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Jeśli lato, to tylko
Zagórzańskie!

Lipiec to czas, kiedy wchodzi w życie
nowy system gospodarowania odpadami
w gminie. Niesie on zmiany, z którymi
każdy mieszkaniec powinien się zapoznać. Zmianie ulegają zasady segregacji
– jest to wymóg ustawowy. Zmianie ulega także cena. Od lipca każde gospodarstwo zapłaci za odbiór odpadów
gromadzonych selektywnie 25 zł, a gospodarstwa jednoosobowe 13zł. Jest to
podyktowane wzrostem kosztów obsługi
systemu. Zmiana jest odczuwalna, jednak
mamy nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem, gdyż wynika z ogólnej sytuacji
na rynku: wzrostu płacy minimalnej,
wzrostu kosztów transportu oraz zmiany
zasad segregacji – wprowadzenia dodatkowej frakcji – papieru. Staramy się ciągle udoskonalać system, jednak zdarzają
się nadal niedociągnięcia ze strony firmy

Wakacje w gminie rozpoczęły się
jak zwykle od imprezy plenerowej
na obiektach rekreacyjnych
w Mszanie Górnej. W tym roku pogoda była kapryśna, jednak impreza się odbyła i jak zwykle
uczestnicy dopisali. Cieszymy się
z tak licznej obecności mieszkańców gminy i gości, bo przecież ta
impreza organizowana jest dla Was,
mieszkańców i turystów.

C

hcemy w ten sposób promować nasz region, ale też stworzyć mieszkańcom okazję
do wspólnej zabawy, spotkań
w gronie przyjaciół, przy atrakcyjnym
programie artystycznym. Impreza jest
okazją do zaprezentowania osiągnięć
zespołów regionalnych, orkiestr i kół gospodyń. Cieszy mnie, że stowarzyszenia
dobrze korzystają z otrzymywanego
wsparcia i tak pięknie się rozwijają. Cieszy też ciągle nowa inicjatywa w tym
zakresie, powstawanie nowych zespołów. Dziękuję za to zaangażowanie
i kultywowanie tradycji zagórzańskiej.
W szczególny sposób chcę podziękować
gminnym gospodyniom z kół gospodyń
za ogromną pracę, jaką wykonały, zarówno przygotowując pyszne potrawy
tradycyjne, jak i przepięknie dekorując
swoje stoiska rękodziełem artystycznym. Nasi goście z zaprzyjaźnionych
gmin Lubomierza i Margonina szczerze
nam zazdroszczą tego bogactwa, niespotykanego na taką skalę w innych rejonach Polski.

Wójt Bolesław Żaba

Niestety impreza, a właściwie to, co
działo się po jej zakończeniu, skłania
mnie także do przykrych refleksji. Ilość
pijanych młodych ludzi, prowokujących
bijatyki i rozróby, demolujących mienie
publiczne była w tym roku bardzo duża.
Przerażające jest zjawisko upijania się
na taką skalę przez młodzież, także
w obecności rodziców. Brak umiaru,
brak nadzoru, doprowadza do sytuacji
niebezpiecznych, angażuje ogromne ilości służb, ochroniarzy, policję... To
wszystko powoduje, że poważnie zastanawiamy się nad zmianą formuły imprezy gminnej w przyszłości.

Mszana Dolna
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– Cieszy mnie, że stowarzyszenia
dobrze korzystają z otrzymywanego wsparcia i tak pięknie się
rozwijają. Cieszy też ciągle nowa
inicjatywa w tym zakresie, powstawanie nowych zespołów.
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realizującej usługi. Prosimy o sygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości, aby
pracownicy gminni mogli reagować i egzekwować od firmy zapisy umowy.
Lato to zawsze czas szczególnej troski
o bezpieczny wypoczynek naszych dzieci. Przez całe wakacje zapraszamy na zajęcia organizowane na orlikach. Proszę
o sprawowanie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z tych obiektów gminnych,
gdzie animatorzy nie są zatrudnieni.
Obiekty te są dostępne, jednak dzieci
z nich korzystające powinny być pod nadzorem rodziców.
Dokończenie na str. 7
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Life Open Day, czyli czyste powietrze

Odkryj Beskid Wyspowy 2017

Pokaz technik grzewczych, porady fachowców jak
efektywnie ogrzewać dom, oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego stanowiły najważniejszą część Life
Open Day „Czyste powietrze w gminie Mszana Dolna”.
Impreza odbyła się 2 lipca na terenie klubu sportowego
LKS „Witów” w Mszana Górna.

W niedzielę, 11 czerwca 2017 roku, ramach akcji
„Odkryj Beskid Wyspowy 2017” na Śnieżnicę przybyło
wielu turystów – uczestników wędrówek po górach.
Najmłodszą uczestniczką „odkrywania” Śnieżnicy okazała się 4 – miesięczna Emilia Ryś z Dobrej, a najstarszą – Janina Krupa (80 lat) z Dąbrowy Górniczej.
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Wielkość Papieża dobrocią się mierzy...

Tegoroczne spotkanie
„Na ogrodach” odbyło się w blasku
słońca i ciepłej atmosferze
Pierwszym punktem Gorczańskiego Spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu – Rzekach było złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów przy Papieżówce. To czas na refleksje i wspomnienie Jana Pawła II. Otaczająca to
miejsce przyroda pomaga w skupieniu się i w oderwaniu od zgiełku dzisiejszego świata. Złożenie kwiatów w tym szczególnym miejscu upamiętniającym Papieża Polaka, sprzyjało modlitwie, „która może osiągnąć pełnię”, jak
mówił Jan Paweł II, „gdy staje się w niej obecny sam Bóg”.

T

ymczasem
na
polanie
„Na ogrodach” tłumnie zebrali się wierni, aby o godzinie 15. odmówić Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Poprowadził ją
proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubomierzu, o. Piotr
Głód. Przed rozpoczęciem modlitwy
o. Piotr zwrócił uwagę na szczególną datę – 13. dzień miesiąca. Dlaczego? Objawienia Matki Bożej w Fatimie miały
miejsce 13 dnia kolejnych miesięcy, po-
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cząwszy od maja do października 1917
roku; 13 maja 1981 roku dopuszczono
się zamachu na Jana Pawła II. – W tym
roku świętujemy stulecie Objawień
w Fatimie i spotykamy się tutaj w Lubomierzu – Rzekach również po raz 13. To
nie są zbiegi okoliczności – mówił proboszcz – dla Boga nie ma przypadków.
Nawiązał również do homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Fatimie.
Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego nastąpiło poświęcenie or-

natu z wizerunkiem Jana Pawła II – daru od mieszkańców Lubomierza, przysiółka Rzeki.
Po skupieniu przyszedł czas na śpiew
i taniec. Dzieci z Zespołu „Śwarni Lubomiyrzanie”, działającym przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu, przygotowane przez panie:
Katarzynę Wojtyczkę i Dorotę Wcisło,
pięknie zaprezentowały się w programie
„Słowo do nieba”. Ukazały przy tym,
jak radosny winien być chrześcijanin.
Z uśmiechem na twarzach i śpiewem
na ustach modliły się do Papieża Polaka. Występ zakończył się wspaniałą puentą: „Wielkość Papieża dobrocią się
mierzy, bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy”.
Konferansjerka, Józefa Nachman, poprosiła o zabranie głosu wójta Mszany
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Dolnej Bolesława Żabę. Powitał on serdecznie wszystkich gości przybyłych
na uroczystość: ks. Marka Wójcika,
dziekana Dekanatu Mszana Dolna, proboszczów z Dekanatu Mszana Dolna,
o. Piotra Głoda, proboszcza parafii
w Lubomierzu, współorganizatora spotkania oraz o. Marka Mycka i o. Marka
Andrzejewskiego, siostry zakonne ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubomierzu, chór parafialny „Jutrzenka” wraz z „Małymi
muzykantami”, orkiestrę dętą OSP
z Mszany Górnej, Franciszka Dziedzinę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, radnych powiatu
limanowskiego: Marię Bożek, Ewę Filipiak i Michała Myszę oraz Antoniego
Roga, reprezentującego miasto Mszana Dolna, Agnieszkę Modrzejewską–
Potaczek, przewodniczącą Rady Miasta
Mszana Dolna, Edwarda Krzysztofiaka,
przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiedź, Stanisława Potaczka, byłego
wójta Mszany Dolnej, Aleksandrę Kanię, przewodniczącą Rady Gminy Mszana Dolna wraz z całą Radą, Janusza
Tomasiewicza, dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego, współorganizatora uroczystości, przedstawicieli Lasów
Państwowych: Tadeusza Dragona, zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie wraz
ze współpracownikami (którzy podczas
uroczystości prowadzili stoisko edukacyjne Lasów Państwowych), Danutę
WWW.MSZANA.PL

Mrażek, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kasince
Małej, Filia w Lubomierzu, Annę
Pękałę, komendant Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej, sołtysów wsi gminy
Mszana Dolna, w szczególny sposób
Kamila Wojtyczkę, sołtysa Lubomierza
wraz z całą Radą Sołecką, dyrektorów
szkół z terenu gminy Mszana Dolna,
a wśród nich Jadwigę Baran-Stożek
i Marię Bożek, dyrektorki miejscowych
szkół – współorganizatorki spotkania
wraz z gronem pedagogicznym i uczniami tych placówek oraz przedstawicieli
szkół noszących imię Jana Pawła II. Gospodarz gminy powitał również panie

bibliotekarki z terenu gminy Mszana Dolna, szczególnie serdecznie Władysławę Krzysztof, która od początku
spotkań pomaga tworzyć statystykę
uczestników uroczystości, komendanta
miejsko-gminnego Związku OSP RP
w Mszanie Dolnej – Marka Szczypkę
oraz prezesów i naczelników z jednostek OSP, poczty sztandarowe z jednostek OSP i szkół z gminy Mszana Dolna,
mieszkańców Gminy Mszana Dolna,
gości przybyłych na uroczystość oraz turystów wędrujących szlakami Jana Pawła II, a w szczególny sposób wszystkich
mieszkańców Lubomierza. Wójt zaznaczył, że honorowy patronat nad uroczy-
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stością objął ks. abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.
O godzinie 16. rozpoczęła się msza
święta koncelebrowana, podczas której
dziękowano za dar kanonizacji ojca
świętego. Eucharystii przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił ks. Dziekan Marek Wójcik z Niedźwiedzia. Wspominając postać Wielkiego Polaka szczególną
uwagę zwrócił na związek Jana Pawła II z Matką Bożą Kalwaryjską, Czarną
Madonną i Matką Bożą Fatimską. Oprawę muzyczną Liturgii zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej, której
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kapelmistrzem jest Michał Mysza oraz
chór parafialny „Jutrzenka” z Lubomierza wraz z „Małymi muzykantami”.
Na zakończenie uroczystości rodzice
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Lubomierzu zaprosili wszystkich
na regionalny poczęstunek. Przygotowane przez nich potrawy zachwyciły niejedno podniebienie.
Uczestnicy Gorczańskiego Spotkania
zabrali do domów wiele wrażeń. Dzięki
atmosferze, jaka panowała „Na ogrodach” i gościnności, z jaką zostali przyjęci, zapewne wrócą do Lubomierza

za rok, by znów upamiętnić tak bardzo
ukochanego przez ludzi Wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Organizatorami tegorocznego, trzynastego już, Gorczańskiego Spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu
– Rzekach byli: Urząd Gminy Mszana Dolna, dziekan Dekanatu Mszana Dolna, parafia rzymskokatolicka
w Lubomierzu, Szkoły Podstawowe nr 1
i nr 2 w Lubomierzu, OSP Lubomierz,
sołectwo Lubomierz i Gorczański Park
Narodowy.
MAŁGORZATA KAWECKA

