie i zaangażo-
wanie podczas andrzejek oraz 
rodzicom za przygotowanie 
poczęstunku, który był sprze-
dawany przez uczniów na cele 
Samorządu Uczniowskiego.

Dla nich wszystkich wielkie 
DZIĘKUJĘ.

Tekst i zdjęcia:  
opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Katarzyna Rusnak, oprac. r/

Złoty wiek komiksów roz-
począł się erą superboha-
terów pod koniec lat 30. 

XX wieku w Stanach Zjedno-
czonych. W Polsce u schyłku 
lat 50 XX wieku w harcerskim 
czasopiśmie „Świat Przygód” 
zaczęły ukazywać się komiksy 
o przygodach dwóch chłopców 
i szympansa, które szybko osią-
gnęły rekordową popularność. 

Tytus, Romek i A’Tomek Pap-
cia Chmiela stali się bohatera-
mi kultowymi. Potem dołączyli 
Kajko i Kokosz prasłowiańscy 
wojowie autorstwa Janusza 
Christy. Młodzi zaskalanie zapo-
znali się z przygodami dzielnych 
wojowników. Sami też zaczęli 
tworzyć komiksy.

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

Zaskalanie poznali historię komiksu
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Zaskalu podczas lekcji 
języka polskiego poznali historię komiksu.

Zabawa andrzejkowa w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji 
i obrzędów ludowych. Z tej okazji 24 listopada 2022 w szkole w Bańskiej Wyżnej odbyła się zabawa 
zorganizowana dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII.
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Podczas koncertu zgromadzeni mieszkań-
cy Skrzypnego oraz przybyli goście mieli 
okazję wysłuchać pieśni patriotycznych, 

wspólnie z zespołem śpiewać znane im pieśni, 
a tym samym uczcić tak ważną dla nas Pola-
ków 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Pieśni zawsze towarzyszyły naj-
ważniejszym wydarzeniom naszej historii, te 
patriotyczne krzewiły ducha polskości, wskrze-
szały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach 
klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, 
często zagrzewały do boju, bywały modlitwą.

W ten najprostszy sposób, czyli modlitwą 
w intencji Ojczyzny i wspólnym śpiewem 
Skrzypnianie oddali hołd tym, którzy dzielnie 
walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Tekst: Barbara Magdziak
Zdjęcia: Natalia Staszel

W Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skrzypnem, w dniu 13 listopada 2022 r. odbył się uroczysty 
Koncert Pieśni Patriotycznej „Razem śpiewajmy dla Niepodległej”, w wykonaniu zespołu „Skrzypnianki”. 
Śpiewającym towarzyszyła kapela w składzie: Janusz Kwak, Jan Czesław Joniak, Andrzej Topór i Kamil Topór.

Skrzypnianki śpiewały dla Niepodległej

Schola Bogu Miłe w swojej 
kategorii zdobyła nagrodę 
GRAND PRIX Festiwalu. 

Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku na tym samym Festi-
walu, Bogu Miłe zajęły I miejsce. 
Do występu młodych artystów 
przygotowali opiekunowie Nina 
Piech i Krzysztof Groński.

Gratulujemy!
Zdjęcia: Łukasz Sowiński Orawskie  

Centrum Kultury

GRAND PRIX dla Scholi Bogu Miłe 
na Festiwalu STABAT MATER

Podczas XXV Festiwalu Piosenki 
Religijnej na Orawie STABAT 
MATER, który odbył się w Orawskim 
Centrum Kultury w Jabłonce 
w dniach 29-30 października 
br. wystąpiła Schola Bogu Miłe 
z Bańskiej Niżnej, która znalazła się 
w gronie laureatów.
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W tegorocznym konkursie 
udział wzięło ok. 500 
uczestników w 8 katego-

riach, reprezentujących 43 zespo-
ły regionalne z całego Podhala.