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Jeśli lato, to tylko Zagórzańskie!
Dokończenie ze str. 2

Lato to także okres intensywnych prac na drogach czy remontów. Realizujemy szereg inwestycji: kanalizację sanitarną
w Mszanie Górnej, chodnik w Kasince Małej przy drodze powiatowej, termomodernizację szkoły nr 3 w Kasince Małej, remont placu przy ZPO w Kasince Małej, remont placu
przy remizie OSP w Kasinie Wielkiej, adaptację mieszkania
na potrzeby klasy w szkole w Łętowem, projekt adaptacji poddasza na klasy w szkole w Łostówce, remont kotłowni w szkole nr 1 w Lubomierzu i remizie OSP w Rabie Niżnej, remont
oczyszczalni ścieków w szkole nr 1 w Lubomierzu, budowę
oczyszczalni ścieków w szkole nr 2 w Lubomierzu. W trakcie
jest postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej
w Mszanie Górnej, wyłoniono wykonawców remontów szeregu dróg na terenie gminy i niebawem rozpoczną się prace.
Gmina prowadziła także zabiegi o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Otrzymaliśmy obietnice
środków na drugi etap budowy drogi gminnej Pańskie w Kasinie Wielkiej. Ze środków budżetu państwa otrzymaliśmy dofinansowanie na remont przepustów na drodze gminnej
Kasina Wielka – Gruszowiec. Ponadto otrzymaliśmy środki
na wykonanie dokumentacji stabilizacji osuwiska w Lubomierzu na osiedlu Borki. Otrzymaliśmy blisko 2 mln zł na budowę kanalizacji w Rabie Niżnej. Dotacja pochodzi ze środków
unijnych w ramach PROW. Niedługo rozpocznie się postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy tego zada-

nia. Złożyliśmy wniosek o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi do osiedla Stochle w Olszówce. Opracowujemy wstępną dokumentację (programy
funkcjonalno–użytkowe) dla czterech mostków w gminie,
w opracowaniu jest koncepcja posadowienia szkoły w Olszowe. Zadań jest wiele, wymagają one ogromnego nakładu pracy na etapie przygotowania, aby można było je zrealizować
w możliwie najkrótszym czasie, jeśli tylko wygospodarujemy
niezbędne środki finansowe. Wszystkie Państwa wnioski skrupulatnie analizujemy. Do realizacji jednak potrzeba ogromnych
nakładów i czasu. Dlatego proszę o cierpliwość i zaufanie.
Czerwcowa sesja Rady Gminy była sesją absolutoryjną. Korzystając z okazji pragnę podziękować Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Wskaźniki dotyczące wykonania budżetu
za rok 2016 są bardzo wysokie, zarówno po stronie wydatków
jak i dochodów. Dziękuję Radnym, którzy wspierali mnie
przy realizacji budżetu, a także zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za solidną pracę, Sołtysom,
Radom Sołeckim, oraganizacjom pozarządowym i wszystkim
życzliwym mieszkańcom. Absolutorium, jest zwieńczeniem
naszego wspólnego wysiłku.
Na czas wakacji, ale też czas ciężkiej pracy dla wielu z naszych mieszkańców, życzę wszystkiego najlepszego, sprzyjającej pogody, sił i zdrowia.
Z wyrazami szacunku
BOLESŁAW ŻABA, Wójt Gminy Mszana Dolna

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
28 czerwca 2017 roku Rada Gminy podjęła nową
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej
pojemności.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
– przy selektywnej zbiórce odpadów:
13 zł/miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego
25 zł/miesięcznie od gospodarstw domowych pozostałych
– przy nieselektywnej zbiórce:
30 zł/miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego
50 zł/miesięcznie od gospodarstw domowych pozostałych
Dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe stawki opłat wynoszą:
przy selektywnej zbiórce odpadów: 120 zł/ rocznie
przy nieselektywnej zbiórce odpadów: 240 zł/rocznie

WWW.MSZANA.PL

Selektywnazbiórkaodpadów
komunalnych

Nieselektywnazbiórkaodpadów
komunalnych

Wielko
pojemnika

Stawkaopaty

Wielko
pojemnika

Stawkaopaty
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30z
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60z

240l

40z

240l

80z

1100l

80z

1100l

160z

3

3

500z
700z

5m 

250z

5m

7m3

350z

7m3

3

10m 

500zz

3

10m

1000z

Zmianie ulęgną także opłaty od nieruchomości niezamieszkałych, a także wielkości pojemników, które będzie można zadeklarować na odpady pozostałe po segregacji (brak
MARTA CZYSZCZOŃ
pojemnika 60 litrów).
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Jak prawidłowo segregować odpady

Zmiany od 1 lipca!
Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19).

N

owością w gminie Mszana Dolna będzie pojawienie się dodatkowego worka niebieskiego na papier oraz makulaturę i tekturę. Pozostałe sposoby
segregacji nie zmieniają się. Poniżej znajdują się
informacja, jak segregować odpady na poszczególne frakcje:
Do worka niebieskiego wrzucamy papier, tekturę, makulaturę (gazety, czasopisma, zeszyty, książki, papier pakowy).
Do worka zielonego wrzucamy szkło (słoiki, butelki,
szklane opakowania po kosmetykach, opakowania szklane
po napojach i żywności).
Do worka żółtego wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, plastik, (plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach do prania, kosmetykach, plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, metalowe puszki, kartony z mleka, śmietany, soku, stare buty, ubrania, folie, reklamówki jednorazowe, parasol, wycieraczki do butów).
Do worka brązowego wrzucamy odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, skorupki jaj, resztki owoców, warzyw, filtry do kawy i herbaty, kwiaty, pozostałości roślin,
trawa, liście, papierowe chusteczki, serwetki). Właściciele którzy posiadają kompostownik nie podlegają obowiązkowi oddawania odpadów zielonych i biodegradowalnych.
Do worka czerwonego wrzucamy odpady niebezpieczne
(baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, pojemniki po aerozolach, przeterminowane leki).

Do worka/pojemnika czarnego wrzucamy odpady pozostałe po segregacji (worki z odkurzacza, artykuły higieniczne, niedopałki papierosów, lustra, szkło płaskie, ceramika,
popiół z węgla, pampersy, styropian opakowaniowy).
W okresie grzewczym, tj. od października do marca danego roku, obowiązywać będzie dodatkowy wzmocniony worek czarny wyłącznie na popiół. Poza okresem grzewczym
popiół będzie można oddać jak dotychczas w worku czarnym
– oznakowanym jako – odpady pozostałe po segregacji.
Informujemy również, że odbiór odpadów wielkogabarytowych w dalszym ciągu będzie odbywał się bezpośrednio
z posesji (bezpłatnie) w terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia do Urzędu Gminy Mszana Dolna.
Odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 m3 powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia, odbierane będą bezpośrednio z posesji w terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszeniu do Urzędu
Gminy Mszana Dolna bądź firmy odbierającej odpady. Odpady gromadzić należy w workach czarnych 120 l, max. 10
worków lub w pudełkach kartonowych. Odpady remontowo-budowlane w ilości powyżej 1 m3 odbierane będą po indywidualnym telefonicznym zgłoszeniu u operatora,
po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera, według cennika obowiązującego dla gminy Mszana Dolna.
Kontakt telefoniczny:
Urząd Gminy Mszana Dolna, 183310009, wew. 149,
w godz. od 7.30 do 15.30
Traszkan: 12 271 51 17 w godz. od 8 do 17.
MARTA CZYSZCZOŃ
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cie 60.000,00 zł. z budżetu państwa na 2017 r w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
„Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.
„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki
w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu w km 0+0700+110”.” – przyrzeczona dotacja w kwocie 145.000,00 zł.
z budżetu państwa na 2017 r. w ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Obiekty kubaturowe i komunalne Gminy
Mszana Dolna:

Lato sprzyja
inwestycjom
Droga do osiedla Wydry w Łętowem

Zadania z zakresu infrastruktury drogowo – mostowej:
Zakończono remont drogi do os. Wydry w Łętowem
w km 0+000-0+300 – zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Wartość robót wyniosła: 149.145,27 zł.
Wykonano remont cząstkowy drogi do os. Nowaki – Zagronie w miejscowości Łętowe oraz remont drogi do Stadionu w Rabie Niżnej.

W najbliższym czasie rozpoczną się
prace na kilku obiektach
drogowo-mostowych, między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.

Remont drogi do os. Surmy-Pajdziki w Lubomierzu
Remont przepustu w ciągu drogi do os. Cieżaki w Kasince Małej
Remont przepustów w ciągu drogi do os. Snozy w Łętowem
Remont drogi na os. Antosze w Łętowem
Remont drogi na osiedlu Sutory Górne we wsi Łostówka, który będzie
współfinansowany w kwocie 85.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Z końcem czerwca Gmina Mszana Dolna otrzymała trzy
promesy dotacji na zadania drogowe, które będą realizowane
w 2017 r.:
„Remont drogi gminnej nr 25090003 „Kasina Wielka
– Pańskie” na odcinkach od km 0+003 do km 0+196 oraz
od km 1+876 do km 2+249 w m. Kasina Wielka” – przyrzeczona dotacja w kwocie: 419.608,00 zł. z budżetu państwa
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
„Remont przepustów w ciągu drogi gminnej „Kasina Wielka – Gruszowiec” nr 2509001 w miejscowości Kasina Wielka
w km 0+810 i w km 1+170” – przyrzeczona dotacja w kwo-

WWW.MSZANA.PL

Jak co roku okres letni, kiedy młodzież spędza miło wakacje w szkołach trwają prace, polegające na odnowieniu pomieszczeń czy dokonaniu niezbędnych remontów na bieżące
potrzeby szkół, między innymi:
1. W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej są prowadzone
prace remontowe związane z dostosowaniem kuchni do potrzeb przedszkola.
2. Przygotowywane są również prace związane z remontem placu
przy ZPO w Kasince Małej polegające na wymianie starych płytek betonowych na kostkę brukową.
3. Przeprowadzona będzie termomodernizacja budynku SP nr 3 w Kasince Małej polegająca na wymianie okien i dociepleniu ścian szkoły.
4. W budynku szkoły w Łętowem rozpoczęły się prace remontowe polegające na adaptacji mieszkania komunalnego na cele sali lekcyjnej.
5. Zakończono postępowanie przetargowe i niedługo rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 2 w Mszanie Górnej.
6. Przygotowywany jest remont kotłowni i oczyszczalni ścieków w szkole
nr 1 w Lubomierzu.
7. Trwają pace projektowe dotyczące adaptacji poddasza na klasy
w szkole w Łostówce.
Nie tylko prace odbywają się w szkołach również w remizach OSP są przeprowadzane remonty i modernizacje:
• W budynku remizy OSP w Olszówce wykonywana jest kompleksowa
modernizacja instalacji elektrycznej.
• Przed budynkiem remizy OSP w Kasinie Wielkiej wykonana zostanie
modernizacja placu manewrowego w zakresie wymiany zniszczonej asfaltowej nawierzchni na kostkę brukowa.
• Zakończono prace związane z remontem garaży w budynku OSP Łostówka.
Trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kasince Małej. Zadanie to rozłożone jest na dwa lata i współfinansowane przez gminę i samorząd powiatowy.
Ponadto trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie
Górnej. Pomimo różnych trudności nie przewidujemy konieczności wydłużenia czasu trwania tej inwestycji. Już przygotowujemy się do kolejnej tego typu inwestycji w Rabie
Niżnej. Na to zadanie Gmina właśnie pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie ponad 1,9 mln. zł.
To tylko niektóre zadania, nad którymi trwają prace. Będziemy Państwa o wszystkich przedsięwzięciach informować
na bieżąco.
REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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Patrycja Zasadni kl. VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu Zwyciężczyni konkursu
pt. Czyste powietrze w Gminie Mszana Dolna

Life Open Day, czyli
czyste powietrze
Pokaz technik grzewczych, porady
fachowców jak efektywnie ogrzewać dom, oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego stanowiły
najważniejszą część Life Open Day
„Czyste powietrze w gminie Mszana Dolna”. Impreza odbyła się 2 lipca na terenie klubu sportowego
LKS „Witów” w Mszana Górna.

N

ajważniejszym elementem
tego przedsięwzięcia był pokaz techniki grzewczej wiodących
producentów
z branży kotlarskiej. Swoje produkty
prezentowali m. in.: Viessmann, Defro,
Vaillant, Kołton, Sas, Stalmark, Galmet,
Lazar. Odwiedzający mogli zapoznać
się z budową oraz działaniem najnowszych urządzeń grzewczych posiadają-
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cych certyfikat Ecodesign. Oprócz kotłów gazowych, automatycznych peletowych oraz na ekogroszek zobaczyć
można było również, jak zbudowane są
instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz pompa ciepła.
Fachowych porad zainteresowanym
w zakresie efektywności energetycznej
oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie ludzkie udzielali Ekodoradcy działający na terenie województwa
małopolskiego w ramach projektu zintegrowanego Life/ Małopolska w zdrowej atmosferze (Karolina Sterkowicz
– gmina Rzepiennik Strzyżewski; Jerzy
Tymczyszyn – gmina Raciechowice;
Piotr Zawała – gmina Gdów; Michał
Bochenek – gmina Koniusza).
– Edukacja ekologiczna społeczności
lokalnej jest bardzo ważna, szczególnie

w związku z uchwałą antysmogową, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca
– mówi Szczepan Figura, ekodoradca
w Mszanie Dolnej, inicjator i organizator wydarzenia. – Uchwała wprowadza
szereg ograniczeń w stosowaniu paliw
stałych oraz eksploatacji urządzeń
grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie całego
województwa małopolskiego.
Dzięki wystawom oraz merytorycznym poradom mieszkańcy mieli
możliwość zapoznania z nowymi
technologiami, które wbrew pozorom
nie muszą być drogie.
Dodatkowym miłym akcentem było
wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Czyste powietrze w gminie Mszana Dolna”. Konkurs organizowany był
również w ramach projektu Life.
Mszana Dolna od lat znana jest
z działalności proekologicznej. Life
Open Day okazał się inicjatywą cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem.
– A to dopiero początek ekologicznych niespodzianek, jakie czekają mieszkańców gminy – zapowiada ekodoradca.
SZCZEPAN FIGURA
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O potrzebie planowania
Duże znaczenie dla rozwoju gminy
ma tworzenie dokumentów programowych. Ich celem jest zaspokajanie potrzeb i podnoszenie
standardów życia mieszkańców.

C

zęsto realizacja określonego przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości
pozyskania zewnętrznego
wsparcia finansowego ze środków unijnych, dlatego rada, na wniosek wójta,
uchwaliła szereg nowych planów i programów rozwojowych bądź też, po dokonaniu
weryfikacji
zatwierdziła
aktualne ich opracowanie. Bez aktualnych programów nie ma możliwości występowania o dofinansowanie zadań.

Do takich dokumentów należy:
• Strategia Rozwoju Gminy
Mszana Dolna na lata 2017-2023
• Program Rewitalizacji Gminy
Mszana Dolna na lata 2017-2023
• Program Usuwania Azbestu z Terenu Gminy
Mszana Dolna na lata 2013-2032
• Program Opieki nad Zabytkami Gminy
Mszana Dolna na lata 2017-2020
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Mszana Dolna
Bardzo ważnym dokumentem dla
młodych mieszkańców gminy jest przedstawiona przez Wójta a zaopiniowana
przez
Gminną
Komisję
Urbanistyczno–Architektoniczną „Ocena Aktualności Studium Uwarunkowań
Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego Obowiązujących na Terenie Gminy Mszana Dolna” – przyjęta
uchwałą przez Radę Gminy 30 czerwca 2017 r. Oczekiwania mieszkańców co
do przyszłych zmian w przepisach prawa
miejscowego są duże, ponieważ ciągle
na pozwolenie budowy własnego domu
oczekuje od 2008 roku – 170 wnioskodawców; z czego ogółem 131 działek wymaga ewentualnej zmiany studium,
a pozostałe zmiany lub sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

WWW.MSZANA.PL

Celem dokonania oceny aktualności
„Studium uwarunkowań” było wykazanie potrzeb jego zmiany lub wykonania
nowego studium. Zdaniem autorów
zmiana studium jest konieczna. Powinna obejmować zapisy 18 /podanych/ warunków wynikających z aktualizacji
prawa lub jego weryfikacji, jak również
dokładnych rozgraniczeń dla poszczególnych funkcji i sprecyzowania linii
rozgraniczających te tereny.
Skorygowaniu, zdaniem autorów,
powinny podlegać także „Plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych
sołectw”
w
zakresie
nowelizacji prawa – m. in. aktualnymi
mapami zagrożenia powodziowego
i analizami obszarów przy ciekach wodnych, wskazanie terenów do lokalizacji
odnawialnych źródeł energii, obiektów
infrastruktury technicznej, zmiany zasięgu poszczególnych terenów wynikające ze złożonych wniosków przez
mieszkańców z uwzględnieniem fragmentarycznych zmian mpzp, korekty

Opinia o aktualnym stanie aktów
planistycznych gminy jest ważnym
dokumentem. Na jej podstawie
wójt gminy zamierza sukcesywnie
dokonywać aktualizacji studium
i planów zagospodarowania przestrzennego w celu poszerzania
terenów inwestycyjnych.
układu komunikacyjnego dróg lokalnych i dojazdowych oraz zmian z zakresu ochrony środowiska.
Autorzy opracowania podkreślają, że
dokonano bardzo dużej ilości fragmentarycznych zmian planów zagospodarowania przestrzennego, mających wpływ
na krajobraz i stopień zainwestowania.
Po dokonaniu inwentaryzacji podjętych
przez RG uchwał, zalecają sporządzenie
nowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw. W trybie prioryteto-

Aleksandra Kania

wym – w związku z nowymi mapami
zagrożenia i ryzyka powodziowego
w obszarach dotyczących zasięgów powodziowych i osuwiskowych, największą ilością zmian punktowych,
wniosków o zmianę miejscowego planu
– powinny to być sołectwa wg kolejności: Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz, Olszówka, Mszana Górna,
Raba Niżna, Glisne, Łętowe i Łostówka.
Opinia o aktualnym stanie aktów planistycznych gminy jest ważnym dokumentem. Na jej podstawie wójt gminy
zamierza sukcesywnie dokonywać aktualizacji studium i planów zagospodarowania
przestrzennego
w
celu
poszerzania terenów inwestycyjnych.
Rada Gminy wspierać będzie te działania i zawsze pozytywnie zaopiniuje wydatkowanie środków budżetowych
na ten cel, mimo że są one niezwykle
kosztowne i w konsekwencji uszczuplą
finansowanie innych inwestycji.
Z poważaniem
ALEKSANDRA KANIA
Przewodnicząca Rady Gminy
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od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. będą przyjmowane wnioski
osób, które pobierają zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami. Osoby te składają
równocześnie wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego (500+)
i wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami. Informujemy, że wnioski można składać w spo-

Ważne terminy, o których
warto pamiętać!
Celem świadczenia wychowawczego
programu „Rodzina 500 plus” jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,
w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ś

wiadczenie przysługuje matce,
ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia przez
dziecko 18. roku życia, jednak z tym zastrzeżeniem, że świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 800 zł
lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne. Pojęcie pierwsze dziecko oznacza – jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku

do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego
dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku
do ukończenia 18. roku życia, pierwsze
dziecko oznacza jedno z tych dzieci
wskazane przez wnioskodawcę.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1
sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
w pokojach: 5 i 6 w godzinach od 7.30
do 15.00. Od 1 sierpnia 2017 r. do 31
sierpnia 2017 r. będą przyjmowane osoby, które wnioskują o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko – bez dochodu, osoby niepobierające zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami oraz te, których członkowie rodzin przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
od 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej w pokojach:
5 i 6 w godz. od 7.30 do 15.00.
Od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
sób tradycyjny lub elektroniczny
za pomocą systemu teleinformatycznego. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Mszana Dolna w zakładce Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Harmonogram przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018
Lp. Dzień
Miejscowość
1. PONIEDZIAŁEK Kasinka Mała
2. WTOREK
Kasina Wielka, Glisne
3. ŚRODA
Lubomierz, Łostówka
4. CZWARTEK
Łętowe, Mszana Górna
5. PIĄTEK
Raba Niżna, Olszówka
IZABELA MALEC

Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy Mszana Dolna informuje rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, że mogą składać wnioski na II półrocze 2017 roku,
w ramach limitu określonego na 2017 rok.

W

niosek należy złożyć w terminie: od 01 sierpnia 2017
do 31 sierpnia 2017 r.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Biurze Obsługi Klienta (na parterze) lub można je po-
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brać ze strony internetowej gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. We wnioskach należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot. Zwrot części podatku akcyzowego będzie
przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi: 86
litrów x ilość ha x 1,00 zł. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi
w terminie do 31 października 2017 r., po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.
MAŁGORZATA KOTARBA
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Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje rodzicom,
jednemu z rodziców, opiekunowi
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Do

zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, samotnego

wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania. Od 1 listopada 2017 r.
kryterium dochodowe uprawniające
do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami będzie wynosić 754 zł lub 844 zł
w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zwiększają się również kwoty zasiłku rodzinnego i będą wynosić:
• 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 130 zł na dziecko w wieku między 5.
a 18. rokiem życia,

FOT. ARCH.

Małopolska Niania

Mszana Dolna przystąpiła do pilotażowego programu
„Małopolska Niania”, którego celem jest wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez dofinansowanie opieki
nad dzieckiem do lat trzech.