Komisja w składzie: Katarzy-
na Chowaniec-Trebunia, Maciej 
Krzeptowski, Czesława Sobczyk 
i Stanisław Sobczyk, przyznała 
naszym uczniom następujące 
nagrody i wyróżnienia:

TANIEC SOLOWY:

Kategoria ii (wieK 9-12 lat):
Wyróżnienia:
 » Jakub Luberda i Julia Bafia 

Zespół ,,Mali Skrzypnianie” 
ze Skrzypnego

Wyróżnienia dla ,,Nojlepsyj 
toniecnicy”
 » Martyna Staszel ,,Niźniobań-

scanie” z Bańskiej Niżnej

ŚPIEW SOLOWY:

Kategoria i (wieK 5-6 lat):
 » I miejsce: Justyna Gał ,,Mali 

Zaskalanie” z Zaskala

 » Wyróżnienia: Anna Lis 
,,Mali Zaskalanie” z Zaskala

Kategoria ii (wieK 9-12 lat):
 » III miejsce: Szymon Stop-

ka „Zyngierki” z Maruszyny 
Dolnej

Kategoria iii (wieK 13-16 lat):
 » II miejsce: Daniel Karwacz-

ka ,,Zyngierki” z Maruszyny 
Dolnej

W popisie GRUPY
ŚPIEWACZE:

Kategoria ii (wieK 9-12 lat):
 » I miejsce: „Niźniobańscanie” 

z Bańskiej Niżnej (w składzie: 
Natalia Pawlikowska, Julia 
Papież, Nikola Wyroba i Mar-
tyna Staszel)

 » II miejsce: ,,Skrzypnianki” 
ze Skrzypnego (w składzie: 
Amelia Sikoń, Oliwia Sikoń, 
Emilia Sikoń, Iwona Szostak, 
Izabela Migiel i Wiktoria Za-
dora)

Kategoria iii (wieK 13-16 lat):
 » I miejsce: ,,Zyngierki” z Ma-

ruszyny Dolnej (w składzie: 
Szymon Stopka, Daniel Kar-
waczka i Wiktor Milaniak)

 » Wyróżnienie: Duet Izabe-
la Szeliga i Magdalena Gał 

z Gminnego Zespołu Mło-
dzieżowego z Szaflar

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom tak wielu wspa-
niałych nagród!

Zdjęcia: Anna Mrowca

Liczne wyróżnienia dla dzieci 
z gminy Szaflary podczas 
konkursu w Czarnym Dunajcu

Podczas odbywającej się w dniach 15-16.10.2022 r. w Czarnym Dunajcu XXXIV 
Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich z powodzeniem wystąpili 
podopieczni zespołów regionalnych działających na terenie gminy Szaflary.
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Podczas konkursu wystąpiło 
206 toniecników z 26 miej-
scowości w popisie par so-

lowych i tańca zbójnickiego. 
Uczestników oceniała komisja 
w składzie Maria Porębska, Zo-
fia Mieszczak, Anna Trebunia-
-Wyrostek, Sławomir Stoch oraz 
Józef Pitoń – przewodniczący

W kategorii 11-13 lat w tań-
cu solowym wyróżnienie otrzy-

mała para Daniel Karwaczka 
i Anna Bartoszek z zespołu 
„Zyngierki” z Maruszyny Dol-
nej oraz Jakub Luberda i Iwo-
na Szostak z zespołu „Mali 
Skrzypnianie”

Gratulujemy uczestnikom 
wysokich miejsc i życzymy 
dalszych sukcesów.

Tekst: Natalia Romasz
Zdjęcia: Anna Mrowca

W ramach wyjazdu pro-
wadzone była warsztaty 
tańca, śpiewu i grania 

na skrzypcach. Szczególne 
podziękowania uczestnicy 
zgrupowania składają Kata-
rzynie Cukier - doświadczo-
nemu instruktorowi zespołów 
m.in. Skalni, Polany, Budorze 

za cenne uwagi i poświęcony 
czas.

Celem zgrupowania było 
nie tylko szlifowanie umie-
jętności tanecznych, wo-
kalnych i muzycznych, ale 
również integracja członków 
zespołu.

Tekst i zdjęcia: Anna Mrowca

Pasmo sukcesów dzieci 
z zespołów regionalnych 
z gminy Szaflary

W dniach 12-13 listopada 2022 w szkole 
podstawowej w Białym Dunajcu odbył się 
XXII Konkurs Młodyk Toniecników, w którym 
wyróżnienia zdobyły dzieci z gminy Szaflary.