W

ramach projektu dwie rodziny z terenu gminy
Mszana Dolna otrzymają dofinansowanie
na okres 10 miesięcy w kwocie 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani począwszy od 1
września 2017 r. Kwota 1000 zł będzie finansowana ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, natomiast kwota 500 zł ze środków Urzędu
Gminy Mszana Dolna. Z doświadczenia wiemy, że zatrudnienie niani wiąże się z dużymi kosztami i nie każdą rodzinę stać

WWW.MSZANA.PL

• 140 zł na dziecko w wieku między 18. a 24. rokiem życia.
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami należy
składać w okresie od 01-09-2017 r.
do 30-11-2017 r. według harmonogramu:
Lp. Dzień
Miejscowość
1. PONIEDZIAŁEK Kasinka Mała
2. WTOREK
Kasina Wielka, Glisne
3. ŚRODA
Lubomierz, Łostówka
4. CZWARTEK
Łętowe, Mszana Górna
5. PIĄTEK
Raba Niżna, Olszówka
W okresie od 01-09-2017 r. do 15-092017 r. wnioski składają osoby, których
dzieci uczęszczają do szkoły średniej lub
rozpoczynają roczne przygotowanie
przedszkolne.
IZABELA MALEC

na takie rozwiązanie. Rodzice rezygnują z pracy, aby sprawować opiekę nad dzieckiem. Przystąpienie do programu „Małopolska Niania” pozwoli rodzicom z terenu gminy wrócić
do pracy i realizować się zawodowo. Kto może starać się o dofinansowanie niani? Każdy rodzic z terenu gminy Mszana Dolna, który pozostaje w zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pozostaje w samozatrudnieniu i sprawuje opiekę nad dzieckiem do trzech
lat. Należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać jedynie dwie rodziny z tereny gminy. W przypadku jeżeli liczba kandydatów kwalifikujących się do projektu przekroczy
liczbę dostępnych miejsc zostaną zastosowane kryteria:
1. samotne wychowywanie dziecka/dzieci,
2. wielodzietność,
3. członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne,
4. zatrudnienie niani będącej osobą w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, tj. m.in. osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia- potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Pracy,
5. sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi, które bezpośrednio po okresie realizacji projektu będą mogły zostać
objęte wychowaniem przedszkolnym – potwierdzone
oświadczeniem rodzica.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Małopolska
Niania” znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy
Mszana Dolna. Karty zgłoszeniowe należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, pokój 3
i złożyć w okresie od 1 do 18 sierpnia 2017 r.
IZABELA MALEC

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NASZA GMINA 13

WYDARZENIA

Rozwijanie
działalności
gospodarczej
Przedsiębiorcy z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska w dniach od 23
maja do 5 czerwca mogli składać wnioski o przyznanie
pomocy na operacje z zakresu Rozwijanie działalności
gospodarczej w ramach naboru 3/2017 organizowanego przez LGD.

Do

Biura LGD w tym czasie wpłynęło 14 wniosków na kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 2.522.369,28 zł. Rada LGD po ocenie
zgodności z LSR, PROW oraz lokalnymi kryteriami wyboru
wybrała do finansowania 12 wniosków (2 wnioski zostały wycofane) jednak tylko 8 z nich zmieściło się w limicie środków
ogłoszonym w tym naborze tj. kwocie 1.300.000 zł. Pozostałe
wnioski znajdują się na liście rezerwowej. Wnioski zostały
przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Krakowie.
Lista operacji ocenionych zgodnie z LSR i PROW oraz wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2017 zamieszczona jest na stronie www.lgd.mszana.pl
Przypominamy, że kolejny nabór w ramach tego działania
planowany jest jeszcze pod koniec tego roku.
Działanie skierowane jest do przedsiębiorców działających
na obszarze LGD tj. Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz
Miasta Mszana Dolna. Można będzie ubiegać się o dofinansowanie na różnego rodzaju zakupy (maszyn, sprzętów, urządzeń, wyposażenia) czy roboty budowlane w wysokości nie
więcej niż 300.000 zł tj. 70% kosztów kwalifikowanych
na jednego wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.lgd.mszana.pl lub w Biurze LGD.
Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania
wniosków i dokumentacji projektowej do biura LGD znajdującego się
w Mszanie Dolna ul. Orkana 1 (przy światłach).

14 NASZA GMINA

LIPIEC 2017

Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich
Olszówka na XVI Majówce
u Orkana
Odśpiewaniem litanii do Najświętszej Maryi Panny
przy kapliczce Matki piewcy Podhala – Katarzyny
Smreczyńskiej – rozpoczęto „Majówkę u Orkana”.

B

yło to już szesnaste z kolei spotkanie przy Muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej.
Po raz drugi uczestniczyło w nim Stowarzyszenie KGW Olszówka.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jan Puchała,
Starosta Limanowski. Spotkanie, tradycyjnie, prowadził kapelan Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan im. Władysława Orkana w gminie Niedźwiedź, ks. Władysław Ulmaniec.
Część artystyczną Majówki przygotowały przedszkolanki z Poręby Wielkiej, zespoły regionalne Gorcanie, Porębiański Ród, Gminny Młodzieżowy Zespół oraz Mali
Porymbianie. Gościnnie wystąpiło Stowarzyszenie KGW
Olszówka, którego członkinie odśpiewały przyśpiewki i stare piosenki olszowskie. Jedna z gaździn – Maria Nawara
– zaprezentowała przygotowaną przez siebie „gadkę”.
BOŻENA KACICZAK

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

WYDARZENIA

Nowe
zasady
wycinki
drzew
Od 17.06.2017 r. obowiązują nas kolejne zmiany prawne dotyczące wycinki drzew na gruntach
prywatnych. Osoba fizyczna, która
planuje usunięcie drzew rosnących
na należącej do niej nieruchomości
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
musi dokonać zgłoszenia.

Co

ważne, zgłoszenia wymaga jedynie wycinka drzew,
których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:
– 85 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego
– 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy
krzewów. Drzewa o mniejszych, niż podane powyżej obwodach, będzie można
w dalszym ciągu wycinać z prywatnych
nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.
W zgłoszeniu trzeba podać wyłącznie: imię i nazwisko wnioskodawcy
– właściciela
(bądź wszystkich współwłaścicieli)
nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte
(np. nr działki) oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.
W terminie 21 dni od doręczenia
zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy doWWW.MSZANA.PL

konuje oględzin drzewa zgłoszonego
do wycinki, w trakcie których ustali nazwy gatunków drzew oraz obwody pni.
Po dokonaniu oględzin, organ może
w terminie 14 dni wnieść sprzeciw.
W przypadku, jeśli organ nie wniesie
sprzeciwu w powyższym terminie,
wnioskodawca może usunąć zgłoszone
drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu
uznaje się dzień nadania decyzji na poczcie – oznacza to, że dla bezpiecznego
dokonania wycinki trzeba odczekać dodatkowo kilka dni na ewentualne doręczenie przesyłki ze sprzeciwem. Protokół
z oględzin ważny jest 6 miesięcy od dnia
jego sporządzenia. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne jest ponowne zgłoszenie.
Usunięcie drzew bez stosownego
zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku
sprzeciwu organu, skutkuje naliczeniem
administracyjnej kary pieniężnej.
Organ ma obowiązek wnieść sprzeciw w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa, na które jest
wymagane zezwolenie oraz w przypadku nieuzupełnienia treści zgłoszenia
przez wnioskodawcę po upływie wyznaczonego terminu.
Organ może zgłosić sprzeciw w przypadku, gdy:
– drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
– drzewo znajduje się na terenie prze-

znaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń
lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– drzewo znajduje się na terenie: parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000;
– drzewo spełnia kryteria do uznania
go za pomnik przyrody.
Nowa ustawa o ochronie przyrody
przewiduje, że jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na części nieruchomości,
na której rosło usunięte drzewo, organ
nałoży na właściciela nieruchomości
w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa. Ma to na celu zapobieganie nadużyciom, gdy prywatni właściciele wycinają drzewa, a następnie inwestorzy
kupują teren pozbawiony już drzew i gotowy do rozpoczęcia budowy. Nie ma
więc zakazu prowadzenia działalności
gospodarczej na działkach, na których
dokonano wcześniej wycinki, jedynie
ustawa przewiduje, że inwestor będzie
musiał wnieść opłatę.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody
MAŁGORZATA KOTARBA
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Wakacyjna
polisa
trzeźwości

Musimy pamiętać, że czyniąc alkohol towarzyszem naszego odpoczynku, zabaw, imprez zwiększamy ryzyko, iż zakończą się one nie tak, jak planowaliśmy.
Co roku śledzimy wycinki prasowe opisujące tragiczne
wydarzenia związane z wakacyjnym piciem, niewesołe są
także relacje samej młodzieży, która dzieli się swoimi niepokojami.

Co się może zdarzyć?
Wakacyjny kontakt z alkoholem może oznaczać dla młodzieży:
• wypadki, zachorowania, śmierć na szlaku turystycznym,
na drodze, na plaży i kąpielisku. Blisko 75% utonięć było
spowodowanych wypiciem alkoholu!
• konflikt z prawem, dokonywanie pozornie bezcelowych,
a często brutalnych przestępstw. Ponad 50% zabójstw popełnionych przez nieletnich oraz ponad 80% przez dorosłych, dokonano pod wpływem alkoholu!
• większe prawdopodobieństwo stania się ofiarą przestępstwa. Nietrzeźwy nastolatek jest łatwiejszym celem.
• ryzykowny bądź przypadkowy seks, gwałty, nieplanowane
ciąże, zakażenia chorobami wenerycznymi – w tym HIV.
• ryzyko dla młodzieży może wynikać też z nietrzeźwości
dorosłych. Szczególnym zagrożeniem są pijani kierowcy.
• przedstawiamy Państwu poniżej zasady, których przestrzeganie pomoże spędzić wakacje bezpiecznie, a jednocześnie przyjemnie. Zasady te nazwaliśmy Wakacyjną
Polisą Trzeźwości.

FOT. ARCH.

Zasady dla rodziców:

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy, której
niestety często towarzyszy alkohol. Wśród ludzi dorosłych, a także wśród młodzieży pokutuje przekonanie,
że nie ma dobrej zabawy bez alkoholu.

W

akacje – to mniejsza kontrola ze strony dorosłych, duża ilość wolnego czasu i często brak
pomysłów na jego konstruktywne wykorzystanie. To także powoduje, iż młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania.
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• nie częstuj piwem, winem i wódką w żadnych okolicznościach;
• ustal z dziećmi jasne zasady dotyczące niespożywania alkoholu oraz określ konsekwencje za ich złamanie;
• rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach wynikających z używania alkoholu (wypadki, utonięcia, konflikty z prawem,
przypadkowe kontakty seksualne itd.), powiedz nie tylko
o następstwach fizycznych, ale również psychicznych;
• porozmawiaj z dzieckiem, jak ma sobie radzić z presją
rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuń
mu kilka sposobów na skuteczne odmawianie, np.: Nie
muszę podkręcać się alkoholem;
• staraj się sprawdzić, z kim i w jakich okolicznościach
przebywa twoje dziecko;
• nie ułatwiaj dzieciom przebywania w miejscach promocji
alkoholu (np. podczas imprez masowych, koncertów
sponsorowanych przez browary);
• sprawdź, czy kierowca autokaru, który wiezie twoje dzieci jest trzeźwy;
• zwracaj uwagę sprzedawcom, aby przestrzegali zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim;
• zwracaj uwagę innym osobom dorosłym, aby nie sprzedawały i nie kupowały alkoholu nieletnim;
• bądź dobrym przykładem. nie pokazuj dziecku, że najlepsza zabawa dla Ciebie musi być związana z piciem alkoholu;
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

FOT. ARCH.
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• upewnij się, czy osoby opiekujące się twoimi dziećmi,
przestrzegają tych samych zasad.

Nie bądź obojętnym świadkiem. Nie obawiaj się zwrócić uwagę na coś, co jest szkodliwe, nieetyczne i niezgodne z prawem.
Pamiętaj, że może kiedyś ktoś inny ochroni Twoje dziecko.