Zgrupowanie Gminnego Młodzieżowego 
Zespołu Góralskiego z Szaflar

W dniach od 21 do 23 października 2022 r. członkowie 
Gminnego Młodzieżowego Zespołu Góralskiego 
z Szaflar wraz z instruktorami Andrzejem Stramą, 
Anną Mrowcą i Bartłomiejem Fatlą przebywali na 
zgrupowaniu w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej 
„Lubogoszcz” w Kasince Małej.
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Wiktoria jest absolwent-
ką szkoły podstawowej 
w Maruszynie, a obec-

nie studiuje na wydziale me-
chaniki i budowy maszyn na 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Oprócz złote-
go medalu mistrzostw, udało 
się jej również pobić rekord 
świata subjuniorek w tzw. 
“martwym ciągu” z wynikiem 
156 kg.

Jej przygoda ze sportem 
rozpoczęła się bardzo wcze-
śnie, bo już w wieku 3 lat, 
kiedy tata nauczył ją jeździć 
na nartach. Uprawiała także 
inne sporty jak: jeździectwo, 
bieganie, jazda na rowerze czy 
koszykówka.

Obecnie trenuje w klubie 
TKKF Azory Kraków, gdzie 
współtworzy ekipę Lifters on 
Wave, która jest projektem jej 
trenera, Konrada Klimasa.

Gratulujemy tak wysokich 
osiągnięć!

Źródło: nowytarg24.tv
Zdjęcia: European Powerlifting 

Federation

Wiktoria 
Zapotoczna 
z Maruszyny 
z tytułem 
Mistrzyni Europy!

Pochodząca z Maruszy-
ny, Wiktoria Zapotocz-
na zdobyła Złoty Medal 
Mistrzostw Europy 
w Trójboju Siłowym 
Klasycznym. Zawody 
odbyły się w dniach od 
25 listopada do 4 grud-
nia w Skierniewicach.Szaflarzanin, Janek Mrugała, wziął udział 

w Grand Prix Polski Młodzików w Tenisie 
Stołowym, gdzie zdobył II miejsce.
Zawody odbyły się w dniach 25-27 listopada 

2022 w Sępólnie Krajeńskim (woj. kujawsko-po-

morskie). Janek wziął udział w zawodach wspól-
nie z kolegami z Klubu Sportowego GORCE 
Nowy Targ, którego jest członkiem.

Zdjęcie: Facebook  
Klub Sportowy GORCE Nowy Targ

Janek Mrugała z Szaflar drugim 
Młodzikiem w Polsce

Podczas kongresu sportowcy, 
trenerzy, politycy i dzien-
nikarze oraz inne osoby 

działające w sferze sportu pro-
wadzili dyskusje związane m. 
in. z rozwojem sportu w Pol-
sce na przestrzeni ostatnich lat, 
przyszłorocznymi Igrzyskami 
Europejskimi czy wyzwania-
mi jakie niosą za sobą ostatnie 
wydarzenia, w tym wojna na 
Ukrainie i pandemia.

Gospodarzami kongresu, 
który odbył się w dniach 18-20 
października w „Nosalowym 
Dworze”, byli Minister Sportu 
i Turystyki Kamil Bortniczuk 
i Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego Witold Kozłowski.

Tekst: UG Szaflary
Zdjęcie: Łukasz Rutkowski

Gmina Szaflary na 
Europejskim Kongresie Sportu 
i Turystyki w Zakopanem

Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński wraz z Łukaszem Rutkowskim, 
skoczkiem narciarskim ze Skrzypnego, wzięli udział w I Europejskim 
Kongresie Sportu i Turystyki, który zorganizowano w Zakopanem.
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Mistrzostwa Gminy Szaflary
w mini piłce nożnej

Impreza została przeprowadzo-
na na obiektach LKS-u Szaflary 
w dniu 7 października 2022 r. 
Rozegrane zostały turnieje dla 
uczniów urodzonych w latach 
2008- 2009 oraz 2010 i młodsi.

Do zawodów starszej kate-
gorii wiekowej zgłoszonych zo-
stało 6 reprezentacji ze szkół: 
Skrzypne, Szaflary, Bańska Niż-
na, Bańska Wyżna, Maruszyna 
Górna i Zaskale.