Zasady dla młodzieży:
• alkohol oszukuje, daje tylko złudzenie dorosłości;
• alkohol kradnie wolność – pijąc, pozwalasz substancji chemicznej i biznesowi alkoholowemu sobą manipulować;
• alkohol psuje przyjaźń i niszczy miłość, bliskość, którą
stwarza, jest fałszywa i pozorna;
• alkohol otępia – nie ryzykuj utraty smaku życia;
• alkohol zmniejsza refleks i realistyczną ocenę sytuacji
– jest częstą przyczyną wypadków drogowych, utonięć
i innych dramatycznych zdarzeń;
• alkohol zmienia zachowanie człowieka i powoduje utratę
kontroli, np. sprawia, że ludzie robią coś, czego nie zrobiliby na trzeźwo, lub zachowują się śmiesznie lub agresywnie;
• masz prawo odmawiać, kiedy Cię częstują alkoholem.
• nie poddawaj się presji głupszych od siebie, nie wstydź
się, że jesteś od nich mądrzejszy.

Zasady dla sprzedawców alkoholu:

Zasady dla świadków ryzykownych sytuacji.
Zainterweniuj, gdy:

W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy
sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest
do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Najlepiej użyć jasnego komunikatu, który zatrzyma młodego człowieka, nie raniąc go:
• Nie mam pewności, czy ma Pan/i 18 lat, proszę o dokument ze zdjęciem.
• Mam wątpliwości do Pani/Pana wieku, czy może
Pan/i udowodnić prawo do zakupu alkoholu?
Przekaz sprzedawcy zwłaszcza kierowany do młodych ludzi
powinien być jednoznaczny:
• Nie, nie sprzedam, zgodnie z prawem sprzedaję tylko dorosłym.
• Nie, nie sprzedam, przestrzegam prawa, a ono zakazuje
sprzedawać alkohol niepełnoletnim.
W oparciu o materiały dostarczone przez PARPA
ANNA PETRYCKA

• jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim lub gdy
wiek kupującego budzi twoje wątpliwości, a sprzedający
nie poprosił o dokument potwierdzający pełnoletność;
• widzisz nietrzeźwego wychowawcę kolonijnego lub kierowcę autobusu;
• zauważysz, że wychowawca zezwala dzieciom na kupno
i spożywanie alkoholu;
• widzisz nieletniego kupującego lub pijącego alkohol.

Możesz:
• zwrócić uwagę sprzedawcy, że ma prawo prosić o pokazanie dokumentu potwierdzającego wiek kupującego;
• poinformować o tym fakcie straż gminną, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych lub policję;

WWW.MSZANA.PL

• nie lekceważ i nie łam prawa;
• polskie prawo zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych
osobom poniżej 18. roku życia, a sankcją za łamanie tego
zakazu jest utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kara grzywny;
• młodzież pijąca piwo, wino czy wódkę jest narażona na konflikt z prawem, może dokonać lub paść ofiarą
aktów przemocy i wypadków – ze śmiercią włącznie;
• sprzedając dziecku alkohol, jesteś współodpowiedzialny
za skutki nietrzeźwości;
• wśród ofiar pijanych przestępców możesz znaleźć się Ty
sam, Twoje dzieci, Twoi bliscy;
• nie usypiaj swojego sumienia – jesteś jednocześnie sprzedawcą/ właścicielem sklepu i obywatelem, i rodzicem.
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Reaguj na przemoc wobec dzieci!
Od 13 lipca to Twój obowiązek!
Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury
o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki
uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest
obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie
zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

D

otychczas zawiadomienie prokuratora lub policji
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec
dziecka było obowiązkiem społecznym. Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka.
Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został
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zastąpiony obowiązkiem prawnym. Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka
oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.
Obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci jest szczególnie ważny w działaniach nauczycieli, wychowawców, pracowników służb medycznych i innych profesjonalistów
pracujących z dziećmi. Ważne, aby byli oni wyposażeni w wiedzę nt. zmian w prawie oraz sposobów reagowania na krzywdzenie dziecka. Reagowanie w przypadku przemocy wobec
dziecka oznacza zawiadomienie odpowiednich służb, a także
działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia dziecka,
udzielenie mu pomocy psychologicznej oraz przygotowanie go
ANNA PETRYCKA
do udziału w procedurze prawnej.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Biesiada, zabawa, muzyka, spotkania...

Zagórzańskie lato 2017 w Gminie
Mszana Dolna przeszło do historii
Mocnym akcentem Gmina Mszana Dolna rozpoczęła dwudniową imprezę plenerową ZAGÓRZAŃSKIE
LATO – na boisku starli się strażacy.

hów – strażaków przystało nie zabrakło
lania wody… Jako, że sami zajęci byli
rozgrywkami, „zamówili” ją prosto
z nieba. Rytmy dochodzące z plenerowej sceny: piosenki w wykonaniu młominni ochotnicy zmierzyli dych i dobrze się zapowiadających
się ze strażakami z PSP Li- gminnych artystów: Krystiana Kubowimanowa w meczu piłkar- cza, Zespołu TRIOLKI (Sara Kuczaik,
skim o Puchar Bolesława Zuzanna Potoniec, Małgorzata PiekarŻaby, Wójta Gminy Mszana Dolna. Go- czyk i Izabela Drabik) oraz Justyny Ruspodarze nie byli zbyt gościnni i nie po- snarczyk skutecznie rozgoniły resztki
zwolili wygrać swoim gościom; deszczowych chmur. Wszyscy milusińzwyciężyli na murawie 4: 3. Jak na dru- scy skorzystać mogli z wielu atrakcji

G

przygotowanych przez Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa z Kasinki Małej.
Do wspólnej góralsko – jamajsko – gruzińskiej zabawy porwały publiczność
TREBUNIE TUTKI. Wieczorną zabawę taneczną pod gwiazdami poprowadził zespół MAYSTERKI.
Drugi dzień Zagórzańskiego Lata to
tradycyjnie już pokaz kultury Zagórzan.
Muzykę, taniec i śpiew na scenie zaprezentowały zespoły regionalne: OLSZOWANIE, ŁOSTOWIANIE, DOLINA
MSZANKI i RABIANIE. Swój udany,

Kapela z Łostówki

Olszowianie

Tancerze z Doliny Mszanki
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Rabianie
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Bo śpiewa się sercem
Godnie witano gości

Fajne Chłopy

Występ zespołu Trebunie Tutki

Baby z Raby
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Widzowie dopisali

sceniczny debiut, przy tak dużej publiczności, zaliczył zespół ŁĘTOWIANIE.
Tradycje kulinarne zaprezentowały koła
gospodyń: KGW Olszówka, KG Paradne
Gosposie z Kasinki Małej i Koło Tradycji Ludowej z Raby Niżnej. Gminne gaździny rozpieściły podniebienia nawet
najbardziej wybrednych smakoszy.
W drugim dniu imprezy, specjalnie dla
najmłodszych uczestników ZAGÓRZAŃSKIEGO LATA, atrakcje przygotowało Nadleśnictwo Limanowa.
Wieczorem sceną zawładnęły FAJNE
CHŁOPY. W przerwie zabawy tanecznej, którą podobnie jak w pierwszym
dniu imprezy, poprowadził zespół
MAYSTERKI, pokaz umiejętności barmańskich zaprezentował Karol Jarosz
– uczestnik prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Barmańskiego WORLD
CLASSD 2017.
Niedziela była również dniem ekologii. W ramach „LIFE OPEN DAY
– Czyste powietrze w Gminie
Mszana Dolna” przygotowano pokaz
WWW.MSZANA.PL

nowoczesnej techniki grzewczej. Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć kotły spełniające certyfikat ECODESIGN
wiodących producentów oraz dowiedzieć się jak działa pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Swoją wiedzą i radą
służyli również ekodoradcy. Miłym akcentem tego bloku było wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Czyste
powietrze w Gminie Mszana Dolna”.
Dla tych, którym atrakcji scenicznych
było mało, organizatorzy zapewnili stoiska
gastronomiczne i handlowe; najmłodsi goście ZAGÓRZAŃSKIEGO LATA mieli
do dyspozycji wyjątkowo w tym roku wyposażone wesołe miasteczko.
Na zaproszenie organizatorów
do wspólnego świętowania odpowiedzieli: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP,
Wiceminister Finansów; Jan Puchała
– Starosta Limanowski, Janusz Kurzeja
– Komendant Powiatowy PSP
w Limanowej; Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wraz
z małżonką; Wiesław Ziółkowski – Bur-

mistrz Gminy i Miasta Lubomierz (woj.
dolnośląskie) wraz z delegacją (radnymi:
Lucyną Fabiszewską – Kozdębą i Małgorzatą Pasierbską, Dyrektorem Ośrodka
Kultury i Sportu – Mirosławem Laskowskim i Wiceprezesem OSP Gminy Lubomierz – Leonem Kostrakiewiczem);
Józef Kowalczyk – Burmistrz Miasta
Mszana Dolna, Stanisław Potaczek
– pierwszy Wójt Gminy Mszana Dolna,
radni powiatowi i gminni, dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych oraz
sołtysi. Honory gospodarzy pełnili: Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania – Przewodnicząca
Rady Gminy oraz Katarzyna Szybiak
– Zastępca Wójta.
Niegasnącym humorem z góralską
nutką zarażał wszystkich i zachęcał
do wspólnej zabawy konferansjer – Bartłomiej Koszarek.
MAGDA POLAŃSKA
fot. Anna Petrycka
Maciej Liberda
Mirosław Skowronek
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Animacje Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa z Kasinki Małej

Gospodynie z Olszówki

Degustacja

Po meczu o puchar Wójta Bolesława Żaby

22 NASZA GMINA

LIPIEC 2017

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

ROZMAITOŚCI

Goście Zagórzańskiego Lata

Były też Księżniczki
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Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą potrawę regionalną

Rabianecki my se...

Moskole z masłem czosnkowym z Olszówki

Jest muzyka, jest zabawa
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Kluski rozgarnywane z Raby Niżnej
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Radość

Niektórzy bujali w obłokach

Gospodynie z Kasinki Małej
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Aniela Nowak świętowała
setne urodziny
20 maja, w otoczeniu rodziny i przyjaciół swoje setne
urodziny świętowała Aniela Nowak z Łętowego.