Zmagania młodszej grupy 
rozstrzygnęły się pomiędzy 
pięcioma drużynami ze szkół 
z Szaflar, Skrzypnego, Boru 
oraz Bańskiej Wyżnej i Bańskiej 
Niżnej.

wyNiki igrzysk Młodzieży 
szkolNej – roczNik 2008-
2009

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Zaskale
2. SP Bańska Niżna
3. SP SP Skrzypne
4. SP Szaflary
5. SP Maruszyna Górna
6. SP Bańska Wyżna

Skład Mistrza Gminy – SP 
Zaskale: Fabian Niemiec 
(NAJLEPSZY ZAWODNIK 
TURNIEJU), Maksymilian 
Sowa, Kacper Mrugała, Kacper 
Nowak, Karol Walkosz, Michał 
Pańszczyk, Maciej Mucha, Jan 
Gacek, Oskar Żarnecki, opiekun: 
Mirosław Ćwikiel

Podsumowanie gminnych   rozgrywek sportowych!

wyNiki igrzysk dzieci – 
roczNik 2010 i Młodsi

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Bór pkt: 10 bramki: 7-2
2. SP Szaflary pkt: 8 bramki: 

14-2
3. SP Bańska Niżna pkt: 7 

bramki: 9-2
4. SP Skrzypne pkt: 3 bramki: 

12-6
5. SP Bańska Niżna

Skład Mistrza Gminy – SP Bór: 
Kacper Bafia (NAJLEPSZY ZA-
WODNIK TURNIEJU), Jakub 
Bafia, Stanisław Jarząbek, Filip 
Kukulak, Marta Latocha, Wiktor 
Milaniak, Jan Zarębczan, opie-
kun: Dorota Sikoń

Mistrzostwa Gminy Szaflary
w Biegach Przełajowych

Zawody odbyły się 18 paź-
dziernika 2022 r. na obiektach 
LKS-u Szaflary. Rywalizacja 
odbyła się w sześciu katego-
riach.

wyniKi:

Kategoria dziewczęta:
klasy: 4 i młodsze
rocznik: 2012 i młodsze
1. Łaś Julia SP Szaflary
2. Staszel Martyna SP Bańska 

Niżna
3. Mikołajczyk-Skóbel Paulina 

SP Szaflary

4. Rusnak Amelia SP Bańska 
Wyżna

5. Migiel Zuzanna SP Skrzypne
6. Bachleda Alicja SP Bańska 

Niżna
Startowało 12 zawodniczek

Kategoria chłopcy:
klasy: 4 i młodsi
rocznik: 2012 i młodsi
1. Łaś Dawid SP Szaflary
2. Suski Jakub SP Szaflary
3. Kęsek Tomasz SP Bańska 

Wyżna
4. Kuznietsov Igor SP Skrzypne
5. Łacek Oliwier SP Bańska 

Niżna
6. Zarycki Andrzej SP Bańska 

Niżna
Startowało 12 zawodników
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Podsumowanie gminnych   rozgrywek sportowych!
Kategoria dziewczęta:
klasy: 5-6
rocznik: 2010 - 2011
1. Sikoń Julia SP Bańska 

Wyżna
2. Stawiszyńska Emilia SP 

Bańska Wyżna
3. Wyrostek Martyna SP 

Bańska Wyżna
4. Dziedzic Hanna SP Bańska 

Wyżna
5. Pietraszek Natasza SP 

Szaflary
6. Sobańska Patrycja SP 

Bańska Niżna
Startowało 20 zawodniczek

Kategoria chłopcy:
klasy: 5-6
rocznik: 2010 – 2011
1. Pawlikowski Michał SP 

Bańska Niżna
2. Mrugała Jan SP Szaflary
3. Stopka Jan SP Skrzypne
4. Suski Mateusz SP Szaflary
5. Waliczek Łukasz SP Bańska 