U

roczystości rozpoczęto od mszy św. w kościele parafialnym w Mszanie Górnej. Koncelebrowało ją
czterech księży: Marian Bański – proboszcz
z Mszany Górnej, Jan Kołodziejczyk i Władysław
Rusnak – rodacy z Mszany Górnej oraz Hieronim Doering
z Krakowa. Muzyczną oprawę eucharystii zapewniały kapela
góralska oraz chór parafialny.
Po mszy świętej jubilatka podejmowała swoich gości w Biesiadzie Gorczańskiej, gdzie czas umilała kapela góralska, w której gra jeden z synów Anieli Nowak. Wśród gości zaproszonych
na uroczystość był również Bolesław Żaba, wójt Mszany Dolnej. Przekazał jubilatce życzenia od całej społeczności gminy.
– Przy tej okazji pozwolę sobie podziękować pani za wiele lat
pracy na rzecz naszej ojczyzny, trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków oraz pielęgnowanie wartości, takich jak:
pozytywne motywacje, hart ducha, konsekwencja, dociekliwość
świata i olbrzymia pracowitość – mówił gospodarz gminy.
Przekazał również pani Anieli okolicznościowe listy gratulacyjne od premier Beaty Szydło oraz Józefa Pilcha, wojewody małopolskiego.
Jubilatka otrzymała od swoich gości m.in. kosz liczący 100
róż oraz figurę Matki Bożej Fatimskiej.
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Dzień wcześniej, 19 maja, odwiedzili stulatkę przedstawiciele limanowskiego inspektoratu ZUS. Kierownik Andrzej Gołąb wraz z życzeniami przekazał pani Anieli
decyzję o przysługującym jej z mocy ustawy świadczeniu
honorowym.
Aniela Nowak pochodzi z Lubomierza. Po ślubie zamieszkała w Łętowem, gdzie wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Mąż Jan pracował też zawodowo
„na kolei”, dlatego większość prac domowych i gospodarskich oraz wychowanie siedmiorga dzieci (trzech córek,
czterech synów) spoczywało na barkach pracowitej Anieli.
Łatwo nie było, ale trud się opłacił. Teraz otacza ją wianuszek wnucząt (21) i prawnucząt (28). Doczekała się również jednej praprawnuczki. Pani Aniela mimo swoich lat
zadziwia sprawnością umysłu i ciała – podczas urodzin nie
zabrakło jej na parkiecie.
Ciekawostką jest fakt, że to trzecia Aniela w okolicy, która w ciągu ostatnich dwóch lat świętuje swoje setne urodziny.
W tym samym dniu co Aniela Nowak z Łętowego (20 maja)
swój jubileusz obchodziła również Aniela Wcisło z Mszany
Dolnej. W ubiegłym roku życzenia w 100-lecie urodzin składaliśmy Anieli Listos z Kasiny Wielkiej.
Tegorocznym jubilatkom życzymy kolejnych stu pogodnych lat w dobrym zdrowiu.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Odkryj Beskid Wyspowy 2017
W niedzielę, 11 czerwca 2017 roku, ramach akcji „Odkryj
Beskid Wyspowy 2017” na Śnieżnicę (1006 m npm) przybyło wielu turystów – uczestników wędrówek po górach.

O

rganizator spotkania: Gmina Mszana Dolna, Forum
Gmin Beskidu Wyspowego, FRR Rabka, Województwo Małopolskie, Małopolska Izba Turystyki, COTIG PTTK oczekiwali beskidzkich turystów
na szczycie góry. Wszystkich przybyłych powitała Katarzyna Szybiak, Zastępca Wójta Gminy Mszana Dolna. Mszę św.
na szczycie Śnieżnej Góry odprawił Ojciec Opat Dominik Andrzej Chucher z Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu.
Oprawę wokalno – muzyczną uroczystości zabezpieczyła Orkiestra Dęta „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej, w której batutę dzierży Adam Rusnarczyk. Muzycy orkiestry koncertowali
również po Mszy św. Czytania podczas Eucharystii przygotowali członkowie Zespołu Regionalnego „Kasinianie – Zagórzanie” (jego kierownikiem jest Andrzej Ciężadlik). Śpiewy
międzylekcyjne wykonała schola złożona z członkiń orkiestry
dętej „Echo Zagórzan”. Po Mszy św. odbyło się wiele konkursów, które cieszyły się wielkim powodzeniem.
Najmłodszą uczestniczką „odkrywania” Śnieżnicy okazała
się 4 – miesięczna Emilia Ryś z Dobrej, a najstarszą – Janina Krupa /80 lat/ z Dąbrowy Górniczej.
Z najdalszego zakątka Polski do Beskidu Wyspowego przybyli Maria i Andrzej Gniadek z Tarnowa, którzy uczestniczyli
w akcji po raz pierwszy. Uczestniczką niedzielnej akcji, która na Śnieżnicę przybyła z najdalszego zakątka świata była
Krystyna Świder z Antwerpii (Belgia).
W konkursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym I miejsce zajęła Karolina Jędrocha z Krzczonowa; II miejsce przypadło Joannie Kalec z Choczni k. Wadowic, a III – Julii Banach
z Lipowego.
Najmilszą uczestniczka tegorocznej akcji wybrano Annę
Popławską z Kasiny Wielkiej. „Najmilszym” również okazał
się kasinianin – Marcin Ślaga.
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Nagrody, ufundowane przez Gminę Mszana Dolna, wszystkim laureatom wręczyła Katarzyna Szybiak, Zastępca Wójta
Gminy Mszana Dolna.
Na zakończenie spotkania na Śnieżnicy Katarzyna Szybiak
zaprosiła wszystkich uczestników na smaczną kiełbasę z grilla, ufundowaną przez gminę, a przygotowaną przez Radę Sołecką na czele z sołtysem Adamem Wrzecionkiem, strażaków
z OSP w Kasinie Wielkiej i pracowników Urzędu Gminy
Mszana Dolna.
Podczas wędrówek turyści byli pod opieką przewodnika
Michała Skowrona z PTTK Rabka. Imprezę prowadził Stanisław Przybylski. Patronat medialny nad imprezą objęli: Dziennik Polski, telewizja internetowa TV28, Radio Plus, portal
www.gorce24.pl.
Podziękowania za sprawną organizację spotkania należą się
również Czesławowi Szynalikowi, pomysłodawcy wędrówek,
a także wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.
PIOTR LULEK
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Gala finałowa konkursu
„Góralskie cytanie”

13 czerwca 2017 r. w Auli Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu odbyła się Gala Finałowa Konkursu Czytelniczo – Plastycznego „Góralskie cytanie”
Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej.

P

osumowanie
zgromadziło
uczestników z czterech regonów: Podhala, Orawy, Spisza
i Ziemi Zagórzańskiej. Gospodarzem tegorocznej gali były zagórzańskie samorządy: Gmina Mszana Dolna,
Gmina Niedźwiedź oraz Miasto Mszana Dolna. Spotkanie otworzyli: ks. prof.
Stanisław Gulak, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, Halina Cimer, Małopolski
Wicekurator Oświaty oraz Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna, Józef
Kowalczyk, Burmistrz Miasta Mszana Dolna i Rafał Rusnak, Zastępca Wój-

28 NASZA GMINA

LIPIEC 2017

ta Gminy Niedźwiedź. Głos zabrał także
Jan Hamerski, Senator RP, Barbara Dziwisz Radna Sejmiku Małopolskiego oraz
Andrzej Skupień, Prezes Związku Podhalan w Polsce. Odczytano także list Posła Wiesława Janczyka wystosowany
na tę okazję.
„Wyrażam wdzięczność Uczestnikom za wytrwałe i odważne dawanie
świadectwa przywiązania do zwyczajów, które stwarza poczucie ciągłości
działań w czasie, za prezentowanie dziedzictwa kulturowego w atrakcyjnej formie. To dzięki wam pamięć i tradycja
nigdy nie zginie” – napisał do zebranych
Poseł na Sejm RP.
Podstawą konkursu były zbiory gwarowych opowieści z poszczególnych regionów: „Góralska czytanka”, „Orawska
czytanka”, „Spiska czytanka” i „Zagórzańska czytanka”, których redaktorami
są: prof. Anna Mlekodaj, dr Barbara

Zgama – pracownice Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu oraz Łukasz Zapała.
Konkurs przeprowadzano w części
czytelniczej i plastycznej, w dwóch etapach: szkolnym i rejonowym, z podziałem na kategorie wiekowe: klasy
I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
szkoły ponadgimnazjalne. W bieżącym
roku szkolnym etapy rejonowe poszczególnych edycji konkursu odbywały się
na terenie 3 powiatów: nowotarskiego,
tatrzańskiego i limanowskiego. Uczestniczyło w nich prawie 500 uczniów ze 100
szkół. Była to już IV edycja podhalańska
konkursu, III orawska, II spiska oraz
pierwsza edycja zagórzańska.
Celem konkursu jest kształcenie ku
wartościom konstytuującym kulturowe
dziedzictwo regionalne i narodowe,
przeciwdziałanie procesowi zanikania
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej, kształtowanie
nawyków czytelniczych i świadomego
odbiorcy literatury regionalnej, kultywowanie gwary, wsparcie edukacji polonistycznej ucznia szkoły podstawowej,
gimnazjum i ponadgimnazjalnej w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze
zrozumieniem, rozbudzanie wyobraźni
i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowane literaturą regionalną
oraz zachęcanie uczniów do twórczych
poszukiwań poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi artystycznej.
Podczas tegorocznej Gali okazję
do zaprezentowania swojej tradycji
i kultury otrzymali reprezentanci Ziemi
Zagórzańskiej. O geografii, stroju i tradycji swojego regionu gwarą opowiadali
uczniowie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce. Zagórzańskie tańce
i przyśpiewki zaprezentowali „Rabianie” oraz Młodzieżowy Gminny Zespół
Regionalny wraz z Grupą taneczną
z Koniny, a na koniec od serca zaśpiewali i zagrali „Mali Łostowianie”. Galę
prowadzili: Bogusław Nawara – absol-
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went ASP w Krakowie, regionalista pochodzący z Olszówki oraz Dorota Mucha. Nad poprawnym przebiegiem
całości czuwał Łukasz Zapała – koordynator edycji zagórzańskiej. W auli oraz
na korytarzach było kolorowo od zagórzańskich strojów; było to święto Zagórzan oraz świetna promocja tego regionu
i kultury.

Kulminacyjnym punktem Gali było
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
uczestnikom etapów rejonowych konkursu. Nagrody dla uczestników edycji
zagórzańskiej ufundowali włodarze zagórzańskich samorządów. Nagrody
książkowe dla zdobywców I miejsc
ufundowało Kuratorium Oświaty
w Krakowie.

Celem konkursu jest kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe, przeciwdziałanie procesowi
zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej,
kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbiorcy literatury
regionalnej, kultywowanie gwary, wsparcie edukacji polonistycznej...
Podczas Gali koordynatorzy poszczególnych rejonów konkursu przedstawili
swoje sprawozdania. Wybrani uczestnicy
konkursu prezentowali umiejętności
gwarowe, a publiczność miała możliwość
wykazania się pamięcią, ponieważ to
do niej skierowane były pytania z treści
czytanki. Ci, którzy udzielili prawidłowej
odpowiedzi, otrzymywali nagrodę.

Tradycja jest fundamentem, na którym budowana jest postawa kolejnych
pokoleń – zaznaczyli twórcy konkursu.
Zaangażowanie oraz ilość uczestników
tegorocznej edycji konkursu jest dowodem na potrzebę zagłębiana się w lokalnej tradycji i kulturze oraz chęci
poszukiwania korzeni.
DOROTA MUCHA
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Uczcili pamięć żołnierzy
24. Pułku Ułanów
24 czerwca 2017 r. Kraśnik uczcił
Święto 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława
Żółkiewskiego. W uroczystości wziął
udział Bolesław Żaba, Wójt Gminy
Mszana Dolna.
– Wojsko jest gwarantem bezpieczeństwa, dlatego takie uroczystości jak dzisiaj
są dla nas – kraśniczan bardzo ważne. To
tu od 1922r. stacjonowali polscy żołnierze
– żołnierze 24. Pułku Ułanów – podkreślał
w trakcie uroczystości Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki.
Jednym z punktów uroczystości był
apel poległych i złożenie wiązanek kwiatów. Hołd żołnierzom 24. Pułku Ułanów
w imieniu Gminy Mszana Dolna złożył
Bolesław Żaba, Wójt.
Historia 24 Pułku Ułanów rozpoczęła się 6 lipca 1920 r. Początkowo był
to 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej.
Od 1922 r. jego garnizonem stał się Kraśnik, a ułani wrośli w krajobraz miasta.
W czasie wojny walczyli na Węgrzech,
we Francji, Belgii i Holandii. Pułk został rozwiązany w 1947 roku.
Kraśnik i Gminę Mszana Dolna połączyła historia walk obronnych, jakie
z siłami wroga we wrześniu 1939r. stoczył 24. Pułk Ułanów.
Na przysiółku „Mogiła” w Kasinie
Wielkiej zlokalizowany jest pomnik poświęcony żołnierzom tego Pułku, którzy
zginęli 4 września 1939 roku w walkach
o Kasinę Wielką.
We wrześniu 1939 r. 121 kompania
czołgów lekkich wchodziła w skład 10
Brygady Kawalerii. Etatowo kompania
miała 16 czołgów „Vickers E”
(w tym 10 jednowieżowych).
1 IX kompania przejechała z Krakowa przez Myślenice – Pcim do Lubnia,
a następnie do Krzeczowa, stanowiąc
odwód brygady w czasie walk o Wysoką (1-2 IX). Chrzest bojowy miał miej-
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sce 3 IX, kiedy to „Vickersy” zostały
skierowane do kontrataku w rejonie Lubonia Małego, którędy na skrzydło broniącego rejonu Naprawy 10 psk zaczęli
przenikać strzelcy górscy. Niemcy nie
posiadali dział przeciwpancernych i dali
nogę na sam widok czołgów, pozostawiając na stanowiskach broń, zabraną
przez towarzyszący natarciu czołgów 1
szwadron 10 psk.
Z powodu zagrożenia korytarza Rabka – Mszana – Tymbark, nocą 3/4 IX płk
Maczek przerzucił gros brygady, w tym
kompanie czołgów (bez plutonu TKS)
w rejon wzgórz na północ od Kasiny
Wielkiej. O świcie rozpoczęła się tu jedna z bardziej znanych bitew na południu.
Po stwierdzeniu na wzgórzach na południe od Kasiny czołgów i samochodów
pancernych przeciwnika, do walki skierowano „Vickersy” oraz tankietki ze 101
kompanii czołgów lekkich (pluton) oraz
działającej na tym odcinku 61 kompanii
czołgów rozpoznawczych z odwodu Armii „Kraków”. Zniszczono 3 niemieckie czołgi i 2 samochody pancerne.
Niemcy (ich trzon stanowił I/138 pułk

strzelców górskich) podciągnęli większe
siły, działa przeciwpancerne i zatrzymali
natarcie, a następnie kontratakowali.
W czasie odwrotu siły polskie straciły 2
„Vickersy” (uszkodzone i porzucone
z niemożności ewakuacji) oraz – wg
źródeł – kilka tankietek. Z wieży jednego z czołgów zrobiono później pomnik,
który wzbudza wiele, niekoniecznie pozytywnych, emocji.
5 IX „Vickersy” stanowiły odwód
brygady w rejonie Dobczyc, wspierając
obronę 24 p. uł. pod Wiśniową (gdzie
nacierały 2-3 bataliony 3 Dywizji Górskiej), a także interweniując (bez kontaktu z nieprzyjacielem) na zagrożonym
odcinku łapanowskim i myślenickim.
Po południu kompania otrzymała rozkaz
przejścia w rejon m. Kopaliny, jako odwód brygady broniącej podejść do Nowego Wiśnicza.
Wieżyczkę czołgu „Vickers” wykorzystał Stanisław Dobrowolski – miejscowy
artysta – przy budowie pomnika na przysiółku „Mogiła” w Kasinie Wielkiej.
Źródło: www.krasnik.naszemiasto.pl,
www.odkrywca.pl
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Powiatowe
Obchody
Święta Policji
26 lipca 2017r. w Starostowie Powiatowym w Limanowej odbyły się
Powiatowe Obchody Święta Policji.
Gminę Mszana Dolna na tej uroczystości reprezentowała Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta, która
w imieniu mieszkańców i władz samorządowych złożyła gratulacje
i podziękowała za dotychczasową
dobrą współpracę z Policją (...).

W

szystkich zebranych witał
insp. Dariusz Urbanik,
Komendant Powiatowy
Policji w Limanowej.
–Służba w Policji to dla nas nie tylko duma i zaszczyt, ale przede wszystkim wyzwania, dzięki którym budujemy poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu limanowskiego oraz odwiedzających nasz
region gości – mówił komendant lima-

nowskiej policji. – W tym szczególnym
dniu, składam wszystkim policjantom i policjantkom wyrazy najwyższego uznania
i podziękowania za rzetelną pracę i ofiarną służbę. Wasz trud i oddanie są godne
najwyższego szacunku, gdyż służba policyjna pełna jest napięć i stresów, a Wy podejmujecie często decyzje, od których
zależy życie i zdrowie ludzkie.
Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy

SPInKA
Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017
w trzech gimnazjach zakończył się pierwszy okres działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach
projektu „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

S

PInKi działały od maja do czerwca 2017 roku. Łącznie do projektu zrekrutowanych zostało 99 uczniów
klas trzecich, którzy uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
W okresie dwóch miesięcy w szkołach odbyło się 46 godzin warsztatów oraz 75 godzin konsultacji indywidualnych.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami, z aktualną ofertą
szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacją na rynku pracy. Doradcy zawodowi opracowywali z dziećmi Indywidualne Pla-

WWW.MSZANA.PL

swoją działalnością przysłużyli się funkcjonowaniu limanowskiej Policji. Ten
dzień był także okazją by docenić trud
i niełatwą pracę mundurowych. Główna część uroczystości miała miejsce w sali
konferencyjnej w Starostwie Powiatowym
w Limanowej. Wzięli w niej udział policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście. To właśnie tutaj funkcjonariusze
otrzymali odznaczenia i akty mianowania
na wyższe stopnie policyjne (…).
Źródło: www.powiat.limanowa.pl

ny Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla nich ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z ich zainteresowań i predyspozycji.
Zorganizowane zostały również spotkania z rodzicami,
podczas których przekazano informacje na temat udziału dzieci w projekcie. Poinformowano też, że taka forma pomocy ma
ułatwiać dzieciom podjęcie decyzji, co do dalszej drogi ich
kształcenia oraz pomóc określić predyspozycje zawodowe.
85 uczniów wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum
otrzymało zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz udziału w projekcie.
Kolejna edycja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery
rusza już po wakacjach. Rekrutacja do projektu odbywać się
będzie w: Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej, Szkole
Podstawowej nr 1 w Kasince Małej, Szkole Podstawowej nr 1
w Mszanie Górnej oraz Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.
Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach. Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze kierunku
dalszego kształcenia oraz zawodu odpowiadającego osobistym
predyspozycjom i kompetencjom. Doradca zawodowy winien
towarzyszyć w drodze do wymarzonej kariery oraz inspirować
do wydobywania tego, co stanowi Wasz potencjał!
AGNIESZKA KUŚ
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Jak dobrze mieć
Przyjaciół... czyli
Wakacje w Margoninie
W ramach współpracy dwóch samorządów: Miasta i Gminy Margonin
woj. wielkopolskie oraz Gminy
Mszana Dolna, 30 dzieci z Lubomierza, Łętowego i Łostówki wraz z wychowawcami i kierownikiem grupy
panią dyrektor Jadwigą Baran-Stożek wypoczywało nad jeziorem Margonińskim w dn. 11-17 lipca 2017 r.

Po

przyjeździe na miejsce
spotkali się z bardzo miłym
przyjęciem ze strony dyrekcji miejscowej szkoły, która zapewniła im doskonałe warunki pobytu
– smaczne wyżywienie, nocleg oraz możliwość korzystania z hali i boisk spor-
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towych. W czasie dalszego pobytu dzieci uczyły się jazdy na nartach wodnych
pod kierunkiem instruktora i ratownika
wodnego oraz korzystały z parku wodnego i plaży. Bardzo chętnie brały udział
w zajęciach na wodzie i z niezwykłą determinacją dążyły do opanowania trudnej sztuki jazdy na nartach wodnych.
Szczególnie uzdolnione w tym zakresie
okazały się Julia Ogiela i Magdalena Kapłoniak z Lubomierza. Oprócz rekreacji
nad
wodą
uczestnicy
wypoczynku zwiedzali okoliczne atrakcje turystyczne. Zorganizowano wycieczki do:
• Kołobrzegu, w którym zwiedzono
latarnie morską i Muzeum Minera-

łów Polskich, dzieci również miały
możliwość popłynięcia w rejs
po morzu statkiem „Pirat”,
• Gniezna, w którym dzieci zobaczyły
Muzeum Początków Państwa Polskiego, Stare Miasto oraz uczestniczyły we mszy św. w Katedrze
Gnieźnieńskiej. Pokonując 250
schodów weszły również na taras
widokowy usytuowany na południowej wieży Katedry, skąd mogły podziwiać przepiękną panoramę
miasta. Na zakończenie zwiedzania
pierwszej stolicy Polski, dzieci miały czas na relaks i odrobinę przyjemności, kosztując przepysznych
tradycyjnie wyrabianych lodów,
• Biskupina, gdzie zwiedziły Muzeum
Archeologiczne, w tym Osadę Łużycką (VIII w p. n. e).
Niezwykłą atrakcją dla dzieci okazała się wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Alpakoland”, gdyż mogły
spacerować po wybiegu alpak – zwierząt hodowanych dla pozyskania wełny
na kołdry i poduszki o właściwościach
antyalergicznych.
W ramach zajęć integracyjnych zorganizowano dzieciom ognisko z pieczeDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

EDUKACJA
niem kiełbasek i śpiewaniem biesiadnych pieśni, rozgrywki sportowe oraz
udział w gali disco polo na plaży, gdzie
wysłuchały koncertu zespołów M.I.G.
i CLIVER. W ostatnim dniu pobytu pan
burmistrz Margonina – Janusz Piechocki zaprosił wszystkich na zwiedzanie farmy wiatrowej, wręczył pamiątkowe
upominki i bardzo serdecznie pożegnał
uczestników wypoczynku życząc
wszystkim szerokiej drogi.
Szczęśliwi, zadowoleni, pełni wrażeń
i wdzięczni uczestnicy wypoczynku
wraz z wychowawcami składają podziękowania panu Wójtowi Bolesławowi
Żabie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wakacyjnego
wypoczynku w Margoninie.
Projekt finansowany ze środków
Gminy Mszana Dolna w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.
MIROSŁAWA JAROSZ
JADWIGA BARAN-STOŻEK
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Młodzi strażacy wypoczywali
i szkolili się w Margoninie
Zakończył się IX obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
gminy Mszana Dolna. W okresie
od 3 do 10 lipca grupa młodzieży
przebywała w Próchnowie w zaprzyjaźnionej gminie Margonin.