Niżna
6. Bafia Andrzej SP Bańska 

Wyżna
Startowało 14 zawodników

Kategoria dziewczęta:
klasy: 7-8
rocznik: 2008-2009
1. Cisoń Justyna SP Zaskale
2. Koper Karolina SP Szaflary
3. Stokłosa Wiktoria SP Szaflary
4. Borowicz Julia SP Szaflary
5. Jarosz Karolina SP Skrzypne
6. Bartoszek Zuzanna SP Maru-

szyna Górna
Startowało 18 zawodniczek

7-8.  Mucha Martyna /SP 
Maruszyna Górna/, 
Rusnak Amelia /SP 
Bańska Wyżna/

startowało 15 zawodniczek.

wyNiki rywalizacji chłop-
ców z klas 6 i Młodszych 
(roczNik 2010 i Młodsi)
1. Marduła Michał /SP 

Szaflary- KS Gorce Nowy 
Targ/

2. Jarosz Mikołaj /SP Szaflary- 
KS Gorce Nowy Targ/

3. Antoszek Kamil /SP 
Szaflary- KS Gorce Nowy 
Targ/

4. Luberda Jakub /SP 
Skrzypne/

5-6.  Rusnak Antoni /SP Bańska 
Wyżna/, 
Pęksa Wojciech /SP 
Skrzypne/

7-8.  Krajewski Piotr /SP 
Maruszyna Dolna/, 
Brzeźniak Dawid /SP 
Maruszyna Górna/

startowało 15 zawodników.

Gospodarzem zawodów była 
Szkoła Podstawowa w Skrzyp-
nem.

Tekst: Konrad Dygoń
Zdjęcia: Rafał Gąsior, Natalia Romasz

Kategoria dziewczęta:
klasy: 7-8
rocznik: 2008-2009
1. Niemiec Fabian SP Zaskale
2. Kalata Jakub SP Szaflary
3. Gacek Jan SP Zaskale
4. Sobański Sebastian SP Bańska 

Niżna
5. Dziedzic Bartłomiej SP Bań-

ska Wyżna
6. Stanek Adrian SP Szaflary
Startowało 20 zawodników

Mistrzostwa Gminy Szaflary
w Tenisie Stołowym

Zawody zostały przeprowadzone 
w czterech kategoriach:
 » Dziewczęta rocznik 2008-

2009
 » Chłopcy rocznik 2008-2009
 » Dziewczęta rocznik 2010 

i młodsi
 » Chłopcy rocznik 2010 i młod-

si

wyNiki rywalizacji dziew-
cząt z klas 7-8 (roczNik 
2008-2009)
1. Zagata Amelia /SP Szaflary/
2. Wątorek Daria /SP Szaflary/
3. Koper Karolina /SP Szaflary/
4. Wiśniowska Wiktoria /SP Ma-

ruszyna Górna/
5-6.  Jarosz Karolina /SP Skrzypne/, 

Zapotoczna Kinga / SP 
Skrzypne/

7-8.  Sądelska Gabriela / SP 
Bańska Wyżna/, 
Zarycka Karolina / SP 
Bańska Wyżna/

startowało 11 zawodniczek.

wyNiki rywalizacji chłop-
ców z klas 7-8 (roczNik 
2008-2009):
1. Mrugała Jan /SP Szaflary- 

KS Gorce Nowy Targ/
2. Kalata Jakub /SP Szaflary/
3. Zubek Mikołaj /SP 

Maruszyna Górna/
4. Rzadkosz Tymoteusz /SP 

Maruszyna Górna/
5-6. Oleś Rafał /SP Szaflary/, 

Łachut Krzysztof /SP 
Szaflary/

7-8.  Karwaczka Daniel /SP 
Maruszyna Dolna/, 
Fatla Michał /SP 
Skrzypne/

startowało 14 zawodników

wyNiki rywalizacji dziew-
cząt z klas 6 i Młodszych 
(roczNik 2010 i Młodsze):
1. Zając Hanna /SP Maruszyna 

Górna/
2. Trebunia Katarzyna /SP 

Bańska Wyżna/
3. Kopińska Justyna /SP 

Szaflary/
4. Gawron Marta /SP 

Skrzypne/
5-6.  Sikoń Amelia /SP 

Skrzypne/, 
Wyrostek Martyna /SP 
Bańska Wyżna/
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Celem projektu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa 
bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów 
placówki –w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