B

aza obozu mieściła się
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. Młodzież
wypoczywała nad jeziorem
Margonińskim, gdzie korzystała ze zjeżdżalni wodnej, nart wodnych i innych
atrakcji. Młodzi strażacy odwiedzili Kołobrzeg, gdzie pływali statkiem „Wiking” po Bałtyku.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy
zaprzyjaźnioną jednostkę Państwowej
Straży Pożarnej w Pile, zwiedzając ją
pod czujnym okiem Dowódcy JRG
nr 2. Na terenie tej jednostki młodzież
zapoznała się ze stacjonarną komorą
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dymową – tj. torem przeszkód, jaki
musi przejść każdy ochotnik i strażak
zawodowy. Zobaczyliśmy również wyposażenie tej jednostki, samochody bojowe, sprzęt specjalistyczny grup:
nurkowej i wysokościowej. Spotkaliśmy się tam z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony kierownictwa, jak
i samych strażaków. W zamian za gościnę młodzież wręczyła strażakom
PSP upominki. Następnie zwiedziliśmy Poznań, a w nim ZOO oraz Palmiarnię.
Dzięki Janowi Kubackiemu, właścicielowi Firmy „Komfort”, młodzież zwiedziła Magazyn Wystawowy Polskiej
Motoryzacji w miejscowości Kąkolewice. Po magazynie oprowadzał nas druh
prezes Wojciech Burzyński, za co bardzo
dziękujemy. Pogoda tym razem nie sprzyjała nam jak w latach ubiegłych więc strażacy w te pochmurne dni korzystali

z Aquaparku oraz kina w Wągrowcu. Codziennie grupa integrowała się poprzez
gry, zabawy i dyskoteki. Wszystkim dopisywały dobre humory. W ostatni dzień
pobytu grupa uczestniczyła w liturgii
mszy świętej w kościele parafialnym
w miejscowości Żoń. Młodzi strażacy
wrócili zadowoleni z wypoczynku.
Opiekunami młodzieży byli dh Wojciech Gil, dh Dorota Potaczek, dh Czesława Wojciechowska, dh Bogumiła
Wodziak, dh Piotr Doll – kierownik
obozu.
Obóz zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu gminy Mszana Dolna w ramach projektu pt. „Obóz
wypoczynkowo-szkoleniowy dla dzieci
z młodzieżowych drużyn pożarniczych
z terenu Gminy Mszana Dolna (kolonia
w Margoninie)”.
Druh PIOTR DOLL
fot. Łucja Wacławik
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Wyniki z egzaminu
gimnazjalnego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała 16 czerwca
wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się
w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

S

kładał się on z trzech części.
Pierwszego dnia gimnazjaliści
rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych: języka
polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia weryfikowane
były wiadomości z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
oraz z matematyki. Trzeciego dnia egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania
z wybranego języka obcego – wszyscy
na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w kraju z części humanistycznej wynosi:
69% z języka polskiego oraz 59%
z historii i WOS-u, zaś w części matematyczno-przyrodniczej: 47% z matematyki oraz 52% z przedmiotów
przyrodniczych. Uczniowie z naszej
gminy wypadli poniżej średniej krajowej – tak wynika ze wstępnych informacji.
Na terenie gminy Mszana Dolna do egzaminu przystąpiło 190
uczniów. Szczegółowe wyniki procentowe z poszczególnych przedmiotów
dla każdego gimnazjum w Gminie
Mszana Dolna z porównaniem do wyników powiatowych i ogólnokrajowych
obrazuje tabela poniżej.

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej mogą się szczycić wynikiem
powyżej średniej krajowej z egzaminu
dotyczącego części humanistycznej oraz
części matematyczno-przyrodniczej.
Nowa formuła pisania egzaminu obowiązuje od roku 2012, wtedy też dokonano podziału egzaminu w części
humanistycznej na język polski oraz
WOS i historii oraz w części matematyczno-przyrodniczej na matematykę
i przedmioty przyrodnicze.
Poniżej przedstawione jest zestawienie średnich wyników w latach 20122017 w gminie Mszana Dolna.
Egzamin ma za zadanie weryfikację
wiedzy z trzyletniego toku nauczania
w gimnazjum oraz wcześniejszych etapów edukacyjnych dzieci, tj. szkoły pod-

69% z języka polskiego oraz 59%
z historii i WOS-u, zaś w części matematyczno–przyrodniczej: 47%
z matematyki oraz 52% z przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie
z naszej gminy wypadli poniżej
średniej krajowej – tak wynika ze
wstępnych informacji.
stawowej i jest on warunkiem
ukończenia gimnazjum. Każdy uczeń,
który do niego przystąpił, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANE NA PODSTAWIE DANYCH Z OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE

Uczniom, nauczycielom i rodzicom
gratulujemy wyników oraz życzymy dostania się do wybranych i wymarzonych
szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki egzaminów:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160429131847153
Wyniki egzaminów w poszczególnych
szkołach:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/malopolskie_gim.pdf
(AK)
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Nauka się opłaca i to dosłownie

28 czerwca uczniom placówek oświatowych z terenu gminy Mszana Dolna wręczono wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce. O Stypendium Wójta Gminy ubiegało się 38 uczniów. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę brane były uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz stopnie na świadectwie szkolnym, z uwzględnieniem oceny z zachowania.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.
AGATA CHORĄGWICKA

LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM NAUKOWE WÓJTA GMINY
MSZANA DOLNA W ROKU 2017
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jętności potwierdzone certyfikatem fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld
podczas
szkolenia
zoranizowanego przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grudniu 2016 r.

Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał

„Słodka”
profilaktyka
w Kasince Małej
Z profilaktyką nie można zwlekać.
Wcześnie rozpoczęta pracuje i przynosi trwałe rezultaty. Rozumieją to
wychowawcy przedszkolni, świetlicowi i nauczyciele w klasach 1-3,
którzy realizują program profilaktyczny „Cukierki” w grupach swoich
wychowanków.
WWW.MSZANA.PL

Celem programu jest:
– przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków
uzależniających i zagrożeń z nimi
związanych;
– rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
– kształtowanie umiejętności troski
o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
– rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego,
technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie
szkoły.

Praca wychowawcza, która została
wykonana w Szkole Podstawowej nr 2
w Kasince Małej z pewnością zasługuje na uznanie. W minionym roku szkolrogram oparty jest na bajce nym zajęcia przeprowadzone zostały:
profilaktycznej Agnieszki • w klasie 1 przez mgr Elżbietę JakuGrzelak pt. „Cukierki”. Bajka
biak – 9 uczniów
jak i program powstały jako • w klasie II a przez mgr Renatę
element szerszej współpracy fundacji
Szczypkę – 16 uczniów
Homo Homini z Ministerstwem Eduka- • podczas zajęć świetlicowych przez
cji Narodowej. Grupa 22 nauczycieli
mgr Elżbietę Jakubiak – 25 dzieci
z Gminy Mszana Dolna uzyskała umiegrupy mieszanej 6 – 11 lat

P
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Ogółem w programie wzięło udział 50
uczniów i dzieci. Atrakcyjna forma zajęć
bardzo podobała się uczniom, którzy
w nich aktywnie uczestniczyli.
Efektem realizacji programu są wykonane własnoręcznie książeczki obra-
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zujące kolejne etapy pracy nad projektem, świetliczaki wykonywały ilustracje do słuchanej bajki oraz korzystały
z książeczek wykonanych przez
uczniów klasy 1 i 2a.
Pozytywna opinia rodziców wyrażo-

na w ankietach i wrażenia samych dzieci są wnioskiem dla nauczycieli o objęcie programem pozostałych dzieci
w przyszłym roku szkolnym.
ANNA PETRYCKA
fot. Elżbieta Jakubiak
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RC Gorce Raba Niżna III drużyną w Polsce
w klasyfikacji generalnej Turniejów Dzieci
i Młodzieży w sezonie 2016/2017!
24 Czerwca w Łodzi odbył się finałowy Turniej Dzieci i Młodzieży w którym zagrały najlepsze zespoły
klubowe z całej Polski. Nasi najmłodsi zawodnicy Mini żaka przez
cały rok zajmowali I miejsca
na wszystkich turniejach i w finałowym turnieju również okazali się
bezkonkurencyjni wygrali wszystkie
spotkania i zgarnęli złote medale.

S

ekcja żaków również zagrała
bardzo dobre zawody i zdobyła
brązowe medale. Młodzicy
po przegranych ale zaciętych
meczach w grupie wygrali ostatni mecz
o VII miejsce. W turnieju brali również
udział zawodnicy Mini Żaka UKS Lubień którzy zajęli XIV miejsce. Całoroczna praca przyniosła efekty i klub
może pochwalić sie ogromnym sukce-
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sem, zdobycie III miejsce w Polsce jako
klub szkolący dzieci i młodzież nie jest
proste, brawa dla trenerów Łukasza Ko-

ścielniaka, Mateusza Sławeckiego
i Marty Jareckiej za profesjonalne przygotowanie i wyszkolenie zawodników!
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SPORT
Złoty występ
szkół z małopolski
w finałowym
turnieju Szkolnej
Ligi Rugby Tag!
W finałowym turnieju Szkolnej ligi
Rugby Tag wzięły udział najlepsze
szkoły z województwa małopolskiego: klasy IV reprezentowała Szkoła
Podstawowa nr 2 z Lubomierza, klasy V – Szkoła Podstawowa nr 2
w Kasince Małej, i klasy VI – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kasince Małej.

T

urniej Półfinałowy stał na bardzo wysokim poziomie a walka o miejsca I-III była
niezwykle zacięta. Natomiast
w Ogólnopolskim turnieju finałowym
który odbył się w Łodzi Zespoły z województwa Małopolskiego w rozgrywkach grupowych przemknęły jak burza
wygrywając wszystkie swoje spotkania.
W meczach finałowych również nie pozostawili złudzeń i wszystkie drużyny

sięgnęły po złoto. Po raz pierwszy w historii tej ligi jedno województwo wygrało wszystkie trzy kategorie wiekowe!
Jest to wielki sukces szkół z małopolski,
ogromne brawa należą się nauczycielom
Panu Łukaszowi Szlachetce, Panu Mateuszowi Sławeckiemu oraz Panu Mate-

uszowi Dąbrowie którzy włożyli dużo
pracy w przygotowanie zawodników
oraz poświęcili swój cenny czas biorąc
udział w turniejach i prowadzać zajęcia
z rugby.
MARTA JARECKA
ŁUKASZ KOŚCIELNIAK

KORYO – najlepszym
małopolskim klubem
W Drzonkowie rozegrano turniej Taekwondo Olimpijskiego Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.

K

lub UKS KORYO reprezentowali w nim: Karolina Szczęsnowska, Maksymilian Śmieszek, Małgorzata Gal, Wiktor Pajdzik, Karolina Raś, Alicja
Woźniak i Kamil Chmielowski. Złoty medal i tytuł
Mistrza Polski zdobyli Karolina Szczęsnowska i Maksymilian
Śmieszek; brązowe medale Mistrzostw Polski wywalczyli
Wiktor Pajdzik i Małgorzata Gal; V miejsce przypadło Karolinie Raś; VI – Alicji Woźniak i Kamilowi Chmielowskiemu.
UKS KORYO w klasyfikacji generalnej uplasował się na 7
miejscu, co pokazuje, że jesteśmy w czołówce klubów w Polsce oraz że w Województwie, zdobywamy najwięcej punktów
we współzawodnictwie sportowym. Wszystko to sprawia, że
jesteśmy najlepszym klubem w Małopolsce – podkreśla trener zawodników KORYO. Wszystkim zawodnikom składamy wództwa Małopolskiego na zawodach Mistrzowskich. Dzięserdeczne gratulacje za wysokie wyniki sportowe oraz godne kujemy Gminie Mszana Dolna za pomoc i wsparcie dla kluZBIGNIEW KARPIERZ
reprezentowanie Gminy, Miasta Mszana Dolna oraz Woje- bu i zawodników.
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