 » zastosowanie i zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przeby-
wania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, 
biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne);

 » zapewnienie dostępu do miejsc, w których pracownicy, i pacjenci 
mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpo-
wiednimi środkami oraz czytelnej informacji o tym, jak skutecznie 
myć i dezynfekować ręce;

 » zapewnienie codziennego sprzątania „na mokro” 
z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, 
szafek w pomieszczeniach socjalnych;

 » zapewnienie regularnego czyszczenia i dezynfek-
cji pomieszczeń placówki i sprzętu medycznego 
oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji 
rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci;

 » zaopatrzenie w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, takie jak: filtrujący sprzęt ochro-
ny układu oddechowego, środki ochrony oczu 
i twarzy (gogle, osłony), rękawice jednorazowe, 
kombinezony ochronne pracowników mających 
kontakt z pacjentami;

 » przeprowadzanie badań profilaktycznych pa-
cjentów poprzez zlecanie badań laboratoryjnych, 
RTG, EKG, spirometrii.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:
 » doposażenie Placówek POZ oraz personelu me-

dycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ 
oraz pozostałych pracowników tych jednostek, 
w środki ochrony indywidualnej niezbędne do 
realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pan-

demii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia i zwiększe-
nie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19;

 » doposażenie placówek w środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń 
oraz urządzenia dezynfekujące niezbędne do realizacji świadczeń 
zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, 
zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu me-
dycznego placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom 
epidemii COVID-19;

 » doposażenie placówek POZ w sprzęt medyczny i wyposażenie 
niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych 
w trakcie pandemii pozwalające na ochronę 
zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz 
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii 
COVID-19

W ramach realizacji projektu „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – 
Wsparcie grantowe placówek POZ” Samodzielny 
Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach 
w miesiącu październiku zakupił sprzęt medycz-
ny: min. aparat EKG, stetoskop elektronicznego 
z łączem bluetooth, medyczne termometry bez-
dotykowe do pomiaru temperatury ciała, zamgła-
wiacz dezynfekcyjny, przepływowe sterylizatory 
powietrza, bramka do automatycznego pomiaru 
temperatury ciała.

Wartość zadania grantowego 35 927,07 zł
Wartość grantu wskazana w umowie o powierzenie 
grantu 30 538,00 zł.
Wartość wkładu własnego Samodzielnego Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia 5 389,07 zł.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ”

„Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony, ogień 
krzepnie, blask ciemnieje ma granice 
nieskończony”

Niech nowonarodzone Dzieciątko,  
przed którym truchleje moc,  
krzepnie ogień i ciemnieje blask obdarzy 
swoimi łaskami Wszystkich Mieszkańców  
Gminy Szaflary  na nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy 

Kierownik oraz personel
Samodzielnego Publicznego Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
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Wśród nadesłanych kuponów  
zostaną rozlosowane

Karta podarunkowa do sklepu 
DECATHLON o wartości 150 zł

Kupon należy wrzucić do skrzynki 
na listy znajdującej się obok drzwi 

wejściowych GCKPiT  
do 22 stycznia 2023 roku.

Losowanie nagrody odbędzie się  
na żywo na fanpage’u GCKPiT  

www.facebook.com/gckpitszaflary/  
23 stycznia 2023 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 Panek/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 Śmigielska/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
Księgowa Teresa Kalata
Kierownik Placówek Wsparcia 
Dziennego: Katarzyna Sowa
pokój nr 1.7
tel: 18-26-123-26
Pracownicy Socjalni:
pokój nr 1.7
Anna Kalata/ Bożena Bobak
tel: 18-26-123-26
pokój nr 1.8
Andrzej Serafin/ Anna Dzięciołowska
Asystent rodziny: Agnieszka Tylka
tel. 18- 26-123-39

 » Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
pokój nr 1.7 
Anna Kalata 
tel: 18-26-123-26

 » Świadczenia rodzinne/ fundusz 
alimentacyjny

pokój nr 1.6 
Anna Floryn/ Katarzyna Jachymiak/
tel. 18-26-123-28
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

 » Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Szaflarach

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

 » Gminna Biblioteka Publiczna 
w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Jolanta Piszczek 
Maria 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
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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

» 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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